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POVZETEK
O trgu dela, brezposelnosti in zaposlovanju se ni še nikoli toliko razpravljalo kot v zadnjih
letih.
Zaposlovanje kandidatov, ki se prijavijo na prosta delovna mesta, je proces, brez katerega
poslovanje gospodarskih in drugih subjektov praktično ni mogoče. Za uspešno delovanje
pri zaposlovanju kadrov je potrebno poleg predpisov upoštevati spoznanja iz širše
zakladnice različnih znanosti in strok.
V diplomskem delu predstavim slovenski trg dela, Zavod RS za zaposlovanje kot javno
službo na trgu dela in proces zaposlovanja. V nadaljevanju opišem, kako na Območni
službi Ljubljana poteka sodelovanje z delodajalci na podlagi Doktrine dela z brezposelnimi
in iskalci zaposlitve in kako deluje pisarna za delodajalce na Območni službi Ljubljana, kjer
sem zaposlena. V empiričnem delu predstavim raziskavo o zadovoljstvu delodajalcev s
kvaliteto storitev pisarne za delodajalce na Območni službi Ljubljana in z ustreznostjo
posredovanih brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve na prosta delovna mesta. Na
podlagi ugotovljenega izpostavim pomanjkljivosti na področju sodelovanja z delodajalci in
predlagam izboljšave, ki bi prinesle še učinkovitejše sodelovanje z delodajalci, kar je
ključno za urejanje razmer na trgu dela, še posebej v današnjih razmerah globalne
gospodarske krize.

Ključne besede: trg dela, zaposlovanje
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SUMMARY
IMPROVING COOPERATION WITH EMPLOYERS AT THE EMPLOYMENT SERVICE
Labour market, unemployment and recruitment have never before been discussed as
much as they have been in the recent years.
The process of employing people who applied for vacant positions is vital for the normal
operation of economic and other entities. When hiring new personnel, laws as well as
discoveries from different scientific fields have to be observed to ensure a successful
employment process.
This bachelor thesis aims to describe the Slovenian labour market, the Employment
Service of Slovenia as a public service on the labour market, and the employment
process. Furthermore, it presents the cooperation between the Regional Office Ljubljana
and employers, the basis for it being the Work Doctrine Regarding the Unemployed and
Job Seekers, and the activities of the Employers’ Office at the Regional Office Ljubljana,
where I work. The empirical part consists of the research on employers’ satisfaction with
the service quality at the Regional Office Ljubljana and with the unemployed and job
seekers referred to vacant positions in their companies. Considering the results I point out
the deficiencies in services for employers and suggest improvements which would see
more efficient services for employers. Close cooperation with them is crucial for better
conditions on the labour market, especially in the current global economic crisis.

Keywords: labour market, employment

vi

KAZALO

IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA ……………………………………..…..…………………iii
POVZETEK ………………………..………………………………….……………………………..…………………v
SUMMARY …..……………………………………………………….………………………..……………………...vi
KAZALO PONAZORITEV …………………………………………..………….…………………….…………...ix
KAZALO GRAFIKONOV……....………………..……………..………………………………………..ix
KAZALO SLIK……………………………..……………………….……………………………………….ix
KAZALO TABEL…………………………………………………..………………………………………..ix
KAZALO PRILOG…………………………………………………………………………………………..ix
1 UVOD ................................................................................................................ 1
2 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE ............................................... 3
2.1
PRAVNI VIDIK ................................................................................................. 5
2.2
ORGANIZACIJSKI VIDIK ................................................................................... 6
2.2.1
PODROČJA DELA SLUŽB NA ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE ........................ 8
2.2.2
STORITVE ZAVODA IN UPORABNIKI .......................................................... 9
2.3
POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE ...................................11
3 TRG DELA .........................................................................................................13
3.1
OPREDELITEV TRGA DELA ..............................................................................13
3.2
SPREMEMBE NA TRGU DELA ...........................................................................13
3.3
ZNAČILNOSTI »NOVEGA«, GLOBALNEGA TRGA DELA........................................14
3.3.1
DELODAJALCI IN POVPRAŠEVANJE PO DELU..............................................14
3.3.2
DELOJEMALCI IN PONUDBA DELA .............................................................16
3.4
TRG DELA V SLOVENIJI ..................................................................................17
3.5
KLJUČNI PROBLEMI NA TRGU DELA V SLOVENIJI .............................................17
3.6
PROŽNOST TRGA DELA IN BREZPOSELNOST ....................................................19
4 PROCES ZAPOSLOVANJA ....................................................................................21
4.1
POJEM ZAPOSLOVANJA ...................................................................................21
4.2
PROCES ZAPOSLOVANJA V ŠIRŠEM SMISLU .....................................................21
4.2.1
NAČRTOVANJE ZAPOSLOVANJA NOVIH KADROV ........................................23
4.2.2
PRIVABLJANJE IN PRIDOBIVANJE KANDIDATOV ........................................23
4.2.3
IZBIRANJE NOVIH SODELAVCEV ...............................................................24
4.2.4
UVAJANJE V DELO IN ORIENTACIJA ..........................................................25
4.2.5
OBDOBJE RAZVOJA ..................................................................................25
4.2.6
»LOČITEV« OD ORGANIZACIJE IN PROCES ZAPOSLOVANJA V OŽJEM SMISLU
…………………………………………………………………….......……………………………….26
4.3
VPLIV ZAKONODAJE NA ZAPOSLOVANJE ..........................................................26
4.4
PRIHODNOST ZAPOSLOVANJA ........................................................................27
4.5
BISTVENE NOVOSTI NOVEGA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERIJ IN ZAKONA O
UREJANJU TRGA DELA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA ...............................................28
5 TEŽAVE DELODAJALCEV PRI ISKANJU NOVIH SODELAVCEV..................................30
5.1
ANALIZA DELOVNEGA MESTA IN NJEN POMEN .................................................31
vii

5.2
KADROVIK IN NJEGOV POMEN PRI ISKANJU NOVEGA SODELAVCA ................... 31
5.3
ZAPOSLITVENI INTERVJU............................................................................... 32
5.3.1
NAMEN SELEKCIJSKEGA/ZAPOSLITVENEGA INTERVJUJA............................ 32
5.3.2
VRSTE ZAPOSLITVENIH INTERVJUJEV ...................................................... 33
5.3.3
PSIHOMETRIČNI TESTI ........................................................................... 34
6 STORITVE
IN
AKTIVNOSTI
ZAVODA
ZA
ZAPOSLOVANJE
NAMENJENE
DELODAJALCEM ...................................................................................................... 35
6.1
OPREDELITEV POJMA DOKTRINE DELA – KONCEPT VARNE PROŽNOSTI ............ 36
6.2
DOKTRINA DELA Z DELODAJALCI ................................................................... 37
6.3
KAKO V PRAKSI POTEKA SODELOVANJE Z DELODAJALCI NA OBMOČNI SLUŽBI
LJUBLJANA.............................................................................................................. 39
6.3.1
OBISKI PRI DELODAJALCIH ..................................................................... 41
6.3.2
SKUPINSKA SREČANJA Z DELODAJALCI .................................................... 43
6.3.3
SREČANJA Z DELODAJALCI OBMOČNE SLUŽBE LJUBLJANA, JESEN 2012 PREDSTAVITEV ZADOVOLJSTVA DELODAJALCEV .................................................... 43
6.3.4
ZAPOSLITVENI SEJMI .............................................................................. 45
6.3.5
PREDIZBOR BREZPOSELNIH OSEB IN ISKALCEV ZAPOSLITVE ZA POTREBE
DELODAJALCEV.................................................................................................... 46
6.3.6
USPOSABLJANJA BREZPOSELNIH OSEB ZA KONKRETNA DELOVNA MESTA .. 48
6.3.7
ZAPOSLITVENI IZZIV............................................................................... 49
7 EMPIRIČNA RAZISKAVA - MERJENJE ZADOVOLJSTVA DELODAJALCEV S STORITVAMI
ZAVODA ................................................................................................................. 51
7.1
PRIPRAVA RAZISKAVE.................................................................................... 51
7.2
IZVEDBA RAZISKAVE ..................................................................................... 51
7.3
ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV VPRAŠALNIKA .............................. 52
7.3.1
ANALIZA KAKOVOSTI STORITEV ZAVODA ................................................. 52
7.3.2
ANALIZA USTREZNOSTI NAPOTENIH KANDIDATOV NA PROSTA DELOVNA
MESTA PRI DELODAJALCU .................................................................................... 53
7.4
SPREJEM ALI ZAVRTNITEV HIPOTEZ ............................................................... 55
8 UGOTOVITVE, MNENJA IN PREDLOGI ................................................................. 58
9 ZAKLJUČEK....................................................................................................... 60
LITERATURA IN VIRI……………………………………………………………………………………62
PRILOGE…………………………..………………………………………………………………………..65

viii

KAZALO PONAZORITEV
KAZALO GRAFIKONOV
Grafikon 1: Število udeležencev srečanja »dobro sodelovanje za prihodnost, jesen 2012«
........................................................................................................................44
Grafikon 2: Ocena uporabnosti predstavitve srečanja »dobro sodelovanje za prihodnost,
jesen 2012« ......................................................................................................45
Grafikon 3: Prikaz ocene zadovoljstva delodajalcev s kakovostjo storitve posredovanja po
odstotkih delodajalcev ........................................................................................53
Grafikon 4: Prikaz ocene ustreznosti kandidatov, napotenih na prosta delovna mesta s
strani OS LJ, po odstotkih delodajalcev ................................................................55

KAZALO SLIK
Slika 1: Splošna shema organiziranosti zavoda republike slovenije za zaposlovanje
…………………..………………………………………………………………………………………………….4
Slika 2: Splošna shema organiziranosti zavoda rs za zaposlovanje – organigram………….. 7
Slika 3 : Ključna pojma na trgu dela, kjer se srečata ponudba in povpraševanje………… 13
Slika 4: Klasifikacija delodajalcev oz. poslovnih subjektov………………………….…………….. 15
Slika 5: proces zaposlovanja………………………………………………………………………………….. 22
Slika 6 : Shematični prikaz storitev in aktivnosti za delodajalce…………………………………. 36

KAZALO TABEL
Tabela 1: Prikaz ocene zadovoljstva delodajalcev s kakovostjo storitve posredovanja .....53
Tabela 2: Ocena ustreznosti napotenih brezposelnih oseb na območni službi ljubljana ....54

KAZALO PRILOG
Priloga 1: Vprašalnik………………………………………………………………………………………………65
Priloga 2: Članek iz časopisa delo z dne 4.1.2013……………………………..……………………….67

ix

1 UVOD
V diplomski nalogi obravnavam vprašanje zadovoljstva delodajalcev s sodelovanjem z
Zavodom RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod). Izpostavila bom problematiko
napotovanja ustreznih brezposelnih oseb na prosta delovna mesta pri različnih
delodajalcih. Prikazala bom vlogo Zavoda, predvsem pisarne za delodajalce pri Območni
službi Ljubljana v procesu sodelovanja z delodajalci in kadrovanja z namenom
zagotavljanja učinkovitega kritja potreb po delu.
S pravočasnim posredovanjem ustreznih kandidatov na prosta delovna mesta Zavod
pomembno vpliva k nemotenemu izvajanju delovnih procesov in tako k uspešnosti in
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, s tem ko sistematično spremlja ponudbo in
povpraševanje na trgu dela in si prizadeva proaktivno delovati in vplivati na večjo
usklajenost trga dela. Današnje razmere delodajalcem ne dovoljujejo, da bi zaposlovali
neustrezne delavce, zato je osrednja naloga Zavoda učinkovito posredovanje ustreznih
brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve na prosta delovna mesta.
Največja težava pri napotovanju brezposelnih oseb na prosta delovna mesta je iskanje
»prave« osebe za neko delovno mesto v podjetju. Delodajalci se za nabor kandidatov v
večini primerov odločijo prepozno, potrebovali bi jih že »včeraj«. Iskanje ustreznih
kandidatov je pogosto še težje, če si delodajalci ne vzamejo časa in ne razmislijo koliko in
kakšne ljudi potrebujejo, kakšne lastnosti morajo ti imeti, da bodo na določenem področju
uspešni, poleg tega pa ne opredelijo delovnega mesta, torej del in nalog, ki jih bo
novozaposleni opravljal.
Namen diplomskega dela je prikazati vlogo Zavoda, predvsem pisarne za delodajalce pri
Območni službi Ljubljana v procesu sodelovanja z delodajalci in kadrovanja z namenom
zagotavljanja učinkovitega kritja potreb po delovni sili. Razmere na današnjem trgu dela
delodajalcem ne dovoljujejo, da bi zaposlovali neustrezne delavce, zato je osrednja naloga
Zavoda učinkovito posredovanje ustreznih brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve na
prosta delovna mesta.
Cilji diplomske naloge so:
•
•
•
•
•

prikazati vlogo Zavoda za zaposlovanje na trgu dela,
prikazati razmere na trgu dela danes,
opisati proces zaposlovanja,
predstaviti težave delodajalcev pri iskanju delavcev,
predstaviti način sodelovanja z delodajalci na Zavodu, predvsem delovanje pisarne
za delodajalce na Območni službi Ljubljana, ki predstavlja model dobre prakse
Zavoda, ki se bo v letu 2013 postopoma uvajal na vseh območnih službah v
Sloveniji.

Pri izdelavi diplomskega dela sem uporabljala naslednje metode:
•
•

•

metodo deskripcije, ki se nanaša na opazovanje dejstev, procesov in pojavov;
metodo kompilacije, s katero sem s pomočjo povzemanja in primerjanja
opazovanj, spoznanj, stališč in mnenj drugih avtorjev in strokovnjakov
posameznega področja tvorila lastno besedilo;
zgodovinsko metodo, ki je prisotna v manjši meri;
1

•

metodo anketiranja – s pomočjo anketnega vprašalnika sem raziskovala mnenje
delodajalcev o kakovosti storitev pisarne za delodajalce pri Območni službi
Ljubljana in ustreznosti napotenih kandidatov.

Z raziskovanjem in proučevanjem organizacije Zavoda pri sodelovanju z delodajalci želim z
ugotovitvami potrditi ali zavrniti naslednje hipoteze:
1. Delodajalci dobro ocenjujejo storitve posredovanja kadra in ustreznost oseb, ki jih
k njim napoti pisarna za delodajalce na Območni službi Ljubljana.
2. Delodajalci so zadovoljni z obstoječim načinom sodelovanja z Območno službo
Ljubljana.
3. Strokovnost svetovalcev pri sodelovanju z delodajalci je zelo pomembna.
V diplomskem delu sem preučevala tako teorijo kot tudi prakso, ki jo Zavod izvaja na
področju sodelovanja z delodajalci z namenom učinkovitega posredovanja brezposelnih
oseb in iskalcev zaposlitve na prosta delovna mesta, kar je osrednja naloga Zavoda.
Diplomsko delo je vsebinsko razdeljeno na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del.
Oba dela sta nato razdeljena še na več poglavij in podpoglavij.
Prvi, teoretični del, zajema štiri večja poglavja.
Prvo poglavje predstavi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, njegovo vlogo na trgu
dela, vizijo in poslanstvo, organizacijo ter pravne podlage za delovanje.
Drugo poglavje se nanaša na trg dela. Na začetku poglavja je opredeljen pojem trga dela.
V nadaljevanju so predstavljene spremembe, ki vplivajo na trg dela, značilnosti globalnega
trga dela in trga dela v Sloveniji, kakšni so njegovi ključni problemi ter kako ti vplivajo na
prožnost trga dela in brezposelnost.
V tretjem poglavju podrobneje predstavim zaposlovanje. Podana je opredelitev pojma
zaposlovanje, sledi obrazložitev pomena procesa zaposlovanja v širšem in ožjem smislu
ter vpliva zakonodaje na zaposlovanje – v okviru tega so predstavljene bistvene novosti
na področju zaposlovanja, ki jih prinaša nov Zakon o delovnih razmerjih in novela Zakona
o urejanju trga dela, nato pa še trendi na tem področju.
V naslednjem poglavju so predstavljene težave, ki jih imajo delodajalci pri iskanju novih
sodelavcev.
V drugem delu naloge, v sedmem poglavju, predstavim empirični del, v okviru katerega
sem na podlagi anketnega vprašalnika merila zadovoljstvo delodajalcev s kakovostjo
storitev pisarne za delodajalce pri Območni službi Ljubljana in z ustreznostjo napotenih
oseb. Rezultate sem grafično ponazorila in interpretirala. Na podlagi predstavljenega sem
izpostavila pomanjkljivosti na področju sodelovanja z delodajalci in predlagala izboljšave,
ki bi prinesle še učinkovitejše sodelovanje z delodajalci v prihodnje.
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2 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela v državi,
vključena v procese in delovne povezave na področju usklajevanja evropske strategije
zaposlovanja. Zavod je aktivno vpet tudi v mednarodno mrežo javnih služb za
zaposlovanje, saj je član svetovne zveze javnih zavodov za zaposlovanje. Je samostojna
pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike
Slovenije, kar v nadaljevanju prikazuje Slika 1.
Javna služba za zaposlovanje ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Obdobje po potresu je
vzpodbudilo ljubljanski občinski svet, da je 1. januarja 1900 ustanovil mestno
posredovalnico. Mestna posredovalnica za delo in stanovanja v Ljubljani je postala članica
državne zveze vseh splošnih zavodov za posredovanje dela v Avstriji (Svetlik in dr., 2001,
str. 217). Z leti se je delovanje posredovalnice širilo, ustanavljale so se številne
podružnice, ime se je večkrat spremenilo, spreminjale so se tudi ustanove, pod okriljem
katerih se je razvijala dejavnost posredovanja zaposlitev in se širila še na druga področja.
Leta 1960 je novi zakon o zaposlovanju opravljanje te službe zaupal Zavodom za
zaposlovanje delavcev. Njihove naloge v tem obdobju so bile (Svetlik in dr., 2001, str.
217):
•
•

•

•
•
•
•

spremljanje zaposlenosti in potreb gospodarstva ter javnih služb po delavcih;
predlaganje ukrepov za zaposlovanje delavcev, zlasti z lokacijo gospodarskih
objektov in razdelitvijo naložb, popolnim izkoriščanjem zmogljivosti gospodarskih
organizacij, odpiranjem novih obratov, komunalnimi in drugimi javnimi deli;
posredovanje pri zaposlovanju delavcev glede na njihovo sposobnost in strokovno
izobrazbo ter potrebami organizacij, ki so skladne s programiranim povečanjem
storilnosti dela;
pomoč mladim in odraslim pri izbiri poklica, ki ustreza njihovemu nagnjenju in
možnostim ter potrebam gospodarstva in javnih služb;
skrb za strokovno usposabljanje in prekvalifikacijo brezposelnih;
odločanje o pravicah med začasno brezposelnostjo;
skrb za sprejem in nastanitev tistih, ki iščejo zaposlitev.

Slovenski zavod za zaposlovanje ni zaostajal za drugimi zavodi v razvitih državah. V letu
1991 se je po razglasitvi samostojne in neodvisne Republike Slovenije organizacija
področja zaposlovanja bistveno spremenila. Republiški zavod za zaposlovanje je bil
najprej organ v sestavi Republiškega komiteja za delo, dve leti kasneje pa je postal organ
v sestavi Ministrstva za delo. Od maja 1992 je samostojni javni zavod s statusom pravne
osebe. S spremembo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je
stopil v veljavo leta 1998, se je Republiški zavod za zaposlovanje preimenoval v Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, njegove Območne enote pa v Območne službe
(ZRSZ, 2012a, str. 11).
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Slika 1: Splošna shema organiziranosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Vir: ZRSZ (2012a, str. 11)

Temeljne dejavnosti Zavoda so (ZRSZ, 2012a, str. 15):
•
•
•
•
•
•
•

posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje;
izvajanje karierne orientacije;
izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti;
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja;
izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev;
izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti
Zavoda;
informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja.

Uporabniki storitev Zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo
strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci
programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost. Za izvajanje vseh teh dejavnosti
mora Zavod veliko vlagati tudi v razvoj strokovnih, razvojno naravnanih in prilagodljivih
kadrov.
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2.1

PRAVNI VIDIK

Pravne podlage za delo Zavoda opredeljuje od 1. 1. 2011 Zakon o urejanju trga dela
(Uradni list RS št. 80/2010) s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS št. 21/2013)
ter številni drugi zakoni in predpisi.
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 80/2010
dne 12. 10. 2010, je s 1. 1. 2011 nadomestil Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1). Ureja ukrepe države na trgu
dela, s katerimi se zagotavlja izvajanje storitev javne službe na področju
zaposlovanja,izpeljava ukrepov aktivne politike zaposlovanja, delovanje sistema
zavarovanja za primer brezposelnosti, obenem pa določa še izvajalce ukrepov, predpisuje
pogoje in postopke za uveljavljanje posameznih pravic in storitev, ki jih določa ta zakon.
Poleg tega zakon ureja način financiranja ukrepov, spremljanje, vrednotenje in nadzor
nad njihovim izvajanjem ter zagotavljanje dela delavcev drugemu uporabniku. Namen
zakona je s hitrejšim ukrepanjem države na trgu dela povečati varnost iskalcev zaposlitve,
zlasti brezposelnih oseb in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena.
Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/2012) (ZRSZ,
2012a, str. 18)
Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in
obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v
evidencah (Uradni list RS, št. 106/2010)
Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku
posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje (Uradni list RS, št. 105/2010)
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št.
20/2012)
Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del (Uradni list RS, št.
96/2011)
Poleg zakonov in predpisov, ki se nanašajo na področje zaposlovanja, pa Zavod opravlja
tudi naloge na osnovi zakonov in predpisov, ki sicer urejajo druga sorodna področja
družbenih dejavnosti. To so zlasti (ZRSZ, 2012b, str. 35-37):
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju,
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev,
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
Šolska zakonodaja (poklicno usmerjanje in svetovanje ter izobraževanje),
Predpisi o delovnih razmerjih (presežni delavci, pripravništvo, pogodbe o delu,
inšpekcije itn.),
Predpisi o socialnem varstvu (nadomestila porodnic, izračuni cenzusa, katastrski
dohodki, valorizacije itn.),
Zakonodaja EU.
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Zavod je eden od najpomembnejših izvajalcev aktivne politike zaposlovanja (APZ).
Izvajanje ukrepov in programov temelji predvsem na naslednjih dokumentih (ZRSZ, 2013,
str. 84):
•
•
•
•

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013,
Smernice izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012–2015,
Spremenjen načrt izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2012,
Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2012 (Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve).

Naloge Zavoda se opredeljujejo s Poslovnim načrtom Zavoda, ki ga sprejme Svet Zavoda,
medtem ko je temeljna listina Statut Zavoda.
Dejavnost Zavoda RS za zaposlovanje opredeljujejo Statut Zavoda (Ur. list RS, št.
34/2008, 58/2011) in zakoni, drugi podzakonski predpisi, dokumenti, programi ter notranji
pravilniki in poslovniki Zavoda.

2.2 ORGANIZACIJSKI VIDIK
Zavod je osrednja institucija na trgu dela. Je javni zavod, organiziran enotno za območje
RS, ustanovljen je bil na podlagi 61. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti in ima sedež v Ljubljani, Rožna dolina, cesta IX/6. Zaradi
dostopnosti storitev in zagotavljanja pravic po Zakonu o urejanju trga dela izvaja svoje
dejavnosti na sedežu in po organizacijskih enotah v skladu s teritorialno organiziranostjo
Zavoda, določeno s Statutom Zavoda. S Statutom se poleg organizacije natančneje
urejajo tudi organi Zavoda, njihove pristojnosti in način odločanja (ZRSZ, 2012a, str. 11).
Zavod deluje organizacijsko oziroma funkcionalno na treh ravneh, in sicer na sedežu
Zavoda, kjer sta vodstvo in Centralna služba, ter v območnih službah in uradih za delo po
vseh Sloveniji. Organiziranost Zavoda prikazuje organigram Zavoda RS za zaposlovanje na
Sliki 2.
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Slika 2: Splošna shema organiziranosti Zavoda RS za zaposlovanje – organigram

Vir: ZRSZ (2012a, str. 12)

Centralna služba in vodstvo razvijata in zagotavljata enotno metodologijo za strokovno in
operativno izvedbo postopkov s področja dejavnosti Zavoda. Vsem organizacijskim
področjem v okviru Zavoda nudita informacijsko, analitsko, pravno, kadrovsko, finančno,
računovodsko in razvojno-organizacijsko podporo (ZRSZ, 2013, str. 14).
Območne službe Zavoda opravljajo strokovne in operativne naloge s področja dejavnosti
Zavoda na svojem območju, spremljajo in proučujejo gibanje zaposlenosti in
brezposelnosti ter svetujejo in nudijo strokovno in operativno pomoč uradom za delo v
okviru območnih služb ter sodelujejo z delodajalci, izvajalci dejavnosti Zavoda in
regionalnimi oziroma lokalnimi subjekti na trgu dela (ZRSZ, 2013, str. 14).
Uradi za delo z neposredno povezavo zagotavljajo strankam pravice s področja
posredovanja zaposlitve in dela, zaposlitvenega svetovanja, uveljavljanja pravic iz
zavarovanja za primer brezposelnosti, izvajanja ukrepov zaposlovanja ter poklicnega
svetovanja mladini in odraslim (ZRSZ, 2012f, str. 1).
Pravice delavcev, ki se nanašajo na delovna razmerja in kadrovska vprašanja, uresničuje
svet delavcev, v skladu z določili statuta Zavoda. Svet delavcev je povezan s sindikatom
Zavoda (ZRSZ, 2012f, str. 4).
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2.2.1 PODROČJA DELA SLUŽB NA ZAVODU RS ZA ZAPOSLOVANJE
Služba za finance in računovodstvo
Pripravlja in spremlja izvajanje finančnega dela poslovnega načrta, izdeluje navodila in
pravilnike s svojega področja, pripravlja poročila o porabi sredstev za notranje in zunanje
uporabnike, izdeluje podlage za plačila (kvote, zahtevke, račune, plačilni promet, obračun
stroškov), skrbi za evidenco in spremljanje poslovnih dogodkov v skladu s finančno
zakonodajo in vrši spremljanje izterjave (ZRSZ, 2012f, str. 2).
Služba za informatiko
Zagotavlja delovanje centralne strežniške in komunikacijske infrastrukture ter sistemskega
okolja za delovanje informacijskega sistema Zavoda, zagotavlja delovanje namizne
računalniške opreme (delovne postaje, tiskalniki in ostala uporabniška oprema) ter nudi
zaposlenim v Zavodu in zunanjim uporabnikom pomoč in podporo pri uporabi storitev
informacijskega sistema Zavoda. Zagotavlja tudi razvoj in upravljanje računalniških
aplikacij ter drugih storitev informacijskega sistema Zavoda, upravlja s transakcijskimi
bazami podatkov in podatkovnimi skladišči, skrbi za računalniške izmenjave podatkov z
drugimi institucijami, varnost podatkov in neprekinjeno delovanje aplikacij in storitev
informacijskega sistema (ZRSZ, 2012f, str. 2).
Splošna služba
Upravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, vključno z investicijskim in tekočim
vzdrževanjem. Načrtuje, izvaja in spremlja investicije, izvaja postopke javnih in evidenčnih
naročil ter ostale zadolžitve v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5).
Zagotavlja materialno oskrbo Zavoda s pisarniškim materialom, upravljanje storitev
varovanja in zavarovanja oseb ter premoženja, čiščenje poslovnih prostorov, vzdrževanje
večnamenskih naprav in fotokopirnih strojev ter storitev tiska. Skrbi tudi za
operacionalizacijo Uredbe o upravnem poslovanju in pripravlja splošne akte s področja
splošnih zadev, upravnega in pisarniškega poslovanja (ZRSZ, 2012f, str. 2).
Služba za analitiko
Zagotavlja analitično in statistično spremljanje dejavnosti, ki jo Zavod izvaja, pripravlja
analitične in informacijske podlage za oblikovanje in izvajanje politike zaposlovanja ter
skladno z Zakonom o državni statistiki sodeluje pri izvajanju nacionalnega programa
statističnih raziskovanj – Zavod je namreč pooblaščen izvajalec statističnih raziskovanj.
Skrbi za enotne metodološke podlage zbiranja, procesiranja in obdelave statističnih
podatkov ter njihovo posredovanje (oskrbovanje uporabnikov z informacijami) notranjim
in zunanjim uporabnikom. Pripravlja in spremlja izvajanje Poslovnega načrta Zavoda
(ZRSZ, 2012f, str. 2).
Služba za kadrovske in organizacijske zadeve
Objavlja prosta delovna mesta pri Zavodu, vodi razgovore s kandidati za zaposlitev,
pripravlja pogodbe o zaposlitvi, vodi različne kadrovske evidence, nudi splošne informacije
s kadrovskega področja, organizira in izvaja izobraževanja ter usposabljanja za zaposlene,
organizira strokovne izpite za zaposlene in koncesionarje, zagotavlja varstvo pri delu in
požarno varstvo, organizira obdobne preventivne zdravniške preglede, razvija in uvaja
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modele razvoja in ravnanja z ljudmi, spremlja uvajanje pripravnikov ter novozaposlenih
(ZRSZ, 2012f, str. 2).
Projekti
Zavod izvaja več projektov, ki prispevajo k modernizaciji in razvoju delovanja Zavoda.
Pretežno so financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS) (ZRSZ, 2012f, str.
2).
2.2.2 STORITVE ZAVODA IN UPORABNIKI
Storitve za delodajalce (ZRSZ, 2011, str. 4):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informiranje
prijava in objava potrebe po delavcu
posredovanje
sodelovanje z delodajalci pri izboru kandidatov
izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja
pomoč delodajalcem pri pripravi in uresničevanju programa razreševanja presežnih
delavcev
učenje veščin vodenja kariere za zaposlene, katerih zaposlitev je ogrožena
organizacija in sodelovanje na kariernih in zaposlitvenih sejmih
organizacija in sodelovanje na strokovnih posvetih in promocijskih aktivnostih

Storitve za brezposelne osebe, iskalce zaposlitve, katerih zaposlitev je
ogrožena, druge iskalce zaposlitve in šolajočo se mladino:
Storitvi za trg dela (ZRSZ, 2011, str. 4):
•

aktivnost vseživljenjske karierne orientacije
• informiranje
• osnovno karierno svetovanje
• poglobljeno karierno svetovanje
• uporaba pripomočkov za samostojno vodenje kariere
• delavnice za pridobivanje veščin vodenja kariere

•

posredovanje zaposlitve
• informiranje o prostih delovnih mestih
• posredovanje na prosta delovna mesta
• organizacija srečanj z delodajalci

Vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja
Storitve za brezposelne osebe (ZRSZ, 2011, str. 4):
•
•

informiranje o zavarovanju za primer brezposelnosti in uveljavljanju pravic iz
zavarovanja za primer brezposelnosti
sklepanje pogodb o prostovoljni vključitvi v obvezno zavarovanje za primer
brezposelnosti
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•
•
•

odločanje o pravici do denarnega nadomestila
odločanje o pravici do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do
upokojitve
izplačevanje pravic iz zavarovanja za brezposelnost

Storitve za tuje državljane (ZRSZ, 2011, str. 4):
•
•
•
•

odločanje o vlogah za izdajo delovnih dovoljenj
informiranje o pogojih za zaposlitev in delo tujcev v Sloveniji
prijava izvajanja storitev
prijava in odjava dela tujcev

Procesi za izvajanje storitev:
•
•

•

posredovanje, s katerim se hitro in enostavno zagotavlja ustrezne delavce
delodajalcem in zaposlitev brezposelnim osebam;
zagotavljanje vseživljenjske karierne orientacije, s čimer se zagotavlja aktivacijo
posameznika za samostojno, odgovorno, aktivno načrtovanje in vodenje lastne
kariere ter uspešno reševanje problema brezposelnosti;
izvajanje programov zaposlovanja, s katerimi se posega na trg dela s ciljem
odpravljanja ovir za zaposlitev;načrt izvedbe je podrobneje opredeljen s
Katalogom ukrepov APZ.

Zagotavljanje materialnih pravic obsega pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti in
izvajanje nalog jamstvenega sklada. Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti sodijo
med socialne transferje, s katerimi se zagotavlja socialna varnost brezposelnim osebam v
času, ko so brez zaposlitve. S procesom zagotavljanja materialnih pravic Zavod ob
upoštevanju zakonskih podlag ugotavlja upravičenost do pridobitve materialne pravice,
odloča o pravici in zagotovi, da upravičenec do materialne pravice v zakonskem roku
prejme izplačilo.
Izdajanje delovnih dovoljenj
Zavod kot posrednik na trgu dela izvaja Zakon o zaposlovanju tujcev in pri tem upošteva
prioritetno zaposlovanje domačih delavcev. Odločanje in izdajo delovnih dovoljenj
upravičencem Zavod zagotavlja v najkrajšem možnem času.
Center za informiranje in poklicno svetovanje-CIPS
CIPS je namenjen vsem, ki načrtujejo svojo izobraževalno ali zaposlitveno kariero in
potrebujejo pri odločanju prave informacije. Kot centri za informiranje in poklicno
svetovanje, informativni kotički ali informativna mesta se nahajajo po vsej Sloveniji na
sedežu območnih služb ali uradov za delo.
Nacionalni center za Informiranje in Poklicno Svetovanje – NCIPS
Nudi strokovno pomoč CIPS-om, poklicnim svetovalcem in svetovalcem v izobraževanju.
Pripravlja informacije o poklicih, trgu dela, možnostih izobraževanja in usposabljanja.
Pripravlja pripomočke za uporabo pri vseživljenjski karierni orientaciji (npr. računalniški
program Kam in kako), izvaja usposabljanje svetovalcev in organizira študijske obiske in
izmenjave.
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EURopean Employment Services – EURES
Je omrežje javnih služb za zaposlovanje in njihovih nacionalnih partnerjev iz držav članic
Evropske unije (EU), Evropskega gospodarskega prostora (EGS) in Švice, ki ga koordinira
Evropska komisija in katerega cilj je uresničevanje in pospeševanje prostega pretoka
delavcev.
Glavne storitve EURES-a so:
•
•
•

posredovanje delavcev v EU/EGP in Švici (posredovanje tujih delavcev slovenskim
delodajalcem in obratno, posredovanje slovenskih delavcev tujim delodajalcem);
informiranje in svetovanje o trgu dela ter delovnih in življenjskih pogojih v državah
članicah;
zagotavljanje drugih informacij, povezanih z mobilnostjo delavcev (ZRSZ, 2012f, str.
3).

2.3 POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE
Dejavnost Zavoda opredeljujejo Statut Zavoda (Ur. list RS, št. 58/2011) in zakoni, drugi
podzakonski predpisi, dokumenti, programi ter notranji pravilniki in poslovniki Zavoda.
Cilji Zavoda temeljijo na razvojnih dokumentih Republike Slovenije, ki opredeljujejo razvoj
gospodarstva, izobraževanja, socialne države in s tem povezanega trga dela, in
dokumentih, sprejetih v okviru evropskih služb za zaposlovanje. Najpomembnejši strateški
dokumenti, ki so podlaga strateškim usmeritvam in ciljem Zavoda so (ZRSZ, 2013, str. 8):
•
•
•

•
•
•

Strategija gospodarskega razvoja Republike Slovenije,
Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast Evropa 2020,
Nacionalni reformni program Republike Slovenije 2012–2013 in priporočila Sveta
EU v povezavi z Nacionalnim reformnim programom Republike Slovenije za
ukrepanje s področja zaposlovanja,
Smernice Republike Slovenije za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012–2015,
Operativni program človeških virov za obdobje 2007–2013,
Izjava o poslanstvu javnih zavodov za zaposlovanje EU/EGP (lahti, Finska, 2006).

Strateške usmeritve Zavoda temeljijo na razvojnih dokumentih RS, ki opredeljujejo razvoj
gospodarstva, izobraževanja, socialne države in s tem povezanega trga dela, in na
dokumentih, sprejetih v okviru evropskih služb za zaposlovanje. V poslovnem načrtu za
leto 2012 je Zavod opredelil naslednje cilje:
•
•
•
•

povečati učinkovitost posredovanja v zaposlitev,
spodbuditi brezposelne osebe k čimprejšnji aktivaciji in njihovi zaposlitvi,
povečati učinkovitosti ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
uveljaviti Zavod kot osrednjo ustanovo vseživljenjske karierne orientacije.

Zavod je v poslovnem načrtu za leto 2013 opredelil naslednje poslanstvo, vizijo in ključne
vrednote.
•

Poslanstvo:
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Nenehna skrb za večjo zaposljivost vseh človeških virov, aktivacija vseživljenjskega učenja
in zagotavljanje vseh mehanizmov, ki bodo stremeli k uravnoteženi pokritosti trga dela.
•

Vizija:

Do leta 2020 uvrstitev Zavoda med najboljše ponudnike celovitih rešitev na trgu dela v
Evropski uniji.
•

Ključne vrednote:

Glavno vodilo Zavoda je zadovoljen uporabnik, kar se zagotavlja s kakovostnimi storitvami
in prijaznimi sodelavci (ZRSZ, 2013, str. 4).
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3 TRG DELA
3.1 OPREDELITEV TRGA DELA
Trg dela je prostor, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje po delu.
Na trgu dela se srečujejo iskalci zaposlitve z znanji, veščinami in delovnimi izkušnjami ter
delodajalci, ki iščejo kandidate za prosta delovna mesta. Nove zaposlitvene možnosti
iščejo tako brezposelni kot tisti, ki delo sicer imajo, vendar bi želeli opravljati drug poklic
ali pa jim bo zaposlitev kmalu prenehala in iščejo nove priložnosti na trgu dela, kot je
prikazano na Sliki 3.
Slika 3 : Ključna pojma na trgu dela, kjer se srečata ponudba in povpraševanje

Vir: Belčič (2002, str. 52)

Trg dela je sestavni element tržnega gospodarstva. Zgrajen je enako kot trg blaga in
storitev ter trg kapitala, vendar pa ga po njegovem delovanju ne moremo enačiti z njima.
Sestavlja ga povpraševanje po delu in ponudba dela. Delovanja trga dela ni možno
prepustiti izključno tržnim zakonitostim. Te ne morejo uresničiti ciljev delovne blaginje –
enakopravne, polne in kakovostne zaposlenosti prebivalstva (ZRSZ, 2012a, str. 7).
Ukrepe države na trgu dela izvajajo z zakonom pooblaščeni izvajalci ukrepov.
Najpomembnejša institucija na trgu dela je Zavod, večjo vlogo pa z uveljavitvijo Zakona o
urejanju trga dela pridobivajo koncesionarji. Pomembna novost zakona je namreč
možnost pridobitve koncesije za izvajanje javne službe na področju, ki ga pokriva ta zakon
(ZRSZ, 2012a, str. 10).

3.2 SPREMEMBE NA TRGU DELA
Dogajanje na trgu dela je za vsako državo in njeno vlado izredno pomembno, saj je
povezano s pomenom človeških virov pri ekonomskem razvoju države in pri izboljšanju
socialne varnosti prebivalstva.
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Trg dela je vedno bolj dinamičen, na kar vplivajo različni dejavniki (Glazer in Hazel, 2000,
str. 129):
•

•

•

•

•

številne gospodarske spremembe in naraščajoča fleksibilnost trga dela, kar
posledično vodi do skrajševanja delovnega časa in pogostejšega menjavanja
zaposlitev;
vedno večja raznolikost oblik zaposlitve, ki se v zadnjem času vse bolj uveljavljajo
tudi pri nas, in sicer samozaposlitve, zaposlitve s krajšim delovnim časom, delo na
domu, pogodbena dela ipd.;
na trgu dela se pojavlja vedno več ljudi, ki jim grozi socialna izključenost in ki se
brez posredovanja države ne bi mogli vključiti v delo (aktivna in pasivna politika
zaposlovanja);
naraščanje deleža visoko izobraženih iskalcev (nove) zaposlitve, ki lahko s svojim
znanjem pri iskanju zaposlitve uporabljajo moderno tehnologijo (npr. iskanje s
pomočjo interneta);
ljudje se želijo stalno izobraževati, zato da njihovo znanje ne zastara in da so tako
konkurenčni na trgu dela (t. i. vseživljenjsko učenje in izobraževanje).

V letu 2010 je Evropska komisija sprejela novo strategijo razvoja in rasti, ki je nadomestila
Lizbonsko strategijo. Slovenija mora kot članica EU slediti in uresničevati zastavljene cilje
Strategije za pametno, trajnostno in vključujočo rast – Evropa 2020 (ZRSZ,
2012a, str. 3).

3.3 ZNAČILNOSTI »NOVEGA« GLOBALNEGA TRGA DELA
V današnji globalizirani družbi, kjer vlada huda konkurenca, je koncept doživljenjske
zaposlitve že zastarel pojem. Povprečna doba, ki jo posameznik preživi na enem delovnem
mestu, se krajša, kar pomeni, da mora posameznik v svoji karieri večkrat menjati
zaposlitev. Uspešni posamezniki pazijo na to, da jih čas in razmere na trgu dela ne
povozijo, in si sproti iščejo boljše priložnosti (boljša delovna mesta) za nadaljnjo kariero.
Tudi v Sloveniji se je stanje v zadnjih letih z odpiranjem trga začelo drastično spreminjati.
Globalizacija in »odprtje mej« s seboj prinašata iz dneva v dan večjo konkurenco. Tako je
tudi na trgu dela, zato lahko rečemo, da se kot »vir konkurenčnih prednosti tudi v
Sloveniji močno uveljavljajo ljudje« (Petrič in Žagar, 2004, str. 10).
Pomembno je, da so ti ljudje fleksibilni, inovativni, da so se nastali situaciji sposobni
prilagoditi, se hitro odzvati in odločiti , ipd. (Petrič in Žagar, 2004, str. 10 -11).
3.3.1 DELODAJALCI IN POVPRAŠEVANJE PO DELU
Po pravni ureditvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delodajalec »pravna in fizična
oseba ter drugi subjekt, kot je državni organ, lokalna skupnost, podružnica tujega
podjetja ter diplomatsko in konzularno predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi
pogodbe o zaposlitvi«. Manjši delodajalec pa je delodajalec, ki zaposluje deset delavcev
ali manj (ZDR-1, 5. člen).
Delodajalec je tisti, ki delo daje. Pravzaprav mora zaposlovati delavce, če želi poslovati,
torej je poslovodna oseba oziroma subjekt. Poslovni subjekti so pravne in fizične osebe, ki
opravljajo registrirane ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti in so
vpisane v Poslovni register Slovenije. To dejavnost opravljajo z namenom, da na prostem
trgu ustvarjajo dobiček (Belčič, 2002, str. 24).
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Delodajalci so v Sloveniji vključeni v zbornice, ki so združenja organizacij z določeno
dejavnostjo. Takšna združenja na področju gospodarstva so: Gospodarska zbornica
Slovenije (GZS), Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS), Združenje delodajalcev
Slovenije ipd. (ZRSZ, 2012a, str. 8).
Po Belčiču (2002, str. 26) delodajalce razvrščamo tudi po različnih merilih in kriterijih.
Nekatere njihove značilnosti so pomembne v procesu zaposlovanja kadrov, zlasti pri
razlikah v številu zaposlenih, profitni ali neprofitni usmerjenosti ipd., kar podrobneje
prikazuje Slika 4.
Slika 4: Klasifikacija delodajalcev oz. poslovnih subjektov

Vir: Belčič (2002, str. 26)

Dejavniki, ki vplivajo na povpraševanje po delu so (Belčič, 2002, str. 52–60):
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•
•
•
•
•

povpraševanje po izdelkih in storitvah,
kapital,
tehnologija,
dobiček,
višina plače.

Povpraševanje po delu pa je odvisno tudi od kapitala, saj ta delo nadomešča ali pa
omogoča zaposlovanje novih delavcev. Če so razmere na trgu dela normalne in
proizvodne kapacitete niso izkoriščane, bo kapital omogočil dodatno zaposlovanje. V
primeru, ko je izkoriščenost kapacitet visoka, stopnja brezposelnosti pa nizka, pa bo delo
nadomestil kapital, in sicer s pomočjo tehnologije. Podjetje bo dodatno delovno silo
zaposlovalo samo do točke, pri kateri delavci proizvedejo več, kot mora podjetje plačati
njim (Belčič, 2002, str. 52–60).
3.3.2 DELOJEMALCI IN PONUDBA DELA
Delojemalec je vsaka oseba, ki delo jemlje. Na trgu dela tvorijo delojemalci ponudbo dela,
ker na povpraševanje po delu s strani delodajalcev odgovarjajo s svojo ponudbo. Za
zaposlene delojemalce se uporablja izraz delavec, kar je vsaka fizična oseba, ki je v
delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi (ZDR-1, 5. člen).
Delojemalec je lahko tudi kandidat za delovno razmerje oz. iskalec zaposlitve. To postane
vsak, ki vloži vlogo za objavljeno prosto delovno mesto. Ta kandidat je lahko že zaposlen
in ima v tem primeru dva statusa, status delavca in status kandidata. Dejansko so za
proces zaposlovanja kadrov pomembnejši kandidati in osebe, ki se še ne pojavljajo kot
kandidati ter delavci, ki jim bo delovno razmerje prenehalo (Belčič, 2002, str. 22–23).
Na ponudbo dela vplivajo predvsem naslednji dejavniki (Belčič, 2002, str. 22):
•
•
•
•
•

višina plače,
obseg in struktura prebivalstva,
njihove vrednote,
kultura,
individualne lastnosti.

Čeprav ni dvoma, da plača pomembno vpliva na ponudbo dela, ni vedno poglavitni razlog,
da se nekdo odloči za zaposlitev. Plača predstavlja delavcu socialno varnost in je odkrita
posledica dela, poznamo pa tudi prikrite posledice, saj zaposlitev določa dnevno strukturo
časa, omogoča socialne stike izven družine, posamezniku nudi status, potrditev,
uveljavitev … Za dela, ki niso privlačna, pa je nadomestna plačilna razlika spodbuda, ki
privabi delavce. Na ta način se opravijo tudi manj prijetna dela, v zameno za višje plačilo,
s čimer pa imajo delodajalci višje stroške dela (Belčič, 2002, str. 60–61).
Na zaposlovanje vplivajo potrebe po delu, ki so odvisne od tega, koliko delo koristi v
produkcijskem procesu, na to vplivajo obseg kapitala, povpraševanje oziroma pričakovan
proizvod, tehnologija in njene spremembe ter plače. Na ponudbo dela vpliva korist, ki jo
imajo delavci od zaslužka, ta pa je odvisna od višine plač, potreb prebivalstva in
demografskih dejavnikov. Dejanski zaposlenosti pravimo, da je rezultat ponudbe in
povpraševanja po delu v danih institucionalnih okoliščinah (Svetlik in drugi, 2002, str. 96).
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3.4 TRG DELA V SLOVENIJI
Trg dela je trg, ki določa plače, obseg in vrsto drugih značilnosti zaposlitve. Pred
dvajsetimi leti smo se spopadali s podobnim stanjem države, kot ga imamo danes: z
gospodarsko krizo – gospodarskega razcveta ni bilo, bil pa je optimističen začetek države.
V začetku devetdesetih let je bil slovenski trg dela, podobno kot trgi v tranzicijskih
državah, ob globalnih spremembah soočen še z dodatnimi izzivi, ki so bili posledica
spremembe gospodarskega sistema, izgube določenih trgov in s tem izgube delovnih
mest, procesov privatizacije in denacionalizacije ter potrebe po spreminjanju vrednot,
miselnosti in načina funkcioniranja prebivalstva (ZRSZ, 2012a, str. 6).
Razmere na slovenskem trgu dela so se v zadnjih dvajsetih letih močno spreminjale. Ob
nastanku mlade države so bile vse prej kot dobre, vendar se je stanje vse do leta 2008
vztrajno izboljševalo, potem pa se je ponovno zgodil preobrat.
Stanje na trgu dela se je začelo slabšati v drugi polovici leta 2008, psihološko mejo 10odstotne stopnje brezposelnosti smo dosegli oktobra 2009, leto pozneje je število
prijavljenih na Zavodu za zaposlovanje prvič po začetku gospodarske krize leta 2008
preseglo mejo 100.000, januarja 2012 smo zabeležili najnižje število delovno aktivnih
prebivalcev po letu 2005, obenem pa tudi najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti
(12,5 %) od leta 1999 (Lah in dr., 2012, str. 10–11).
Razlika med obema obdobjema je v naravi in tudi v dojemanju krize: pred dvajsetimi leti
je šlo za prestrukturiranje države in državne ureditve, vendar smo imeli vizijo, naš cilj je
bil vstop v Evropsko unijo. Zdajšnja kriza je globlja, prizadela je večino razvitega sveta in
predvsem zato je izhod iz nje veliko bolj negotov kot pred dvajsetimi leti (Lah in dr., 2012,
str. 10–11).

3.5 KLJUČNI PROBLEMI NA TRGU DELA V SLOVENIJI
Trg dela v Republiki Sloveniji zaznamujejo predvsem togost pri zaposlitvah za nedoločen
čas in visoki stroški dela, kar so potrdile ocene domačih kot tudi tujih institucij (Evropska
komisija, OECD, Urad za makroekonomske analize in razvoj …). Priporočila Sloveniji s
strani institucij in mednarodnih organizacij EU, ki ocenjujejo situacijo držav članic na
področju trga dela, se nanašajo predvsem na potrebo po povečanju prožnosti oz.
prilagoditvi varstva pri pogodbah za nedoločen čas s ciljem zmanjšanja razlike v pravicah,
ki izhajajo iz delovnih razmerij za določen in nedoločen čas.
Evropa 2020 je ambiciozna in celovita strategija za izhod držav članic EU iz gospodarske
krize, za zagotovitev makroekonomske stabilnosti in izvedbo strukturnih reform. Bistveni
del te strategije je uvedba strukturnih reform za srednje- in dolgoročno obdobje, ki se
osredotočajo na spodbujanje vzdržnosti javnih financ, izboljšanje potenciala rasti in
uresničevanje petih glavnih ciljev EU do leta 2020, ki naj bi hkrati usmerjali dejavnosti
Evropske komisije in držav članic EU (ZRSZ, 2012b, str. 5).
Vsaka država članica EU mora pripraviti Nacionalni reformni program, v katerem so
zapisani prioritetni ukrepi, ki jih bo država izvajala za doseganje skupnih ciljev strategije
Evropa 2020. Slovenija si je med drugimi za področje trga dela zadala naslednji cilj:
stopnja delovno aktivnega prebivalstva med 20. in 64. letom starosti se mora povečati na
75 %, in sicer tudi z večjo vključitvijo mladih in starejših delavcev (ZRSZ, 2012a, str. 2).
17

Pomembno vlogo pri doseganju ciljev strategije na področju trga dela bo odigrala aktivna
politika zaposlovanja, ki je usmerjena v zviševanje stopnje zaposlenosti in produktivnosti
ter v spodbude za večje socialno vključevanje oziroma širši socialni razvoj tistih, ki jim
grozi ali so že izključeni iz konkurenčnega trga dela, in drugi ukrepi na trgu dela (ZRSZ,
2012a, str. 4):
•

•

•

•

•

deregulacija poklicev: Slovenija spada med države z zelo visokim številom
reguliranih poklicev in v sam vrh EU, kjer je povprečno število reguliranih
poklicev 100. V Sloveniji je v Evidenci reguliranih poklicev oz. reguliranih
poklicnih dejavnosti več kot 350 poklicev, za katere mora posameznik, ki jih
želi opravljati, izpolnjevati z zakonom ali drugim predpisom določene pogoje.
Treba je na novo urediti seznam in evidenco reguliranih poklicev ter določiti
okvir poklicev javnega interesa, ki bodo ostali regulirani;
izvajanje Zakona o urejanju trga dela, katerega namen je s hitrejšim
ukrepanjem države na trgu dela povečati varnost iskalcev zaposlitve, zlasti
brezposelnih oseb in oseb, katerih zaposlitev je ogrožena. Poglavitni cilj zakona
so poleg varne prožnosti tudi povečanje učinkovitosti in uspešnosti izvajanja
ukrepov APZ, povečanje nadzora nad institucijami na trgu dela ter zmanjšanje
administrativnih obremenitev za podjetja in osebe na trgu dela;
spremembe Zakona o delovnih razmerjih, s katerim bi z vidika pravic in
obveznosti približali (poenotili) različne vrste zaposlitvenih razmerij, predvsem
glede plačevanja prispevkov in pogojev ob prenehanju dela (odpovedni roki,
odpravnine, ustanovitev sklada za odpravnine). Potrebne so tudi nekatere
spremembe v sistemu določanja plač, da bi ta postal učinkovitejši. V tem
smislu je potrebna močnejša koordinacija sindikatov pri pogajanjih ter raven
pogajanj. Sedaj pogajanja potekajo na sektorski ravni prek kolektivnih pogodb.
Na državni ravni je treba spremeniti pogajanja o kolektivnih pogodbah in v
okviru teh tudi ureditev tarifnih razredov. Za dosego tega bo potrebno
posodobiti tudi delovanje Ekonomsko-socialnega sveta;
sprejetje Zakona o socialnem podjetništvu, ki opredeljuje cilje in načela
socialnega podjetništva, dejavnosti socialnega podjetništva in pogoje
zaposlovanja. Zakon omogoča vključevanje izključenih skupin na trg dela oz.
skupin, ki jim grozi izključenost, tudi z omogočanjem fleksibilnih oblik
zaposlovanja, dvig stopnje zaposlenosti tistih skupin, pri katerih drugi ukrepi
niso učinkoviti, preusmerjanje iz pasivnih v aktivne oblike pomoči in
zmanjševanje dela na črno;
za učinkovito delovanje trga dela in izvajanje sprejetih strukturnih sprememb
je potrebno zagotoviti nadaljnje posodabljanje institucij na trgu dela. Ob tem
je najpomembnejša nadaljnja modernizacija Zavoda za zaposlovanje, ki
se mora osredotočiti na zgodnje ugotavljanje zaposlitvenih ovir in povečanje
učinkovitosti združevanja ponudbe in povpraševanja na trgu dela (ZRSZ,
2012a, str. 4).

Slovenija je, da bi dosegla večjo fleksibilnost na trgu dela, zmanjšala pasti
brezposelnosti za brezposelne osebe in odpravila administrativne ovire, spremenila
Zakon o delovnih razmerjih in spremenila ter dopolnila Zakon o urejanju trga dela.
Ti dve spremembi sta del celovite reforme trga dela, katere namen je vzpostaviti
primerno razmerje med ustrezno varnostjo delavcev in možnostjo učinkovitejšega
prilagajanja razmeram na trgu.
Z zmanjševanjem stroškov pri zaposlitvah za nedoločen čas na eni strani in
finančnimi destimulacijami za uporabo pogodb za določen čas na drugi strani nova
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delovna zakonodaja uresničuje enega bistvenih ciljev reforme trga dela –
zmanjšanje segmentacije oz. razdrobljenosti trga dela.
•

Cilji ZDR-1 in bistvene spremembe, ki jih vsebuje, temeljijo na oceni stanja,
usmeritvah iz nacionalnih strateških dokumentov Republike Slovenije (Nacionalni
reformni program 2012–2013), dokumentov, ki so že bili sprejeti v okviru
socialnega dialoga med socialnimi partnerji (Izhodišča za socialni sporazum 2012–
2016), priporočila OECD ter Sveta EU in sledijo ugotovitvam analize sodne prakse,
strokovnih spoznanj in opozoril v zvezi z izvajanjem zakona. Tako Zakon o
delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
urejanju trga dela (ZUTD-A) zastavljene cilje uresničujeta z naslednjimi ukrepi (RS,
MDDSZ, 2012b, str. 1):

•

poenostavitev postopkov sklenitve in prenehanja pogodbe o zaposlitvi, zmanjšanje
administrativnih ovir,
povečanje fleksibilnosti trga dela in notranje fleksibilnosti ter zmanjšanje pasti
brezposelnosti za brezposelne osebe,
zmanjšanje stroškov pri zaposlitvah za določen čas,
finančna destimulacija za sklepanje pogodb za določen čas,
povečanje pravne varnosti zaposlenih z namenom preprečevanja zlorab.

•
•
•
•

3.6 PROŽNOST TRGA DELA IN BREZPOSELNOST
Lahko rečemo, da gre pri prožnosti trga dela za sposobnost odzivanja in prilagajanja
različnim spremembam. Po Ignjatoviču (Ignjatovič v: Kač, 2000, str. 10) gre za povečanje
raznolikosti zaposlitvenih pogojev, oblik zaposlitve ter zaposlitvenih izkušenj posameznika.
Na splošno pa prožnost trga dela pomeni hitrost prilagajanja trga dela na spremenjene
makroekonomske razmere in prilagajanje spremenjenim razmeram z minimalnim
zmanjšanjem zaposlenosti. Kot osnovni kazalec stopnje fleksibilnosti trga delovne sile se
pogosto jemlje delež oblik zaposlovanja, ki se razlikujejo od prevladujoče oblike –
zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim časom (Svetlik in dr., 2001, str. 26). Na
prožnost trga dela v določenem gospodarstvu lahko vplivajo: institucije, regulacija na trgu
dela, kultura in tradicija. Skupek teh različnih dejavnikov onemogoča oblikovanje
univerzalnega recepta za povečanje prožnosti trga dela, kar pomeni, da je pravzaprav
nemogoče oblikovati enovito merilo prožnosti trga dela.
Prožne oblike dela so (Svetlik in dr., 2001, str. 26):
•
•
•
•
•

zaposlitev za določen čas,
zaposlitev s krajšim delovnim časom,
pogodbeno delo,
delo na domu,
samozaposlovanje pri posrednikih dela, ki delavce posojajo delodajalcem, oziroma
pri zasebnih agencijah.

Brezposelnost je osrednji problem EU – po treh desetletjih nizke brezposelnosti po drugi
svetovni vojni se je že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja začela povečevati,
»naravna« stopnja brezposelnosti pa se je v devetdesetih dvignila na povsem novo,
mnogo višjo raven in dobila drugačne značilnosti.
Značilnost trga dela v Sloveniji je izrazit dualizem oziroma segmentacija na trgu dela, s
katero označujemo razliko v položaju zaposlenih s pogodbami za določen čas in
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pogodbami za nedoločen čas. Če pogledamo v zgodovino spreminjanja delovnopravne
zakonodaje, vidimo napredek v smeri prožnosti, vendar predvsem na področju pogodb za
določen čas, precej manj pa na področju pogodb za nedoločen čas – posledica tega je
porast deleža zaposlenih za določen čas. V začasne zaposlitve so vključene predvsem
najbolj ranljive skupine prebivalstva, posledice začasnih zaposlitev se odražajo v nižjih
pravicah iz socialnih zavarovanj, slabšem dostopu do izobraževanja itn.
Vzroki za to so predvsem širok razpon možnih razlogov za sklenitev pogodbe za določen
čas in indeks varovanja zaposlitve za nedoločen čas. Za Slovenijo omenjeni indeks kaže,
da spada med države z manj fleksibilno delovno zakonodajo (RS, MDDSZ, 2012a, str. 1–
2). Gospodarska kriza je opozorila na pomanjkljivosti delovne zakonodaje na področju
varstva pravic delavcev, učinkovitega sistema uveljavljanja pravic delavcev in
inšpekcijskega nadzora nad preprečevanjem zlorab.
Glede na to, da je v Sloveniji varovanje zaposlitve za nedoločen čas manj fleksibilno
urejeno, se povečuje število začasnih zaposlitev, ki so še posebej pogoste med mladimi.
V Sloveniji je treba doseči večjo prožnost na trgu dela pri zaposlovanju, pogostejše delne
in začasne zaposlitve, lažji pretok in mobilnost delovne sile. Ljudje morajo postati
odgovornejši za svoje delo, zaposlitev in izobraževanje. Plačna politika naj omogoči večjo
prilagodljivost stroškov dela na podjetniški ravni, kjer pa se mora povečati tudi socialna
odgovornost podjetij. Politike na trgu dela je treba uskladiti na področju uravnavanja
ponudbe in povpraševanja po delu, zajemati morajo elemente plačne politike, socialnih
transferjev in politiko upokojevanja. Slovenija mora pripraviti širok nabor sprememb, ki
bodo delodajalce spodbujale k odpiranju novih delovnih mest, iskalce zaposlitve pa k
hitrejšemu zasedanju delovnih mest. Socialna država je pomembna za socialno stabilnost
in kot taka tudi za gospodarsko rast. Socialni partnerji morajo izhajati iz odgovornosti za
usklajenost svojih ravnanj in odločitev z ekonomskimi možnostmi ter ne smejo ovirati
ukrepov za večjo prilagodljivost trga dela, povečano vlogo podjetništva in bolj dinamične
oblike zaposlovanja.
Redna zaposlitev je pri iskalcih zaposlitve najbolj zaželena, vendar pa delodajalci vedno
pogosteje potrebujejo »part-time« delavce, ki delajo glede na potrebe podjetja, in z njimi
sklepajo druge oblike delovnega sodelovanja (npr.: delo za krajši delovni čas, projektno
delo, honorarno delo) ali pa iščejo začasne delavce prek zaposlitvenih agencij.
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4 PROCES ZAPOSLOVANJA
4.1 POJEM ZAPOSLOVANJA
Proces zaposlovanja obsega pridobivanje oziroma iskanje kandidatov, med katerimi
podjetja izberejo nove zaposlene. S tem procesom podjetje zadovoljuje svoje potrebe po
kadrih.
»Organizacija mora za novozaposlene razviti jasno določene standarde, kajti le tako bo
lahko dosegla usklajenost organizacijske kulture s svojim vrednotami in normami«
(Ivanko, 2006, str. 104).
Zaposlovanje se uresničuje na trgu dela. Na eni strani imamo svobodnega delodajalca, ki
izbira in odloča. Na drugi strani pa se na svobodnem trgu dela pojavlja svobodni
delojemalec, ki podobno kot delojemalec izbira in odloča.
V procesu zaposlovanja sta udeležena delavec in delodajalec, ki ju veže medsebojna
obveznost glede izpolnjevanja zahtevanih pogojev in je prisotna pri sklenitvi pogodbe o
zaposlitvi.
Delavec je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi sklenjene pogodbe o
zaposlitvi. Delodajalec pa je pravna in fizična oseba ter drug subjekt, kot so državni
organ, lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno
predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi (ZDR-1, 5. člen).
Če je delodajalec pravna oseba, lokalna skupnost, podružnica tuje družbe ali druge
organizacije, nastopa v imenu delodajalca njegov zastopnik, določen z zakonom ali aktom
o ustanovitvi, ali pa od njega pisno pooblaščena oseba. Če je delodajalec državni organ,
nastopa v imenu delodajalca njegov predstojnik oziroma od njega pisno pooblaščena
oseba, če z zakonom ni drugače določeno. Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s
poslovodno osebo, nastopa v imenu delodajalca organ, določen z zakonom, aktom ali s
statutom o ustanovitvi, če le-tega ni, pa lastnik. Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi s
poslovodno osebo med ustanavljanjem delodajalca, nastopa v imenu delodajalca
ustanovitelj (ZDR-1, 20. člen).

4.2 PROCES ZAPOSLOVANJA V ŠIRŠEM SMISLU
Proces zaposlovanja v podjetju se začne, ko se zazna potreba po novem kadru. Po
Lipičniku (1998, str. 92-95 ) je proces zaposlovanja sestavljen iz faz, skozi katere se
podjetje odloči za ustrezne kadre, ki jih nato zaposli in spremlja njihovo delo ter
osebnostni razvoj pri opravljanju delovnih nalog. Zaposlovanje se tako začne z
zaznavanjem potreb po kadrih, konča pa, ko določena oseba zaradi različnih razlogov
zapusti podjetje. Gre za kompleksen postopek, ki vključuje vrsto aktivnosti, kar ponazarja
Slika 5.
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Slika 5: Proces zaposlovanja

Vir : Lipičnik (1998, str. 92–95)

Začne se z načrtovanjem človeških zmožnosti ali ljudi. Na osnovi različnih postopkov
organizacija skuša določiti, koliko in kakšne ljudi potrebuje, ter ugotoviti, kdaj jih
potrebuje. Sledi faza privabljanja, s katero podjetje pripravi kandidate, da se prijavijo na
razpis in tako izkažejo svojo pripravljenost za sodelovanje s podjetjem. Med kandidati, ki
se prijavijo na razpis, podjetje izvede selekcijo, zaposli kandidata(te), ki ustrezajo
zahtevam in z njim(i) sklene pogodbo o zaposlitvi. Proces orientacije ali uvajanja v delo se
začenja, ko kandidati, sedaj že zaposleni v podjetju, zasedejo svoja delovna mesta.
Podjetje seznani nove delavce z njihovimi pravicami, obveznostmi, odgovornostjo,
varnostjo pri delu in jim razloži, kaj se od njih pričakuje. V fazi razvoja se podjetje
posveča napredovanju in uresničevanju kariere delavcev. S tem se začenja proces
neprestanega spreminjanja določenih vlog, ki traja, dokler delavec ne zapusti svojega
delovnega mesta. Tako se sprosti oz. nastane zopet prosto delovno mesto. Proces
zaposlovanja se ponovi in se neprestano ponavlja (Lipičnik, 1998, str. 92–95).
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4.2.1 NAČRTOVANJE ZAPOSLOVANJA NOVIH KADROV
Prvi korak pri načrtovanju kadrov je poznavanje podjetja in stanja, v katerem se podjetje
nahaja. Nato sledi »planiranje, kje želi biti podjetje v prihodnosti« (Milkovich in Boudreau
v: Kač, 2000, str. 17). Načrtovanje kadrov je ena izmed najpomembnejših strateških nalog
podjetja, katere rezultat je bolj ali manj optimalna kadrovska struktura. Pri tem je
potrebno definirati potrebe po kadrih, ki jih oblikujemo na podlagi primerjave med
obstoječim stanjem in napovedmi za prihodnost.
Načrtovanje kadrov običajno poteka v štirih korakih (Armstrong v: Adam, 2005, str. 15):
•
•
•
•

predvidevanje prihodnjih potreb,
analiziranje razpoložljivosti in »ponudbe« ljudi,
priprava načrtov za usklajevanje ponudbe in povpraševanja,
nadzorovanje implementacije načrta.

Postopek načrtovanja kadrov izhaja iz dogovorov, ki jih dobimo v podjetju pri proučevanju
naslednjih vprašanj:
•
•
•
•

Ali število in strokovnost zaposlenih ustrezata potrebam dela?
Ali vsi zaposleni v podjetju optimalno izkoristijo svoje sposobnosti?
Ali poznamo prihodnje kadrovske potrebe podjetja?
Kako pridobiti kader, ki bo ustrezal prihodnjim potrebam?

Ta vprašanja predstavljajo smernice za načrtovanje kadrov in ocene trenutnega stanja ter
potreb po kadrih v prihodnosti (Adam, 2005, str. 16).
Določen del potreb po novih zaposlenih lahko podjetja zagotovijo s premeščanjem,
razvojem, napredovanjem že zaposlenih, kadar pa se podjetje želi širiti in med že
zaposlenimi ne najde ustreznih kandidatov, mora potrebo nadomestiti z zaposlovanjem
novih sodelavcev. Vsako podjetje mora pred začetkom procesa zaposlovanja, določiti
potrebe po človeških virih. To pomeni, da mora definirati tako število ljudi, ki naj bi jih
zaposlili, kot tudi znanja, kompetence in sposobnosti, ki naj bi jih kandidati imeli, ter
določiti časovni okvir, kdaj bo podjetje novozaposlene potrebovalo.
Če načrtovanje človeških virov poteka ustrezno, omogoča, da vodstvo pridobi čas, v
katerem se pripravi na morebitne težave, ki bi lahko ogrozile konkurenčni položaj
podjetja, in se jim izogne (Noe in dr. v: Adam, 2005, str. 16).
4.2.2 PRIVABLJANJE IN PRIDOBIVANJE KANDIDATOV
Privabljanje in pridobivanje kandidatov je postopek, s katerim podjetje pripravi kandidate,
da se prijavijo na razpis in na ta način izkažejo svojo pripravljenost za sodelovanje z
izbranim podjetjem. Podjetje želi pritegniti čim večje število pravih kandidatov za delovno
mesto, obenem pa si mora z različnimi selekcijskimi metodami (testi, intervju ipd.)
izoblikovati čim bolj popolno sliko o potencialnih kandidatih. Pri tem procesu se ustvari
baza kandidatov, iz katere se izberejo najbolj primerni kadri s pomočjo različnih metod, ki
jih pri tem uporabljajo podjetja. Te metode se med seboj velikokrat kombinirajo z
namenom, da podjetja pridobijo najustreznejše kadre. Metode iskanja in pridobivanja
novih sodelavcev so različne:
•

Zavod RS za zaposlovanje,
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•
•
•
•
•
•

kadrovske agencije za zaposlovanje,
oglasi in razpisi v medijih (časopisi, revije, TV, radio, internetne objave),
priporočila prijateljev, sorodnikov in znancev,
neposredno javljanje kandidatov v podjetjih,
pridobivanje kadrov na srednjih šolah, fakultetah in drugih izobraževalnih
inštitucijah,
delo prek študentskega servisa, ki lahko preide v zaposlitev.

Pridobivanje kvalitetnih ljudi je zelo pomemben proces, s katerim organizacije
zadovoljujejo svoje potrebe po človeških zmožnostih. Temu organizacije posvečajo čedalje
več pozornosti, časa, energije in sredstev. Privabljanje in pridobivanje kandidatov
vključuje iskanje, privabljanje in nabor kandidatov, od katerih se izberejo tisti, ki najbolj
ustrezajo zahtevam prostih delovnih mest. Gre za proces kombiniranja profesionalnih
preferenc in ciljev posameznih kandidatov s preferencami in potrebami organizacije. Cilj
pridobivanja kandidatov je pritegniti zadostno število ustrezno usposobljenih kandidatov,
ki bi bili najbolj sposobni opravljati naloge na prostem delovnem mestu.
Kako pomemben je proces pridobivanja kadrov, najbolje prikazujejo z njimi povezani
stroški. Praksa kaže, da postaja pridobivanje kvalitetnih kandidatov vedno dražje.
4.2.3 IZBIRANJE NOVIH SODELAVCEV
Proces izbire in proces privabljanja sta neločljivo povezana. Za izbor najboljših kandidatov
za določeno prosto delovno mesto je predpogoj dobro opravljen proces privabljanja
kandidatov – pridobiti moramo zadosten izbor kandidatov s potrebnimi znanji in
sposobnostmi.
V tej fazi podjetje opravi selekcijski postopek in zaposli tiste kandidate, ki najbolj ustrezajo
pričakovanim zahtevam delovnega mesta v določenem podjetju. Največkrat je težko
izbrati med različnimi kandidati. Uspešnost izbirnega postopka se pogosto pokaže šele, ko
novi zaposleni opravlja neko delo.
»Zaposleni s svojim delom tvorijo in udejanjajo svojo organizacijo, hkrati pa v njej
ustvarjajo določeno ozračje, ki organizacijo določa in loči od drugih ter vpliva na vedenje
ljudi« (Ivanko, 2006, str. 113).
Viri konkurenčnih prednosti podjetja so ljudje, zato je pomembno, da podjetja skrbno
izbirajo med različnimi kandidati.
Običajni pristopi k izbiri zaposlenih so: informacije o vlogi kandidatov, različni testi,
pogovori s kandidati, informacije centrov za izbiro kandidatov in informacije o njihovem
dosedanjem delu. Izbiranje delavcev je dvosmerni proces, ki teče med organizacijo in
posamezniki, pri katerih je organizacija vzbudila zanimanje za zaposlitev. V primerih, ko
organizacije ponujajo delovna mesta, za katera so vnaprej natančno določene potrebne
lastnosti delavcev, organizacije v izbirnem postopku le še preverjajo, ali kandidati te
lastnosti imajo. Več truda pri pridobitvi, izbiri in uvajanju kandidatov v organizacijo pa je
treba vložiti v primerih, ko gre za zahtevnejša in specifična delovna mesta, za katera
običajno zelo dobrih kandidatov ni na voljo. Kandidatom je treba delo in organizacijo
predstaviti realistično in jim pokazati tisto, kar jih še posebej zanima. Izbirni postopek je
tudi postopek motiviranja kandidatov in pogajanja z njimi (Mušič, 2009, str. 18).
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4.2.4 UVAJANJE V DELO IN ORIENTACIJA
Za novozaposlenega potrebujemo načrt uvajanja. Cilj uvajanja je, da novi delavec začne
(kolikor je mogoče hitro) delati s polno storilnostjo in da doseže pri tem tudi osebno
zadovoljstvo.
Sprejete kandidate za zaposlitev je po formalnem podpisu pogodbe treba uvesti v
podjetje, jih seznaniti s socialnim in fizičnim delovnim okoljem. Spoznati morajo pisana in
še posebno nepisana pravila. V tem procesu novozaposleni spoznava organizacijsko
kulturo, vizijo, strategije, strukturo, zaposlene, delovna pričakovanja itn. Takšno uvajanje
novih sodelavcev lahko poteka različno dolgo, odvisno od dovzetnosti posameznika in od
zahtevnosti nalog, ki jih mora novozaposleni opravljati na določenem delovnem mestu.
Postopek uvajanja mora biti predpisan, v njem pa določeno, kaj mora mentor posredovati.
Delavec na koncu podpiše dokument, v katerem je zabeleženo, s čim vse je bil seznanjen.
Mentor je zadolžen tudi za sestavo programa usposabljanja, ki lahko vsebuje različne
načine pridobivanja znanja npr. prek računalnika, seminarjev, tečajev, sestankov itn. Na
uspešnost mentorja pri motiviranju in posredovanju znanja kadrovska služba ne more
neposredno vplivati, lahko pa s pomočjo šole vodenja nauči vodje in linijske vodje, da
mentorje spodbujajo k čim večji učinkovitosti z uporabo pozitivnega pristopa in čim manj
discipliniranja. Poleg prenosa tistega znanja, ki zadeva same delovne procese, se ob
takšnem usposabljanju razvije tudi znanje, ki je vezano na sam način uvajanja
novozaposlenih.
4.2.5 OBDOBJE RAZVOJA
V tem obdobju novozaposleni začnejo uresničevati svojo kariero v podjetju, kar je ena
izmed primarnih nalog kadrovskih služb v podjetjih. Kajti v nasprotnem primeru bi znanje
kadrov kmalu zastarelo in podjetje tako ne bi bilo več konkurenčno.
Proces razvoja kadrov ima več podprocesov, in sicer:
•
•
•
•
•
•

ocenjevanje delovne uspešnosti
napredovanje
rotacije
motiviranje
izobraževanje in usposabljanje
razvoj voditeljstva ipd.

Zgoraj navedeno je odvisno od vsakega posameznega podjetja. Nekatera imajo politiko
zaposlovanja in s tem tudi razvoj zaposlenih dobro definirano, drugi pa temu ne posvečajo
dovolj velike pozornosti.
»Razvoj ljudi pri delu je, kar pove že sam izraz, proces, ki posameznikom omogoča razvoj
vseh njihovih potencialov« (Hargrevaver in Jarvis, 1998). Organizacija si s sistematičnim
razvojem zaposlenih, zagotavljanjem primernejše usposobljenosti za delo, prispevkom k
motivaciji zaposlenih in izboljševanju vsakovrstnih notranjih in zunanjih dejavnikov
zagotavlja svoj prihodnji razvoj in perspektivo. Razvoj zaposlenih je torej eden ključnih
procesov, ki služijo uresničevanju vizije in ciljev organizacije v nenehno spreminjajočem se
okolju.
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4.2.6 »LOČITEV« OD ORGANIZACIJE IN PROCES ZAPOSLOVANJA V OŽJEM
SMISLU
Zadnja stopnja v procesu kadrovanja je t. i. ločitev od organizacije, saj zaposleni zapustijo
svoje delovno mesto. Razlogi za to so različni: upokojitve, invalidnost, zamenjave
delovnega mesta, odpuščanja ipd.
V tej fazi se delovno mesto sprosti in tako se proces zaposlovanja ponovi.
Proces zaposlovanja obsega pridobivanje oziroma iskanje kandidatov, med katerimi
podjetja izberejo nove zaposlene. Izbira najbolj primernih kandidatov bo veliko prispevala
k uspehu podjetja, saj bodo ti dobro opravljali svoje delo in tako prispevali h končnim
ciljem podjetja. Precej več stane, če podjetje zaposli slabega delavca, ker slaba izbira za
delodajalca pomeni izgubo dragocenega časa, ki je pomemben dejavnik produktivnosti.
Gre za čas, ki je bil porabljen za preverjanje priporočil, izvajanje intervjujev, usposabljanje
kandidatov itn. Podjetje mora že od samega začetka zahtevati le najboljše, ker kadri
predstavljajo vir znanj, sposobnosti, vrednot ipd., ki za podjetje predstavljajo ključ do
uspeha. Zato je ustrezna izbira načina kadrovanja in posledično izbira ustreznih kadrov za
podjetje izrednega pomena.

4.3 VPLIV ZAKONODAJE NA ZAPOSLOVANJE
Podjetja pri zaposlovanju novih sodelavcev niso povsem svobodna, saj jih pri tem omejuje
država s posebnimi predpisi. V Sloveniji so ti določeni z Zakonom o delovnih razmerjih in
kolektivni pogodbami. Pojavljajo se še številna druga interna pravila, ki jih morajo
podjetja upoštevati, ko zaposlujejo ljudi (Lipičnik, 1998, str. 92).
Med veljavne pravne vire na področju individualnega delovnega prava štejemo:
•
•
•
•

•
•

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (Uradni list RS, št. 21/2013),
Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega
razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08),
področne zakone, ki urejajo specifiko delovnih razmerij v posameznih dejavnostih,
kolektivne pogodbe, ki jih sklepajo predstavniki delavcev in delodajalcev na
različnih ravneh (na ravni države, panoge ali dejavnosti organizacije) – na primer
Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine itn.
podjetniške kolektivne pogodbe ali splošne akte delodajalca,
pogodbo o zaposlitvi.

S pogodbo o zaposlitvi ali s kolektivno pogodbo se lahko določijo pravice, ki so za delavce
ugodnejše, kot jih določa ZDR, nikakor pa ne smejo biti dodeljene pravice slabše.
Na zakon o delovnih razmerjih vplivajo še drugi predpisi in zakoni, ki jih je potrebno
upoštevati pri sklenitvi delovnega razmerja :
•
•
•
•

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD), ki delavcem zagotavlja varno in
zdravo delo,
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ),
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSVDP), ki med drugim
ureja pravico do starševskega dopusta,
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT), ki določa pogoje za zaposlitev tujcev
ter oseb brez državljanstva,
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•

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS), s katerim se urejajo pristojnosti,
organizacija in postopki pred sodišči.

Iz tega lahko zaključim, da je zelo pomembno, da v procesu zaposlovanja sodelujejo
ljudje z ustreznimi znanji z zgoraj omenjenih področij. Kakovostne storitve pri delu z
delodajalci Zavod lahko doseže samo s kakovostnim znanjem svetovalcev, ki delajo v
pisarni za delodajalce; svetovalci so namreč ključnega pomena za dobro sodelovanje z
delodajalci v prihodnje.

4.4 PRIHODNOST ZAPOSLOVANJA
Trg dela se izredno hitro odziva na dogajanja v gospodarstvu. Ob slabših pogojih
poslovanja oz. recesiji delodajalci hitro prilagodijo število zaposlenih manjšemu obsegu
poslovanja, zaradi česar se poveča brezposelnost. Na drugi strani se delodajalci previdno
odzivajo na pozitivne gospodarske impulze, običajno je potrebno večletno obdobje
stabilne rasti, da delodajalci ponovno povečajo obseg zaposlenih. Glede na napovedi
UMAR-ja lahko v prihodnjih letih pričakujemo stagnacijo trga dela, ob morebitnem
poslabšanju gospodarskih razmer pa ponovno povečanje brezposelnosti.
UMAR je v jesenski napovedi gospodarskih gibanj napovedal ohranjanje relativno visoke
brezposelnosti. V povprečju bo v letih 2012 in 2013 v Sloveniji brezposelnih med 110 in
111 tisoč ljudi. Na ohranjanje visoke brezposelnosti vpliva tudi neugodna starostna in
izobrazbena struktura brezposelnih oseb.
Brezposelne osebe in drugi iskalci se lahko zaposlijo na prosta delovna mesta, ki jih
ustvarjajo delodajalci oz. se pri njih sproščajo zaradi drugih razlogov (nadomeščanja,
fluktuacija, upokojitve itn.). Nestabilne gospodarske razmere vplivajo na manjše število
novih delovnih mest, manj pa je tudi fluktuacije že obstoječih delavcev.
Po podatkih ZRSZ se je povpraševanje po delavcih na področju predelovalnih dejavnosti
zmanjšalo za 15,3 %. Delodajalci, ki se uvrščajo na to področje, so v letošnjih prvih
enajstih mesecih skupaj prijavili 30.368 prostih delovnih mest.
Napovedi zaposlovanja po posameznih gospodarskih panogah kažejo na pozitivna
pričakovanja na področju predelovalnih dejavnosti, v proizvodnji farmacevtskih surovin in
preparatov, v proizvodnji drugih vozil in plovil, v dejavnosti popravil in montaže strojev in
naprav, v proizvodnji pohištva ter v proizvodnji živil. Obseg zaposlovanja se je najbolj
zmanjšal v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, v proizvodnji oblačil, v
proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov, v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja, v
proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic ter v proizvodnji računalnikov,
elektronskih in optičnih izdelkov.
Najnižje so napovedi zaposlovanja v panogi javnega sektorja in socialnih storitev.
Delodajalci pa še vedno iščejo specifične profile z ustreznimi kompetencami, kot so
upravljavci strojev, kvalificirani delavci, inženirji, strokovnjaki za informacijske tehnologije
in prodajni zastopniki.
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4.5 BISTVENE NOVOSTI NOVEGA ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH IN
ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA NA PODROČJU ZAPOSLOVANJA
Z Zakonom o delovnih razmerjih se na splošno ureja področje individualnih delovnih
razmerij, ki se vzpostavijo na podlagi sklenjenih pogodb o zaposlitvi med delavci in
delodajalci. Cilj delovnopravne ureditve tega razmerja je vključevanje delavcev v delovni
proces, zagotavljanje usklajenega poteka tega procesa in preprečevanje brezposelnosti,
pri čemer se v zakonski ureditvi upošteva pravica delavcev do svobode dela, dostojanstva
pri delu ter poudarja varstvena funkcija pravnega položaja delavcev v tem delovnem
razmerju. Pri zakonski ureditvi individualnih delovnih razmerij je potrebno upoštevati, da
gre pri ureditvi delovnih razmerij med delavci in delodajalci za sistemsko urejanje
vprašanj, ki se urejajo z zakonom (Zakonom o delovnih razmerjih kot tudi s posebnimi
zakoni na posameznih področjih – javni sektor, promet), kolektivnimi pogodbami,
splošnimi akti delodajalca in pogodbo o zaposlitvi, obenem pa so sistemske spremembe
na področju urejanja delovnih razmerij neposredno povezane s sistemsko ureditvijo
socialnih zavarovanj (pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti,
zdravstvenega zavarovanja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja) (Vlada RS, 2012,
str. 3).
Cilji, ki jih želi doseči nov Zakon o delovnih razmerjih, in bistvene spremembe, ki jih
vsebuje, temeljijo na oceni stanja na trgu dela v Sloveniji, usmeritvah iz nacionalnih
strateških dokumentov Republike Slovenije (Nacionalni reformni program 2012–2013),
dokumentov, ki so že bili sprejeti v okviru socialnega dialoga med socialnimi partnerji
(Izhodišča za socialni sporazum 2012–2016), priporočil OECD in Sveta EU 2012–2015 ter
sledijo ugotovitvam analize sodne prakse, strokovnih spoznanj in opozoril v zvezi z
izvajanjem ZDR (Vlada RS, 2012, str. 4).
Zakon o delovnih razmerij (ZDR-1), ki je stopil v veljavo 12. 4. 2013, prinaša
poenostavitev postopkov sklenitve in prenehanja delovnega razmerja.
Bistvene novosti pri postopku zaposlovanja so:
•
•

•

rok za prijavo delavca na prosto delovno mesto se s petih skrajšuje na tri delovne
dni;
javna objava prostega delovnega mesta se lahko na željo delodajalca objavi na
Zavodu za zaposlovanje, ni pa več obvezna (izjema je javni sektor, gospodarske
družbe v večinski lasti države), in/ali v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih
straneh ali v javno dostopnih poslovnih prostorih delodajalca;
delodajalec mora v osmih dneh po zaključenem postopku izbire pisno obvestiti
neizbranega kandidata o tem, da ni izbran. Novost je v tem, da je neizbranemu
kandidatu obvestilo o tem možno posredovati po elektronski poti na elektronski
naslov kandidata.

Zakon je posredno vplival tudi na Zakon o urejanju trga dela, ki je bil zato v posameznih
členih spremenjen:
7. člen Zakona o urejanju trga dela po novem pravi, da Zavod za zaposlovanje na željo
delodajalca javno objavi prosto delovno mesto oziroma vrsto dela in izvede vse potrebne
postopke v zvezi s posredovanjem zaposlitve. Zavod javne objave prostega delovnega
mesta oz. vrste dela ni dolžan objaviti, če ni v skladu z zakonodajo, predpisi, ki urejajo
delovna razmerja in predpisi, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno ali v
zvezi s katero obstajajo okoliščine, ki kažejo na to, da ni namenjena zaposlitvi na prosta
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delovna mesta pri delodajalcu, ki jo je predlagal. Delodajalci iz javnega sektorja in
gospodarske družbe v večinski lasti države morajo pri zavodu javno objaviti vsako prosto
delovno mesto oz. vrsto dela, razen v primerih izjem od obveznosti javne objave, ki jih
določa zakon, ki ureja delovna razmerja (ZUTD-A, 7. člen).
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5 TEŽAVE DELODAJALCEV PRI ISKANJU NOVIH SODELAVCEV
»Živimo v svetu, kjer se svetovna zakladnica znanja podvoji vsaki dve leti. V poplavi
znanja je podjetjem vedno težje najti sodelavce z ustreznim nizom veščin, znanj in
izkušenj« (Zaletel, 2006, str. 20).
Vse organizacije si nenehno prizadevajo izboljševati svoje poslovanje – to je njihov skupni
cilj, pri tem pa se še danes mnoge ne zavedajo, da je ključ za doseganje tega cilja v
ljudeh. Ti so vez med poslovnimi cilji in strategijami za njihovo uresničitev.
Po besedah univ. dipl. psihologa Radovana Kraglja (Prevanje in Kragelj, 2009, str. 5) je v
mnogih podjetjih zaposlitev novega sodelavca prepuščena srečnemu naključju. Zelo težko
je zaposliti pravega človeka, če se ne ve, kakšnega podjetje pravzaprav potrebuje.
Ugotavlja, da so v večini podjetij opisi delovnih mest sami sebi namen, in pogostokrat se
zgodi, da med opisom dela računovodje in izvršnega direktorja za področje informacijske
tehnologije ni kakšnih bistvenih razlik. Ustrezno določeni profili delovnih mest morajo
vsebovati ključna znanja, veščine in vedenjske značilnosti, ki so nepogrešljive pri
sodelavcu na konkretnem delovnem mestu.
Ustrezni opisi delovnih mest so temeljni kadrovski instrument; so podlaga za izbor
najustreznejših kadrov. Čim bolj natančni in konkretni so, tem bolj lahko delodajalci
zanesljivo izberejo ljudi, ki bodo določeno delo kar najučinkoviteje opravljali, saj so s tem
natančno opredeljene zahteve, ki jim morajo kandidati ustrezati – gre za sistematizacijo
delovnih mest, ki delodajalcem omogoča učinkovito selekcijo kadrov, pa tudi načrtovanje
usposabljanja in treningov, napredovanja v skladu z znanji, izkušnjami in dosežki,
notranje prerazporeditve, izgradnjo in načrtovanje karier posameznikov v podjetju ipd.
Večino napak pri zaposlovanju, ki se dogajajo vsakodnevno, bi lahko preprečili, če bi
ljudje, ki so odgovorni za zaposlovanje, pred začetkom iskanja opravili boljšo nalogo pri
določanju, kaj pravzaprav potrebujejo (Ramuta, 2004, str. 4).
Najpogostejše napake pri analizi delovnih mest in izbiri kandidatov po mnenju univ. dipl.
psihologa Radovana Kraglja delodajalci naredijo, ker:
•

se osredotočajo na lastnosti bivšega sodelavca, namesto na ključne zahteve dela
in

•

navajajo napačne »ključne zahteve«: navedbe kot npr. »triletne delovne izkušnje
pri podobnih delih« ali »visokošolska izobrazba družboslovne, organizacijske ali
druge ustrezne smeri« nimajo nič skupnega z dejanskimi ključnimi zahtevami dela.
Pomembna so samo znanja in sposobnosti. Izkušnje in izobrazba dopuščajo
možnosti, da nekdo ustreza našim zahtevam po konkretnem znanju in
sposobnostih, nihče pa ne more vnaprej zagotoviti, da bo res tako.

Večina delodajalcev v Sloveniji se uvršča med mala podjetja; ta ustvarijo največ delovnih
mest. Za ta podjetja je značilno, da navadno nimajo posebnih kadrovskih oddelkov, nove
sodelavce izbira direktor ali vodja oddelka. Lastniki zasebnih podjetij, ki so nastala v
obdobju tranzicije, se v večini primerov prvič znajdejo v vlogi selektorja. Kot ugotavljam
pri svojem delu, imajo na tem področju malo izkušenj in zelo malo prakse. Ko se s tem
izzivom srečajo prvič, si po navadi mislijo, da gre za enostavno opravilo. Po prvem ali
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drugem napačnem izboru se začnejo zavedati, da gre za zelo zahtevne postopke, ki se jih
morajo naučiti ali si priskrbeti dodatno strokovno pomoč. Ob tem pa so njihove predstave
in zahteve o novem delavcu mnogokrat vse prej kot realne. To izhaja iz njihovega
nepoznavanja sistema izobraževanja, trga delovne sile in razmer na njem, nepoznavanja
delovnopravne zakonodaje, nerealnega definiranja zahtev delovnega mesta ter
neustrezne vedenjske sistematizacije delovnega mesta.
Ali se je odločil za pravo osebo, spozna delodajalec po nekaj tednih ali mesecih. Doba, v
kateri se vsak človek dokončno razkrije in pokaže svoj pravi jaz, pa je eno leto. Prav
zaradi tega je danes večina zaposlitev sklenjena za določen čas. Če organizacija nima več
nadaljnjih naročil ali se delodajalec in delavec osebnostno in karakterno »ne ujameta«,
delavcu po preteku dela za določen čas delovno razmerje preneha. Nato se delavec vrne
na Zavod za zaposlovanje, kjer uveljavlja pravice iz naslova brezposelnosti (IvanušaBezjek, 2006, str. 70–71).

5.1 ANALIZA DELOVNEGA MESTA IN NJEN POMEN
Analiza delovnega mesta se v kadrovanju uporablja pri različnih nalogah. Zelo velik pomen
ima prav pri pridobivanju in izbiri kandidatov za delovno mesto. Organizacija oriše, kakšen
je najbolj primeren kandidat, kandidatu pa da informacije o delu, ki naj bi ga opravljal. S
tem pomaga pri odločitvi o zaposlitvi in prispeva k zadovoljstvu izbranega kandidata z
organizacijo ter zadovoljstvu organizacije z izbranim kandidatom.
Z analiziranjem delovnega mesta pridobimo ključne podatke o delu: kaj je namen dela,
kakšne so delovne dolžnosti in naloge ter njihova pomembnost, katere so delovne vloge in
delovni procesi, kakšna znanja in sposobnosti za opravljanje dela so zahtevana oz.
zaželena, kakšna orodja se pri opravljanju dela uporabljajo, kakšni so pogoji za delo, kako
se delo vključuje v celoten sistem, kakšno moč in vpliv ima delavec na tem delovnem
mestu ipd.
Z analizo dela dobimo podatke o delovnem mestu, s pomočjo katerih izdelamo profil
delavca in se na podlagi tega odločimo, katere metode bomo uporabili v postopku
pridobivanja in izbire kandidatov. V primeru, da se odločimo za zaposlovanje brez
predhodno izdelane analize dela, se lahko kmalu pojavijo težave, ki vodijo v neustrezen
končni izbor, kar pa podjetje po navadi stane dvakrat več kot delavčeva plača v enem
letu.

5.2 KADROVIK IN NJEGOV POMEN PRI ISKANJU NOVEGA SODELAVCA
V slovenskih podjetjih imajo službe za razvoj kadrov, kadrovske službe, oddelki za kadre,
kadroviki … različna mesta, pomen in veljavo, moč in vpliv na izvajanje poslanstva, vizije,
strategije in ciljev podjetja. Večje delniške družbe s tem, ko imajo člana uprave za razvoj
kadrov, jasno kažejo, da dajejo kadrovski funkciji največji možni pomen in težo. Če nimajo
samostojnega člana uprave, pa imajo službo ali oddelek za razvoj kadrov. V srednjih
podjetjih imajo praviloma vodjo službe za kadre in še kakšnega strokovnega in
operativnega delavca. Nekateri uporabljajo storitev zunanjih agencij in podjetij za
kadrovski menedžment. V majhnih in mikropodjetjih pa si zaradi stroškov ne morejo
privoščiti samostojnega delavca za področje kadrov. To delo praviloma izvaja direktor
podjetja, operativno-administrativna dela pa v večini primerov opravlja poslovna
sekretarka ali tajnica podjetja (Ivanuša-Bezjak, 2006, str. 26).
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Kadroviki so nepogrešljivi v vsaki organizaciji, saj so eden izmed nosilcev razvoja kadrov v
podjetju. Zadolženi so za selekcijo kandidatov. Med vsemi prijavljenimi kandidati jih
izluščijo nekaj, ki bodo predstavljeni osebam, ki odločajo o zaposlitvi, se pravi, kadrovik ni
tisti, ki odloča o osebi, ki jo podjetje zaposli, lahko jo le priporoči.
Po mnenju Aleša Zaletela , direktorja Mojedelo.com mora biti kadrovik umirjen in prijazen.
Imeti mora občutek za delo z ljudmi, znati mora razbrati človekove lastnosti, imeti
komunikacijske sposobnosti, da zna postaviti prava vprašanja ,na podlagi katerih lahko
nato izbere ustreznega kandidata za razpisano delovno mesto. Kadrovik, ki je dober, mora
imeti ideje, mora sprejemati ideje, novitete in spremembe ter mora dajati
preddispozicijska mesta humanizaciji delovnih mest. Kadrovik mora biti usmerjen k
dobrobiti podjetja in delavca, stremeti mora k povečevanju dodane vrednosti posamezne
zaposlene osebe v podjetju.
Kadrovika najbolj prepriča ocena sposobnosti za opravljanje delovnih nalog in stopnja
ujemanja kandidata s timom, v katerem bo opravljal svoje delo.

5.3 ZAPOSLITVENI INTERVJU
Zaposlitveni intervju lahko opredelimo kot pogovor z dvema ali več osebami, katerim
iskalec zaposlitve predstavi svoja znanja, sposobnosti, spretnosti in stališča, ki so
potrebna za določeno delo. Velja za eno izmed najbolj uporabnih orodij za ovrednotenje
kandidatov za delovno mesto. Razgovor lahko poteka osebno ali po telefonu, enkrat ali v
več krogih, individualno ali skupinsko. Najpogostejši so individualni razgovori, na katerih
se poleg kandidata prisotne ena do tri osebe. Večkratni razgovori potekajo tedaj, ko je
ustreznih kandidatov veliko ali ko je delo še posebej zahtevno.
5.3.1 NAMEN SELEKCIJSKEGA/ZAPOSLITVENEGA INTERVJUJA
Zaposlitveni intervju je priložnost za osebno predstavitev potencialnem delodajalcu.
Kadrovik želi v čim krajšem času pridobiti o kandidatu čim več uporabnih informacij.
Zanimajo ga predvsem komunikativnost kandidata, njegova izobrazba, delovne izkušnje,
interesi, veščine, želje in cilji posameznika. Dolžina razgovorov zelo niha, skupinski
intervjuji so po navadi daljši.
Dober intervju mora biti načrtovan in sistematično voden. Kandidat mora v procesu
intervjuja govoriti 85 % časa, izpraševalec ga samo usmerja z vprašanji in komentarji.
Ugotovitve intervjuja morajo temeljiti na konkretnih podatkih in dejstvih, ki jih poda
kandidat za zaposlitev.
Po mnenju psihologa Radovana Kraglja so glavne naloge izpraševalca pri intervjuju:
•
•
•

ugotoviti primernost kandidata v skladu z zahtevami delovnega mesta; osnovni
kriteriji za oceno primernosti so podani v analizi oz. opisu delovnega mesta,
ovrednotiti nekatere kandidatove sposobnosti,
opozoriti na prednosti in slabosti kandidata.

Intervju se mora osredotočiti na tri glavna področja:
•
•
•

delovna zgodovina,
šolanje in izobraževanja,
socialna prilagojenost.
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•

Čas trajanja zaposlitvenega razgovora je odvisen od zahtevnosti kadra in
delovnega področja ter se ga glede na zahtevnost tudi ustrezno prilagaja.

5.3.2 VRSTE ZAPOSLITVENIH INTERVJUJEV
Vrsta in število zaposlitvenih razgovorov, ki se jih mora opraviti za eno delovno mesto je
odvisna od velikosti in potreb delodajalca, od zahtev delovnega mesta in tudi števila
prijavljenih iskalcev zaposlitve. Nekateri delodajalci na podlagi prijav naredijo ožji izbor in
nato izvedejo le en zaposlitveni razgovor. Drugi se odločajo za več zaposlitvenih
razgovorov zaporedoma in vsakič zmanjšajo izbor. Vsi zaposlitveni intervjuji imajo enak
namen, le da delodajalci pridejo do cilja na različne načine.
•

Klasični oz. individualni zaposlitveni intervju: to je najbolj razširjena oblika
zaposlitvenega intervjuja; delodajalec pridobiva odgovore na standardna
vprašanja. Ni nujno, da so postavljena vsa vprašanja, temveč samo tista, ki se
izpraševalcu zdijo pomembna za določeno delovno mesto. Na takem razgovoru
ima tudi kandidat možnost postavljanja vprašanj. Spraševalec po navadi pripravi
časovne termine za vsakega kandidata tako, da se ti ne srečajo oz. prihajajo na
intervju v sosledju.

•

(Ne)strukturirani zaposlitveni intervju: o strukturiranem zaposlitvenem
intervjuju govorimo, kadar ima delodajalec vnaprej pripravljen niz vprašanj,
povsem povezan z delom. Vprašanja se lahko nanašajo na opis vedenja, preteklih
izkušenj, lahko pa se osredotočajo na to, kako bi kandidat obvladal nek položaj.
Vsem kandidatom se postavijo enaka vprašanja.
Polstrukturiran in nestrukturiran zaposlitveni intervju sta bolj fleksibilna.
Spraševalec kandidatu sproti postavlja vprašanja v obliki prostega pogovora in jih
po potrebi širi s podvprašanji. Ker vsi kandidati ne odgovarjajo na enaka
vprašanja, pridobljene informacije niso primerljive.

•

Situacijski zaposlitveni intervju: pri takem intervjuju se kandidat ali kandidati
srečajo z določeno situacijo oziroma problemom, ki ga morajo razrešiti. Situacije
so po navadi zelo povezane z dejanskim delovnim okoljem oziroma nalogami. Če
je prisotnih več kandidatov, se opazuje tudi skupinska dinamika: kakšni so odnosi,
kdo prevzame vodstveno vlogo, kakšna je njihova komunikacija, soočenja stališč,
argumentiranje, skupinsko delo ali individualno reševanje …

•

Kompetenčni zaposlitveni intervju: gre za ugotavljanje kompetenc za
določeno delovno mesto. Cilj delodajalcev je, da dobijo kandidate, ki imajo
ustrezne kompetence, kar pomeni, da imajo določene lastnosti, znanja, veščine, ki
jih dejansko uporabijo za uspešno opravljanje neke naloge.

•

Stresni zaposlitveni intervju: nekateri delodajalci namerno povzročijo stresne
situacije, da lahko vidijo, kako kandidat ravna in se odziva v takih okoliščinah.
Namen takšne vrste zaposlitvenega razgovora je oceniti vedenje in zrelost v
posebno težkih situacijah in pod pritiskom. Ta vrsta razgovora se uporablja še
posebno takrat, ko je pomembna zahteva delovnega mesta ustrezno reagiranje na
stres, sporne in problemske situacije.

•

Skupni individualni intervju: gre za sočasno povabilo večjega števila
kandidatov na skupni individualni intervju z enim spraševalcem. Uspeh v takšnih
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situacijah pogosto sloni na enakih strategijah kot pri individualnih intervjujih,
vendar pa je izziv v tem, da se kandidati med seboj sami izločajo. Ta metoda se
po navadi uporablja pri iskanju prodajnega kadra, kjer se ocenjujejo
posameznikove prodajne veščine.
•

Skupinski intervju: nekatera podjetja opravljajo intervjuje s kandidati skupaj z
izbranimi člani kolektiva – s komisijo. Prisotni so na primer vodja kadrovanja,
vodja oddelka, kjer je prosto delovno mesto, in morebitni prihodnji tesni sodelavec
kandidata. Kandidat mora biti na takšnih razgovorih sposoben ustreznega
očesnega stika z vsemi spraševalci – najprej z moderatorjem intervjuja, potem tudi
z drugimi spraševalci. Takšna oblika intervjuja je za spraševalce zelo koristna, saj
lahko po intervjuju med seboj razpravljajo o kandidatu. Velikokrat se ta metoda
uporablja pri stresnem zaposlitvenem intervjuju.

•

Skupni skupinski intervju: istočasno se skupina kandidatov sooči s komisijo več
spraševalcev. Pri tem, najkompleksnejšem tipu intervjuja veljajo vse značilnosti
skupnega individualnega in skupinskega intervjuja (Palčič, 2007, str. 66).

5.3.3 PSIHOMETRIČNI TESTI
Psihometrični testi so po definiciji orodja za merjenje umskih sposobnosti (metric je
merilo, psycho je um), ki se uporabljajo za raziskovanje razlik med posamezniki. Z njihovo
pomočjo lahko na primer ugotovimo, h kakšnemu obnašanju je posameznik nagnjen na
delovnem mestu. Testi lahko povedo, kako dober je kandidat pri določenih opravilih v
primerjavi z drugimi skupinami ljudmi. Namen psihometričnega testiranja je ugotoviti
skladnost kandidatovih lastnosti, sposobnosti, potencialov z zahtevami delovnega mesta
ter dopolniti informacije in vtis, ki ga delodajalec dobi na zaposlitvenem razgovoru.
S psihološkimi testi se ugotavlja, ali imajo kandidati za zaposlitev:
•

•

•

takšna znanja, sposobnosti in zmožnosti, da bodo zmogli dosegati zastavljene cilje
in učinkovito izkoriščati vire, ki jih organizacija zagotavlja na konkretnem delovnem
mestu;
takšno motivacijo, ambicije in interese, da bodo sploh želeli dosegati poglavitne
cilje in vzdrževati ključne standarde, ki jih organizacija pričakuje na konkretnem
delovnem mestu;
takšne osebnostne lastnosti in vedenjske značilnosti, da se bodo učinkovito
prilagajali okolju, pritiskom, sodelavcem, strankam, režimu dela, načinu vodenja,
spremembam, …

Vse več delodajalcev uporablja psihometrično testiranje, da se izognejo težavam, ki so
jih v preteklosti doživeli, ker so sklenili delovno razmerje z napačnim kandidatom.
Intervjuji delodajalcem dajejo veliko podatkov o kandidatih, a ne toliko in ne vseh, ki
bi jih želeli. Z uporabo testov želijo povečati svojo objektivnost in verjetnost za izbiro
pravega kandidata. Dobri psihološki testi so preverjeni v številnih raziskavah in imajo
primerne merske lastnosti (predvsem zanesljivost in veljavnost). To pomeni, da so
testi boljši temelj odločanja kot na primer prvi vtis, ki ga delodajalec dobi o kandidatih.
To seveda ne pomeni, da do napak pri izbiri kadra ne prihaja več, se pa njihova
možnost z uporabo več virov podatkov zmanjša.
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6 STORITVE IN AKTIVNOSTI ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE,
NAMENJENE DELODAJALCEM
Zavod z delodajalci sodeluje z namenom kritja njihovih aktualnih in dolgoročnih potreb po
kadrih. Posredovanje zaposlitve je temeljno področje dela Zavoda in obsega strokovne ter
organizacijske naloge, s katerimi se delodajalcu čim hitreje zagotovi ustrezne in
motivirane kandidate. Strateško sodelovanje Zavoda z delodajalci poteka na podlagi
spremljanja gibanja na trgu dela in pridobivanja informacij o dolgoročnih potrebah
delodajalcev po kadrih z namenom načrtovanja delovanja, ki bo v večji meri uresničilo
potrebe delodajalcev (ZRSZ, 2012a, str. 48).
Negotove gospodarske razmere so vplivale tudi na povpraševanje delodajalcev po
delavcih. Zaradi tega se je občutno zmanjšalo število prostih delovnih mest, na katera bi
lahko napotovali brezposelne osebe, ki jih je vedno več, spreminja pa se tudi struktura
razpisanih prostih delovnih mest, vedno večji je delež predvidenih zaposlitev za določen
čas.
V času gospodarske krize je Zavod začel izvajati številne ukrepe za hitro reševanje
posledic gospodarske krize (npr. uvedba mobilnih ekip, ki se v primeru večjih odpuščanj
na enem mestu hitro odzovejo in tam izvajajo strokovno pomoč, izvajanje dveh
interventnih zakonov itn. ).
Delo Zavoda, povezano z delodajalci, obsega kritje aktualnih potreb delodajalcev po
delavcih, načrtovanje sodelovanja z izdelavo akcijskega načrta in strateško sodelovanje z
namenom dolgoročnejšega razvijanja in prilagajanja novih storitev Zavoda predvidenim
spremembam na trgu dela (ZRSZ, 2012a, str. 49). Slika 6 prikazuje storitve in aktivnosti,
ki jih za delodajalce izvaja Zavod.
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Slika 6 : Shematični prikaz storitev in aktivnosti za delodajalce

Vir: ZRSZ (2012a, str. 51)

•

Kritje aktualnih potreb delodajalcev po delavcih Zavod zagotavlja s
posredovanjem ustreznih kandidatov na prosta delovna mesta.

•

Načrtovanje sodelovanja z izdelavo akcijskega načrta
Gre za dogovor o dolgoročnem sodelovanju z delodajalci in pomeni pripravo načrta
o načinu in vsebini sodelovanja.

•

Strateško sodelovanje
Obsega analitični in praktični pristop k spremljanju gibanj na trgu dela z namenom
načrtovanja drugih oblik povezovanja in sodelovanja z delodajalci (načrtovanje
posvetov, obiskov pri delodajalcih in drugo). Cilj tega pristopa je pridobivanje
informacij o pričakovanjih ter trenutnih in dolgoročnejših potrebah delodajalcev po
sodelovanju na področju zaposlovanja in načrtovanja kadrovskih virov ter
načrtovanja storitev in aktivnosti, ki odgovarjajo na potrebe delodajalcev in
dolgoročno zmanjšujejo strukturna neskladja na trgu dela (ZRSZ, 2012a, str. 49–
51).

6.1 OPREDELITEV
PROŽNOSTI

POJMA

DOKTRINE

DELA

–

KONCEPT

VARNE

V marcu 2011 je strokovni svet Zavoda sprejel novo Doktrino dela z delodajalci,
brezposelnimi in iskalci zaposlitve, katere namen je poenotenje izvajanja postopkov v
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Zavodu, zagotavljanje večje kvalitete in dostopnosti storitev, prenos dobrih praks ter
učinkovitejše in uspešnejše delo z delodajalci, brezposelnimi osebami in iskalci zaposlitve
(ZRSZ, 2012b, str. 6). S široko ponudbo storitev, usmerjeno k potrebam uporabnikov,
omogoča doseganje želenih ciljev – učinkovit odgovor na potrebe delodajalcev po delavcih
ter povečevanje zaposlenosti in zaposljivosti.
Glavno vodilo Doktrine je koncept varne prožnosti (flexicurity), ki ga je državam članicam
EU priporočila Evropska komisija. Z njim želijo zagotavljati čim hitrejše prehajanje
brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve v zaposlitev ter jim hkrati v času iskanja
zaposlitve zagotavljati socialno varnost, delodajalcem pa zagotoviti učinkovito kritje
njihovih potreb. Koncept varne prožnosti se opredeljuje kot strategija za povečanje
fleksibilnosti trga dela, podjetij in delovnih razmerij ter hkrati za ohranitev socialne
varnosti zaposlenih in prebivalstva. Njen osnovni namen je omogočiti delodajalcem
hitrejšo prilagoditev razmeram na trgu dela, iskalcem zaposlitve pa hitrejši prehod med
delovnimi mesti oziroma delodajalci in jim med iskanjem zaposlitve zagotoviti socialno
varnost (ZRSZ, 2012a, str. 40).
Zavod je odgovoren za implementacijo koncepta varne prožnosti, saj deluje kot posrednik
med delodajalci in brezposelnimi osebami ter iskalci zaposlitve, zasebnimi ponudniki
storitev zaposlovanja in ustanovami za vseživljenjsko učenje. Implementacijo varne
prožnosti Zavod izvaja z ukrepi in storitvami na trgu dela tako za delodajalce kot tudi za
brezposelne osebe in iskalce zaposlitve (ZRSZ, 2012a, str. 40).

6.2 DOKTRINA DELA Z DELODAJALCI
Doktrina dela na področju kritja aktualnih potreb poudarja pomen proaktivnega pristopa k
zagotavljanju kadra delodajalcem, ki izkazujejo konstantne in večje potrebe po kadrih. V
ta namen na Zavodu načrtujemo sodelovanje z delodajalcem s pomočjo izdelave akcijskih
načrtov za pravočasno kadrovanje.
Strateško sodelovanje z delodajalci Zavod izvaja z obiski delodajalcev, organizacijo
zaposlitvenih in kariernih sejmov, organizacijo poslovnih posvetov in drugih srečanj.
Z organizacijo strokovnih konferenc Zavod seznanja delodajalce in širšo javnost o
prihodnjih izzivih, zagotavlja prenos znanj in spodbuja udeležence k aktivnemu pristopu
sodelovanja na trgu dela.
Po Doktrini dela se pri delu z delodajalci upošteva naslednja načela (ZRSZ, 2011, str. 8):
•

•

•

načelo enakopravne obravnave, po katerem Zavod zagotavlja vsem delodajalcem,
ki izpolnjujejo obveznosti iz delovnopravne zakonodaje in pogodbene obveznosti
do Zavoda, enakopravno obravnavo pri izvajanju informiranja, posredovanja,
vključevanja v programe APZ in drugih storitev ne glede na njihovo velikost,
lokacijo in organizacijsko obliko;
načelo prilagojenega pristopa: pri tem načelu Zavod prilagaja način izvajanja
storitev različnim oblikam organiziranosti delodajalcev, njihovi velikosti, dejavnosti,
specifičnim potrebam in regijam, v katerih se delodajalci nahajajo, tako, da na
učinkovit način zagotovi ustrezne storitve;
načelo načrtnosti, dolgoročnosti in preventivnega delovanja: Zavod vzpostavlja
kratkoročno in dolgoročno sodelovanje z delodajalci pri zaposlovanju brezposelnih
oseb in iskalcev zaposlitve. Namen je ažurno kritje trenutnih kadrovskih potreb in
načrtovanje priprave na zaposlitev, usposabljanje in izobraževanje brezposelnih
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•

oseb in iskalcev zaposlitve. S tem prispeva k boljši usklajenosti med ponudbo in
povpraševanjem;
načelo selektivnosti: Zavod pri posredovanju na prosta delovna mesta in
vključevanju v programe APZ sodeluje z delodajalci, ki želijo sodelovanje Zavoda
pri posredovanju zaposlitve in izpolnjujejo obveznosti iz delovnopravne zakonodaje
ter pogodbene obveznosti do Zavoda. Zavod lahko z dodatno ponudbo storitev
tržno pristopa k sodelovanju z delodajalci glede na njihove potrebe in prepoznane
potenciale.

Na področju kritja aktualnih potreb Doktrina poudarja predvsem ažurno odzivanje na
vsako potrebo delodajalca in zagotavljanje ustreznih in motiviranih kandidatov. Z
namenom preverjanja ustreznosti kandidatov in izmenjave informacij med delodajalci in
zainteresiranimi kandidati Zavod organizira srečanja delodajalcev z iskalci zaposlitve v
različnih oblikah, prek zaposlitvenih sejmov, predstavitev delodajalcem in sodelovanja
svetovalcev na zaposlitvenih razgovorih. Na željo delodajalca na srečanjih in sejmih Zavod
aktivno sodeluje in pomaga pri izboru kadrov (ZRSZ, 2012b, str. 7).
Sodelovanje z delodajalci poteka tudi v primeru razreševanja večjega števila presežnih
delavcev, pri čemer Zavod omogoča pravočasno izdelavo načrta prestrukturiranja in
ponovnega zaposlovanja oseb (ZRSZ, 2012a, str. 7).
Po doktrini dela Zavod opravlja naslednje storitve in aktivnosti (ZRSZ, 2011, str. 9–11):
1. informiranje o trgu dela: informiranje delodajalcev o stanju in spremembah na
trgu dela, aktualnih programih APZ, novostih na področju zaposlovanja in urejanja
trga dela, zaposlovanja in zaposlitvene rehabilitacije invalidov, zaposlovanja tujcev
ter drugih storitvah na področju zaposlovanja; informiranje se izvaja s pomočjo
spletne strani, prek kontaktnega centra, neposredno na Zavodu, na organiziranih
posvetih za delodajalce, kariernih sejmih, drugih posvetih, okroglih mizah in na
načrtovanih obiskih delodajalcev;
2. prijava in objava prostih delovnih mest: delodajalcem se nudi pomoč pri
prijavi prostega delovnega mesta (pomoč pri opisu delovnega mesta in pogojev za
zasedbo, pomoč pri kodiranju in drugo);
3. posredovanje: je storitev, s katero Zavod delodajalcem zagotavlja napotitev
dogovorjenega števila ustreznih kandidatov na prosta delovna mesta v čim
krajšem možnem času. Posredovanje zaposlitev je najstarejša dejavnost in
marsikje začetek obstoja javnih služb za zaposlovanje. Tradicionalno posredovanje
zaposlitve vključuje naslednje glavne dejavnosti (Svetlik in dr., 2001, str. 211):
• intervju z iskalci zaposlitve in vodenje evidence brezposelnih oseb,
• pregled prostih delovnih mest,
• zapisovanje in oglaševanje potreb po delavcih (oglasne deske, časopisi,
radio, TV, internet),
• ugotavljanje ujemanja potreb po delavcih s ponudbo dela (matching),
• povezovanje delodajalcev in iskalcev zaposlitve,
• zagotavljanje pomoči pri iskanju zaposlitve za tiste iskalce zaposlitve, ki jo
potrebujejo, da lahko uspešno nastopajo na trgu dela;
4. sodelovanje z delodajalci pri izboru kandidatov za zaposlitev: Zavod
organizira srečanja delodajalcev z iskalci zaposlitve. Na srečanjih delodajalci
predstavijo svoja pričakovanja in pogoje za zasedbo prostih delovnih mest.
Delodajalci lahko neposredno po srečanju izvedejo tudi zaposlitvene razgovore s
kandidati, na katerih po predhodnem dogovoru z delodajalcem sodelujejo tudi
strokovni sodelavci Zavoda;
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5. organizacija in sodelovanje na kariernih in zaposlitvenih sejmih: ti so tudi
priložnost, da delodajalci in Zavod predstavijo pomembne informacije, ki pomagajo
mladim pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju in načrtovanju kariere z vidika
možnosti zaposlovanja v prihodnje. Eden od ciljev kariernih in zaposlitvenih sejmov
je vplivati na zmanjševanje strukturnih neskladij na trgu dela. Delodajalcem
Zavod ponuja možnost udeležbe na zaposlitvenih sejmih tudi v tujini ter
povezovanje prek EURES-a za pridobivanje ustreznih kandidatov, v kolikor je to v
interesu delodajalca;
6. organizacija posvetov in drugih promocijskih aktivnosti: Zavod spodbuja
komunikacijo z delodajalci s ciljem boljšega informiranja, hitrejšega in
učinkovitejšega odzivanja na njihove potrebe ter razvijanja ustreznih storitev;
7. izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja: gre za nabor ukrepov
na trgu dela, ki so namenjeni izboljševanju veščin, spretnosti, kompetenc
brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve in s tem večji zaposljivosti oseb na trgu
dela, povečanju kompetenčnosti ter prožnosti delodajalcev, povečevanju
zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti;
8. pomoč delodajalcem pri pripravi in uresničevanju programa
razreševanje presežnih delavcev: Zavod sodeluje pri pripravi in uresničevanju
programa za razreševanje presežnih delavcev, njihovem informiranju in
usposabljanju, izobraževanju ter prezaposlovanju. Tako preprečuje prehod v
odkrito brezposelnost.

6.3 KAKO V PRAKSI POTEKA SODELOVANJE Z DELODAJALCI NA
OBMOČNI SLUŽBI LJUBLJANA
Iskanje ustreznega kandidata za delo je za marsikaterega delodajalca razmeroma
dolgotrajen in drag postopek. Problem v Sloveniji danes je visoka brezposelnost. Ob
velikem številu prejetih prijav na delovna mesta morajo delodajalci pogosto preveriti
kandidatove sposobnosti, motiviranost in osebnostne lastnosti. Prav tako se sprašujejo, ali
bo kandidat pri delu uspešen. To za večino delodajalcev v Sloveniji, ki razpisujejo delovna
mesta – v večini gre za mikro- oz. majhna podjetja, predstavlja velik problem, saj nimajo
organizirane svoje kadrovske službe, ki bi se ukvarjala s selekcioniranjem, intervjuvanjem
in izborom kandidatov za zasedbo prostega delovnega mesta.
Posredovanje brezposelnih na razpisana prosta delovna mesta je ena temeljnih in
najpomembnejših dejavnosti Zavoda.
Zavod na področju sodelovanja z delodajalci uporablja tri pristope (ZRSZ, 2011, str. 15):
•
•
•

učinkovito kritje aktualnih potreb oz. posredovanje v zaposlitev,
načrtovanje kadrov z izdelavo akcijskega načrta z delodajalci,
graditev dolgoročnih odnosov z delodajalci.

V skladu s tem konceptom je vodstvo Območne službe Ljubljana 17. 9. 2012 odprlo novo
pisarno za delodajalce. Ta se povsem posveča sodelovanju z delodajalci in izboru
motiviranih in ustreznih kandidatov za zaposlitev ter poleg tega delodajalcem nudi
informacije, pravno pomoč, pomoč pri vključevanju v ukrepe Aktivne politike
zaposlovanja, informiranje o preventivnih zdravstvenih pregledih, usmeritve o sklepanju
pogodb o zaposlitvi, prijavi v socialna zavarovanja ter informacije o varnosti in zdravju pri
delu, … Gre za celovito storitev, namenjeno delodajalcem v postopku zaposlovanja novih
delavcev.
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Namen te pisarne je nudenje storitev delodajalcem na enem mestu, brez nepotrebnega
pošiljanja od vrat do vrat in čakanja. Kot že omenjeno s spremembo ZUTD (ZUTD, 7.
člen) objava prostega delovnega mesta na Zavodu ni več obvezna, razen izjem, določenih
s tem zakonom. Zavod samo na željo delodajalca javno objavi prosto delovno mesto
oziroma vrsto dela in izvede vse potrebne postopke s posredovanjem. Gre za pomoč pri
vseh korakih do zaposlitve novega sodelavca, vključno z usmerjanjem pri vprašanjih
pravne narave. Storitve, ki jih Zavod ponuja delodajalcem in so na voljo brezplačno, so:
•
•
•
•

objava prostih delovnih mest,
posredovanje dogovorjenega števila ustreznih kandidatov,
informiranje in podpora pri zaposlovanju brezposelnih oseb s pomočjo aktualnih
programov APZ,
preveritev trga dela in informiranje o možnostih zaposlovanja brezposelnih oseb iz
evidenc ZRSZ.

Da bi sodelovanje z delodajalci potekalo kar se da učinkovito, so v ljubljanski območni
službi delodajalcem na voljo strokovnjaki na področju psihologije, prava in aktivne politike
zaposlovanje, ki sodelujejo v izbirnem postopku. Ti strokovnjaki pa tudi sami obiščejo
izbrane zaposlovalce in jim ponudijo možnost sodelovanja pri naboru in izboru kandidatov
za usposabljanje in zaposlitev.
Posredovanje je storitev, s katero Zavod delodajalcu v čim krajšem možnem času zagotovi
dogovorjeno število ustreznih kandidatov za prosta delovna mesta. Pred izbiro in
napotitvijo kandidatov na prosto delovno mesto oz. prosta delovna mesta delodajalca
povprašamo o dodatnih informacijah glede potrebe po delavcih, predvsem o zahtevanih in
pričakovanih kompetencah ter znanjih. Namen komunikacije z delodajalcem pred izborom
in napotitvijo kandidatov je zadostiti prepoznanim potrebam delodajalca z ustreznim
izborom kandidatov iz evidenc Zavoda in s tem zagotoviti učinkovitost posredovanja ter
zadovoljstvo ključnih strank. Po razjasnitvi zahtev in pričakovanj delodajalca se skladno z
njegovimi potrebami preveri obstoj ustreznih kandidatov v evidencah Zavoda, njihov
interes za zaposlitev, opravi se pred izbor (ZRSZ, 2012a, str. 51). Pri zahtevnejših
delovnih mestih in višjih zahtevah delodajalca pa se v skladu z dogovorom lahko opravijo
še zaposlitveni razgovori in psihometrično testiranje, kjer gre predvsem za preizkušanje
kandidatovih sposobnosti in ugotavljanje osebnostnih lastnosti.
Izbor kadrov Zavod naredi s pomočjo baze brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve tako,
da na podlagi znanja in izkušenj svetovalcev in z uporabo dogovorjenih načinov glede na
potrebe delodajalca le-temu zagotovi usposobljene in motivirane delavce.
Ta proces se začne z analizo delovnega mesta, kjer skupaj z delodajalcem ugotovimo
zahtevane kvalifikacije, delovne izkušnje in sposobnosti, ki jih prosto delovno mesto od
kandidata zahteva. Analiza delovnega mesta je ključen pripomoček za selekcijo in ožji
izbor najprimernejših kandidatov, ki jih na končni izbor napotimo k delodajalcu. To
delodajalcem prihrani čas in denar, ki bi ga sicer porabili za oglaševanje in izbor ter hiter
način pridobitve kvalitetnega in motiviranega sodelavca.
Zavod pri kritju aktualnih potreb delodajalcev širi njihovo dostopnost s pomočjo
večkanalnega poslovanja: osebni in telefonski stiki, e-kanal, ki se izbere glede na namen
in cilj sodelovanja in za katerega se predhodno dogovorimo z delodajalcem. V ta namen
Zavod spodbuja delodajalce k uporabi e-storitev za delodajalce in jim ob tem nudi
podporo kontaktnega centra ter svetovalcev za delodajalce (ZRSZ, 2012a, str. 52).
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V letu 2013 je od 12. 4. na podlagi sprememb Zakona o urejanju trga dela, razen v
izjemnih primerih, ukinjena obvezna prijava prostega delovnega mesta pri Zavodu. To bo
vplivalo tudi na način sodelovanja z delodajalci na Zavodu in bolj sistematičen in
marketinški pristop k sodelovanju. Pisarna za delodajalce se pripravlja na to spremembo v
smeri še bolj proaktivnega sodelovanja z delodajalci. Gre za pridobivanje informacij o
aktualnih in dolgoročneje načrtovanih prostih delovnih mestih in možnostih zaposlovanja,
s katerimi bi dolgoročneje poskrbeli tudi za uravnavanje strukturnih neskladij na trgu dela,
ter izvajanje promocije storitev Zavoda, namenjenih delodajalcem. Promocija storitev se
izvaja z marketinškimi obiski, obiski za ohranjanje partnerstva, poslovnimi srečanji z
delodajalci in kariernimi sejmi, poteka pa tudi na internetnih straneh in v medijih.
Prenovljen bo še portal za delodajalce, s katerim se bo delodajalcem povečal in olajšal
dostop do storitev Zavoda. Z vsemi temi aktivnostmi bo Zavod krepil socialno mrežo in
povečal število delodajalcev, s katerim bo sodeloval v prihodnosti.
Na podlagi predlogov sprememb Zakona o urejanju trga dela v letu 2013 bo ukinjena
obvezna prijava prostega delovnega mesta pri Zavodu, kar bo vsekakor vplivalo na
spremembe tudi v načinu sodelovanja z delodajalci. Od Zavoda bo ta novost zahtevala še
bolj sistematičen, proaktiven in marketinški pristop k sodelovanju z delodajalci, predvsem
na področju intenziviranja osebnih stikov z delodajalci ter vzpostavljanja novih strateških
sodelovanj z njimi in njihovimi stanovskimi združenji. V ta namen bo prenovljen tudi portal
za delodajalce, s katerim se bo delodajalcem povečal in olajšal dostop do storitev Zavoda.
Na ta način namerava Zavod širiti in krepiti socialno mrežo, delodajalce pa sproti
obveščati o različnih možnostih sodelovanja. Vse te aktivnosti od zaposlenih zahtevajo
vedno nova in sveža znanja z različnih področji, predvsem pa poznavanje novosti v
zakonodaji (Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o urejanju trga dela, Zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, …). Na Zavodu se zato izvajajo različne oblike
izobraževanja, predvsem:
•
•
•
•

izmenjava dobrih praks in znanj med zaposlenimi,
različne oblike e-izobraževanja,
konference in strokovna srečanja,
različne delavnice v Izobraževalnem centru Zavoda.

6.3.1 OBISKI PRI DELODAJALCIH
Z obiski delodajalcev in drugimi osebnimi stiki želi Zavod izboljšati prepoznavanje potreb
delodajalcev ter vzpostaviti in vzdrževati poslovno sodelovanje z namenom večje
učinkovitosti pri kritju potreb delodajalcev (ZRSZ, 2012a, str. 54). Namen obiskov pri
delodajalcih je prepoznavanje zahtev delovnih mest, kar omogoča večjo učinkovitost
posredovanja kandidatov na prosta delovna mesta. Namenjeni pa so tudi promociji
storitev zavoda.
Obiski pri delodajalcih so ena osnovnih strateških oblik sodelovanja z delodajalci, s
katerimi se pridobivajo informacije o načrtih in odločitvah za prihodnost. Z obiski se krepi
partnersko sodelovanje, pridobivajo pa se tudi nove priložnosti za napotovanje
brezposelnih oseb.
Z obiski Zavod pridobiva ključne informacije o posameznem delodajalcu, kar pomeni
osnovo za kakovostno izvajanje storitev zanje. Ključne informacije, ki jih Zavod potrebuje
za uspešno sodelovanje so informacije o (ZRSZ, 2012, str. 3):
•

načrtovanih gibanjih zaposlovanja;
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•
•
•
•
•

novih prostih delovnih mestih pri delodajalcu;
novih delovnih mestih pri določenem delodajalcu in v panogi (opisi in spremembe
delovnih mest s pripadajočimi kompetenčnimi profili);
težavah, s katerimi se delodajalci srečujejo pri kadrovanju;
potrebah po pripravi/zagotavljanju ustreznih kadrov, ki jih na trgu dela ni, in s tem
povezanim kreiranjem programov zaposlovanja;
pričakovanjih glede sodelovanja z Zavodom in razvoja storitev, ki odgovarjajo na
njihove potrebe.

Zavod po Doktrini dela izvaja tri vrste obiskov (ZRSZ, 2011, str. 21–23):
•

obiski za ohranjanje partnerstva so namenjeni delodajalcem, s katerimi Zavod
že uspešno sodeluje in za katere se ocenjuje, da je sodelovanje z njimi tudi v
bodoče ključnega pomena za zaposlovanje brezposelnih oseb. Sem sodijo: obiski
delodajalcev, s katerimi smo v preteklem letu pogosto sodelovali; obiski
delodajalcev, ki so v preteklem letu objavili večje število prostih delovnih
mest;obiski delodajalcev, ki so v preteklem ali tekočem letu z Zavodom sodelovali
prek programov APZ ipd.;

•

obiski za vzpostavljanje partnerstva (marketinški) so namenjeni
delodajalcem, s katerimi Zavod do sedaj ni sodeloval in v bodoče želi vzpostaviti
sodelovanje. Sem spadajo obiski delodajalcev, ki so imeli v preteklem ali tekočem
letu objavljeno prosto delovno mesto brez sodelovanja Zavoda; obiski
delodajalcev, ki se na novo pojavijo v okolju in napovedujejo nova delovna mesta;
obiski z namenom spodbujanja novega zaposlovanja (marketinški obiski);

•

interventni obiski delodajalcev so povezani z nenapovedanimi dogodki, ki
zahtevajo nujni odziv Zavoda, in niso načrtovani. Sem spadajo obiski z namenom
izmenjave informacij o odpuščanjih večjega števila delavcev, obiski z namenom
preverjanja informacij in reševanja nepravilnosti pri zaposlovanju in izvajanju
programov APZ.

Praviloma se obiski pri posameznih delodajalcih izvajajo enkrat letno oz. glede na potrebe
delodajalca.
Realizacija izvedenih obiskov delodajalcev se na nivoju območne službe spremlja letno,
polletno in četrtletno. Območna služba poroča o številu obiskov in analizi učinkov obiskov
Službi za zaposlovanje pri Centralni službi.
V letu 2013 Zavod začenja s proaktivnim iskanjem prostih delovnih mest za ciljne skupine
brezposelnih oseb v evidenci. V ta namen širi krog delodajalcev, s katerimi bo sodeloval v
prihodnje.
Območna služba Ljubljana je v letu 2012 izvedla več kot 100 marketinških obiskov in
obiskov za ohranjanje partnerstva. Po mojih opažanjih je večina delodajalcev pozdravila
novosti pri delu z delodajalci, predvsem so bili navdušeni nad prizadevanjem Zavoda za
nudenje kakovostnih in koristnih informacij s področja zaposlovanja in trga dela ter
zagotavljanje dostopnosti svetovalca za delodajalce kadar koli in po različnih kanalih
(osebno, telefon, e-naslov). V zvezi s posredovanjem pa so bili navdušeni nad načinom
predizbora kandidatov za delovna mesta.
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Uspešnejši delodajalci, na katere Zavod v prihodnosti še posebej računa, pa so bili še
posebej navdušeni nad izvajanjem psihometričnih testiranj, ki so ključna za posredovanje
kandidatov na zahtevnejša delovna mesta, kjer ne sme prihajati do napak pri izboru.
6.3.2 SKUPINSKA SREČANJA Z DELODAJALCI
Skupinska srečanja z delodajalci so priložnost za navezovanje pristnih stikov z delodajalci
in izmenjavo kompleksnejših informacij s področja zaposlovanja. S tovrstnimi srečanji si
Zavod dviguje ugled in pri tem izmenjuje tudi primere dobrih praks sodelovanja.
Poslovna srečanja z delodajalci se organizirajo z namenom pridobivanja informacij o
pogledih na reševanje problematike zaposlovanja v posameznih panogah. Zavod na
srečanjih predstavlja različne možnosti pristopov in reševanja ter se z delodajalci
dogovarja za konkretne aktivnosti in rešitve.
Zavod lahko organizira poslovna srečanja različnih oblik glede na namen vabila: vabilo na
kavo/čaj, okrogle mize, posvete ali druga srečanja.
Glavni cilj srečanj je spodbuditi sodelovanje brezposelnih in delodajalcev v programih
aktivne politike zaposlovanja in drugih projektih ter aktivnostih Zavoda in tako vzpostaviti
še tesnejše sodelovanje z delodajalci kot najpomembnejšimi partnerji Zavoda na trgu
dela.
6.3.3 SREČANJA Z DELODAJALCI OBMOČNE SLUŽBE LJUBLJANA, JESEN 2012
– PREDSTAVITEV ZADOVOLJSTVA DELODAJALCEV
Iz poročila srečanja z delodajalci z naslovom »Dobro sodelovanje za prihodnost«, ki je
potekalo jeseni 2012 na Območni službi Ljubljana, je razvidno, da je bilo septembra 2012
izvedenih sedem srečanj, na katerih so bile delodajalcem predstavljene naslednje teme:
•
•

trenutno stanje na lokalnem in regionalnem trgu dela,
novosti pri delu z delodajalci, novosti organizacij dela na OS Ljubljana, prehod na
dnevno objavo prostih delovnih mest, programi ciljnega usposabljanja
brezposelnih za potrebe delodajalcev, projekt zaposlitveni izziv,

osrednji del srečanj pa je bil namenjen predstavitvi aktualnih spodbud, ki jih Zavod nudi
podjetjem za usposabljanje in zaposlovanje novih sodelavcev.
Sedmih srečanj se je udeležilo 122 partnerjev, predstavnikov 117 poslovnih subjektov.
Grafikon 1 prikazuje število udeležencev po uradih za delo.
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Grafikon 1: Število udeležencev srečanja »Dobro sodelovanje za prihodnost, jesen
2012«

Vir: ZRSZc (2012, str. 1)

Na srečanju je skoraj polovica prisotnih (47 %) izpolnila in oddala vprašalnik, v katerem
smo udeležence povprašali o dosedanjem sodelovanju z Zavodom, predlogih za
izboljšanje, o uporabnosti predstavljenih vsebin in zadovoljstvu z izvedenim srečanjem. V
nadaljevanju je predstavljen povzetek odgovorov.
Vsi delodajalci, ki so izpolnili vprašalnik, so v preteklosti že pridobili informacije na
Zavodu, 71 % pa jih je z Zavodom tudi sodelovalo pri izboru ustreznega kadra. 69 %
vprašanih delodajalcev namerava v prihodnjih šestih mesecih zaposlovati nove sodelavce.
Vprašani delodajalci si želijo biti seznanjeni z dogajanjem na lokalnem trgu dela.
64 % delodajalcev je v preteklosti prejemalo finančne spodbude Zavoda za usposabljanje
in zaposlovanje novih sodelavcev.
Glede predstavljenih vsebin so bili prisotni enotnega mnenja in so uporabnost
predstavljenih vsebin (novosti na trgu dela, sodelovanje Zavoda z delodajalci, spodbude
pri usposabljanju in zaposlovanju brezposelnih) na lestvici od 1 (neuporabno) do 5 (zelo
uporabno) ocenili s povprečjem 4,4, kar prikazuje Grafikon 2.

44

Grafikon 2: Ocena uporabnosti predstavitev srečanja »Dobro sodelovanje za
prihodnost, jesen 2012«

Vir: ZRSZc (2012, str. 2)

Vsi vprašani so izrazili zadovoljstvo s predstavitvijo, večina (54 %) je bila s srečanjem zelo
zadovoljna.
Delodajalci so v vprašalniku izrazili željo po nadaljnjih tovrstnih srečanjih in obveščanju o
novostih. Med predlogi za izboljšanje sodelovanja se je pogosto znašlo nujno skrajšanje in
poenostavitev postopkov pri pridobivanju subvencij iz naslova aktivne politike
zaposlovanja ter širša paleta subvencij (glede na ciljne skupine brezposelnih in
delodajalcev). Manj pogosti so predlogi, povezani s predhodnim preverjanjem napotenih
kandidatov (npr. priprava psihološkega profila napotenega kandidata) in fleksibilnejšim
trgom dela.
6.3.4 ZAPOSLITVENI SEJMI
Zaposlitveni sejmi so stičišča ponudbe in povpraševanja po delu, gre za srečanje
delodajalcev in iskalcev dela. Podjetja jih izkoriščajo za samopromocijo in za spoznavanje
primernih kandidatov za zaposlitev. Večina kadrovikov posreduje informacije o svojih
podjetjih, npr. opise delovnih mest, in deli različne brošure. Cilj tega dogodka je, da tako
delodajalci kot iskalci dela pridobijo kar največ koristi v čim krajšem možnem času.
Zaposlitveni sejmi so v tujini stalnica že vrsto let, pri nas pa se uveljavljajo v zadnjih letih.
Zavod organizira ali sodeluje na zaposlitvenih sejmih po vsej Sloveniji z namenom
predstavitve možnosti zaposlovanja, usposabljanja in izobraževanja v lokalnem okolju ter
delodajalcev, obetavnih poklicev in poklicev, po katerih delodajalci povprašujejo in zanje
zagotavljajo tudi zaposlitvene možnosti. Gre za neposreden stik in pogovor z različnimi
delodajalci iz določenega okolja na enem mestu. Zaposlitveni sejmi omogočajo tudi
brezplačna predavanja in seminarje, sodelovanje na tematskih srečanjih, razpravah in
okroglih mizah. Potekajo spomladi in jeseni po vsej Sloveniji.
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Zaposlitvene sejme Zavod organizira skupaj s partnerji. Za obiskovalce so brezplačni,
namenjenih so iskalcem zaposlitve, dijakom in študentom, tistim, ki se odločajo za
nadaljnje izobraževanje ali želijo spremeniti poklic.
Na zaposlitvene sejme so vabljeni delodajalci, ki iščejo nove sodelavce, razvojne in druge
agencije, ki se ukvarjajo z razvojem svojega območja, zasebne agencije s področja
zaposlovanja, nevladne organizacije, izobraževalne organizacije, predstavniki delodajalcev
in sindikati, ki delujejo kot partnerji na trgu dela.
Zavod v letu 2013 načrtuje izvedbo naslednjih zaposlitvenih in kariernih sejmov:
Predviden datum
1. 2.–2. 2. 2013
5. 3.–8. 3. 2013
marec 2013
marec 2013
4. 4.–7. 4. 2013

17. 4. 2013
18. 4. 2013
17. 4.–20. 4. 2013
22. 5. 2013

Sejem
INFORMATIVA
2. regijski festival zaTE –
Znanje aktivira te
srečanje
z
delodajalci
gostinske stroke
čezmejni zaposlitveni dan na
Koroškem
Pomladni
sejem
(sejem
gradbeništva,
energetike,
komunale in obrti)
Delo mene išče
Ustvarjamo
zaposlitvene
priložnosti
Ljubljanski
obrtnopodjetniški sejem
čezmejni zaposlitveni sejem
z Avstrijo

september 2013
oktober 2013
oktober in november 2013

Kariera in Študentska arena
informativno-izobraževalni
festival

6.3.5 PREDIZBOR BREZPOSELNIH OSEB
POTREBE DELODAJALCEV

IN

organizator
RIC NM/OS Novo mesto
OS Trbovlje
EURES/OS Velenje
Pomurski sejem
Murska Sobota

d. d./OS

EURES
EURADRIA/OS Nova Gorica
OZS in GR
EURES/OS Maribor
OS Novo mesto/projekt
Pokolpje
EURES/OS Ljubljana
Mladinski center Trbovlje

ISKALCEV

ZAPOSLITVE

ZA

Za delodajalce je najbolj moteče, če posredovani kandidati niso pripravljeni sprejeti
ponujene zaposlitve ali če njihove lastnosti niso ustrezne. V izogib tem nevšečnostim
Zavod pred naborom brezposelnih oseb oz. iskalcev zaposlitve izvede postopek predizbora
in informiranja kandidatov o prostem delovnem mestu, za katerega se izvaja postopek
napotitve.
Postopek posredovanja kandidatov začne svetovalec za delodajalce takoj po sprejemu
prijave prostega delovnega mesta. Nabor kandidatov svetovalec za delodajalce zagotavlja
v sodelovanju z delodajalci tako, da (ZRSZ, 2012a, str. 52):
•
•

analizira delovno mesto delodajalca, kar je ključno za napotitev ustreznih
kandidatov;
preveri obstoj ustreznih kandidatov glede na zaposlitvene cilje in druge pogoje, ki
jih je določil delodajalec;
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•
•
•

pridobi dodatne informacije in uskladi zahteve delodajalca za nabor najustreznejših
kandidatov ter se dogovori o načinu posredovanja na prosto delovno mesto:
če ni ustreznih kandidatov, se delodajalcu ponudi primerne kandidate z možnostjo
vključitve v programe APZ za pridobitev manjkajočih znanj in veščin;
vključi svetovalca EURES v primeru, da delodajalec poleg kandidatov iz evidence
brezposelnih oseb v Sloveniji želi tudi kandidate iz EU.

Pri izboru kandidatov za napotitev na prosto delovno mesto k delodajalcu se izbere in
napoti ustrezno število kandidatov v skladu z dogovorom z delodajalcem.
Postopek izbire se zaključi z napotitvijo ustreznih in preverjenih kandidatov in z obvestilom
delodajalcu o napotenih kandidatih najkasneje do zaključka javne objave.
V primeru, da svetovalec za delodajalce ugotovi, da Zavod nima ustreznih kandidatov za
napotitev, najkasneje v roku treh dni po prejemu obvestila o prostem delovnem mestu pri
delodajalcu preveri možnost spremembe pogojev za zaposlitev.
Če se delodajalec strinja s spremembo pogojev za zaposlitev, jih v sodelovanju z Zavodom
na novo opredelita. Zavod na podlagi na novo dogovorjenih pogojev izvede postopek
posredovanja in po potrebi zagotovi ponovitev javne objave.
Če delodajalec vztraja pri prvotno opredeljenih pogojih, se po izteku javne objave zaključi
postopek posredovanja.
Spremljanje odziva in ustreznosti napotenih oseb ter učinkovitosti posredovanja se izvaja
na podlagi sodelovanja z delodajalci, ki poteka po vseh treh kanalih poslovanja (ZRSZ,
2011, str. 19):
•
•
•

osebno (na uradih za delo, pri delodajalcih),
telefonsko,
elektronsko.

Spremljanje odziva in ustreznosti napotenih oseb ter učinkovitosti posredovanja vključuje
ugotavljanje (ZRSZ, 2011, str. 19):
•
•
•
•
•
•

odzivnosti Zavoda na potrebe delodajalca,
realizacije napotitev, ustreznosti izbora kandidatov,
odziva brezposelnih in iskalcev zaposlitve na napotitve,
obsega zaposlitev,
zadovoljstva delodajalcev in napotenih kandidatov s posredovanjem ter
spremljanja potreb, za katere nimamo ustreznih kandidatov – nekrite potrebe, s
ciljem načrtovanja ustreznih programov APZ (ZRSZ, 2012a, str. 53).

Zelo pomembna metoda
zaposlitvenih razgovorih.

spremljanja

odzivnosti

kandidatov

je

sodelovanje

na

Svetovalec za delodajalce je odgovorna oseba za pravočasno izvedbo aktivnosti postopka
posredovanja ter usklajevanje zahtev delodajalca in aktivnosti izbora ustreznih kandidatov
s strani osebnih svetovalcev.
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Z namenom zagotavljanja prijaznih in učinkovitih storitev za delodajalca Zavod določi
svetovalca za delodajalce, ki je stalna kontaktna oseba za sodelovanje (ZRSZ, 2012a, str.
52–55).
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) je prinesel podlago za vzpostavitev evidence
delodajalcev z negativnimi referencami. Zavod lahko odkloni posredovanje kandidatov na
prosta delovna mesta delodajalcev, ki kršijo delovnopravno zakonodajo, zaposlenim ne
izplačujejo plač ali prispevkov za socialno varnost oziroma jih odpuščajo v nasprotju s
predpisi, ki jih Zavod vodi v tej evidenci na podlagi dogovorjenih kriterijev. Pred
odklonitvijo storitve posredovanja oz. druge storitve takemu delodajalcu se preveri razlog
vodenja v evidenci, na podlagi tega pa se nato sprejme dokončna odločitev glede načina
sodelovanja in izvedbe storitve (ZRSZ, 2012a, str. 55).
Zavod za zahtevnejša delovna mesta pri posameznih delodajalcih na željo delodajalca
izvede tudi psihometrično testiranje, ki lahko vključuje preizkušanje:
•

•

•

osebnostnih in karakternih lastnosti – usmerjenost k ljudem oz. zaprtost
vase, čustvena stabilnost oz. nestabilnost, timsko delo oz. individualizem,
vodstveni potencial, samokontrola, komunikativnost, reševanje nesoglasij …
Pogosto so vključene tudi trditve oziroma vprašanja, ki preverjajo, kako iskren je
kandidat;
sposobnosti – inteligentnost, logično razmišljanje, numerične sposobnosti,
besedne sposobnosti … Veliko testov je časovno omejenih in zasnovanih tako, da
kandidati ne morejo rešiti vseh nalog;
drugih značilnosti – spretnosti, veščine, kompetence, zmožnost koncentracije,
natančnost, delo pod časovnim pritiskom, reševanje različnih problemov …

Odločitev, kateri psihometrični pripomočki bodo uporabljeni v selekcijskem postopku,
je odvisna od zahtev delovnega mesta in področja zaposlitve.
Testiranje lahko izvajajo samo usposobljeni psihologi, ki imajo za tovrstna testiranja in
predstavitve ustrezne licence.
6.3.6 USPOSABLJANJA
MESTA

BREZPOSELNIH OSEB ZA

KONKRETNA DELOVNA

Delodajalci se lahko soočajo s pomanjkanjem delavcev z določenimi znanji in poklici.
Program usposabljanja brezposelnih oseb za konkretna delovna mesta omogoča
prekvalifikacijo oz. dodatno usposabljanje brezposelnih oseb za določena delovna mesta,
ki jih na trgu dela primanjkuje.
Z vključevanjem v posamezne ukrepe aktivne politike zaposlovanja brezposelne osebe
pridobivajo nova znanja, veščine, sposobnosti za nastopanje na trgu dela in hkrati s tem
povečujejo svoje možnosti za zaposlitev, delodajalci pa prejmejo dodatne spodbude za
zaposlovanje. Zavod že vrsto let izvaja programe, ki delodajalcem omogočajo finančne
spodbude za usposabljanje in zaposlovanje brezposelnih, od leta 2004 tudi s
sofinanciranjem Evropskega socialnega sklada.
Namen teh programov je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju tudi tistih iskalcev
zaposlitve, ki se sicer iz različnih razlogov težje zaposlijo. Tako so delodajalci pri
kandidatih iz določenih skupin iskalcev zaposlitve lahko deležni povračila stroškov
usposabljanja ali subvencije za zaposlitev, ki jim jo dodeli Zavod.
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Usposabljanje na delovnem mestu delodajalcem omogoča usposabljanje kandidatov na
delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov njihovega usposabljanja še preden se
odločijo za njihovo zaposlitev. Pri tem se lahko delodajalec odloči, katere kandidate bo
zaposlil.
Usposabljanje na delovnem mestu poteka brez delovnega razmerja, lahko traja največ 8
ur na dan in največ 40 ur na teden. Potekati mora pod strokovnim vodstvom mentorja, ki
ga zagotovi delodajalec, najmanj 30 ur na mesec.
V program usposabljanja se lahko vključijo brezposelne osebe, ki so najmanj 3 mesece
neprekinjeno prijavljene v evidenci Zavoda. Usposabljanje lahko poteka od 1 do 3
mesece.
Delodajalcu se v tem času povrnejo stroški usposabljanja glede na časa trajanja
usposabljanja, udeležencem usposabljanja pa dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost.
Cilj teh programov je zagotoviti enake možnosti vsem iskalcem zaposlitve. Vsak
delodajalec se bo v končnem izboru najverjetneje odločil za tiste kandidate, ki so
najprimernejši. Namen dodeljevanja subvencij je, da se v enakovredni izbor kandidatov
vključijo tudi skupine iskalcev zaposlitve, kot so:
•
•
•
•

mladi in iskalci prve zaposlitve,
starejši od 50 let,
invalidi,
dolgotrajno brezposelni (iz različnih razlogov prijavljeni pri Zavodu več kot eno
leto).

Te skupine iskalcev zaposlitve so velikokrat povsem neupravičeno izločene iz širšega
kroga potencialnih kandidatov za določeno delovno mesto. To potrjujejo tudi primeri iz
prakse, saj se ti kandidati lahko vključujejo v delo enako uspešno kot ostali.
Zelo je pomembno, da podjetja dajo možnost zaposlitve tudi vsem tistim, ki so ostali brez
dela, lahko le zaradi posledic svetovne gospodarske krize, in so prijavljeni med
brezposelnimi, obenem pa imajo motivacijo, željo in kompetence za čimprejšnje
nadaljevanje svoje kariere (ZRSZ, 2012d, str. 2).
6.3.7 ZAPOSLITVENI IZZIV
Zaposlitveni izziv je novost v slovenskem prostoru, pomeni pa spodbujanje zaposlovanja
brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve pri najboljših zaposlovalcih. V letu 2012 je Zavod
izvedel 11 tovrstnih projektov, zaradi visoke motiviranosti zaposlenih na Zavodu, ki so
zaposlitveni izziv prepoznali kot novo priložnost za strokovno nadgradnjo, in velike
pripravljenosti za sodelovanje delodajalcev in iskalcev zaposlitve, se je projekt razširil po
vsej Sloveniji.
S sodelovanjem v Zaposlitvenem izzivu pridobijo vsi:
•
•

delodajalci, saj je glavni cilj projekta zaposliti visoko motivirane in talentirane
brezposelne osebe na drugačen, interaktiven način;
brezposelne osebe oz. iskalci zaposlitve, ki želijo delati, se dokazati s svojim
znanjem in sposobnostmi ter predvsem družba v celoti, saj tako zmanjšujemo
brezposelnost, socialne napetosti ipd.
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Projekt Zaposlitveni izziv pripravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve oz.
Zavod za zaposlovanje v sodelovanju z najboljšimi slovenskimi zaposlovalci, ki so zmagali
v izboru za zlato nit.
Brezposelne osebe se vključijo v reševanje problemske naloge, ki jo sestavi njihov bodoči
zaposlovalec. Tisti, ki zelo dobro reši problem, dobi možnost za zaposlitev pri delodajalcu
najmanj za eno leto.
Zavod v okviru tega projekta izbere kandidate, ki ustrezajo razpisnim pogojem
delodajalca, nato s testiranjem zoži izbor, na koncu pa se do 10 kandidatov preizkusi v
reševanju problemske naloge.
Namen projekta je izboljšati povezanost med Zavodom, brezposelnimi in gospodarstvom.
Zavod je za Zaposlitveni izziv prejel nagrado Zavoda Ypsilon. V Zavod Ypsilon se
združujejo mladi med 20. in 30. letom starosti, njegov glavni namen je povezovanje in
sodelovanje, prek katerih se krepi družbena odgovornost posameznika in podjetij. Ob
praznovanju tretje obletnice svojega delovanja je podelil nagrade Ypsilon +, s katerimi
vsako leto izpostavi najbolj drzne posameznike in organizacije. Med prejemniki nagrade za
leto 2012 je tudi Zavod RS za zaposlovanje skupaj z Združenjem Manager, Dnevnikom ter
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, in sicer za uspešno izvedbo projekta
Zaposlitveni izziv.
Gre za projekt spodbujanja zaposlovanja brezposelnih oseb pri dobrih delodajalcih, kar je
še posebej v času krize, ko ljudje izgubljajo zaupanje v državo, ostajajo brez zaposlitve in
so v hudi socialni stiski, izjemno pomembno.
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7 EMPIRIČNA RAZISKAVA – MERJENJE
DELODAJALCEV S STORITVAMI ZAVODA

ZADOVOLJSTVA

Posredovanje brezposelnih na razpisana prosta delovna mesta je ena temeljnih in
najpomembnejših dejavnosti Zavoda. V območni službi Ljubljana, kjer je prijavljena kar
tretjina vseh prostih delovnih mest v Sloveniji (vir ZRSZ), je bila v letu 2012 dopolnjena
skupina izbranih svetovalcev, ki se povsem posvečajo sodelovanju z delodajalci in izboru
motiviranih in ustreznih kandidatov za zaposlitev.
Zavod se mora na prijavljena prosta delovna mesta delodajalcev odzvati najpozneje v
dveh delovnih dneh, nabor ustreznih kandidatov pa posreduje v skladu z dogovorom
oziroma najpozneje do izteka roka za prijavo kandidatov na prosto delovno mesto. Ta rok
je lahko pet, osem, petnajst ali trideset dni, odvisno od zakonodaje in odločitev
delodajalcev.
Vse več delodajalcev spoznava, da je poleg pridobljenih izkušenj in kompetenc prav
posameznikova osebnost tista, ki ima odločilno vlogo pri dolgoročnem sodelovanju in
uspešnosti na delovnem mestu. Še posebno se tega zavedajo podjetja, ki so v svoje
zaposlene pripravljena vložiti veliko. Zato so na ljubljanski območni službi delodajalcem na
voljo tudi strokovnjaki na področju psihologije, prava in aktivne politike zaposlovanja, ki
sodelujejo v selekcijskem postopku.
Namen diplomskega dela je predstavitev sodelovanja z delodajalci s teoretičnega vidika,
ki ga opredeljuje Doktrina dela z brezposelnimi osebami in delodajalci, obenem pa tudi
prikaz izvajanja nalog, ki jih opredeljuje Doktrina, v praksi na območni službi v Ljubljani.
Na podlagi predstavljenega želim ugotoviti morebitne pomanjkljivosti na področju
sodelovanja z delodajalci in predlagati izboljšave, ki bi prinesle še učinkovitejše
sodelovanje z delodajalci.
V empiričnem delu diplomske naloge analiziram anketni vprašalnik, ki smo ga na
Območni službi Ljubljana poslali delodajalcem v obdobju med 17. 9. 2012 in 28. 2. 2013,
odkar deluje nova enota svetovalcev, ki se posveča delu z delodajalci in izboru ustreznih
oseb za zaposlitev.

7.1 PRIPRAVA RAZISKAVE
V diplomski nalogi sem z raziskavo, izvedeno s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga
na Območni službi Ljubljana poslali delodajalcem, za katere smo opravili posredovanje
kandidatov na prosta delovna mesta, želela prikazati, ali so delodajalci zadovoljni s
tovrstnim načinom sodelovanja z Zavodom in ali so zadovoljni s posredovanimi kandidati,
ki smo jih na podlagi različnih selekcijskih postopkov posredovali na njihova prosta
delovna mesta.

7.2 IZVEDBA RAZISKAVE
Raziskavo sem povzela po anketnem vprašalniku, poslanem delodajalcem, ki so v obdobju
od novega načina dela na Območni službi Ljubljana, tj. od 17. septembra 2012, do 28.
februarja 2013, sodelovali z Zavodom v postopku napotovanja kandidatov – brezposelnih
oseb in iskalcev zaposlitve na razpisana prosta delovna mesta.
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Anketni vprašalnik je vključen v sporočilo o izidu posredovanja, ki ga pošljemo
delodajalcem, s katerimi sodelujemo v postopku posredovanja kandidatov. Anketiranci so
na vprašanji iz vprašalnika odgovarjali tako, da so ocenili svoje zadovoljstvo na
petstopenjski lestvici:
1
2
3
4
5

zelo nezadovoljen
nezadovoljen
srednje zadovoljen
zadovoljen
zelo zadovoljen

Prvo vprašanje se nanaša na kakovost storitve posredovanja, kar zajema odzivnost
skrbnika potrebe po delu, pravočasnost napotitve in razumevanja delodajalčevih potreb.
Drugo vprašanje zadeva ustreznost napotenih brezposelnih oseb oz. iskalcev zaposlitve na
razpisano prosto delovno mesto z vidika njihovih znanj in kompetenc.

7.3 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV VPRAŠALNIKA
Anketni vprašalnik smo v obdobju med septembrom 2012 in februarjem 2013 poslali 800
delodajalcem, ki so z Zavodom, to je Območno službo Ljubljana, v istem obdobju
sodelovali z namenom pridobitve ustreznega kandidata za zasedbo prostega delovnega
mesta. Skupno je bilo vrnjenih 607 vprašalnikov, pri čemer je 547 delodajalcev odgovorilo
na vprašanje, ki se nanaša na kakovost storitev Zavoda, 509 delodajalcev pa je odgovorilo
tudi na vprašanje, povezano z ustreznostjo napotenih kandidatov.
7.3.1 ANALIZA KAKOVOSTI STORITEV ZAVODA
Prvo vprašanje na anketnem vprašalniku se nanaša na kvaliteto storitev Zavoda: kako
hitro se svetovalec za delodajalce odzove na potrebo delodajalcev (ali je navezal stik z
delodajalcem takoj, ko je bilo objavljeno prosto delovno mesto), ali so bile napotitve
kandidatov izvedene pravočasno in ali je skrbnik razumel potrebe delodajalcev ter
pomagal pri naboru oseb in iskanju ustreznih kandidatov.
Prosimo vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite (1 pomeni najnižjo stopnjo
zadovoljstva, 5 najvišjo):
Kakovost storitve posredovanja:
•
•
•

1

2

3

4

5

(obkrožite)

Kako hitro se je Zavod odzval na vašo potrebo (ali vas je skrbnik na Zavodu poklical
takoj, ko ste objavili prosto delovno mesto)?
Ali so bile napotitve izvedene pravočasno?
Ali je skrbnik razumel kakšne potrebe imate v vašem podjetju in vam je pomagal pri
naboru oseb ter iskanju ustreznih kandidatov?

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, sem vnesla v Tabelo 1, izračunala deleže
odgovorov in srednje vrednosti ocen, ki se nanašajo na kakovost posredovanja.
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Tabela 1: Prikaz ocene zadovoljstva delodajalcev s kakovostjo storitve posredovanja

ocena

1

število
20
delodajalcev
%
4
delodajalcev

2

3

4

5

17

76

140

294

3

14

26

54

Vir: lasten

Grafikon 3: Prikaz ocene zadovoljstva delodajalcev s kakovostjo storitve posredovanja
po odstotkih delodajalcev

Vir: lasten

Grafikon 3 prikazuje, kako so delodajalci ocenili storitve, ki jim jih Zavod nudi pri
posredovanju kandidatov na prosta delovna mesta. Na to vprašanje je v anketnem
vprašalniku odgovorilo 547 delodajalcev. Kot je razvidno iz Tabele 1 in Grafikona 3, je
večina anketirancev, to je kar 53 % delodajalcev, zelo zadovoljnih s kakovostjo storitev
posredovanja, samo 4 % delodajalcev pa so s kakovostjo storitev posredovanja zelo
nezadovoljni. Povprečna ocena kvalitete posredovanja je 4,23, kar nam pove, da so v
povprečju delodajalci zadovoljni s kvaliteto storitev Zavoda.
7.3.2 ANALIZA USTREZNOSTI NAPOTENIH
DELOVNA MESTA PRI DELODAJALCU

KANDIDATOV

NA

PROSTA

Drugo vprašanje anketnega vprašalnika se je nanašalo na ustreznost napotenih oseb: ali
znanja in kompetence napotenih oseb ustrezajo zahtevam delodajalca.
Kako ocenjujete ustreznost napotenih oseb:
(obkrožite)
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1

2

3

4

5

•

Ali znanja napotenih oseb ustrezajo vašim zahtevam?

•

Ali kompetence napotenih oseb ustrezajo vašim zahtevam?

Kakovost ustreznosti napotenih oseb je ocenilo 509 delodajalcev, ravno tako z ocenami 1–
5.
Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, sem vnesla v Tabelo 2, izračunala deleže
odgovorov in srednje vrednosti ocen, ki se nanašajo na kakovost posredovanja.

Tabela 2: Ocena ustreznosti brezposelnih oseb, ki jih je napotila Območna služba
Ljubljana

ocena

1

število
64
delodajalcev
%
13
delodajalcev

2

3

4

5

81

155

101

108

16

30

20

21

Vir: lasten
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Grafikon 4: Prikaz ocene ustreznosti kandidatov, napotenih na prosta delovna mesta s
strani OS LJ, po odstotkih delodajalcev

OCENA USTREZNOSTI S STRANI OS LJ. NAPOTENIH
KANDIDATOV NA PROSTA DELOVNA MESTA

13%
21%
1
16%

2
3
4

20%
5

30%

Vir: lasten

Na drugo vprašanje, ki se navezuje na ustreznost napotenih oseb na prosta delovna
mesta, je odgovorilo 509 delodajalcev. Iz grafikona 4 je takoj razvidno, da so nas tu
delodajalci ocenili drugače. Samo 21 % delodajalcev je bilo zelo zadovoljnih z ustreznostjo
napotenih kandidatov s strani Območne službe Ljubljana in kar 29 % delodajalcev je bilo z
ustreznostjo napotenih kandidatov zelo nezadovoljnih. Povprečna ocena ustreznosti
napotenih oseb je tako 3,21, kar kaže, da moramo to storitev izboljšati.

7.4 SPREJEM ALI ZAVRNITEV HIPOTEZ
Hipoteze sem postavila tako, da me usmerjajo k cilju naloge. Nanašajo se na kakovost
storitev Območne službe Ljubljana in ustreznost napotenih brezposelnih oseb iz evidence
Območne službe Ljubljana na prosto delovno mesto oz. prosta delovna mesta.
Hipoteza 1: Delodajalci dobro ocenjujejo storitve posredovanj kadra in ustreznost oseb,
ki jih napoti pisarna za delodajalce na Območni službi Ljubljana.
Na podlagi analize vprašalnika sem prišla do zaključka, da se Zavod že sedaj učinkovito
odziva na potrebe delodajalcev, ki objavljajo prosta delovna mesta. Svetovalci za
delodajalce se namreč na vsako prosto delovno mesto, ki je uradno objavljeno, odzovejo
tako, da z delodajalcem navežejo stik in poskušajo zbrati vse ključne podatke o prostem
delovnem mestu.
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Nekoliko slabše pa so izvedeni nabori ustreznih oseb, ki naj bi zadostile kriterijem
delodajalcev. Za učinkovit, uspešen in strokoven nabor kandidatov za prosto delovno
mesto je odločilno, da imajo kandidati poleg formalnih pogojev še določene sposobnosti in
osebnostne lastnosti, ki jih pričakujejo delodajalci. Delodajalec išče kandidata, ki hoče in
zmore, izobrazba ni dovolj – ravno kompetence pomagajo razumeti zmožnost
posameznika za opravljanje določene naloge.
Hipoteza 2: Delodajalci so zadovoljni z obstoječim načinom sodelovanja z Območno
službo Ljubljana.
Analiza kakovosti storitev, ki jih Območna služba Ljubljana nudi delodajalcem, je pokazala,
da je 26 % delodajalcev zadovoljnih z obstoječim načinom sodelovanja, kar 54 % pa jih je
zelo zadovoljnih. A prepričana sem, da bi se z dodatnimi storitvami in izboljšavami
zmanjšal odstotek tistih delodajalcev, ki so s storitvami nezadovoljni.
Hipoteza 3: Strokovnost svetovalcev pri sodelovanju z delodajalci je zelo pomembna.
Na podlagi analize kakovosti storitev in ustreznosti napotenih oseb ter na podlagi
utemeljitev v prvem, deskriptivnem delu svoje diplomske naloge lahko brez zadržkov
trdim, da je strokovnost svetovalcev pri sodelovanju z delodajalci zelo pomembna. Ti
svetovalci morajo poleg vsega, kar se dogaja na trgu dela, poznati in prepoznati
predvsem želje in potrebe delodajalcev in delovnih mest, ki jih razpisujejo.
Čedalje več delodajalcev se zaveda, da pridobivanje kadrov ni dejanje, ki bi ga lahko
opravil na hitro. Kdor želi zgraditi odlično podjetje, potrebuje odličen kader, saj brez tega
ni dobrega podjetja. Nujno pomagalo iskanja in izbire ustreznega kandidata je natančno
izdelan profil iskanega človeka.
Tu se velikokrat pojavijo velike težave, ker delodajalci ne znajo opredeliti zahtev in
značilnosti delovnega mesta, še manj pa pogojev in kompetenc, ki bi jih morali dosegati
kandidati za delovna mesta. Kot zanimivost naj omenim, da večina išče že izdelan kader,
se pravi ljudi z določenimi delovnimi izkušnjami in navadami, ne zanimajo pa jih mladi,
inovativni in dela željni ljudje, ki še niso dobili prave priložnosti, da se dokažejo.
Po pregledu vrnjenih anketnih vprašalnikov sem ugotovila, da večina podjetij, ki se odloči
za pomoč pri naboru kandidatov, spada med mikro- oz. mala podjetja. To je seveda
razumljivo, saj se ravno ta podjetja znajdejo v največji stiski pri iskanju kandidatov, ker
nimajo usposobljenih ljudi, ki bi se posebej ukvarjali s kadrom. Po mnenju Aleša Zaletela
kar 70 % delovnih mest ustvarijo mala podjetja, ki navadno nimajo kadrovskega oddelka
(Zaletel in Palčič, 2008, str. 17).
Svetovalci, ki sodelujejo z delodajalci, morajo znati prisluhniti in slišati delodajalce, jih z
različnimi tehnikami usmerjati, da razmislijo, koliko in kakšne ljudi potrebujejo, kakšne
lastnosti morajo imeti, da bodo primerni za njihovo podjetje. Ti svetovalci morajo
delodajalcem pomagati pri analizi delovnega mesta in opredelitvi pogojev za zasedbo
delovnega mesta, v primeru, da določenega profila na trgu dela primanjkuje, pa
delodajalce seznanjati s prednostmi, ki jim jih ponujajo ukrepi aktivne politike
zaposlovanja. Na drugi strani morajo svetovalci prepoznati tudi kompetence iskalcev
zaposlitve, kar je ključno za »dober« nabor.
Pri izboru ustreznega kandidata je treba upoštevati strokovna znanja in izkušnje kot tudi
osebnostne lastnosti, vrednote in motiviranost za delo. Vsi delodajalci si želijo, da jim
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Zavod najde kandidata, ki ustreza tako po strokovnih znanjih in izkušnjah kot tudi po
osebnostnih lastnostih, ki se ujamejo s timom. To pa predstavlja za vsakega svetovalca, ki
oblikuje nabor kandidatov. največji izziv.
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8 UGOTOVITVE, MNENJA IN PREDLOGI
Na podlagi teoretičnih in empiričnih obravnav in analiz različnih tem v nalogi sem prišla do
naslednjih ugotovitev.
•

Trg dela Zavod kot ključna inštitucija dobro pokriva; že sedaj se učinkovito odziva
na potrebe delodajalcev.

•

Zavod deluje v pravi smeri povečanja učinkovitosti pri posredovanju v zaposlitev, s
katero se bo še hitreje odzival na spremembe, ki se dogajajo na trgu dela, in
zaposloval brezposelne osebe, kar je cilj uspešnega sodelovanja tudi na državni
ravni. Do teh ugotovitev sem prišla s pomočjo obiskov pri delodajalcih in njihovega
mnenja o vseh dejavnostih, ki jih izvajamo v pisarni za delodajalce.

•
•
•
•
•
•

Prednosti sodelovanja z Zavodom pri iskanju kadra so:
največja bazo iskalcev zaposlitve,
brezplačne storitve,
dobra regijska pokritost in dostopnost,
možnost uporabe programov APZ za določene ciljne skupine brezposelnih oseb,
možnost kreiranja usposabljanj po meri delodajalca – register.

•

Pisarna za delodajalce na območni službi v Ljubljani je bila med delodajalci dobro
sprejeta, kar dokazuje izvedena analiza kvalitete zadovoljstva delodajalcev in
ugotovitve, ki sem jih podala pri povzemanju obiskov delodajalcev. Delodajalci so
še posebej navdušeni nad tem, da jim je svetovalec na voljo po različnih kanalih
poslovanja (osebno, e-pošta, telefon) in to ves poslovni čas Zavoda.

•

Problem v Sloveniji je visoka brezposelnost. Tako se zgodi, da se na eno delovno
mesto prijavi veliko število kandidatov, kar za večino delodajalcev v Sloveniji
pomeni ogromno dela in časa. Delodajalci od Zavoda pričakujejo nabor najbolj
ustreznih in motiviranih oseb. Moja analiza je pokazala, da se moramo pri tem delu
na Območni službi Ljubljana še izboljšati. Napredek na tem področju bomo
dosegli, ko bomo lahko na terenu – z vnaprej načrtovanimi obiski pri delodajalcih,
zbrali ključne informacije, ki jih potrebujemo za nabor primernih kandidatov. Za
kompetence, ki jih imajo brezposelne osebe oz. iskalci zaposlitve, pa bi bilo treba
vzpostaviti bazo.

•

V praksi se je pokazalo, da najboljši delodajalci, ki jih v sedanjih časih zelo
potrebujemo, od Zavoda pričakujejo več kot samo nabor. To jim na Območni
službi Ljubljana zagotavljamo s kariernim izborom in psihometričnim testiranjem
kot tudi z iskanjem kandidatov prek Zaposlitvenega izziva. Oba načina sodelovanja
sta navdušila izbrane delodajalce, saj jim prihranita veliko časa pri iskanju in
zaposlitvi ustreznih kandidatov.

•

Ker smo inštitucija z največjo bazo iskalcev zaposlitve z najrazličnejšimi profili in
znanji, menim, da bi morali svoje storitve še bolje marketinško predstaviti,
predvsem delodajalcem, ki z Zavodom do sedaj niso sodelovali.

•

V letu 2013 bo moral Zavod na podlagi sprememb Zakona o urejanju trga dela še
povečati promocijo svojih storitev in razširiti svojo socialno mrežo pri delu z
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delodajalci, kar bo dolgoročno pripeljalo do uresničitve pričakovanj uporabnikov
Zavoda.
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9 ZAKLJUČEK
V diplomski nalogi sem v teoretičnem delu predstavila Zavod RS za zaposlovanje, trg dela
in proces zaposlovanja. Preučevala sem tako teorijo kot prakso, ki jo Zavod izvaja na
področju sodelovanja z delodajalci z namenom učinkovitega posredovanja brezposelnih
oseb in iskalcev zaposlitve na prosta delovna mesta, kar je osrednja naloga Zavoda.
Zavod deluje v smeri povečanja učinkovitosti pri posredovanju v zaposlitev, s čimer se bo
lahko še hitreje odzival na spremembe na trgu dela in zaposloval brezposelne osebe, kar
je cilj uspešnega sodelovanja z delodajalci na državni ravni. V ta namen na posameznih
območnih službah ustanavlja pisarne za delodajalce. Prva med njimi je bila lani
ustanovljena na Območni službi Ljubljana in njeno delo sem podrobneje predstavila v tej
diplomski nalogi.
Pri preučevanju trga dela sem prišla do zaključka, da ga Zavod kot ključna inštitucija
odlično pokriva. Že sedaj se učinkovito odziva na potrebe delodajalcev, ki objavljajo
prosta delovna mesta.
Pisarna za delodajalce na Območni službi Ljubljana se na vsako prosto delovno mesto, ki
je uradno objavljeno, odzove tako, da pred napotitvijo kandidatov iz zavodovih evidenc
pridobi ključne podatke o razpisanem delovnem mestu in potrebnih kompetencah
kandidatov za opravljanje določenih del in nalog. S temi storitvami na Območni službi
Ljubljana, s katero se v svoji diplomski nalogi podrobneje ukvarjam, je večina
delodajalcev zadovoljna.
Delodajalcu je zelo težko najti ustreznega kandidata, če ga ne zna opredeliti. Po mojih
ugotovitvah na Zavodu velikokrat naletimo na prvo oviro, ko želimo pri delodajalcu
pridobiti več podatkov o razpisanem delovnem mestu. Gre predvsem za podatke,
povezane z analizo delovnega mesta, kot so:
•
•
•
•

zahtevnost dela oz. naloge (npr. potrebno znanje, odgovornost, stiki z ljudmi v in
zunaj podjetja, odločanje, vodenje, …),
delovni pogoji in socialne delovne razmere (npr. potrebna zaščitna sredstva,
terensko delo, delo s kemikalijami, izpostavljenost neugodni klimi, …),
vrste odločitev, ki jih mora delavec sprejemati pri opravljanju svojega dela,
potrebne kompetence in psihofizične lastnosti, ki morajo biti razvite pri delavcu, da
bo uspešno opravljal svoje delo.

Večina delodajalcev, s katerimi sodelujemo na Območni službi Ljubljana. za delovna mesta
nima izdelanih analiz. Da bi delodajalcem lahko pomagali pri iskanju, napotitvi in izboru
ustreznih kandidatov, je bistveno, da se podjetje zaveda, kakšen kader potrebuje. S tem,
ko delodajalec naredi analizo delovnih mest, točno ve, kaj potrebuje in tudi kaj mora od
kandidatov zahtevati pri samem razpisu za delovno mesto.
Opis delovnega mesta je po Zakonu o delovnih razmerjih (29. člen) tudi obvezen sestavni
del pogodbe o zaposlitvi.
Ko delodajalec zaposluje, išče kandidata, ki bo zanj uspešno, samostojno opravil delo.
Delodajalec išče kandidata, ki hoče in zmore, izobrazba ni dovolj. Kompetence pomagajo
razumeti zmožnost posameznika za opravljanje določene naloge.
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Da bi lahko delodajalcem kar najbolje pomagali pri izbiranju kandidatov, je ključnega
pomena pridobitev željenih podatkov o delovnem mestu. Te najučinkoviteje zberemo s
pomočjo vnaprej dogovorjenih in načrtovanih obiskov pri delodajalcih. Izvajajo jih posebej
usposobljeni svetovalci z izkušnjami na področju svetovanja, ki poznajo razmere na trgu
dela.
Leto 2013 je s sprejetimi spremembami Zakona o urejanju trga dela prineslo tudi nekaj
ključnih novosti, ki bodo vplivale na samo delo pisarn za delodajalce, saj je ukinjena prej
obvezna prijava prostega delovnega mesta na Zavodu.
To bo zahtevalo še bolj sistematičen, proaktiven in marketinški pristop k sodelovanju z
delodajalci. Ključna naloga vseh pisarn za delodajalce bo vsekakor izboljšava na področju
posredovanja ustreznih kandidatov, kar je pokazala tudi moja raziskava.
Z mojega stališča je pomembno predvsem, da Zavod pri delodajalcih zbere bistvene
podatke o delovnih mestih, za katere nato išče ustrezne kandidate. V sam selekcijski
postopek, ki ga že sedaj izvaja Zavod pred posredovanjem kandidatov, pa bi po mojem
mnenju morali dodati še obvezen selekcijski intervju, kjer ne bi preverjali samo
motiviranosti in ustreznosti kandidatov glede na izobrazbo, potrebna znanja in delovne
izkušnje, ampak tudi določene sposobnosti in osebnostne lastnosti, ki so odločilne pri
delodajalcih.
Pri iskanju kandidatov za zahtevna delovna mesta vidim dodano vrednost predvsem v
izvajanju psihometričnih testiranj in selekcijskih intervjujev pred napotitvijo k delodajalcu
na končni izbor.
Glede na rezultate izvedene raziskave in napovedi za prihodnost je ključno, da bo Zavod
vse storitve, ki jih ponuja delodajalcem, tudi dobro marketinško predstavil. Poleg
elektronskega obveščanja bi bilo smiselno tudi promoviranje v drugih medijih, na
zaposlitvenih sejmih in srečanjih z delodajalci.
Najboljša promocija je zadovoljna stranka, kar se je najbolje pokazalo skozi »Zaposlitvene
izzive«. Na Zavodu smo jih izvajali do konca leta 2012 in bi jih morali po mojem mnenju
tudi v prihodnje, saj so bili dobro sprejeti predvsem med mladimi, ki so dobili zaposlitvene
priložnosti pri najboljših delodajalcih v Sloveniji, kjer bodo pridobili veliko praktičnega
znanja in dobre reference za prihodnost. Delodajalci pa so zaposlili najboljše mlade
kandidate, z ogromno teoretičnega znanja in novih idej, kar je ravno to, kar večina
delodajalcev išče.
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PRILOGA 1: VPRAŠALNIK
Parmova ulica 32, SI-1000 LJUBLJANA
Območna služba Ljubljana, Urad za delo Ljubljana
Parmova ulica 32, SI-1000 LJUBLJANA
T: 01 242 41 00
F: 01 242 42 60
www.ess.gov.si

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000 LJUBLJANA

Številka:
Datum:
Zveza:
Obrazec:

1102-2897/2013-0400-1-0762
22. 5. 2013

SPOROČILO O IZIDU POSREDOVANJA ZA ZAPOSLITEV
Spoštovani!
Prejeli smo vašo prijavo potrebe po delavcu št. GV94566 za prosto delovno mesto ZDRAVSTVENI
SODELAVEC I. - PRIPRAVNIK, ZA POTREBE SLUŽBE BOLNIŠKE PREHRANE IN DIETOTERAPIJE M/Ž. Napotili smo vam brezposelne osebe, ki po naši oceni izpolnjujejo pogoje iz prijave in bodo
oddale vlogo oz. prošnjo za zaposlitev.
Za vodenje evidence in spremljanje obveznosti brezposelnih oseb pri zavodu je vaše sodelovanje
nujno. Zato vas prosimo, da za napotene osebe v nadaljevanju izpolnite kratek vprašalnik in nam
ga v čim krajšem času vrnete.
Opozorilo: Posredovani osebni podatki se lahko uporabljajo samo za namene, za katere so bili
posredovani, in se ne smejo nadalje obdelovati za druge namene.
Zap.
št.
1.

Kandidat(ka)

Izid posredovanja

XXXXXX XXXX
stanujoč(a) Podpeška C.316, 1357
NOTRANJE GORICE
Tel.: XXXXXXX

. Z delom prične dne:
JE IZBRAN(a):
. Če obstaja kateri od navedenih razlogov,
NI IZBRAN(a):
ga prosimo označite:
oseba se ni zglasila ali oddala vloge
oseba ne izpolnjuje pogojev za razpisano delovno mesto
oseba je s svojim ravnanjem povzročila delodajalčevo odklonitev
oseba si na razgovoru ni prizadevala dobiti zaposlitev
oseba je odklonila zaposlitev
Vaš komentar:
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2.

XXXXXX XXXXX
stanujoč(a) CLEVELANDSKA
ULICA 21, 1000 LJUBLJANA
Tel.: XXXXX

. Z delom prične dne:
JE IZBRAN(a):
. Če obstaja kateri od navedenih razlogov,
NI IZBRAN(a):
ga prosimo označite:
oseba se ni zglasila ali oddala vloge
oseba ne izpolnjuje pogojev za razpisano delovno mesto
oseba je s svojim ravnanjem povzročila delodajalčevo odklonitev
oseba si na razgovoru ni prizadevala dobiti zaposlitev
oseba je odklonila zaposlitev
Vaš komentar:

3.

Prosimo vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite (1 pomeni najnižjo stopnjo zadovoljstva, 5 najvišjo):
1. kakovost storitve posredovanja (glede na odzivnost, pravočasnosti napotitve, razumevanja vaših potreb):
2. ustreznost napotenih oseb (glede na njihova znanja in kompetence):
Vaš komentar:

Že vnaprej hvala za sodelovanje!
Žig Zavoda
Uradna oseba
VESNA ŽITNIK

Datum: _________________

Žig
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Odgovorna oseba delodajalca
________________________

PRILOGA 2 : ČLANEK IZ ČASOPISA DELO Z DNE 4. 1. 2013
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