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POVZETEK

Nastanek interneta in razvoj informacijske tehnologije postajata vse pomembnejša dejavnika
v moderni druţbi. Magistrsko delo temelji na analizi uporabe internetnih orodij in
funkcionalnosti internetnih portalov na področju zaposlovanja. Prišli smo do spoznanj, da je
informacijska komunikacijska tehnologija usmerila javne zavode za zaposlovanje, da v svoje
procese poslovanja vnesejo hitrejše in uporabnikom prijaznejše storitve. S pomočjo
primerjalne analize se je vzpostavila ocena funkcionalnosti in ponudba e-storitev internetnih
portalov na področju zaposlovanja. Rezultati raziskave kaţejo, da je funkcionalnost
internetnega portala Zavoda RS za zaposlovanje nizko ocenjena v primerjavi z drugimi
evropskimi portali javnih zavodov za zaposlovanje. Prav tako je ponudba e-storitev za iskalce
zaposlitve pod povprečjem v primerjavi z evropskimi javnimi zavodi za zaposlovanje.
Prišli smo do spoznanj, da se je v sklopu strateških načrtov elektronskega poslovanja
oblikoval nov samostojni prostor za iskalce zaposlitve, ki bo omogočal najsodobnejše estoritve za iskalce zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje. S podporo informacijske
komunikacijske tehnologije bodo imeli iskalci zaposlitve višjo oz. enako kakovost pomoči, kot
se jim nudi pri neposrednem obisku na Zavodu.
Ključne besede: internet, informacijska druţba, e-poslovanje, e-storitve, znanje, delovno
mesto, zaposlovanje, iskalci zaposlitve, Zavod RS za zaposlovanje

ii

ABSTRACT
The appearance of internet and the development of informational technology are becoming
more and more important factors in modern society. The diploma work is based upon the
use of the internet tools analysis and the functionality of the internet portals in the
employment field. We have reached the conclusion that the informational communicational
technology has made the public institutions of employment introduce faster and user
friendlier services into their business processes. The comparative analysis has helped to
establish the assessment of functionality and the offer of the internet portals e-services in
the employment field. The research results show that the functionality of the Slovenian
national institution of employment internet portal is considered low, compared to the other
European public institutions of employment portals. The e-services offer to the job searchers
is also beneath average, compared to the European public institutions of employment.
We have reached the conclusions that a new independent field, offering the job searchers at
the Slovenian national institution of employment the most advanced e-services, has been
created within strategic plans of electronic business. The informational communicational
technology will offer the job searchers the same or even higher quality of assistance as in
the case of personal visit at the institution.
Key words: internet, informational society, e-business, e-services, knowledge, job,
employment, job searchers, Slovenian national institution of employment.
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1 UVOD
V današnjem času se moramo zavedati, da je naša druţba doţivela veliko sprememb,
med katere prištevamo pojav demokratizacije druţbe, informatizacijo, pojav sprememb
na gospodarskem področju s pojavom velikih transnacionalnih korporacij in pojav
velikih svetovnih zdruţenj. Vse te spremembe zahtevajo od druţbe prilagajanje.
Zaradi globalnega trţišča in vse večje konkurence se spreminjajo delovna mesta in
sama vrsta dela. Področja poslovanja so se razširila, pristop dela in način izvajanja
nalog se je moral prilagoditi konkurenci. Pojav spletnih interaktivnih organizacij, pisarn,
avtomatiziranega dela pri tekočem traku, brezsobnih srečanj in nedenarne transakcije
oznanjuje velike spremembe tako v našem zasebnem kot poklicnem ţivljenju.
Informacijska druţba je na prelomnici: tehnološki napredek je bil v zadnjem času
izredno velik, informacijska komunikacijska tehnologija (v nadaljevanju IKT) pa vstopa
v fazo mnoţičnega razširjanja, ki lahko temeljito spremeni naš način dela, ţivljenja in
komuniciranja. Bogate medijske vsebine postajajo dostopne v novih, različnih oblikah
in jih je mogoče prenašati neodvisno od kraja in časa, v skladu z individualnimi ţeljami
ali zahtevami drţavljanov.
Z naraščanjem uporabe IKT vse bolj narašča tudi njen vpliv na poslovne sisteme.
Storitve so prijaznejše uporabnikom, ker omogočajo boljše, cenejše in dostopnejše
javne in zasebne storitve. Internet postaja vse pomembnejši pri poslovanju, tako tudi
na področju zaposlovanja. Večino procesov, ki potekajo znotraj tega prehoda, najbolj
splošno imenujemo elektronsko poslovanje. Elektronsko poslovanje je "… gonilna sila
»nove ekonomije«, saj je tako poslovanje hitro, varno in poceni" (Silič et al, 2001, str.
64). Zato smo se odločili, da bomo v magistrskem delu zajeli raziskavo uporabe
interneta in razvoja elektronskih storitev na področju zaposlovanja.

PROBLEM, PREDMET IN HIPOTEZI RAZISKAVE
Z uporabo sodobnih IKT in uvajanjem naprednih e-storitev bo potrebno zagotoviti
prednosti za vse uporabnike, ki so drţavljani, poslovni subjekti ali institucije javne
uprave ter na vseh področjih. Prednosti, ki jih prinaša uvajanje elektronskega
poslovanja, so hitrejše in natančnejše storitve, zniţanje stroškov delovanja, večja
odprtost, odgovornost in preglednosti delovanja ter večja enostavnost, enotnost in
dostopnost storitev.
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Vse to vpliva na modernizacijo in razvoj strategij poslovanja v javni upravi. V obdobju
od leta 2001 do danes je slovenska javna uprava doţivela številne organizacijske
spremembe. Z e-upravo, ki so jo v tem obdobju zaznamovali strateški in programski
dokumenti, kot so: SEP-2004, SEP-2010, s strategijo elektronskega poslovanja v lokalni
samoupravi, strategijo Slovenija v informacijski druţbi in z drugim, so bili doseţeni
številni uspehi. E-uprava je usmerjena k svojim uporabnikom: drţavljanom, poslovnim
subjektom, drţavnim ustanovam in zaposlenim v javni upravi.
Hiter vzpon in razvoj tako evropskih kot tudi nacionalnih strateških dokumentov euprave je vplivalo na razmišljanje in uvajanje novih vizij in doktrin poslovanja mnogih
drţavnih uprav. Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ) se mora za
uresničitev svojega poslanstva modernizirati v učinkovito, partnersko in fleksibilno
organizacijo, usmerjeno k uporabnikom svojih storitev. Razvoj e-poslovanja zahteva
prenovo vzpostavitve učinkovitih metod dela z brezposelnimi osebami in delodajalci,
krepitev povezovanja z zunanjimi partnerji na področju trga dela, modernizacijo
informacijskega sistema in povezovanje le-tega z zunanjimi institucijami in s partnerji,
izgrajevanje prijaznega odnosa do strank in zaposlenih na Zavodu ter primerljivost z
evropskimi zavodi za zaposlovanje.
Tradicionalni način iskanja dela je postal v primerjavi z internetnim prepočasen in
predrag. Zaradi tega je obstoj tradicionalnega – institucionalnega trga delovne sile
vprašljiv. V Sloveniji različne agencije za posredovanje zaposlitev in tudi ZRSZ ţe nekaj
let objavljajo prosta delovna mesta prek interneta. Zadnjih nekaj let pa smo priča
nastanku novih zaposlitvenih portalov, ki delujejo izključno prek interneta, njihova
naloga pa je aţurno obveščanje iskalcev zaposlitve o moţnostih zaposlitve in iskanje
najprimernejših kandidatov za zaposlitev.
Poleg moţnosti spletnega dostopa do objav prostih delovnih mest, e-ţivljenjepisov in
drugih individualnih e-storitev, ki jih ponuja ZRSZ, je potrebno oblikovati strategijo in
sistem poslovanja v povezavi z zalednimi ţe obstoječimi aplikacijami ZRSZ. Sedaj je
priloţnost, da z novo modernizacijo storitev t.i. e-Zavod, omogoči uporabnikom proţno
in učinkovitejšo komunikacijo. Proţnost bi se kazala s tem, da bi storitve e- Zavoda
lahko uporabljajo registrirane oz. prijavljene brezposelne osebe in tudi drugi
uporabniki, kot so: zaposlene osebe, udeleţenci rednega ali izrednega izobraţevanja
idr. Učinkovitost elektronskih storitev pa bi se kazala tako, da bi zaposlene osebe, ki
jim grozi odpoved, še preden postanejo brezposelne, uporabljale storitve e-Zavoda z
namenom, da bi se brez prekinitve delovnega razmerja zaposlile drugje. V klasičnem
procesu zaposlovanja namreč ni mogoče, da se iskalec zaposlitve poveţe s strokovnimi
storitvami ZRSZ.
Ilogos Research je leta 1998 v svoji raziskavi oblikoval poslovni model za učinkovito
zaposlovanje prek interneta. Model vsebuje štiri faze, kjer se na podlagi sistema
"online" opravlja zaposlovanje kandidatov (glej sliko 1).
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Slika 1: Poslovni model za učinkovito zaposlovanje preko interneta

Vir: iLogs Research (1998, str. 13)
Glavna razvojna usmeritev e-Zavoda je storitvena usmerjenost, sodoben način
organiziranosti, povečanje kakovosti in dostopnost storitev preko več kanalov. Razviti
je potrebno samostojni informacijski prostor za iskalce zaposlitve, ki mora biti
učinkovit, imeti uporabno vrednost in je interaktiven. Pomembna pa sta tudi preprosta
navigacija, on-line povezava in komunikacija med iskalci zaposlitve, svetovalci
zaposlitve in delodajalci.
Za povečanje kakovosti in učinkovitosti ter uporabnosti storitev je potrebno nenehno
razvijati e-storitve ZRSZ, kar zahteva izvajanje številnih projektov informatizacije in
zagotavljanje sodobne tehnologije. Zato prav z modernizacijo poslovanja in razvojem
projekta e-Zavod bo mogoče odpraviti pomanjkljivosti in vzpostaviti:
-

razvoj novih storitev za stranke, zagotavljanje večkanalnega dostopa,
povečanje zadovoljstva strank in zaposlenih,
povečati enotnost, kvalitete in preglednosti informacij ter poslovanja
Zavoda,
zmanjšanje administrativnih ovir za stranke in zaposlene v Zavodu
doseganje sinergijskih učinkov v administrativnih postopkih in svetovalnih
procesih z uporabo storitev e-Zavoda
uporabo mednarodnih standardov za izmenjavo podatkov s področja trga
dela (HR-XML) (SEZ 2013, 2008, str. 3).

Predmet raziskovanja v okviru tega magistrskega dela je najprej teoretični oris pomena
znanja v sodobni informacijski druţbi in razvoja e-poslovanja s poudarkom na
modernizaciji storitev e-Zavoda. Nato smo iskali rešitev s pomočjo primerjalne analize
ponudbe e-storitev evropskih zavodov za zaposlovanje, za izboljšanje poslovanja ZRSZ
na posameznih področjih, zlasti na področju svetovanja brezposelnim osebam oz.
iskalcem zaposlitve.
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NAMEN IN CILJ RAZISKOVANJA
Namen naloge je ovrednotiti uspešnost in učinkovitost razvoja elektronskega
poslovanja s poudarkom na razvoju e-storitev na področju zaposlovanja. Prav tako je
namen magistrske naloge ovrednotiti storitve ZRSZ, ki jih ponuja svojim uporabnikom,
in na podlagi strateških dokumentov in primerjalne analize predlagati vsebino orodij za
razvoj samostojnega informacijskega prostora iskalcem zaposlitve.
Cilj naloge je raziskati, kakšna bo usmeritev strategije modernizacije poslovanja ZRSZ
ter ali bodo z evropskimi zavodi za zaposlovanje primerljive storitve, ki bodo
zagotavljale večkanalno poslovanje. Poleg tega je naš cilj ugotoviti, kakšne so potrebne
vsebine sodobnih e-storitev za razvoj samostojnega informacijskega prostora za iskalce
zaposlitve.
Skozi magistrsko nalogo smo skušali poiskati odgovore na vprašanje, kakšen bo učinek
razvoja e-storitev na področju zaposlovanja pri iskalcih zaposlitve. Ali bo z
modernizacijo storitev poslovni pristop ZRSZ drugačen, če bo poudarjal razvoj
elektronskih aplikacij in on-line povezav med iskalci zaposlitve in svetovalci zaposlitve?

HIPOTEZE
V magistrskem delu smo si kot izhodišče postavili sledeči hipotezi:
1. Z uvedbo e-poslovanja na Zavoda RS za zaposlovanje bodo e-storitve zagotavljale
višjo oz. vsaj enako kakovost pomoči iskalcem zaposlitve, kot jim jo nudi pri
neposrednem obisku na Zavodu.
2. Funkcionalnost delovanja internetnega portala Zavoda RS za zaposlovanje in
ponudba e-storitev v registriranem prostoru za iskalce zaposlitve so primerljive s
ponudbo drugih evropskih javnih zavodov za zaposlovanje.

METODOLOGIJA
Za preveritev veljavnosti zastavljenih hipotez in analiziranje opredeljenega problema
smo uporabili metode preučevanja, kot so: analiza in interpretacija primarnih in
sekundarnih virov, metoda deskripcije z opisom predmeta, ki smo ga raziskovali,
primerjalna metoda z analizo primerov drugih zavodov za zaposlovanje in na osnovi
analize lastnih izkušenj.
Preučitev obstoječih virov, dokumentov in podatkov ni pomenilo samo zbiranja in
urejanja pridobljenih informacij, temveč je delo usmerjeno k opisovanju, vrednotenju in
povezovanju ugotovitev in spoznanj. Uporabili smo različno tujo in domačo literaturo,
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delovna gradiva, dokumente in primerjalne analize evropskih zavodov za zaposlovanje:
angleški, avstrijski, belgijsko flamski, nizozemski in švedski, ter zaposlitveni portal
Zaposlitev.net, kjer ţe vrsto let razvijajo sodobne in učinkovite e-storitve na področju
zaposlovanja.

STRUKTURA DELA
Magistrsko dela je razdeljeno na 8 poglavij. Dotaknili in opredelil smo vse razvojne faze
nastanka in razvoja zaposlovanja z uporabo sodobnega medija Interneta. Metodo
raziskovanja s katero smo dokazali postavljeni hipotezi in s katero smo dosegli namen
in cilj magistrskega dela, je opredeljena v uvodne delu naloge.
Med razdeljenimi poglavji je pomembnejše poglavje teoretične opredelitve eposlovanja. V tem poglavju magistrskega dela smo opredelili spremembe, ki so z
razvojem informacijske tehnologije vplivale na informacijsko druţbo. Nova druţba ali
druţba znanja vpliva na izobraţevalni sistem, na delovna mesta, na poklice in prav
gotovo na področje zaposlovanja. Izpostavili pa smo tudi na strukturo ljudi, kateri bodo
teţko sprejeli novosti oz. na tistih, ki ne bodo nikoli sprejeli uporabo internetnih
storitev.
V tretjem poglavju je poudarek na procesu zaposlovanja z uporabo interneta z vidika
iskalcev zaposlitve in delodajalcev. Predstavili smo prednosti in previdnosti ezaposlovanja, saj večja povezava in hiter prenos podatkov ne zagotavlja ţe same
zaposlitve. Zato smo tudi v tem poglavju poudarili prevladujoče napake pri uporabi
interneta na področju zaposlovanja, katerih se je potrebno izogibati za uspešno
doseganje zaposlitvenega cilja.
V četrtem poglavju smo predstavili temeljno dejavnost in organiziranost ZRSZ, kjer je s
svojo politiko poslovanja razvil sistem strokovnega svetovanje na področju iskanja
zaposlitve.
Informacijska tehnologija je vplivala tudi na spremembe poslovanja v vseh drţavnih
organih, ki poslujejo s svojimi strankami. V petem poglavju magistrskega dela smo
opredelili namen in cilj modernizacije ZRSZ in predstavili analizo dosedanjih razvitih estoritev poslovanja s strankami ter podobo nove strategije usmerjenosti storitev.
Predstavili smo projekt e-Zavod, ki je pogoj za uresničitev modernizacije poslovanja
ZRSZ. Prav tako smo opredelili storitve e-Zavoda in pogoje za razvoj le-teh. Predstavili
smo projekt "enotni informacijski prostor za iskalce zaposlitve (G2C)", ki je v sklopu eZavoda in je na samem začetku razvoja.
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Eno izmed pomembnejših poglavij magistrskega dela je tudi 6. poglavje. Tukaj smo
predstavili metodologijo vrednotenja internetnih portalov in e-storitev javnih zavodov
za zaposlovanje EU in agencije za delo. Nato smo ovrednotili funkcionalnost internetnih
portalov in ponudbo e-storitev v registriranem prostoru za iskalce zaposlitve in
delodajalce . Zaključili smo z skupno primerjalno analizo, kjer smo prišli do rezultatov
in spoznanj kakšne so funkcionalnosti posameznih zaposlitvenih portalov in kakšna je
njihova ponudba e-storitev.
V sedmem poglavju smo predstavili ugotovitve in spoznanja s katerimi smo dokazali in
deloma potrdili postavljeni hipotezi. Prav tako smo na podlagi ugotovitev in rezultatov
analize predlagali vsebino in sistem poslovanja bodočega samostojnega
informacijskega prostora za iskalce zaposlitve.
Na koncu (v osmem poglavju) smo zaključili magistrsko delo s povzetkom namena in
sklepa raziskovalnega dela.
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2 TEORETIČNE OPREDELITVE E-POSLOVANJA
2.1 INFORMACIJSKA DRUŢBA
Korenite spremembe v svetovnem gospodarstvu in druţbi, ki smo jim priča zadnja leta,
je mogoče primerjati s spremembami v času industrijske revolucije. Razlika je le v
vzrokih in hitrosti sprememb; teţišče ekonomskih aktivnosti in tehnoloških sprememb
se premika s proizvodnje materialnih dobrin na proizvodnjo novega znanja oz.
informacij in informacijskih storitev. (Vintar, 1999, str. 16)
Ideja za nastanek informacijske druţbe ni nova, ampak ima svoje korenine v literaturi
postindustrializma, ki je v 60-ih in 70-tih letih označeval konec industrijske
kapitalistične dobe in prihod storitvene druţbe. Do določene mere sta si koncepta
postindustrializma in informacijske druţbe sorodna, vendarle pa informacijska druţba
pomeni še veliko več kot postindustrializem (Lyon, 1995, str. 55). Daniel Bell pravi, da
pojmi predindustrijske druţbe predstavljajo obdobja na osi produkcije in vrste znanja,
ki ga uporabljajo. V postindustrijski druţbi postane najpomembnejše teoretično
znanje, ki ga lahko uporabljamo na različnih področjih izkušenj, saj se sistem hitro
spreminja in vsakemu procesu se je potrebno hitro prilagoditi (1973, str. 11-26).
Enako kot prejšnje druţbene oblike tudi informacijska druţba nima alternative, kar
pomeni, da je trenutno edina smer in pot v prihodnost, ki prinaša s seboj vrsto
prednosti in teţav. Zato je bistvenega pomena, kako se bomo nanjo pripravili in kako
hitro se bomo prilagodili novim razmeram ter pri tem izrabljali prednosti in zmanjševali
slabosti, ki jih prinaša.
Šercar navaja, da "najbolj običajna definicija informacijske druţbe poudarja
spektakularni tehnološki razvoj. Ključna ideja je, da sta razvoj obdelave, shranjevanja
in prenosa informacij ter integracija telekomunikacij in računalništva pripeljali do
uporabe informacijske tehnologije (IT) na vsa druţbena področja". Razvoj globalizacije
je vplival na mnoga področja, nekatera so napredovala druga pa se izrinila iz
tekmovalnega duha. Dobre ideje ob pravem času so motiv za premagovanje ovir v
današnjem modernem času. Šercar še dodaja, da je"nova tehnologija prinesla tudi nov
način dela – fleksibilno specializacijo in konec masovne proizvodnje. Zahvaljujoč
računalniški in komunikacijski tehnologiji, moči informacij ter kadru z veliko znanja in
veščin ter sposobnostjo hitrega prilagajanja, so sedaj majhne firme sposobne, da hitro
raziščejo trg in da se namesto masovne proizvodnje odzovejo s proizvodnjo, narejeno
izključno po ţeljah naročnika." (Šercar et al., 2001, str. 1-26)
Informacijska druţba je vplivala na spremembe na organizacijskih, ekonomskih,
prostorskih, poklicnih, profesionalnih, kulturnih in drugih področjih, kjer so se sistemi
podredili njenemu tehnološkemu razvoju. Drucker na primer govori o transformaciji
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druţbe, primerljivi s tisto iz časa prve in druge industrijske revolucije, ki je popolnoma
spremenila politično, ekonomsko, socialno in moralno podobo sveta in uvedla nove
druţbene razrede ter nove vzvode gospodarske rasti (1993, str. 1-3).
Informacijska druţba ponuja veliko prednosti. Vse večje drţavne velesile stremijo k
njenemu razvoju. Po njih se zgledujejo tudi manj razvite oz. manj pomembne drţave.
Vsaka drţava ali druţba si ţeli uveljaviti vse dobre lastnosti informacijske druţbe, zaradi
česar nastajata tako hiter razvoj in napredek informatizacije. Nekatere prednosti, ki jih
ponuja informacijska druţba v svojem razvoju, pa so:
-

-

nove dejavnosti in nova delovna mesta;
hiter, enostaven in cenovno sprejemljiv dostop do informacij in novih
tehnologij;
moţnost porabe sredstev za druge storitve, ki povečujejo kvaliteto sodobnega
ţivljenja (industrija zabave, izdelki in storitve za prosti čas, multimedijske
storitve ipd.);
informatizacija, decentralizacija drţavne uprave;
moţnost ponudbe izdelkov in storitev proizvajalcev na globalnem trgu;
laţji doseg ozkega kroga potencialnih kupcev, ne glede na oddaljenost;
povezave dobaviteljev, kupcev, organizatorjev transporta in tudi plačilnih
sistemov 24 ur dnevno;
priloţnost izraţanja identitete oziroma kulturne tradicije (Srovin, 2007, str. 10).

IKT je s svojimi učinki ključni dejavnik razvijanja gospodarstev znanja. Povečuje se
pomen znanja in spretnosti na individualni in makro ravni. Od zaposlenih se ne zahteva
več samo obvladovanje temeljnih ravni branja, pisanja in računanja, saj nove
računalniško podprte tehnologije in upravljalski sistemi zahtevajo intenzivnejše znanje
pri ravnanju z informacijami in sposobnosti odločanja, komunikacijske spretnosti,
sposobnost reševanja problemov ter sposobnost učenja. Različne študije potrjujejo, da
se zmanjšuje obseg zaposlovanja v primarnem in sekundarnem sektorju, ki sta v
preteklosti bila glavna zaposlovalca manj izobraţeni delovni sili. Pospešeno narašča
zaposlovanje v storitvenem sektorju, kjer se zahteva večje znanje in kvalifikacije
(Radovan, 2009, str. A153). "Ustvarjanje novih vsebin, storitev in poslovnih modelov
vodi k rasti in zaposlovanju. Če hoče Evropa v celoti izkoristiti svoj gospodarski
potencial, je potreben proaktiven pristop politik za spodbujanje ugodnega razvoja trga
in pospeševanje druţbe, ki temelji na znanju (npr. vseţivljenjsko učenje, kreativnost in
inovacije), zaščite potrošnikov in zdrave ter varne evropske informacijske druţbe"
(Evropska informacijska druţba za rast in zaposlovanje, 2005, str. 4).
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2.2 POMEN ZNANJA V INFORMACIJSKI DRUŢBI
Izzivi, ki jih prinašajo globalizacija, informacijska revolucija in prehod v druţbo
temelječo na znanju, narekujejo potrebo po korenitih spremembah na poslovnih in
zasebnih področjih ţivljenja. Moderno, hitro spreminjajoče se okolje namreč zahteva
nenehno nadgradnjo znanja. Danes je velik poudarek na druţbi znanja ali učeči se
druţbi, ki se nenehno uči in kjer znanje pomeni temeljno vrednoto, cilj in sredstvo za
obvladovanje inovacij. Za pomen znanja v informacijski druţbi so značilni naslednji
elementi:
 sistem inovacij,


razvoj človeških virov oz. investicij v človeški kapital,



informacijsko-komunikacijske tehnologije oz. informacijska infrastruktura,



stabilno in učinkovito poslovno okolje s spodbujanje podjetništva. (Svetlik,
Pavlin, 2004, str. 202)

Informacije in znanje so za informacijsko druţbo pomembni z različnih vidikov, tako z
vidika količine obseganja podatkov in informacij kot tudi kvalitete znanja in prenašanja
teh vsebin. Značilnost informacijske druţbe vodijo do uporabe večje količine informacij.
Na drugi strani pa je opazen tudi kvalitativen premik k teoretičnemu znanju. Danes ima
velik pomen strokovnjak, ki je usposobljen in ima sposobnosti za opravljanje vedno bolj
zahtevnih opravil, ki jih zahteva informacijska druţba. Zato imata pomen v današnji
druţbi znanja izobrazba in nenehno usposabljanje, kjer viri inovacij izhajajo iz
raziskovanja in razvoja. Teoretično zanje pa ni pomembno le na področju tehnoloških
inovacij, ampak tudi v druţbenih in ekonomskih odnosih.
Vrednost znanja v informacijski druţbi, kot so mu ekonomisti pripisali, ima ekonomsko
vrednost. Zanje je gonilna sila ekonomije, ki se zavzema za sistematizirano produkcijo
znanja, kjer je potrebno ojačati moč in izrabo moţganov. V informacijski druţbi lahko
vrednost povečamo z znanjem in ne z delovno silo. Za proizvodnjo, ki se vedno bolj seli
v revnejše drţave z manj znanja in razvoja, so najpomembnejše intelektualne funkcije,
ob katerih so pomembne fizične funkcije. Razvite drţave veliko vlagajo v znanje, ki ima
v druţbi velik pomen, ker proizvaja dodano vrednost v informacijski druţbi. Uporaba
informacijske tehnologije namreč skrajšuje delovni čas in zmanjšuje vlogo
proizvodnega delavca, saj nadomeščajo delovno silo kot vir dodane vrednosti v
druţbenem proizvodu. Znanje in informacije izpodrivajo delovno silo in kapital kot
osrednji komponenti ekonomije (Lyon, 1995, str. 55-56).
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Oblikoval se je nov okvirni model za vodenje kariernih sprememb. Ta okvir se je začel
razvijati iz treh področij: kariernega planiranja, organizacijskega razvoja in
usposabljanja ter treniranja kadrov. Eden od dejavnikov za zanimanje novega okvira
razvoja kariere je prodor nove tehnologije in nastajanje tehnološko visoko zahtevnega
računalniškega okolja, ki je zahtevalo k višjim oblikam delovnih odnosov. Značilna
sprememba se vidi tudi na delovnem mestu, kjer je privedlo do potrebe, da
razmišljamo o "človeškem kapitalu" v organizaciji drugače kot dosedaj. (Cvetko, 2002,
str. 91)
Vse večja zahteva po novem znanju v moderni druţbi vpliva na spremembe poklicev in
sektorjev zaposlovanja. Tradicionalna proizvodna panoga se ţe umika s trga in se
počasi premika v storitveni sektor. Po nekaterih raziskavah in napovedih se bo v
prihodnosti do leta 2020 razvilo skoraj tri četrtine delovnih mest v sektorju storitev
(SEC, 2008, str. 6). Razvoj informacijske tehnologije in s tem nastanek informacijske
druţbe je vplivalo tudi na spremembe poklicnega področja. Stari poklici so se iz časa
predindustrializma posodobili, zaradi prenove sistema poslovanja so se procesi
reprogramirali z drugačnimi, boljšimi in učinkovitejšimi metodami dela. Da so uspešna
podjetja obdrţala svoj poloţaj na razvitem trgu, so morala razviti inovativne ideje,
usposabljati zaposlene in prenoviti poslovne sisteme s podporo informacijske
tehnologije.

2.3 VPLIV INFORMACIJSKE
ZAPOSLENE

TEHNOLOGIJE

NA

POKLIC

IN

NA

Hitre spremembe in razvoj zahtevajo nenehno pridobivanje in nadgrajevanje znanja in
spretnosti skozi celotno ţivljenjsko obdobje. Vseţivljenjsko učenje je eden od temeljev
zaposlenosti, ki traja vse ţivljenje.
Informacijska tehnologija je naredila preobrat tudi na poklicnem področju. "Glede na
to, da se Slovenija čedalje bolj preobraţa iz industrijske v storitveno druţbo, je čedalje
manj zanimanja za tradicionalna opravila, ki počasi tudi izumirajo …" (Moje delo.com,
2007). Nekateri tradicionalni poklici so ostali nedotakljivi, kar pomeni, da v njih ni
posegel razvoj informacijske tehnologije. Takšni poklici počasi izumirajo in takšno
delovno silo v večini uvaţamo iz tujine (zidarji, tesarji, vodovodni inštalaterji,
ključavničarji idr.). Druţbene spremembe so prinesle spremembe tudi na naravo dela,
delovne naloge in procese. Večina poklicev je spremenilo svojo naravo dela, v večini
primerov gre za prenovo poslovanja z uvedbo IKT. Ročno delo je zamenjala napredna
tehnologija, kjer je še vedno ključni človeški faktor, vendar ima le nadzor nad
procesom dela, ki ga opravlja informacijska tehnologija. Le-ta je omogočila zaposlenim
več časa za ustvarjalno delo in za reševanje izrednih okoliščin v organizacijah, saj se
jim ni več treba ukvarjati s papirnatim poslovanjem. Tudi to je povzročilo boljše in
bogatejše storitve strankam, ki se jim vsa podjetja in zaposleni, ki sodelujejo pri
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zagotavljanju neke storitve, vse bolj posvečajo (Gates, Hemingway, 1999).
Delo se tako hitro spreminja, da postajajo opisi del zastareli ţe kmalu potem, ko so
napisani. Zastareli ne postajajo le opisi, hitro zastara tudi narava dela. Ali kot je zapisal
Wiliam Bridges: "Delo samo ne odhaja, delovna mesta pa." (Simonsem v: Cvetko,
2002, str. 92)
V druţbi znanja so pomembne nove temeljne spretnosti na delovnem mestu; nekatere
od teh spretnosti so informacijsko-tehnološka pismenost, ki daje občutek za poklicno
usmerjenost v ţivljenju. Razvoj informacijske tehnologije in rast gospodarstva sta eden
izmed kazalnikov, ki sooblikujeta potrebe po stopnji in vrsti izobrazbe ali
usposobljenosti zaposlenih (Center RS za poklicno izobraţevanje, 2009). Svetlik navaja:
"Kakovost delovnih mest se povečuje zlasti v smeri naraščajoče zahtevnosti glede
znanja in sposobnosti zaposlenih, kar je posledica uvajanja novih in izboljševanja
obstoječih tehnologij … " (2008, str. 3)
"Hitrost učenja novih spretnosti zaposlenih se je povečala. Zlasti na področju visoke
tehnologije postanejo kadri brez stalnega učenja atrofični, zastareli, neuporabni.
Rigidna povezava z opisom del in lagodne naloge postajajo sinonim za neprilagodljivo
osebo. Opravljanje le enega dela daje istočasno videz počasnega delavca, nezmoţnega
za presojanje v hitrem, spreminjajočem se okolju." (Cvetko, 2002, str. 105)
Za razvoj zaposlitvene kariere in obstoj delovnega mesta se je potrebno izobraţevati in
se biti pripravljen glede na potrebe sluţbe prekvalificirati. V današnjih časih, ko je trg
dela nestabilen, četudi naše delovno mesto ni ogroţeno, ali moramo pomisliti, ali bomo
s svojo izobrazbo in z znanjem čez nekaj let še ustrez poklicnim kvalifikacijam.
Prekvalifikacije in usposabljanje odpirajo nove moţnosti zaposlenim, ki postanejo bolj
zaposljivi in konkurenčni na trgu dela. Izobraţevanje zaposlenih je za današnji čas za
podjetja dobra naloţba. "Znanje, ki smo ga dobili ob zaključku šolanja, zastara.
Potrebno ga je nadgrajevati. Nenehno, če ţelimo ostati v stiku z razvojem." (Šmarcan,
2009, str. 8) Kot je ţe bilo omenjeno, je za podjetja poslovno okolje zahtevnejše,
prilagajanje je nujno, zato pa je potrebno znanje. Na področju ravnanja z zaposlenimi
se sprejemajo strategije razvoja nenehnega usposabljanja zaposlenih, od vodilnega
osebja, ki v druţbi prevzemajo ključne poloţaje, do niţjega osebja, ki proizvajajo ali
realizirajo produkte organizacije. Zaposlenim se omogočajo različne oblike
izobraţevanja, tako za pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe kot številne oblike
izpopolnjevanja znanja z različnih strokovnih področji. Najpogostejše oblike
pridobivanja znanja in veščin zaposlenih so z naslednjih področji: vodenje, učenje tujih
jezikov, kakovost, komunikacija, računalništvo in informatika. V informacijski druţbi se
organizacije zavedajo, da se v konkurenčnih razmerah potrebe po znanju hitro
spreminjajo, zato si prizadevajo v aktualna izobraţevanja vključevati zaposlene na vseh
ravneh in področjih dela. Tako so zaposleni z novim pridobljenim znanjem odlična
podlaga za ustvarjanje inovacij in kreativnih idej v organizaciji.
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Osebe, ki so vlagale v svoje znanje, se neprestano izobraţevale, pridobivale spretnosti
in veščine na področju informacijske tehnologije, inovativnosti in z menedţerskim
znanjem, so svoje lastnosti, delovne navade in kompetence prodale oz. jih odšle
razvijat v tujino. Zahodne velesile so za inovativna, tehnološko razvita področja
pripravljene v zaposlene vlagati in le-te dobro plačevati. Konkurenčnost gospodarstva
je namreč odvisna od kakovosti delovne sile. Zato se kaţejo regionalne razlike v vrsti in
zahtevnosti del na eni ter razpoloţljivih znanjih in sposobnosti na drugi strani. To tudi
vpliva na različno stopnjo brezposelnosti; kakovostna delovna sila omogoča večjo
inovativnost in višjo zaposlenost v regiji. V evropskih drţava se tako stopnja
brezposelnosti zelo razlikuje: od Nizozemske (2,4 %) in Danske (4,3 %), kjer je
stopnja majhna, prek Nemčije (7,9 %), Francije (8,6 %), Grčije (10,2 %) in Španije
(10,6 %), do Estonije (12,4 %) in Bolgarije (19,9 %), kjer je stopnja brezposelnosti
zelo visoka (Svetlik, 2009, str. 3).
"Raznolikost poklicev, tako po vsebini kot zahtevnosti, odseva stopnjo tehnološkega
razvoja neke druţbe. Poklici se namreč spreminjajo skupaj s tehnologijami, zlasti ob
uvajanju novih in preoblikovanju obstoječih." (Heijke v: Ignjatović et al., 2007, str.
149)
Po besedah Svetlika je Slovenija na področju zaposlovanja v številnih potezah podobna
povprečju EU, vendar pa jo od razvitejših drţav loči veliko značilnosti (2009, str. 4).
Izobrazbena struktura zaposlenih pa tudi brezposelnih je različna. Po mnenju
strokovnjakov potrebujemo reformo izobraţevalnih programov, velik del poklicev se je
spremenil in znanje, ki ga udeleţenci izobraţevanja pridobijo z diplomo, je v praksi
neuporabno. S tem je konkurenčnost slovenskega gospodarstva niţja, ker je odvisna
od kakovosti delovne sile. Povečati moramo učinkovitost študija in stalno usposabljanje
zaposlenih (Vošner, 2007, str. 24). Drţava mora upoštevati evropske smernice politike
zaposlovanja, da spodbuja podjetja za izboljšanje izobrazbene strukture zaposlenih, in
povečati uporabo inovativnega znanja. V Sloveniji predstavlja problem nizka
vključenost manj izobraţenih in starejših v vseţivljenjsko učenje. Po raziskavi UMAR-a
vključenost starejših v tercialno izobraţevanje narašča bistveno počasneje v primerjavi
z mladimi. V starostni skupini 23-34 let in starejših skupinah se je v obdobju 2000-2008
razlika med udeleţenci izobraţevanja povečala. Struktura vpisa v srednje in tercialno
izobraţevanje je z vidika potreb trga dela neugodna, saj nastajajo strukturna neskladja
med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Po letu 2000 se je zniţalo število
vpisanih v niţje in srednje poklicne programe, kar predstavlja problem povpraševanja
po teh profilih na trgu dela. Na tercialni ravni izobraţevanja pa je strukturni problem pri
vpisu, kjer se pojavlja nesorazmerje pri številu vpisanih na posameznih področjih
izobraţevanja. Število diplomantov naravoslovja in tehnike precej zaostaja za
evropskim povprečjem. Dolgoročni problem nastaja predvsem z vidika zagotavljanja
ponudbe diplomantov na trgu dela na področju naravoslovja in tehnike, ki imajo
pomembno vlogo za krepitev inovacijskih sposobnosti. Znanja, ki kombinirajo
poznavanje IKT in inţenirskih znanj s sodobnimi organizacijskimi in menedţerskimi
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znanji ter veščinami, so ključna zlasti pri ustvarjanju novih storitev in rešitev za
povečanje učinkovitosti kompleksnih proizvodnih in poslovnih sistemov (2009, str. 2931). Poleg tega pa ima na trgu delovne sile pomemben vpliv demografski dejavnik, ki
zaradi nizke stopnje rodnosti in daljše ţivljenjske dobe posameznika, se prebivalstvo
hitro stara. Trend staranje je značilen tako za Evropo kot tudi za Slovenijo. Izučene in
izkušene generacije se bodo začele upokojevati, kar bo vplivalo na vse sektorje v
gospodarstvu zaradi primanjkljaja stroke. Upokojitev te generacije s trga delovne sile
bo videti v obdobju med 2005 in 2020 (Booker in Luce, 2002).

2.4 RAZVOJ ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Računalniški razvoj in internet sta na takšni stopnji, ki nam omogoča informiranje,
poslovanje, komuniciranje, učenje in zabavo. Ob nastanku računalnikov je kmalu
nastala ideja o njihovem povezovanju v računalniškem omreţju, ki bi omogočalo
povezavo in prenos informacij ter podatkov po celem svetu. Tako hitremu razvoju
informacijske tehnologije je sledil nastanek omreţja vseh omreţij in internet je postal
del vsakdanjika. Internet lahko opredelimo kot največjo računalniško omreţje na svetu.
Danes ima internet več kot 100 milijonov "hoast" računalnikov, ki omogočajo povezave
osebam ali podjetjem, skratka je postal ogromen mednarodni informacijski sistem
(Criscito, 2000).
"Po mnenju Evropske komisije je teţko opredeliti dogajanje, ki je v tako kratkem času
povzročilo toliko sprememb v načinu poslovanja, zato podaja bolj poenostavljeno
definicijo elektronskega poslovanja. Le-ta pravi, da je elektronsko poslovanje katera
koli oblika poslovne transakcije, v kateri stranke poslujejo elektronsko, namesto da bi
pošiljale sporočila v fizični obliki ali bile v neposrednem stiku." (Toplišek, 1998, str. 4)
Sama definicija pojma razlaga, da "e-poslovanje ("elektronsko poslovanje", izpeljano iz
besed, kot sta "e-pošta" in "e-trgovanje") za druţbo pomeni poslovanje ob uporabi
spleta ter drugih informacijskih tehnologij. S poslovanjem ne mislimo samo na
kupovanje in prodajo, ampak širše – mislimo na produkcijo, posredovanje, vzdrţevanje
izdelkov oz. storitev ter vzpostavljanje in vzdrţevanje stika s strankami in partnerji. Gre
torej za spoj doslej ločenih pojmov – informacijske tehnologije in klasičnega
poslovanja." (Silič et al., 2001, str. 164)
"Elektronsko poslovanje je poslovanje z uporabo vseh oblik informacijske in
komunikacijske tehnologije v poslovnih procesih med trgovinskimi, proizvodnimi in
storitvenimi organizacijami, ponudniki podatkov, drţavno upravo in potrošniki." (Gričar,
1999, str. 15)
E-poslovanje omogoča uresničevanje poslovne vizije napredne informacijske
tehnologije tako, da izboljšuje učinkovitost in kakovost v celotnem procesu poslovanja.
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Danes mnoge organizacije stremijo k uspešnemu poslovanju, vendar brez ustrezne
informacijske tehnologije ne dosegajo dobrih rezultatov. Če ţelijo uvesti sodobne
načine poslovanja v svoji organizaciji, potem morajo spremeniti strukturo podjetja in
na novo opredeliti osnovne modele poslovanja z moderno tehnologijo. Tako nastajajo
novi sistemi poslovanja, spremenjena delovna mesta z drugačnimi metodami dela,
podprtimi z informacijsko tehnologijo. (Perez, 2004, str. 9-18) "Prihaja obdobje „eposlovnih rešitev“, ki temelji na integriranih IKT rešitvah, varnih spletnih storitvah in
„orodjih za sodelovanje“, ki povečajo produktivnost delavcev. Nov razvoj kaţe, da se
bo poslovna uporaba IKT v naslednjih letih povečala. Potrebno je tudi prilagoditi
delovno okolje s pomočjo učinkovite uporabe IKT na delovnem mestu in za
prilagodljivo organizacijo varnega in visoko kakovostnega dela." (Sporočilo Evropske
komisije, 2005, str. 7-8)
E-poslovanju se prilagaja tudi pravna zakonodaja. Vajeni smo, da se s pravnimi
ureditvami usklajuje naša druţba in njeno poslovanje. Razvoj tehnologije in eposlovanja premika pravne sporne točke z namenom, da bi se takšno silovito
uporabljanje poslovanja zavarovalo proti zlorabljanju poslovnih in zasebnih namenov.
E-poslovanje se razvija v smeri varnega poslovanja. Nastale so mnoge strategije, ki
urejajo in regulirajo varnost e-poslovanja z mislijo na varnost oz. zaščito podatkov.
Raziskave so pokazale, da je pomanjkanje varnosti največja ovira za večji razmah
e-poslovanja.
Razvoj e-poslovanja se je prenesel tudi na slovensko drţavno upravo. Vedno boljša in
hitrejša informatizacija drţavne uprave zagotavlja izboljšano komuniciranje med
drţavljani in drţavnimi organi ter odlično kakovost delovanja javne uprave, t. j.
doseganje uspešnega in učinkovitega delovanja javne uprave. Da so spremembe vidne
to tudi dokazujejo številne raziskave: "Spletišča so vedno bolj razvita, tudi vsebine so
vsako leto bogatejše …" (Leban in Kunstelj, 2004, str. 23). Tako bo razvoj e-uprave in
njena uporaba imela velik pomen na uspeh drţavnega gospodarstva, ker lahko
nebirokratičnost pripelje mnoge poslovne subjekte do poslovne uspešnosti.
Mnogi strokovnjaki so različno poimenovali pojem e-uprave, nastajali so celo različni
strateški dokumenti z opredeljevanjem njenega pomena. Če poenostavimo in
povzamemo besede dr. Vintarja, ugotovimo da ima e-uprava velik pomen v naši druţbi.
Za njen razvoj in učinkovito uporabo morajo delovati tako notranji kot zunanji
dejavniki, ki oblikujejo njeno delovanje. "E-uprava je uprava, katere celotno delovanje
temelji na uporabi elektronskih dokumentov, e-poslovanja in interneta v njenem
notranjem poslovanju in poslovanju navzven, uvajanju novih sistemskih in
organizacijskih rešitev ter novih modelov upravljanja." Preprosto rečeno: poslovanje
brez papirja z internetom, kjer je poudarek na storitvah. (Prosojnice predavanja, 2008,
str. 26)
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"Javna uprava je za veliko število podjetij eden od najpomembnejših 'poslovnih'
partnerjev, zato ni nobenega dvoma, da e-uprava potencialno prinaša v poslovanje
podjetij z javno upravo celo vrsto poenostavitev, ki lahko pomembno vplivajo na
zmanjševanje stroškov poslovanja, skrajševanje poslovnih ciklov in posledično večjo
učinkovitost. V ta namen pa potrebujejo podjetja upravne e-storitve, ki bodo v kar
največji meri izkoriščale razvojne potenciale IKT in prinašale ustrezno dodano vrednost
v primerjavi s klasičnimi upravnimi storitvami. " (Vintar et al., 2007, str. A179)

2.5 E-ZAPOSLOVANJE

2.5.1 Kaj je e-zaposlovanje
Novi trendi v svetu spreminjajo sisteme poslovanja in prav tako so tudi spremenili
področje zaposlovanja. E-zaposlovanje ali e-kadrovanje predstavlja nov način ravnanja
s človeškim kapitalom. E-kadrovanje lahko preprosto opredelimo, kot neko aktivnost, ki
vključuje uporabo interneta.
"Kadrovanje v širšem smislu opredeljujemo kot sistematično ugotavljanje potreb in
pridobivanje kadrov, vključujoč celotno problematiko poklicnega usmerjanja,
svetovanja in spremljanja kadrov ter njegovega sprejemanja, uvajanja, razvrščanja,
premeščanja, napredovanja. V oţjem smislu pa pojem kadrovanja zajema predvsem
problematiko pridobivanja in zaposlovanja strokovnjakov." (Sedej, 1997, str. 83)
Takšen medij omogoča hiter in poceni dostop do ustreznih informacij o zaposlovanju,
saj prepreči mnoge ovire, ki so nastajale pri navadnem poslovanju. Predvsem ukinja
geografske ovire, ker lahko iskalcem zaposlitve in delodajalcem ponuja vse informacije
in storitve na enem mestu. E-zaposlovanje z uporabo sodobne IKT pomeni preskok s
tradicionalnega na virtualno kadrovanje, preskok s papirnate na elektronske oblike
distribucije informacij in zbiranja kadrovskih prijav.

2.5.2 Začetki e-zaposlovanja
Internet se je kot nov kanal zaposlovanja začel uporabljati leta 1994, ko so bili uvedeni
prvi zaposlitveni portali. V Ameriki je nastal eden izmed prvih spletnih zaposlitvenih
portalov, ki je še danes najbolj obiskan in uporaben. Prvi med uporabniki internetnega
zaposlovanja so bili tudi drţavni uradi za zaposlovanje, kadrovske agencije, pozneje
tudi podjetja, ki kadrujejo neposredno prek svojih portalov. V Sloveniji je bila leta 1995
prvič vzpostavljena internetna stran Zavoda RS za zaposlovanje, kjer so skozi določen
čas ob razvoju tehnologije posodabljali in razvijali spletne storitve za iskalce zaposlitve.
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Ob koncu 20. Stoletja se je izredno povečala uporaba internetne tehnologije s strani
podjetij in iskalcev zaposlitve na področju zaposlovanja. Tako je e-zaposlovanje postalo
eno izmed področij v organizacijah, kjer so se oblikovali standardni procesi uporabe
interneta za zaposlovanje. Rezultati raziskave RIS 2002 kaţejo, da se je v obdobju
1998-2002 izrazito povečala uporaba spletnih portalov v Sloveniji.
Sprva je e-zaposlovanje zajemalo objavo prostih delovnih mest na spletnih portalih.
Nato so se začele na podlagi uporabnosti in prilagodljivosti, oblikovati še interaktivne
zaposlitvene spletne strani podjetij in agencij oz. ustanov za zaposlovanje, kjer so si
lahko iskalci zaposlitve: pregledovali kadrovske potrebe podjetij, se prijavljali na prosta
delovna mesta in vstopati v bazo iskalcev zaposlitve.
Zaradi hitrega pretoka podatkov in neomejenega števila objav prostih delovnih mest
ter nizkih stroškov poslovanja, se je z letih višalo število internetnih objav zaposlitvenih
oglasov. To je povzročilo nastajanje internetnih baz iskalcev zaposlitve. Zaradi narave
dela je pri zaposlovanju nujno potrebna predstavitev kandidatov. Zato se je razvil
sistem elektronskih ţivljenjepisov, ki zapolnjujejo današnjo bazo zaposlitvenih portalov.
V današnjih časih so se razvila najsodobnejša orodja na področju e-zaposlovanja, ki
omogočajo tako iskalcem zaposlitve kot tudi delodajalcem široko uporabo storitev za
uspešno zaposlovanje. Razvili so se integrirani sistemi e-informiranja in strokovne
svetovalne podpore iskalcem zaposlitve, kjer so nove internetne storitve tako razvite,
da nudijo brezposelnim osebam samostojno pomoč pri poklicni orientaciji in iskanju
zaposlitve prek interneta.

2.5.3 E-zaposlovanje v svetu
Siloviti razvoj gospodarske panoge je v začetku 20. stoletja vplival na velik obseg
zaposlovanja tako v svetu kot pri nas. Zato se je moral oblikovati enostaven in
optimalen sistem, ki naj bi izvajal tako številčno zaposlovanje. Sistem zaposlovanja se
je razvil prek novih kanalov, t.i. zaposlitvenih portalov, ki so v tujini ţe precej dobro
razviti in uveljavljeni v praksi. Prva največja zaposlitvena portala sta Monster.com in
CareerMosaic.com, ki sta začela delovati leta 1994. Uspešnost takšnega načina
poslovanja s hitrim prenosom podatkov in pretokom delovne sile je vzpodbudilo
nastanke mnogih zaposlitvenih portalov, ki ponujajo različne internetne storitve
zaposlovanja. Poleg ponudbe e-informacij in e-storitev je bil velik odziv ravno zaradi
uporabnosti s strani iskalcev zaposlitve, ki jim je ta novi način ponudbe informacij in
storitev na področju zaposlovanja očitno zelo ustrezal. V svetu je iskanje zaposlitve s
pomočjo interneta zelo razširjeno, saj mnoge raziskave s svojimi podatki dokazujejo to
dejstvo. Raziskava HR-Media, ki je bila izvedena leta 2003 v Nemčiji, prikazuje, da je
bilo leta 2002 19,4 % iskalcev zaposlitve, ki so uporabljali internet. Leta 2003 pa se je
izrazito povečal obseg uporabe interneta za iskanje zaposlitve in tako rezultati
raziskave kaţejo, da je 40,3% ljudi uporabljalo internetne storitve v ta namen.
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Tudi podjetja so v zadnjem obdobju izrazito povečala uporabo internetnih storitev za
področje zaposlovanja. Raziskava Global 500 je zajela 500 podjetij na področju
uporabe interneta, kot medija kadrovanja v podjetjih, in ugotavlja sledeče: "94 %
največjih podjetij na svetu ima zaposlitveno spletno stran." (iLogos Research, 2003) V
ta namen se tudi podjetja oglašujejo in tako izkoriščajo prostor za propagando. Danes
mnoge agencije na svojih zaposlitvenih portalih s pomočjo zaposlitvenih oglasov
oglašujejo in predstavljajo podjetja ter njihovo poslovanje. Uporabniki lahko pridobijo
podrobnejše informacije o delovnem mestu in nalogah. Po drugi strani podjetja veliko
laţje selekcionirajo potencialne kandidate glede na različne kriterije ter se tako odločijo
za najboljšega kandidata.
Po bliskovitem razvoju e-zaposlovanja v Severni Ameriki in nato v skandinavskih
drţavah, se je z razvojem EU na zahtevo Evropske komisije in pristojnih organov
EURES (European Employment Services) vzpostavila mreţa. Spletni portal vsebuje vsa
aktualna prosta delovna mest na območju EU, informacije o pogojih dela in zakonodaji
na teh območjih ter povezave s strokovnim osebjem t. i. Eures svetovalcev, ki
pomagajo vzpostaviti kontakte z delodajalci. Torej glavni cilj je zagotavljanje storitev
iskalcem zaposlitve, delodajalcem in tudi drugim drţavljanom, ki ţelijo informacije in
druge storitve v zvezi s prostim pretokom delavcev v EU.

2.5.4 Razvoj in uporaba storitev e-zaposlovanja
Sodobna IKT ponuja široko razvite storitve e-zaposlovanja, in sicer od preproste objave
zaposlitvenih oglasov na internetu do moţnosti vpisa v bazo iskalcev zaposlitve. Razvoj
storitev e-zaposlovanja je vzpostavil mreţno povezavo med agencijami oz. zavodi
zaposlovanja, iskalci zaposlitve in delodajalci. Gre za interaktivno spletno povezavo s
podporo sodobne IKT, ki omogoča tako iskalcem zaposlitve kot tudi delodajalcem hitre
informacije o stanju na trgu dela v tistem času, ko jih le-ta zahteva. Prav zaradi takšne
rešitve učinkovitih prenosov podatkov se je pojavil velik interes podjetij, da celotno
kadrovsko poslovanje opravljajo preko interneta.
Uspeh razvoja IKT na področju zaposlovanja je odvisen tudi od smernic pravilnega
razvoja e-storitev zaposlovanja. Na prave smeri razvoja storitev ima vpliv odziv
uporabnikov oz. iskalcev zaposlitve, saj so prav ti niša za iskanje idej in kazalniki, ki
merijo učinkovitost razvoja storitev. Naj omenim eno izmed podjetij, ki je z dobro idejo
in odlično odzivnostjo uporabnikov izkoristilo internetno tehnologijo in uspešno opravilo
t.i. e-zaposlovanje. Gre za ameriško podjetje Boeing, ki je naenkrat potrebovalo 13.000
delavcev in je v ta namen odprlo svojo internetno zaposlitveno stran. V prvem mesecu
je bilo sprejetih le 200 ţivljenjepisov, v času treh mesecev 19.000, v šestih mesecih pa
ţe 50.000 (Dessler, 2000 str. 154). E-zaposlovanje je s svojo tehnologijo in njenim
enostavnim, hitrim in prilagodljivim ravnanjem vzpostavilo obojestranski interes za
uporabo e-storitev zaposlovanja.
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Zaradi omogočanja enostavne neposredne internetne komunikacije med podjetji,
kadrovskimi agencijami oz. zavodi za zaposlovanje ter posameznimi iskalci zaposlitve
so se oblikovali različni zaposlitveni portali. Med najbolj razvitimi zaposlitvenimi portali v
Sloveniji so: Mojedelo.com, Zaposlitev.net, Adecco HR, portal EURES in spletna stran
Zavoda RS za zaposlovanje.
Danes internetni zaposlitveni portali in zavodi za zaposlovanje ponujajo najbolj razvite
in uporabne storitve, tako za podjetja kot za iskalce zaposlitve. V nadaljevanju sledi
kratek povzetek nekaterih e-storitev zaposlovanja za podjetja:
a) Enkratna objava zaposlitvenega oglasa predstavlja moţnost, da podjetje v
elektronski obliki na podlagi ţelja in pogojev oblikuje zaposlitveni oglas ter ga objavi na
izbranem mediju. Ta vrsta objave je hitra in enostavna, pogoj zanjo je samo dostop do
interneta. Podjetje to lahko stori kadar koli in kjer koli ter si določi čas objave
zaposlitvenega oglasa. Agencije za zaposlovanje ponujajo na svojih portalih, poleg
zaposlitvenih oglasov, tudi promocijske oglase podjetij z grafičnimi oblikami.
b) Najem sistema pridobivanja kandidatov je e-storitev, ki jo ponujajo predvsem
zasebne agencije za zaposlovanje in nekateri zavodi v tujini. Sistem omogoča
samodejno selekcijo kandidatov, prijavljenih na zaposlitveni oglas. Kadrovniki imajo
moţnost prek spletne aplikacije nastaviti t. i. zaposlitvenega agenta, ki opozarja po
različnih kanalih (SMS, e-mail) na podlagi nastavljenih kriterijev na novo prijavljene
kandidate v bazi iskalcev zaposlitve. Takšen sistem omogoča hitro informiranje o
obstajanju primernih kandidatov ter povezavo med njimi. Ko podjetje zapolni
zaposlitveni oglas oz. zasede delovno mesto, si lahko z dodatno e-storitvijo arhiv
potencialnih kandidatov shranjuje v bazo primernih kandidatov in ima tako v prihodnje
vpogled v podatke o potencialnih kandidatov.
c) Pregledovanje e-ţivljenjepisov in elektronski poštni predal sta e-storitvi, ki
omogočata podjetju, da le-to lahko vstopa v bazo aktivnih e-ţivljenjepisov iskalcev
zaposlitve ter prek poštnih predalov kontaktira z iskalcem zaposlitve in obratno.
Nekatere najbolj razvite e-storitve za iskalce zaposlitve:
a) Prijava v e-bazo iskalcev zaposlitve je omogočena vsem iskalcem zaposlitve na
spletnih portalih zaposlitvenih agencij in nekaterih zavodov v tujini. Iskalec zaposlitve
na podlagi vnesenih podatkov lahko izbere področje in regijo zaposlitvenih oglasov.
b) Oblikovanje e-ţivljenjepisov in e-vizitk, kjer iskalec zaposlitve lahko opiše svoje
kompetence, znanja in druge podatke, ki so pomembni za podjetja. E-vizitke
omogočajo kratko predstavitev iskalca zaposlitve, ki v nekaj besedah pove svoje
kompetence.
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c) Aktiven oz. pasiven iskalec zaposlitve ima moţnost, da si vsak po lastni presoji
aktivira svoj e-ţivljenjepis. Aktiven iskalec zaposlitve pomeni, da lahko delodajalec
kadarkoli prek zaposlitvenega sistema vstopa v njegove podatke in si prebere njegove
kompetence. Pasiven iskalec zaposlitve pa lahko svoj e-ţivljenjepis uporablja za lastne
namene, kot so prijave na zaposlitveni oglas.
d) Prijava na zaposlitveni oglas je e-storitev, kjer iskalec zaposlitve lahko pregleduje
zaposlitvene oglase ter se na omogočenih korakih elektronsko prijavi nanj ter priloţi
svoj e-ţivljenjepis.
e) E-svetovanje je e-storitev, kjer se iskalci zaposlitve poveţejo s strokovnim osebjem s
področja zaposlovanja in jim le-ti pomagajo ter svetujejo pri korakih iskanja zaposlitve.
Tako lahko iskalec zaposlitve vzpostavi komunikacijo s svetovalcem in rešuje
posamezni problem pri iskanju zaposlitve ali poklicni poti.
V prihodnosti se bo vedno več ljudi odločalo za iskanje zaposlitve prek interneta.
Pomembna je smer in kakovost razvoja ter enostavnost e-storitev zaposlovanja, kar bo
pospešilo uporabnost in učinkovitost storitev. Obenem pa morajo tudi podjetja vlagati
v izobraţevanje in usposabljanje kadrovnikov za internetno poslovanje. Tudi iskalci
zaposlitve, predvsem starejši in tisti z niţjo stopnjo izobrazbe, se morajo izpopolnjevati
in se naučiti obvladati osnovne veščine uporabe e-storitev zaposlovanja. O uporabnosti
e-storitev zaposlovanja pa več v poglavju Ocena stanja uporabnosti e-storitev ZRSZ.

2.6 KAJ POMENI UVAJANJE E-STORITEV ZA ISKALCE ZAPOSLITVE
Globalizacijske spremembe hitro vplivajo na strukturo uporabnikov e-storitev prek
interneta, na zaposlene v organizacijah, ker le-te vpeljujejo novosti v sistem dela ki
omogoča učinkovitejše poslovanje. Uvajanje tehnologije je veliko preprostejše, kot
ukvarjanje s človeškim faktorjem. Tehnologija omogoča avtomatizacijo večine rutinskih
delovnih postopkov, ni se pa sposobna hitro prilagajati novim zahtevam na trgu.
Uvedba nove tehnologije v podjetjih zahteva usposobljenost zaposlenih, ki bodo znali
obvladovati njene zahteve, kar pomeni, da morajo organizacije uvajati informacijsko
tehnologijo ob povezavi z ustreznim izobraţevanjem in usposabljanjem zaposlenih.
Pogoj zaposlenih pa je, da so pripravljeni na učenje. Pojavlja se namreč vprašanje,
kako usposobiti uporabnike e-storitev, ki niso vešči elektronskega poslovanja, pa so
ostali brez zaposlitve.
Prvi iskalci zaposlitve po pridobljeni izobrazbi na srednji ali visoki ravni so dobro
podkovani z uporabo interneta in e-storitev. Po podatkih ZRSZ večina razpisanih prostih
delovnih mest zahteva od kandidatov osnovne pogoje računalniške pismenosti,
uporabe interneta in elektronske pošte, kar mladi in srednji starostni kategoriji ne
predstavlja večjih teţav. Strukture iskalcev zaposlitve se v svetu spreminjajo. Vedno
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več je dolgotrajno brezposelnih oseb, ki s svojim nerazvitim t. i. informacijskim
znanjem, ki temelji na uporabi sodobne tehnologije, niso primerni za nova delovna
mesta. Kot sem ţe uvodoma omenil, prihaja do področnih sprememb pri sektorjih
poslovanja. Področje klasične industrije, ki zahteva enostavnejša znanja in cenejšo
delovno silo, se seli v manj razvite drţave. Razvijajo se vedno bolj storitvene
dejavnosti, ki zahtevajo višjo raven izobrazbe, kjer se uporablja IKT in elektronsko
poslovanje.
Kljub vsemu pa so na slovenskem trgu dela prevelika strukturna neskladja: izobrazbena
raven je prenizka, deleţ nezahtevnih delovnih mest pa je visok. Zato bo v naslednjih
desetih letih slovenski trg dela zahteval strukturne spremembe pri znanju in
sposobnostih iskalcev zaposlitve. Cilj drţave bo pospeševanje proţne oblike
zaposlovanja in uvajanje novih oblik dela z večjo zahtevnostjo po znanju. Posebno
problematičnost povzročajo starejši iskalci zaposlitve in zaposleni, pa tudi navadni
mladi delavci brez poklica. (Vošner, 2007, str. 24-26) Takšna struktura ne omogoča
konkurenčnosti na trgu dela in prav gotovo tudi ne uporabnosti e-storitev, ki jih
razvijajo institucije na področju zaposlovanja.
To pomeni, da bodo spremembe na področju zaposlovanja in prenova sistemov
poslovanja na ZRSZ z uvedbo IKT negativno vplivale na določeno strukturo iskalcev
zaposlitve. Obenem pa je to izziv tako za ZRSZ kot tudi za iskalce zaposlitve, da svojim
uporabnikom na čim prijaznejši način ponudijo e-storitve in jih s pomočjo delavnic,
katere izvaja ZRSZ, usposobijo za iskanje zaposlitve prek interneta. Hkrati je to
priloţnost za iskalce zaposlitve, da pridobijo nekatera računalniška znanja, ki bodo
uporabna pri nadaljnji zaposlitvi.
Kaj bo ZRSZ dosegel s prenovo poslovanja? Po besedah generalne direktorice Marije
Poglajen bo ZRSZ z reorganizacijo oz. modernizacijo načina dela zagotovo prispeval k
napredku. Razvil se bo partnerski pristop pri reševanju problemov brezposelnih oseb,
hitro se bodo morali odzvati na spremembe na trgu dela, usposobiti svetovalce
zaposlitve, ki bodo brezposelnim svetovali, jih spremljali od začetka prijave v evidenco
do temeljnega cilja zaposlitve (ZRSZ, 2009). ZRSZ bo s svojo strategijo e-Zavoda
uvedel strokovno skupino in nabor e-storitev, ki bo iskalce zaposlitve redno promovirala
in po potrebi usposabljala za njihovo uporabo. Cilj je čimprejšnje usmerjanje iskalcev
zaposlitve na aktualna prosta delovna mesta, informiranje o pravicah in obveznostih,
pridobitev socialnih pravic za podporo brezposelnosti v čim krajšem času in nadzor nad
aktivnostmi brezposelne osebe. Te spremembe bodo zagotovo vplivale tudi na iskalce
zaposlitve. V doktrino dela ZRSZ se bo morala uvesti novost, in sicer nov način
poslovanja z brezposelnimi oseba s podporo IKT. To pomeni, da iskalci zaposlitve ne
bodo zgolj zaradi nekaterih formalnosti, kot so prejemanje napotnic za prijavo na
prosto delovno mesto, oblikovanje in podpis zaposlitvenega načrta, opravljanje
različnih osebnostnih testov idr., obiskovali urad za delo oz. svetovalce zaposlitve,
ampak bodo te zadeve opravili prek informacijskih sistemov. Pri svetovalcu zaposlitve
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bodo striktno usmerjeni k svetovanju in iskanju poti do zaposlitve. Zagotovo bo zmeda
pri iskalcih zaposlitve, ki so navajeni, da za vsako stvar odidejo na pristojni krajevni
urad za delo. Seveda pa bodo morali svoje računalniško znanje pokazati v času svoje
brezposelnosti. Delodajalci za prosta delovna mesta zahtevajo znanja uporabe
računalnika in interneta ter vse pogosteje pričakujejo, da se iskalci dela prijavljajo na
prosto delovno mesto prek elektronske pošte. Zagotovo ne bodo vsi iskalci zaposlitve
uporabljali e-storitve. Glede na strukturo brezposelnosti bo odziv uporabe različen.
Nekateri iskalci zaposlitve bodo teh sprememb veseli in jih bodo neprestano uporabljali,
drugi pa bodo obupani, saj je njihovo informacijsko znanje šibko in niso prilagodljivi na
spremembe. Takšni se redko kdaj prilagodijo novostim oziroma jih lahko sploh nikoli ne
sprejmejo.
Struktura brezposelnosti po posameznih kategorijah v letih od 2000 do 2008 v Sloveniji
je po podatkih ZRSZ različna (glej tabelo 1). V primerjalnem obdobju vidimo, da se
število registrirano brezposelnih zniţuje, vendar se je po novih podatkih v letu 2009
brezposelnost drastično povečala in po zadnjih podatkih v septembru je ţe 88.366
brezposelnih oseb. Kategorije brezposelnih, ki predstavljajo največjo teţavo za
nadaljnje vključevanje na trgu dela, so dolgotrajno brezposelne osebe. Deleţ
brezposelnih nad 1 leto je najvišji: 51,1 %, nato so tisti brez strokovne izobrazbe: 40,1
%,tem pa sledijo osebe starejše nad 50 let in več: 30,6 %. Takšna struktura
brezposelnih oseb se veča; osebe brez izobrazbe in starejši vedno bolj prehajajo v
dolgotrajno brezposelnost. Prav te skupine prihajajo večinoma iz klasičnih industrij, kjer
je bila potreba po znanju na delovnem mestu nizka.

Tabela 1: Značilne skupine registrirano brezposelnih
Povprečni deleži posameznih kategorij v letih od 2000 do 2008
Leto/obdobje

Povprečno Stari
Iščejo
Ženske Brezposelni
Brez
Stari
število
do
prvo
nad 1 leto strokovne 50
registrirano
26 zaposlitev
izobrazbe let
brezposelnih let
in
več

2000

106.601

23,4

17,9

50,7

62,9

47,2

2001

101.857

24,1

18,8

50,8

58,9

47

27

2002

102.635

24

19,6

51,2

54,4

47

25,4

2003

97.674

26,1

23,2

52,8

48,6

44,2

21,4

2004

92.826

26,2

25,2

53,1

46,2

41,6
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2005

91.889

24,2

24,3

53,8

47,3

40,8

22,7

2006

85.836

21,2

22,3

54,8

48,8

39,3

25,4

2007

71.336

16,7

19,4

54,9

51,2

39,3

31,1

2008

63.216

14,4

16,9

52,8

51,1

40,1

30,6

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, 2009
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27,5

Takšni brezposelni bodo ključni problem pri uvajanju sprememb pri prenovi
informacijskega sistema poslovanja na ZRSZ. Nova učeča se druţba z informacijskim
znanjem zahteva vse večjo fleksibilnost in prilagodljivost v druţbi, vendar bodo starejše
osebe in nekatere skupine oseb brez poklica teţje oz. ne bodo nikoli izvajale storitev,
podprtih z IKT. Vendar to ne pomeni, da je potrebno obstoječi sistem poslovanja ukiniti
in onemogočiti uporabo klasičnih storitev informacijsko neveščim uporabnikom. ZRSZ
bo moral v strategiji modernizacije predvideti tudi izvajanje klasičnih storitev
neposredno preko urada za delo. Za vse iskalce zaposlitve, ki ne bodo uporabljali estoritev, bo moral biti na voljo tretji komunikacijski kanal, ki bo ponujal in prijazno
izvajal storitve. Projekt modernizacije Zavoda bo moral predvideti določeno strukturo
iskalcev zaposlitve, ki ne bodo niti trenutno niti dlje časa uporabljali e-storitev
zaposlovanja. ZRSZ bo s svojo politiko poskušal čim bolje promovirati e-storitve in
poudariti njihove prednosti pred klasičnimi storitvami. Potrebno bo razviti dodatne estoritve za delodajalce, ki bodo omogočale neposredni kontakt z iskalci zaposlitve.
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3 UČINKOVITO ISKANJE ZAPOSLITVE PREK INTERNETA
"V poplavi medijev ni teţko začeti z iskanjem zaposlitve. Oglase o prostih delovnih
mestih je moč najti v časopisih, revijah, na oglasnih deskah območnih enot Zavoda za
zaposlovanje RS, na spletnih straneh zaposlitvenih portalov, podjetij, ki se ukvarjajo s
posredovanjem kadrov in direktno na spletnih straneh pri samih delodajalcih. Za
iskanje honorarnih in popoldanskih del je primeren tudi Salomonov oglasnik
(www.salomon.si)." (Skrt, 2003)
Internet kot spletno orodje omogoča učinkovito in hitro iskanje zaposlitve ter
pridobivanje pomembnih podatkov o podjetjih s prostimi delovnimi mesti (Zall, 2000).
Raziskave so pokazale, da je za takšno ravnanje z medijem, potreben bolj izobraţen
kader. Najpogostejši uporabniki internetnega iskanja zaposlitve so stari od 26 do 35
let. V Sloveniji iskalci zaposlitve lahko dostopajo do različnih zaposlitvenih portalov, ki
omogočajo vpis v bazo iskalcev zaposlitve, oblikovanje in shranjevanje e-ţivljenjepisov
in prijavo na prosto delovno mesto. Ker je konkurenca med ponudniki spletnih storitev
velika in ker je informacijska tehnologija napredna, so se oblikovala najsodobnejša
orodja internetnega zaposlovanja.
V podjetju Profil, ki se ukvarjajo s spletnim iskanjem primernih kandidatov in razvojem
internetnega poslovanja, je tudi tamkajšnji svetovalec Jani Zupan prepričan, da je
internetno zaposlovanje edinstveno:" Vsi naši procesi so tesno povezani z internetom.
Do naše baze podatkov in informacij o kandidatih lahko dostopamo prek varnostnih
protokolov ne glede na to, kje smo: v Ljubljani, Mariboru, Zagrebu ali Parizu. To nam
seveda poenostavi poslovanje, predvsem pa omogoča hitro odzivnost in visoko
kvaliteto poslovanja. Naši naročniki, ki iščejo ključen kader, pričakujejo hiter odziv in
kvalitetne kandidate. Poleg omenjenih procesov ima naše podjetje testiranje
organizirano na spletnih straneh, tako da kandidati teste lahko rešijo tudi v domačem
naslonjaču. Brez visoke tehnologije in interneta si danes ne moremo več predstavljati
poslovanja." (Skrt, 2003)

3.1 E-ZAPOSLOVANJE S STRANI ISKALCA ZAPOSLITVE
"Internetno kadrovanje je v zadnjih letih močno vplivalo na slovenskih trg iskanja in
ponudbe dela. 70 odstotkov vseh kandidatov na trgu dela ga ţe aktivno uporablja. V
vsakem trenutku imate na internetu na voljo več tisoč objavljenih aktualnih zaposlitev,
nekatera podjetja kadrujejo ali sprejemajo prijave na oglase izključno preko interneta."
(Zaletel, Palčič, 2008, str. 26)
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Iskalec zaposlitve mora biti pozoren pri iskanju zaposlitve prek interneta. Razlikovati
ga mora od navadnega oz. tradicionalnega iskanja zaposlitve. Prijavljanje preko
interneta na prosta delovna mesta je lahko za marsikoga neproduktivno početje. Znano
nam je, da se ţe z nekaj "kliki" lahko prijavimo na zaposlitveni oglas. Z druge strani
mora iskalec zaposlitve vedeti, da je na takšnih zaposlitvenih oglasih veliko število
prijav. Kadrovniki se izognejo takšnemu številu prijav tako, da s pomočjo informacijske
tehnologije filtrirajo prijave in izberejo tiste, ki izpolnjujejo kriterije zaposlitvenega
profila ali pa zanimive zaposlitvene prijave. "Na ţalost elektronsko iskanje dela ni tako
preprosto, treba je razumeti, kako deluje in kako ga učinkovito uporabljati." (Zaletel,
Palčič, 2008, str. 26)
Kako deluje iskanje zaposlitve prek interneta? Podjetja na zaposlitvenih oglasih
navedejo način prijave kandidatov: prek e-pošte na e-naslov kadrovnika, prek navadne
pošte ali e-prijave, ki omogoča selekcijo kandidatov ţe v samem začetku prijave t. i. s
pomočjo "nameščenih zaposlitvenih profilov". Vsak na novo sprejeti zaposlitveni oglas
prek interneta na neki zaposlitveni portal informira iskalce zaposlitve preko e-naslova
ali e-obveščevalca, seveda, če ga imajo nameščenega. Tako se preprosto zaposlitveni
oglasi pojavljajo na ekranih domačih računalnikov iskalcev zaposlitve.(Lain et al.,
1995).
Iskalec zaposlitve lahko prek zavodske zaposlitvene spletne strani in drugih
zaposlitvenih portalov išče informacije o prostih delovnih mestih. Če je podjetje
navedlo moţnost prijave preko e-naslova ali e-prijavo preko sistema (zaposlitveni
portali), slednjo lahko izvede, če je registriran v zaposlitveni portal kot iskalec
zaposlitve, prijava zahteva od 30 do 60 minut časa.
Pri e-prijavah na zaposlitvene oglase se pojavljajo mnoge napake pri iskalcih
zaposlitve. V Slovenji še ni popolnoma utečena praksa elektronskega načina prijavljanja
na zaposlitvene oglase. Da bi se napake pri iskanju zaposlitve prek interneta redkeje
pojavljale, je podjetje Mojedelo.com oblikovalo v knjigi Kariera/09 naslednjih pet
najpogostejših napak spletnega iskanja zaposlitve.
1. Iskalec spletnemu zaposlitvenemu oglasu ne daje enakega pomena kot
drugim oblikam oglasov (npr. časopisnim): podjetje je zaposlitveni oglas na
spletu objavilo (in zelo verjetno zanj plačalo, še posebej, če gre preko agencij), ker išče
sodelavca. Uporabilo je časopisom alternativni medij oglaševanja, kar pa ne pomeni, da
nanj ne pričakuje kakovostnih prijav.
2. Površno vnesen ţivljenjepis: iskalec pogosto spletni ţivljenjepis izpolni v nekaj
minutah in se hitro zadovolji s končnim izdelkom. Ti ţivljenjepisi imajo velikokrat
slovnične napake, skopo predstavitvi kandidata in so brez natančnega koncepta.
Delodajalci najbolj odklanjajo pri spletnih prijavah na njihove oglase nepopolne spletne
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ţivljenjepise, ki ne povedo veliko o kandidatu, pravopisne napake ter kandidate, ki se
prijavljajo na oglase, katerih zahtevam ne ustrezajo.
3. E-prijava ne vsebuje spremnega dopisa: delodajalec obravnava spletno prijavo
enako kot tiskano. Pričakuje, da bo v njej našel informativen ţivljenjepis in pozorno
pripravljeno spremno pismo. Brez ustrezne osebne note v prijavi oz. spremnem pismu
si iskalec zagotovo ne dela usluge.
4. Iskalec uporablja isti ţivljenjepis več let: če bi, recimo, iskalec zaposlitve ţelel
delati kot trţnik v oddelku podpore strankam, potrebuje dva ţivljenjepisa; vsak je
pripravljen tako, da ustreza zahtevam posameznega delovnega mesta. Ko se opravljajo
e-prijave na oglas, se izbere ţivljenjepis, ki najbolj ustreza razpisanemu delovnemu
mestu.
5. Zaposlitvena prijava ni personalizirana: da se lahko pripravi prijava, ki bo za
delodajalca zanimiva, mora iskalec zaposlitve vedeti, s čim se podjetje ukvarja in kaj
pričakuje od novega sodelavca na objavljenem delovnem mestu; zato mora to
raziskati.
Da bi se navedene napake odpravile in da bi se uporabniki čim uspešneje prijavljali na
razpisana delovna mesta, so razvita tudi druga orodja in pripomočki za iskalce
zaposlitve. Poleg e-prijav, e-obveščevalcev in e-ţivljenjepisov obstajajo tudi elektronski
zaposlitveni načrti, e-svetovalci zaposlovanja, različni testi zaposlitvenih interesov,
ocenjevanje zaposlitvenih ciljev itd. Internetne aplikacije so tako nameščene, da iskalci
zaposlitve lahko s pomočjo informacijske tehnologije opravijo celovit postopek pri
reševanju zaposlitvenega problema. Različni testi v elektronski obliki omogočajo pravo
izbiro oz. laţjo pot do določitve svojega zaposlitvenega cilja. Tako iskalec zaposlitve
lahko brezplačno opravi teste prek zaposlitvenega portala in ugotovi, kakšni so njegovi
interesi, lastnosti in kompetence. Na internetu lahko raziskuje zaposlitvene moţnosti
ter določa zaposlitvene cilje. Kot vemo, je postavljanje realnih zaposlitvenih ciljev eden
od najteţjih procesov pri zaposlovanju brezposelne osebe. Tako iskalec zaposlitve lahko
z uporabo različnih načinov raziskovanja (z načini dela, s seznamom poklicev po SKP, z
izobrazbo in interesi) pride do ustreznega zaposlitvenega cilja. Internetne aplikacije mu
omogočajo tudi pridobivanje različnih veščin iskanja zaposlitve: kje in kako iskati
zaposlitev, kako kandidirati na delovna mesta, kako opraviti zaposlitvene razgovore ter
kako načrtovati in spremljati aktivnosti pri iskanju zaposlitve. Ob tem pa mu je
neprestano na voljo e-svetovalec, ki deluje po on-line sistemu. Postavlja vprašanja na
najbolj ozkih korakih in omogoča rešitve. Iskalec zaposlitve ima moţnosti, da si prek
interneta shranjuje vse opravljene aktivnosti v svoji mapi, ki mu je dostopna
štiriindvajset ur na dan. Zaposlitveni portali omogočajo svojim uporabnikom preproste
postopke pri iskanju zaposlitve, ki jim poleg tekstovnih oblik nudijo tudi avdio in video
posnetke predstavitev ter si tako lahko ustvarijo pravi CV portfelj (osebno mapo).
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3.2 PREDNOSTI
INTERNETA

ZAPOSLOVANJA

(ISKANJA

ZAPOSLITVE)

PREK

V moderni dobi si je nemogoče predstavljati postopke zaposlovanja, ki nimajo podpore
informacijske tehnologije. Tradicionalni način zaposlovanja postaja zastarel v primerjavi
z elektronsko obliko zaposlovanja. V Sloveniji sicer še vedno prevladuje tradicionalni
način iskanja dela, zato je potrebno, da se ob navadnem papirnatem poslovanju
oblikuje elektronsko poslovanje, ki bo sčasoma pokazalo svoje prednosti.
Dejavniki zaposlovanja so pri obeh procesih enaki, in sicer od iskanja in kontaktiranja s
potencialnimi delodajalci, pregleda ponudbe dela ter mreţenja pa vse do priprave in
pošiljanja ţivljenjepisa iskalca zaposlitve. Postopka se razlikujeta le po obliki:
tradicionalni je v papirnati obliki, sodobni računalniški pa v elektronski obliki.
Prednosti iskanja zaposlitve prek interneta
1. Nizki stroški iskanja
Vsi zaposlitveni portali ponujajo brezplačno iskanje po bazi prostih delovnih mest, vnos
e-ţivljenjepisov, obveščanje o novih prostih delovnih mestih po elektronskih pošti itd.
Opaţam da za nekatere zaposlitvene agencije dodatno plačilo e-ţivljenjepis bolj
izpostavijo od drugih - z namenom večje moţnosti kontaktiranja z delodajalcem.
Vendar gre v tem primeru za izjeme.
2. Prihranek na času
Iskanje zaposlitve prek interneta omogoča prihranek časa, saj so vse potrebne
informacije zbrane na enem mestu. Ob registraciji na zaposlitveni portal se lahko
pripravi ţivljenjepis (več vrst), ki se ob prijavi na prosto delovno mesto samo prilagodi
določenemu razpisu. Hitrost oblikovanja pa je odvisna od enostavnosti storitev
zaposlitvenih portalov, ki večinoma imajo to lastnost.
3. 24-urni dostop in aţurnost podatkov
Informacije o prostih delovnih mestih so vedno aktualne in redno aţurirane. Saj imajo
zaposlitve agencije in zavodi za zaposlovanja interes, da zadovoljijo obe strani, tako
delodajalce kot iskalce zaposlitve. Zato so informacije iskalcem zaposlitve dostopne kjer
koli in kadar koli.
4. Enostavna komunikacija me iskalci zaposlitve in podjetji
Kandidati in podjetja se lahko poveţejo prek različnih medijev: elektronske pošte, SMSov, elektronskega zaposlitvenega predala. Na takšen način je moţno lahko pridobiti
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veliko koristnih informacij o delovnem mestu. Na internetu je namreč veliko informacij
o poslovni strategiji in viziji podjetja ter o poslovnem finančnem stanju. Le-te
pogojujejo odločitev ali se prijaviti na zaposlitveni oglas ali ne.
5. Odločanje o zasebnosti in anonimnosti podatkov
Iskalec zaposlitve se sam opredeli, ali ţeli, da so njegovi osebni podatki ali podatki o
delovnih izkušnjah razkriti delodajalcem v bazi iskalcev zaposlitve. Svoj e-ţivljenjepis
lahko aktivira in tako delodajalcu omogoči dostop oz. kontakt.
6. Ni geografskih omejitev
Internet nima geografskih omejitev. Vsi podatki so povsod dostopni, kjer koli si. Tako
so tudi prosta delovna mesta dostopna po celi Sloveniji, Evropi in drugje po svetu.
Iskalec zaposlitve izbere regijo in ima pregled nad vsemi aktualnimi prostimi delovnimi
mesti.
7. Orodja za pridobivanje veščin
Na razpolago so vse informacije, strokovni članki pa tudi orodja oz. pripomočki za
pridobivanje veščin načina iskanja zaposlitve. Poleg tega pa so še internetne povezave
s svetovalci zaposlitve in forumi, kjer si lahko iskalci zaposlitve izmenjujejo izkušnje in
nasvete.
8. Obveščanje o novih zaposlitvenih oglasih
Z vpisom v bazo iskalcev zaposlitve in nastavitvijo storitve e-obveščevalca ali
zaposlitvenega agenta, kot ga različno poimenujejo zaposlitveni portali, le-ta sproti in
aţurno obvešča iskalca zaposlitve o moţnosti prijave na prosto delovno mesto.
Elektronski sistem obveščanja poteka lahko prek različnih kanalov, med katerimi so
pogosti: spletni prostor registriranega uporabnika zaposlitvenega portala, e-naslov, RSS
novice, SMS sporočila.

3.3 REŠEVANJE PROBLEMA ISKANJA ZAPOSLITVE PREK INTERNETA
V TUJINI
Internetne storitve so pospešile razvoj informacijske druţbe po celem svetu. V Ameriki
je informacijska druţba hitreje napredovala kot v Evropi, saj je tam internet nastal. V
EU se razvoj interneta in njenih storitev spodbudil Martin Bangemann in njegove
skupine leta 1994, ko je za evropski svet pripravila poročilo "Evropa in globalna
informacijska druţba". Za večino članic je bila to neposredna vzpodbuda za pripravo
lastne nacionalne strategije prehoda v informacijsko druţbo in različnih projektov za
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razvoj internetnega poslovanja. Tako se je tudi začelo razvijati področje internetnega
zaposlovanja predvsem v Zavodih in agencijah za zaposlovanje. EU je s pomočjo
programa PROGRESS začela spodbujati skupno evropsko politiko in s svojimi ukrepi
usmerjati vse članice EU, da razvijejo sodobne informacijske sisteme na področju
zaposlovanja. Zato je ustanovljen prav program PROGRESS, ki omogoča s finančnimi
sredstvi krepiti izvajanje evropske strategije zaposlovanja. Tako so mnoge članice EU
različno razvijale in reševale probleme na področju razvoja internetnega zaposlovanja,
predvsem pri vzpostavitvi učinkovitega sistema iskanja zaposlitve prek interneta.
Belgija s svojo strategijo modernizacije ţe desetletje razvija, s pomočjo IKT, storitve,
prijazne svojim uporabnikom - iskalcem zaposlitve. Informacije in podatke so začeli
prenašati na spletno stran Zavoda. Za razliko od naše spletne strani je njihova med
najbolj obiskanimi v drţavi (trend naraščanja uporabe spletne strani je 6 % letno).
Belgijski zavod je v svoji strategiji poslovanja popolnoma dosleden pri spremembi
kariernega svetovanja brezposelnim osebam. S klasičnega sistema svoje storitve
prenašajo na informacijski sistem; izvajajo jih na on-line sistemu, kar je tudi eden od
razlogov visokega odstotka obiskanosti spletne strani. Sodobni način kariernega
svetovanja omogočajo različni pripomočki. Tako so za tiste, ki nimajo dostopa do
interneta, omogočili t. i. Jobcomputer – samopostreţni terminali, ki nudijo dostop do
celo vrstnih storitev. Njihove spletne storitve, blogi, forumi, sledijo trendom na
področju spletnega komuniciranja. Z njimi povečujejo obisk na spletnem mestu
(predvsem mladih in izobraţenih iskalcev zaposlitve), ki je eno izmed najbolj obiskanih
v Belgiji. (Interno gradivo, 2008)
Da bi se vzpostavila dostop in redna komunikacija med iskalci zaposlitve in strokovnim
osebjem, je potrebno imeti kvaliteten kader. Uporabnikom omogočajo podporo mnogi
kontaktni centri, ki so dostopni od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure in so razdeljeni
na področja in podpodročja poslovanja.
Zavod omogoča prek spletne aplikacije celovit postopek strokovne obdelave
brezposelne osebe. Stranka ima moţnost prijaviti se v evidenco in pridobiti informacije
o aktualnih prostih delovnih mestih na trgu dela, opraviti zaposlitveni načrt in izvesti
vsa potrebna testiranja za karierno pot. Z rezultati testov gre k svojemu svetovalcu
zaposlitve, ki se poglobi v reševanje zaposlitvenega problema.
Avstrijski zavod svoje storitve svetovanja za zaposlovanje podpira z informacijskimi
sistemi. Prednosti teh storitev omogoča prek IKT povezovanje med iskalci zaposlitve in
delodajalci z elektronskimi predali. Njihova komunikacija je proţna in omogoča hitro
izmenjavo podatkov, še preden delodajalec odda potrebo po prostem delovnem mestu.
Pomembno je vedeti, da avstrijski zakon o delovnih razmerjih ne nalaga delodajalcem
obvezne oddaje formalnega obrazca za potrebo po prostem delovnem mestu. Tako so
se izognili birokratskim oviram in s spletno povezavo med zavodom in delodajalci ter
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bazo podatkov brezposelnih oseb zgradili hiter ter učinkovit sistem medsebojnega
povezovanja.
Prednosti so še v tem, da imajo elektronske storitve razvit sistem svetovanja za pomoč
pri odločitvi za samozaposlitev. Avstrijski svetovalci za zaposlitev imajo pregled nad
spremljanjem svojih strank pri aktivnosti iskanja zaposlitve (koliko so oddali ponudb,
prijav za zaposlitev - spremlja se njihova aktivnost). Poudarek je predvsem na
vprašanju "Kaj bi delal?", ne toliko na poklicu, kajti s pregledom aktivnosti
brezposelnega svetovalec ugotavlja njegove interese, pa tudi stanje na trgu dela.
(Interno gradivo, 2008)
Nizozemski zavod je razvijal strategijo e-zaposlovanja tako, da sedaj svojim
uporabnikom ponuja veliko izbiro elektronskih storitev. Na spletnih straneh ponuja
iskalcem zaposlitve dve moţnosti: 1. hitro iskanje prostih delovnih mest po ključni
besedi in lokaciji in 2. podrobno iskanje po ključni besedi, regiji, stalnosti zaposlitve,
vrsti plače in urniku dela. Z raznovrstnimi spletnimi orodji so obogatili in razvili iskalnik
prostih delovnih mest, tako da uporabnik lahko na podlagi vnesenih kriterijev izračuna,
kakšna je verjetnost, da dobi delo. Uporabniku - iskalcu zaposlitve ponuja prek
digitalnega potrdila moţnost prijave v evidenco brezposelnih oseb, oddajanje vloge za
denarno nadomestilo ter pošiljanje poročila o iskanju dela (npr. če prejema denarno
nadomestilo, mora vsake štiri tedne poslati poročilo o svoji aktivnosti z navedenimi
konkretnimi delodajalci). Uporabniki preko spletnih aplikacij lahko aţurirajo svoje
osebne podatke in komunicirajo s svetovalci za zaposlitev.
Ko se uporabnik prek digitalnega potrdila prijavi v evidenco brezposelnih oseb, ima v
okviru elektronskih storitev za to poseben prostor. To mesto za registrirane uporabnike
vsebuje štiri module: 1. Iskanje dela, ki uporabniku omogoča vse ţe zgoraj omenjene
storitve; 2. Moji dogovori (Support): vsa sporočila, poročila, dokumenti brezposelne
osebe. Navedeni so vsi dogovori med svetovalcem zaposlitve in brezposelno osebo; 3.
Elektronski portfolio, ki vsebuje vse podatke o brezposelni osebi glede zaposlitve,
izobraţevanja, osebnih podatkov ter povezav z drugimi institucijami, ki vsebujejo baze
osebnih podatkov (CRP, davčna uprava itd.) ter 4. Socialni prejemki - podatki o
vloţenem zahtevku za denarno nadomestilo (prikaz statusa reševanja zahtevka), višina
in čas prejemanja nadomestila, informacije in povezave.
Švedski zavod svojim iskalcem zaposlitve razvija in zagotavlja fleksibilne storitve prek
telefonsko-kontaktnih centrov. Poleg iskalnikov prostih delovnih mest tako doma kot v
tujini ponujajo dodatno storitev, t. i. poklicni kompas. Iskalec zaposlitve lahko na
podlagi svojih podatkov ugotovi, potrebe po posameznem poklicu ali po skupinah
poklicev, kakšno je stanje na trgu dela, napoved poloţaja poklica na trgu dela v
prihodnosti dobi ter opis poklica preko video posnetkov.
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Močno je vzpostavljena mreţa komunikacije med iskalcem zaposlitve, lokalnim uradom
za delo in delodajalcem. Iskalec zaposlitve preko videoposnetka pošlje svojo predstavitev delodajalcu. Na Švedskem je zelo uporaben blog za iskalce zaposlitve, kjer se jim
prek posebne spletne strani mesečno ponudi 5 iskalcev zaposlitve med 1400 izbranimi.
Z njimi delijo izkušnje pri iskanju zaposlitve (le-ti jim dajejo nasvete, drugi iskalci
zaposlitve jim lahko dajejo pripombe, postavijo vprašanja, delijo izkušnje itd.),
spremljajo njihovo pot pri iskanju zaposlitve, imajo vpogled v zaposlitveni načrt in
njihove opravljene aktivnosti.
Zaposlitveni portali izvajajo svoje storitve v primerjavi z zavodi bolj komercialno. To
dejstvo je razumljivo, saj so zaposlitveni portali zasebne agencije, ki imajo pridobitno
dejavnost. Poleg te, je njihov namen ponujati enostavne, zanesljive in hitre storitve.
Poudarek je na učinkovitosti le-teh, ker tako delodajalcem kot iskalcem zaposlitve ţelijo
zagotoviti tako dobre kadre kot dobro sluţbo. Način izvajanja storitev zaposlitvenih
portalov, namreč uresničevanju svoje vizije, deluje po principu marketinga in
komercialnosti. Podjetja se prek teh portalov promovirajo in tekmujejo v številu
zaposlovanja za naziv t. j. "top podjetja" v posameznih mesecih, letih itn.
V Sloveniji imamo veliko zaposlitvenih portalov. Primerjava med njimi je prikazala, kako
je eden izmed najbolj obiskanih zaposlitvenih portalov, Zaposlitev.net., razvijal svoje
storitve za iskalce zaposlitve.
Zaposlitveni portal Zaposlitev.net omogoča vsem obiskovalcem svoje spletne strani
brezplačni vpogled preko iskalnikov v bazo prostih delovnih mest. Pod vsakim
zaposlitvenim oglasom prikazujejo, kot dodano vrednost zaposlitvenega oglasa, opis
oz. predstavitev podjetja. Portal omogoča svojim obiskovalcem video predstavitve "top
podjetij", ki so v zadnjih obdobjih najuspešneje zaposlovali kader.
Zaposlitev.net ima prostor za registrirane uporabnike, ki jim omogoča interaktivne
storitve. Iskalci zaposlitve se lahko brezplačno registrirajo in brezplačno opravljajo
storitve portala. Delodajalci pa morajo plačati oz. pridobiti pravico za registracijo
portala. Iskalci zaposlitve imajo moţnost iskanja prostih delovnih mest po bazi in
prijave na razpisano delovno mesto na več načinov: prek portala, elektronske pošte in
navadne pošte. Ob tem lahko kreirajo elektronski ţivljenjepis, ki ga lahko ob prijavi
pošljejo delodajalcu. Prednost je v tem, da lahko e-ţivljenjepis postane aktiven v smislu
vpogleda delodajalcem, s čimer iskalci zaposlitve zagotovijo večjo moţnost kontakta z
delodajalcem. Iskalec zaposlitve lahko v svoj prostor vstopa kadar koli in kjer koli. Vse
storitve, ki jih opravlja, se mu shranjujejo v mapi arhivi, aktivni e-ţivljenjepisi imajo
števec, ki oštevilčuje vsakokratni delodajalčev vpogled vanj. Določili so še dodatne
vrednosti storitev, ki so plačljive. Iskalcem zaposlitve omogočajo, da svoje eţivljenjepise še bolj aktivirajo. Premaknejo jih v bazo, v katero delodajalci velikokrat
vstopajo in kontaktirajo z iskalci zaposlitve. Zaposlitveni portal ponuja storitev SMSobveščanja iskalce zaposlitve, s čimer zagotovijo kadrovnikom svojo odzivnost in poleg
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tega prejmejo vabilo na zaposlitveni razgovor kar pek GSM-a.
Registrirani delodajalci imajo na voljo storitve oddajanja zaposlitvenih oglasov,
promocijo podjetij, vpoglede v bazo iskalcev zaposlitve in v njihove e-ţivljenjepise.
Glede na to, da je namen te magistrske naloge vzpostaviti samostojni informacijski
prostor za iskalce zaposlitve, v njej ni podrobnega opredeljevanja moţnih storitev za
delodajalce.
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4 PREDSTAVITEV ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE
Trg dela je sestavljen iz ponudbe in povpraševanja po delovni sili. Torej je sistem, kjer
se izvajajo procesi zaposlovanja, svetovanja in izobraţevanja delovne sile. Zavod RS za
zaposlovanje (ZRSZ) ima na slovenskih tleh pomembno vlogo in odgovornost,
predvsem v teh kriznih časih, zaposlovanja drţavljanov, tako slovenske kot tudi tuje
delovne sila. Pomen takšne javne uprave, katere ustanoviteljica je drţava in se
financira iz drţavnega proračuna, ima prednostne naloge pri oblikovanju strategije
zaposlovanja in zagotavljanja socialne varnosti za primer brezposelnosti. Zato iskalci
zaposlitve in delodajalci pričakujejo od takšne javne uprave, kot servisa javnih storitev,
učinkovite in hitre, predvsem pa prijazne storitve zaposlovanja. Da bi se zagotovile
storitve, prijazne do svojih uporabnikov, mora Zavod prilagoditi strategijo poslovanja in
reorganizirati procese zaposlovanja, tako prostorsko kot tudi funkcionalno, s procesi
izvajanja svojih strokovnih storitev.
Odličen zavod, je tisti, ki spremlja trend najrazvitejših in najsodobnejših drţav, ki
storitve prilagajajo svojim uporabnikom in spremljajo razvoj novih procesov poslovanja.
Razvoj IKT je eden od dejavnikov, ki je vplival na večino prenov poslovnih procesov
sodobnih institucij, in prav tega je potrebno uvesti v svoje poslovne sisteme, da bi bili
primerljivi z drugimi sodobnimi institucijami. Tako bo ZRSZ s svojim poslanstvom
dosegel zadovoljstvo svojih uporabnikov in tako bodo doseţeni cilji strategije
poslovanja.

4.1 POSLANSTVO IN VIZIJA
V nagovoru generalne direktorice ZRSZ Marije Poglajen je poudarek na izvajanju
prednostne naloge "Modernizacija Zavoda". Po njenih besedah je pogoj za
uresničevanja tega poslanstva naslednji: ustvarjati učinkovit Zavod, ki bo prijazen do
uporabnikov njegovih storitev. Vizija Zavoda je izvajati prednostne naloge, ki bodo
omogočale sistematično in učinkovito poslovanje Zavoda. Te so usmerjene predvsem k
zaposljivosti brezposelnih oseb in jim omogočanje prave poklicne poti.
Da bi se doseglo neposredno in posredno povečanje zaposlenosti prebivalstva v
Sloveniji, bo ZRSZ uresničil sledeče cilje:



omogočil učinkovito in transparentno porabo sredstev, namenjenih
izvajanju programa ukrepov APZ za tekoče leto,
pospešil in moderniziral sodelovanje z delodajalci ter jim s svojo javno
sluţbo posredovanja zaposlitev omogočil nabor delovne sile iz uradne
evidence brezposelnih oseb v Republiki Sloveniji,
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zagotavljal pravočasno in ustrezno priznavanje materialnih pravic
uporabnikom javnih storitev ZRSZ,
izvajal pomoč pri razvoju poklicne kariere uporabnikom storitev,
razvijal partnerstvo pri razvoju človeških virov,
moral biti primerljiv z najboljšimi in najučinkovitejšimi javnimi zavodi
v EU,
se bo aktivno zavzemal za povečanje vseh vrst mobilnosti delovne sile
v Sloveniji,
v sodelovanju z MDDSZ tvorno in aktivno prispeval k razvoju politike
zaposlovanja v Sloveniji. (Zavod RS za zaposlovanja, 2009)

ZRSZ s svojo vizijo ustvarja sodoben in konkurenčen Zavod, ter ki je primerljiv z
drugimi evropskimi zavodi za zaposlovanje. Zato se bo moderniziral v učinkovito,
partnersko in fleksibilno organizacijo, usmerjeno k uporabnikom svojih storitev,
podprto z integralnim informacijskim sistemom. Povezoval se bo z zunanjimi
institucijami na trgu dela zaradi svoje večje prilagodljivosti in proţnosti pri
neposrednem sodelovanju z delodajalci.

4.2 ORGANIZIRANOST
Zavod je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za
območje Republike Slovenije. Ustanovljen je bil na podlagi 61. člena Zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB). Po Statutu ima Zavod
sedeţ v Ljubljani, Roţna dolina, cesta IX / 6.
Zavod deluje organizacijsko oziroma funkcionalno na sedeţu Zavoda z vodstvom in s
centralno sluţbo ter v območnih sluţbah z uradi za delo, ki so locirani v vseh upravnih
enotah, s čimer je teritorialno pokrita celotna mreţa za njegovo dejavnost.
Organ upravljanja Zavoda je Svet Zavoda. Svet Zavoda sestavlja trinajst članov, in
sicer pet članov s strani Vlade RS, trije člani s strani reprezentativnega sindikata, trije
člani s strani delodajalcev in en član s strani ZRSZ. Po 18. členu Statuta ZRSZ ima
naslednje pristojnosti: sprejema statut s soglasjem ustanovitelja, sprejema zaključni
račun in poslovno poročilo ter poslovni načrt zavoda, predlaga za sprejem pomembnih
dokumentov za poslovanje, načrtuje porabo sredstev in določa pristojnosti območnih
sluţb, predlaga finančnim sluţbam kontrolo poslovnih poročil območnih sluţb, sprejema
katalog storitev, ki jih Zavod opravlja, ter odloča o drugih vprašanjih v zvezi delovanja
zavoda.
Poslovni organ Zavoda predstavlja generalna direktorica, ki opravlja vsa pravna
dejanja in sklepa pogodbe v okviru pooblastil, določenih z zakonom in s statutom.
Predlaga in zagotavlja dokumentarna gradiva Svetu Zavoda, odloča na drugi stopnji o
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pravicah brezposelnih oseb, sprejema podakte, predpise in pravilnike internega
značaja. Polega svojih nalog je odgovorna za strokovnost in zakonitost dela Zavoda.
Strokovni svet je posvetovalno telo sveta Zavoda in generalne direktorice. Ena izmed
njegovih glavnih nalog je, da obravnava in predlaga strokovne podlage za programe
dela Zavoda, spremlja njihovo izvajanje ter daje pobude in predloge za razvoj
delavnosti organa. Obravnava tudi vprašanje za razvoj trga dela s področja
strokovnega dela Zavoda ter enkrat letno poroča Svetu Zavoda o svojem delu.
Slika 2: Organizacijska shema ZRSZ

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, 14. 7. 2009
Slika 3: Območne sluţbe ZRSZ
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Vir: Zavod RS za zaposlovanje, 2009

4.3 DEJAVNOST IN SISTEM POSLOVANJA
ZRSZ opravlja dejavnosti zaposlovanja in štipendiranja, zavarovanja za primer
brezposelnosti in ukrepov aktivne politike zaposlovanja kot javno sluţbo v skladu z
ZZZPB, pravom Evropske unije in Evropske gospodarske skupnosti, mednarodnimi
sporazumi in s predpisi, izdanimi na njihovi podlagi, ter drugimi predpisi. Sistem
poslovanja s pristojnostmi in nalogami izvaja prek centralne sluţbe, vodstva, območnih
sluţb in uradov za delo.
Centralna sluţba in vodstvo ZRSZ razvija strokovne doktrine dela, predpisuje in
vrednoti vse pripomočke za delo Zavoda (organizacijske predpise in navodila, notranje
akte, priročnike, standarde in podobno), koordinira poslovne funkcije ter zagotavlja
njihovo neposredno ter enotno uporabo za celotno drţavo. V tem okviru opravlja tudi
analitično, informacijsko, pravno, kadrovsko, finančno, računovodsko, nadzorno,
organizacijsko, materialno ter razvojno podporo za delovanje območnih sluţb in uradov
za delo oziroma neposredno izvaja posamezne dejavnosti na celotnem področju
drţave.
Območne sluţbe z uradi za delo na svojem območju strokovno in organizacijsko
vodijo in izvajajo osnovne poslovne funkcije ZRSZ: zaposlovanje (zaposlovanje
brezposelnih oseb, poslovanje z delodajalci, zaposlovanje tujcev, vezano na trg dela),
poklicno orientacijo, izdelovanje programov zaposlovanja, izvajanje pravic iz
zavarovanja za primer brezposelnosti. Poleg tega opravljajo dejavnost analitike,
mednarodnih projektov, odnosov z javnostmi, vezanih na lokalno oziroma regionalno
raven, ter nekatere druge dejavnosti, potrebe za delovanje. Območna sluţba razvija in
sodeluje pri razvoju politike in programov zaposlovanja z drugimi partnerji na svojem
območju (delodajalci, sindikati, organi lokalnih skupnosti, strokovnimi institucijami,
izvajalci programov zaposlovanja in podobno) za skupno realizacijo ciljev.
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5 MODERNIZACIJA ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE

5.1 NAMEN IN CILJ MODERNIZACIJE
"Modernizacija je proces, ki po eni strani predstavlja stalno vsebinsko in organizacijsko
prilagajanje Zavodovih dejavnosti zahtevam vse bolj dinamičnega trga dela, po drugi
strani pa osvajanje in uvajanje novih informacijsko-komunikacijskih tehnologij zaradi
učinkovitejšega izvajanja poslovnih procesov in storitev za stranke. Pri tem mora Zavod
spremljati in slediti razvoju javnih zavodov za zaposlovanje v EU in k temu razvoju
prispevati tudi sam. Proces modernizacije zato ni enkratna naloga ali projekt, temveč
stalni proces, ki se realizira skozi različne konkretne naloge in projekte, pri čemer
morajo le-ti zasledovati skupne razvojne usmeritve in cilje." (Modernizacija ZRSZ, 2007,
str. 4)
Cilji modernizacije ZRSZ pa so: povečati učinkovitost delovanja Zavoda, v ta namen je
potrebno določiti kazalnike merjenja učinkovitosti razvoja storitev in jih primerjati z
evropskimi zavodi za zaposlovanje; povečati dostopnost do storitev Zavoda, predvsem
povečati dostopnost storitev prek interneta; povečati kvaliteto storitev prek interneta,
ki bi jo merili z anketami tako brezposelnih oseb kot delodajalcev (interno gradivo,
2008).
V septembru 2007 je ZRSZ ustanovil posebno projektno skupino, ki skrbi za
koordinacijo aktivnosti, povezanih z modernizacijo ZRSZ. Ena ključnih nalog te skupine
je tudi pridobivanje dodatnih sredstev iz naslova Operacijskih programov 2007 – 2013:
"Institucionalna in administrativna usposobljenost", "Reforme institucij na trgu dela Modernizacija ZRSZ" in drugih virov. Sredstva so namenjena za razvoj internetnih
storitev zaposlovanja.

5.2 UPORABNOST IN OCENA STANJA E-STORITEV ZRSZ
Z informacijskim razvojem se je poslovanje tako pravnih kot tudi fizičnih oseb korenito
spremenilo. Temu trendu je tudi sledilo kadrovanje oz. zaposlovanje in iskanje
zaposlitve. Sodobna tehnologija omogoča iskalcem zaposlitve ugodnosti pri odkrivanju
novih delovnih mest in ustvarjanje mreţenja za komunikacijo tako s podjetji kot z
znanci in s prijatelji, ki nam lahko pridobijo informacije o prostih delovnih mestih. Poleg
oglasov za zaposlitev, moţnosti vpisa v bazo iskalcev zaposlitve, naročanja na nove
oglase in podobno, so obiskovalcem na voljo tudi najrazličnejše informacije in podatki
za iskanje zaposlitve.
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Začetki vzpostavitve IKT na ZRSZ segajo v leto 1995, ko so svojim strankam omogočili
dostop do informacij in dokumentov prek svetovnega spleta t. i. interneta. "Nadaljnji
razvoj spletnih strani pa so zastavili s smeri zagotavljanja elektronskega poslovanja s
svojimi strankami, ob upoštevanju in izrabi vseh moţnosti, ki se za tovrstno poslovanje
v Sloveniji vzpostavljajo, tako z vidika zakonskih predpisov kot z vidika splošnega
razvoja programskih in drugih internetnih orodij" (Holly in Pirher, 2006, str. 3).
Da bi ZRSZ razvijal svoje elektronske storitve v pravi smeri, se vsako leto na podlagi
anketnih raziskav preverja informiranost, uporabnost in zadovoljstvo uporabnikov
internetnih storitev. Prvo anketiranje so izvedli leta 2000, nato pa vsako leto, razen v
letu 2003. Podobno kot v prejšnjih letih so zadnjo anketo za leto 2006 izvedli konec
meseca oktobra. Anketa je kratka in se izvaja anonimno ter zajema zgolj brezposelne
osebe na uradih za delo. V nadaljevanju je prikazano nekaj zanimivih rezultatov
raziskave, ki jih je potrebno upoštevati za nadaljnji razvoj elektronskih storitev.
Za uspešen razvoj elektronskih storitev je tudi pomemben dejavnik uporabe internetne
strani. Slika 4 prikazuje, da je v letu 2000 informacije na spletnih straneh ZRSZ
poiskalo le 13 % anketiranih, postopno se je ta deleţ v letu 2004 dvignil na dobri dve
petini in v letu 2006 dosegel 56 %. Razkorak med deleţem tistih, ki imajo dostop do
interneta oz. so seznanjeni z obstojem zavodovih spletnih strani, ter deleţem tistih, ki
so na teh straneh ţe poiskali kakšno informacijo, se v opazovanem obdobju počasi
zmanjšuje.
Slika 4: Rezultat ankete Ali ste poiskali kakšno informacijo na internetnih
straneh Zavoda za zaposlovanje?

Vir: Pirher in Bobič, 2007, str. 9.
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Po letu 2003 je ZRSZ, poleg splošnih informacij, dodatno razvijal interaktivne storitve
na spletni strani. V letu 2004 so zato v anketo dodali še četrto vprašanje, ki omogoča
povratno oceno o tem, kako intenzivno brezposelni - kot pomembna skupina zavodovih
strank - "izkoriščajo" resurse, ki jih Zavod namenja za vzdrţevanje in razvoj svojih
spletnih strani. Slika 5 prikazuje, da je v letu 2003 uporabljalo spletne storitve 34 %
brezposlenih, leta 2005 pa 43 %. Primerjava med letoma 2004 in 2005 kaţe, da je
uporaba internetnih storitev narastla za 9 %. Zato v letu 2006 deleţ povišanja
uporabnosti spletnih storitev glede na preteklo leto ni bil visok. Le 47 % anketiranih
brezposelnih je uporabljalo spletne storitve Zavoda.
Slika 5: Rezultat ankete Ali ste ţe iskali zaposlitev na internetnih straneh
Zavoda?

Vir: Pirher in Bobič, 2007, str. 10
Slika 6 kaţe rezultate raziskave, in sicer da je okrog 60 % brezposelnih ţe iskalo
zaposlitev v starostnih skupinah od 21 do 30 let, v starostnih skupinah od 31 do 40 let
je bila takih dobra polovica, v vseh ostalih starostnih skupinah pa je deleţ precej niţji.
Najniţja deleţa sta v skupini starejših anketirancev (41 do 50 let – 34 % pozitivnih
odgovorov; nad 50 let – 17 % pozitivnih odgovorov). V prvi, najmlajši skupini
anketirancev je bilo pritrdilnih odgovorov 48 %.
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Slika 6: Rezultat ankete Ali ste ţe iskali zaposlitev na internetnih straneh
Zavoda? po starosti.

Vir: Pirher in Bobič, 2007, str. 6.
Brezposelni so po eni strani zavodove stranke, po drugi strani pa ena najpomembnejših
ciljnih publik zavodovih spletnih strani. Kako večino brezposelnih oseb motivirati k
intenzivnejši rabi internetnih informacij in interaktivnih storitev, pa je odvisno od
ponudbe in uporabnosti e-storitev. Idealno bi bilo, če bi se deleţi o dostopu do
interneta, iskanju informacij in o iskanju zaposlitve čim bolj izenačili.
ZRSZ je do sedaj s svojo strategijo poslovanja in modernizacijo storitev od leta 2006
razvil vrsto elektronskih storitev, prijaznih svojim uporabnikom. Uporabniki, ki jim ZRSZ
ponuja e-storitve, so delodajalci in iskalci zaposlitve ter druge stranke (dijaki,
študentje, zaposleni). Za iskalce zaposlitve so razvite tako e-storitve kot tudi
interaktivne e-storitve. ZRSZ ponuja iskalcem zaposlitve oz. brezposelnim osebam
naslednje e-storitve:
1. elektronsko naročanje potrdil o prijavljenosti v evidenci brezposelne osebe,
2. elektronski ţivljenjepis - e-CV,
3. poštni predal (kjer lahko pričakujejo, na podlagi aktivnih e-CV, povpraševanje
po delu s strani delodajalcev),
4. e-svetovanje.
Interaktivne e-storitve, ki jih ZRSZ ponuja iskalcem zaposlitve:
1. iskanje med aktualnimi prostimi delovnimi mesti (PDM),
2. naročanje na PDM prek RSS-novic,
3. naročanje PDM prek RSS-novic na mobilne naprave.
39

Do sedaj razvite e-storitve za delodajalce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

prijava PDM,
sporočanje potreb po opravljanju del po podjemni ali avtorski pogodbi,
obveščanje Zavoda o sklenitvi podjemne ali avtorske pogodbe,
izmenjava podatkov za javna dela,
vloga za usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih,
anketa LPZAP,
posredovanje podatkov o PDM,
iskanje po ţivljenjepisih,
poštni predal.

Interaktivne e-storitve za delodajalce:
1. e-borza iskanja med iskalci zaposlitve,
2. e-borza štipendistov.
E-storitev, ki je na voljo drugim strankam, pa je elektronsko naročanje potrdil o neprijavi na ZRSZ. Interaktivne storitve, ki jih lahko uporabljajo, naslednje so: test Koliko
sem komunikativen, test Spoznavanje svojih spretnosti in zmoţnosti, iskanje po
šifrantu poklicne in strokovne izobrazbe ter e-svetovanje.
ZRSZ je ob razvijanju e-storitev sodeloval tudi z drugimi drţavnimi ustanovami, da bi
pri svojem poslovanju zmanjšal birokratske ovire. Tako ZRSZ pri svojem poslovanju
izmenjuje podatke z nekaterimi ustanovami prek WEB-servisov, in sicer:
1.
2.
3.
4.

s
z
z
z

centri za socialno delo,
Ministrstvom za zunanje zadeve,
AJPES-om za pridobivanje osebnega delovnega dovoljenja tujcev,
Zavodom za zdravstveno zavarovanje.

Zgornja analiza ponudbe e-storitev ZRSZ je pokazala, da so v okviru "modernizacije
Zavoda" uspešno razvite e-storitve. Le - te so razvite za uporabnike na individualni
ravni, kjer ni povezave med uporabnikom in strokovnim osebjem oz. z zalednimi
aplikacijami Zavoda. ZRSZ svojim strankam zagotavlja celovite strokovne storitve prek
enega kanala, in sicer na uradu za delo. Zato je potrebno graditi in izvajati postopke
prenove upravnega poslovanja z uvedbo večkanalnega upravnega poslovanja.
Uporabniku je potrebno omogočiti vso strokovno pomoč pri iskanju zaposlitve z
uporabo elektronskega informacijskega sistema.
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Da bi ugotovili, kako zdruţiti in povezati ţe obstoječe e-storitve in kako izboljšati ter
dograditi e-storitve, pa je potrebno analizirati in upoštevati primere dobrih praks tujih
drţav, ki imajo dobro razvite sisteme poslovanja. Zato bomo v poglavju 6 analizirali
nekaj evropskih zavodov za zaposlovanje in ovrednotili njihov nabor e-storitev pri
iskanju zaposlitve.

5.3 DOSTOP IN USMERJENOST STORITEV
V okviru modernizacije so sprejeti programi razvoja ZRSZ, in sicer:
1. Razvoj e-Zavoda,
2. Vzpostavitev kontaktnega centra,
3. Vzpostavitev elektronskega dokumentacijskega sistema in
4. Usposabljanje zaposlenih z vzpostavitvijo izobraţevalnega centra.
Sam projekt razvoja e-Zavoda bomo natančneje predstavili v naslednjem poglavju (eZavod). Izpostavil pa bi eno, predvsem nekatere ţe razvite projekte, ki so v produkciji
in so bili razviti v skladu modernizacije ZRSZ in razvoja e-Zavoda. E-storitve Zavoda
imajo poleg pomena učinkovitosti in enostavnosti poslovanja tudi pomen dostopa. S
projektom modernizacije ZRSZ je bil pomemben cilj omogočiti večkanalni dostop
storitev Zavoda, tako tistim, ki uporabljajo internet, kot tistim, ki ţelijo poslovati
direktno prek urada.
Dosedanji razvoj storitev Zavoda v okviru modernizacije ima sledeče kanale
zagotavljanja storitev:
e-Zavod, ki trenutno zagotavlja interaktivne storitve, elektronske storitve in izmenjavo
podatkov med uradi. V prejšnjem podpoglavju o uporabnosti in oceni stanja e-storitev
so navedene vse razvite storitve ZRSZ, ki se zagotavljajo preko interneta. Ena izmed
novih storitev, ki je bila samostojno razvita in financirana iz evropskih sredstev, a
deluje prek spletne vstopne točke e-Storitve in je tudi v okviru tega projekta, se
imenuje e-svetovanje.
e-svetovanje omogoča svojim uporabnikom proţno in učinkovitejšo komunikacijo.
Proţnost se kaţe v tem, da storitve ZRSZ lahko uporabljajo registrirane oz. prijavljene
brezposelne osebe in tudi drugi uporabniki, kot so: zaposlene osebe, udeleţenci
rednega ali izrednega izobraţevanja idr. Učinkovitost elektronskih storitev pa se kaţe v
tem, da zaposlena oseba v negotovi zaposlitveni situaciji, lahko še preden postane
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brezposelna oseba, uporablja storitve ZRSZ. Do sedaj v klasičnem procesu
zaposlovanja to ni bilo mogoče. Storitve ZRSZ so smele uporabljati samo prijavljene
brezposelne osebe, ki so izpolnjevali pogoje za vpis v evidenco brezposelnih oseb.
Iskalcem zaposlitve pa se omogoča internetno dostopno storitev za samostojno pomoč
pri poklicni orientaciji in iskanju zaposlitve. Aplikacija e-svetovanje poskuša uporabnika
na prijazen način peljati po poti od spoznavanja samega sebe prek spoznavanja
spektra poklicev in določanja zaposlitvenih ciljev ter veščin iskanja zaposlitve do
konkretnih zaposlitvenih moţnosti na trgu dela v Sloveniji. Na tej poti mu nudi vrsto
testov, kot je test osebnostnih lastnosti in kompetenc, praktična orodja, kot sta
priprava prijave na prosto delovno mesto in ţivljenjepis, in primere dobrih praks. Nudi
mu tudi svetovanje preko e-svetovalca, ki ga zagotavljajo strokovni delavci ZRSZ.
Spletna storitev je zastavljena tako, da se bo uporabnik vanjo vračal in jo znova
uporabljal za spremljanje svojega iskanja zaposlitve ali za ponovno definiranje
zaposlitvenih ciljev. Vse svoje aktivnosti lahko shranjuje v osebni mapi, ki je varna in
dostopna samo uporabniku z uporabniškim imenom in geslom.
Kontaktni center je visoko časovno razpoloţljiv komunikacijski kanal, ki z
usposobljenimi kadri – operaterji spremlja stranke, kadar potrebujejo dodatno pomoč,
podporo. To je komunikacijski kanal z visoko učinkovitostjo. Temeljni pomen
kontaktnega centra je, da stranka vzpostavi povezavo (prek telefona, elektronske
pošte, spletne strani, interaktivnega glasovnega odzivnika, telefaksa ali v obliki kratkih
(SMS) sporočil prek mobilne telefonije) z določenim centrom (točko, področjem, osebo
- operaterjem ali napravo, kot je npr. interaktivni glasovni odzivnik) in tako izrazi
določen interes, prošnjo ali zahtevo po informaciji oz. storitvi. Operaterji, ki bodo
zaposleni v kontaktnem centru, posredujejo strankam informacije takoj (neposredno v
danem trenutku) ali z določenim časovnim zamikom. Trenutno na Zavodu obstaja klicni
center za področje zaposlovanja in dela tujcev. V okviru projekta Modernizacija ZRSZ in
planiranih projektov bo v ta namen v obdobju 2008 - 2013 vzpostavljen prototip
klicnega centra s pomočjo razvite IKT, delujoči sodobni kontaktni center. Glavne
funkcije kontaktnega centra bodo:
•

informiranje uporabnikov kontaktnega centra, svetovanje uporabnikom
kontaktnega centra (moţnosti vključevanja v programe APZ, pomoč pri uporabi
spletnih strani, pomoč pri uporabi elektronskih storitev);

•

vključevanje v procese dela Zavoda (prijava brezposelne osebe v evidenco
brezposelnih oseb). (SEZ 2013, 2009)

Prednosti vzpostavitve kontaktnega centra za ZRSZ bodo: večja dosegljivost za stranke
Zavoda, ki jo bodo skladno z razvojem in izgradnjo informacijskega sistema kot
podpore kontaktnemu centru časovno širili do 12-urnega dostopa - pet dni v tednu,
višja kvaliteta storitev, oseben in neposreden način komuniciranja s strankami interaktivni odnos pri komuniciranju, povečanje učinkovitosti, hitra odzivnost,
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zadovoljstvo uporabnikov ter merljivost in izračun učinkov. Prednosti kontaktnega
centra za stranke ZRSZ pa bodo: večja dosegljivost za stranke Zavoda, visoka kvaliteta
storitev, širitev delovnega časa, boljša informiranost, dostop do "prave" osebe,
neponavljanje informacij, manj časa "na čakanju", hiter odziv sogovornika ter vračanje
klicev strankam.
In kot tretji kanal zagotavljanja storitev ZRSZ, ki je ţe utečen in tradicionalen način, je
izvajanje storitev zaposlovanja preko uradov za delo, ki so razporejene po območnih
sluţbah Zavoda, in prek centrov za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS).
Določene storitve bodo lahko opravljali samostojno (npr. prijava v evidenco
brezposelnih oseb) prek samopostreţnih računalnikov s pomočjo uradne osebe na
Zavodu.
Glavna razvojna usmeritev projekta Modernizacija ZRSZ je v izgradnjo e-Zavoda, ki bo
svoje storitve usmerjal, na sodoben način organiziral, povečal kakovost in dostopnost
storitev preko več kanalov. Razviti bo potrebno samostojni informacijski prostor za
iskalce zaposlitve, ki mora biti učinkovit, torej mora imeti uporabno vrednost za
uporabnike in biti mora interaktiven; pomembna pa sta tudi preprosta navigacija ter
on-line povezava in komunikacija z iskalci zaposlitve, s svetovalci zaposlitve in z
delodajalci.
Za povečanje kakovosti in učinkovitosti ter uporabnosti storitev je potrebno nenehno
razvijati e-storitve ZRSZ, kar zahteva izvajanje številnih projektov informatizacije in
zagotavljanje sodobne tehnologije. Zato bo mogoče prav z modernizacijo poslovanja in
razvojem projekta e-Zavod odpraviti pomanjkljivosti in vzpostaviti:





razvoj novih storitev za stranke, zagotavljanje večkanalnega dostopa, povečanje
zadovoljstva strank in zaposlenih;
povečanje enotnosti, kvalitete in preglednosti informacij ter poslovanja Zavoda
in zmanjšanje administrativnih ovir za stranke in zaposlene v Zavodu;
doseganje sinergijskih učinkov v administrativnih postopkih in svetovalnih
procesih z uporabo storitev e-Zavoda ter
uporabo mednarodnih standardov za izmenjavo podatkov s področja trga dela
(HR-XML). (SEZ 2013, 2008, str. 3)
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5.4 E-ZAVOD

5.4.1 Definicija storitev in vizija e-Zavoda
"Elektronsko poslovanje v Zavodu je oblika izvajanja poslovnih procesov, ki temelji na
uporabi sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije in je usmerjena h končnim
uporabnikom storitev ZRSZ". (SEZ 2013, 2008, str. 4)
Na področje e-Zavoda uvrščamo :
 informacijske storitve na spletni strani ZRSZ, ki so na voljo vsem
uporabnikom storitev ZRSZ. Zagotavljajo jim preprost in učinkovit dostop do
informacij ter povečujejo preglednost in izboljšujejo razumevanje temeljnih
dejavnosti Zavoda;
 interaktivne storitve na spletni strani ZRSZ, ki so na voljo vsem uporabnikom
storitev ZRSZ in zagotavljajo preglednost trga dela v Sloveniji;
 e-poslovanje za stranke Zavoda, ki nadomeščajo osebni kontakt
(elektronsko poslovanje z registriranimi brezposelnimi osebami, delodajalci pri
posredovanju zaposlitev, izdaji delovnih dovoljenj, izvajalci programov
zaposlovanja, idr.) ter
 izmenjava podatkov z drugimi – drţavnimi in javnimi – ustanovami.
Vizija e-Zavoda je da "bo razvijal e-storitve po veljavnih merilih primerjanja v EU ter
tudi po drugih zelo pomembnih kazalcih, kot so: zadovoljstvo uporabnikov, odprava
administrativnih ovir, inovativne rešitve, novi modeli poslovanja, sodelovanje z
različnimi subjekti in drugimi javnimi sluţbami za zaposlovanje, uvajanje dobrih praks,
oblikovanje baze znanja, racionalnejše notranje poslovanje, usposobljenost vseh
vključenih za uporabo e-storitev ipd." (SEZ 2013, 2008, str. 6,7)

5.4.2 Storitve e-Zavoda
Strategija e-Zavoda je usmerjena k razvoju sodobnih, prijaznih in učinkovitih storitev
do svojih uporabnikov. Storitve so usmerjene k naslednjim uporabnikom: storitve za
iskalce zaposlitve, šolajoče (G2C), za delodajalce oz. poslovne subjekte (G2B), za
izmenjavo podatkov z drugimi ustanovami (G2G) in za zaposlene v Zavodu (G2E).
a) Storitve za iskalce zaposlitve, šolajoče (G2C)
Dosedanje elektronske in interaktivne storitve so razvite in dostopne prek portala Estoritve, ki omogočajo uporabnikom dostop z uporabniškim imenom in geslom. Polega
tega pa je omogočena prijava tudi z digitalnim potrdilom. Portal ponuja sledeče e-
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storitve: e-ţivljenjepis, naročilo potrdila iz uradnih evidenc, e-svetovanje in poštni
predal. V obdobju razvoja storitev e-Zavoda se bodo po strategiji izvedli naslednji
projekti: enotni informacijski prostor za iskalce zaposlitve, kontaktni center informacijska podpora, ki bo povezana z zalednimi aplikacijami, spletno mesto in
spletni statistični portal Zavod. Nekateri projekti, ki so se začeli razvijati, naj bi bili
zaključeni do leta 2013 (Kovačič, 2008).
b) Storitve za delodajalce oz. poslovne subjekte (G2B)
Delodajalcem in izvajalcem ukrepov APZ (aktivna politika zaposlovanja) so na voljo
prek portala e-storitve: iskanje med iskalci zaposlitve, prijavljenimi v spletno bazo
ţivljenjepisov, prijava prostega delovnega mesta, sporočanje potreb po opravljanju del
po podjemni ali avtorski pogodbi, obveščanje o sklenitvi podjemne ali avtorske
pogodbe, izmenjava podatkov z izvajalci javnih del ter z vključenimi v program,
usposabljanje in izobraţevanje zaposlenih, anketa načrta zaposlovanja (LP-ZAP) in esvetovanje. ZRSZ bo v Strategiji razvoja E-zavoda razvijal za poslovne subjekte
naslednje storitve: enotni informacijski prostor za delodajalce, kontaktni center informacijska podpora, spletno mesto in spletni statistični portal Zavoda ter elektronska
izmenjava podatkov.
c) Storitve za izmenjavo podatkov z drugimi ustanovami (G2G)
Z dosedanjim razvojem e-storitev so bile izvedene številne izmenjave za vzpostavitev
povezav med drţavnimi organi, drugimi ustanovami in njihovimi evidencami ter
rešitvami. ZRSZ posreduje podatke prek spletnih servisov ali na druge načine
pristojnim institucijam in od njih tudi prejema podatke. V prihodnje bodo ti podatki za
posredovanje še pridobili pomen z informacijsko tehnologijo, tako da bo njihov prenos
v procesu e-storitev poslovanja z uporabnikom avtomatičen. V ta namen bodo izvedene
aktivnosti vzpostavitve spletnega mesta in spletni statistični portal ZRSZ ter storitve
elektronske izmenjave podatkov.
d) Storitve za zaposlene v ZRSZ (G2E)
V letu 2007 in ponovno v letu 2009 je ZRSZ prenovil intranetno spletno stran, ki
predstavlja pomemben kanal komunikacije med zaposlenimi in različnimi
organizacijskimi nivoji. V notranjem sistemu komuniciranja je zelo razširjena
elektronska pošta. V okviru razvoja e-Zavoda bodo vzpostavljeni projekti: elektronski
dokumentacijski sistem, enotni informacijski prostor, tako za iskalce zaposlitve kot za
delodajalce, ki bo na vpogled zaposlenim svetovalcem, in prav tako kontaktni center informacijska podpora.
Zavod bo ves čas upošteval pri razvoju storitev e-Zavoda vizijo in poslanstvo ZRSZ ter
oblikoval enotno celostno podobo vsebin. Vsebine bodo med seboj povezane v smislu,
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da se bo vsaka aktivnost uporabnikov avtomatično zapisovala in bo arhivirana ter bila
na vpogled strokovnemu osebju.
Slika 7 prikazuje usmeritveni razvoj storitev e-Zavoda, ki se ves čas zagotavlja z
delovanjem celotne e-uprave. Da se bo povečala kredibilnost in uporabnost storitev, je
potrebno le-te razvijati po načelih, ki so navedena spodaj.
Slika 7: E-Zavod po meri uporabnikov

Vir: SEZ 2013, 2008, str. 13
Enostavno – predstavitev informacij in storitev e-Zavoda bo za uporabnike jasna in
logična. Enostavnost bo zagotovljena tudi na ravni vnosa podatkov, pri čemer se bodo
vsi podatki, ki so nujni za začetek nekega postopka (npr. ob izpolnitvi elektronske vloge
oziroma obrazca), ob informacijski podpori samodejno pridobili iz obstoječih virov v
upravi (npr. podatki iz centralnega registra prebivalcev, registra pravnih oseb …).
Razvoj storitev e-Zavoda bo potekal v smeri zdruţevanja informacij ter povezovanja
(odpiranja, laţjega dostopa) informacijskih virov.
Enotno in kakovostno – zagotavljal bo enako kvaliteto storitev za vse uporabnike na
vseh nivojih (UD, OS, CS) in po vseh kanalih, po katerih bo Zavod posredoval svoje
storitve. K enaki kvaliteti storitev bo pripomogla tudi enotna vstopna točka za pomoč
(KONTAKTNI CENTER – telefonska številka, e-pošta), ki bo zagotavljala pomoč za
uporabo storitev e-Zavoda in drugih spletnih vsebin.
Storitve e-Zavoda bodo kakovostne in preverjene. Zagotavljal bo vsebinske in časovne
standarde glede izvedbe storitev, ki jih uporabniki obljubljajo. Storitve e-Zavoda se
bodo estetsko in funkcionalno izboljševale na podlagi razvoja informacijsko
komunikacijske tehnologije.

46

Pregledno – z uporabo sodobnih IKT bo omogočeno pregledno izvajanje postopkov in
njihova sledljivost. V vsakem trenutku bo omogočen vpogled v sedanje in preteklo
stanje zadev uporabnika slednje v arhivu ter v osebna obvestila.
Varno – za varnost osebnih in drugih podatkov, določenih z zakonodajo, ter
elektronskih transakcij bo poskrbljeno na različnih ravneh (storitve, infrastruktura,
protokoli …). Dosledno izvajanje varnostnih politik bo pri uporabnikih povečevalo
zaupanje v storitve e-Zavoda.
Dostopno – bistvena prednost storitev e-Zavoda bo delovanje 24 ur na dan in vse dni
v letu. Do storitev e-Zavoda bodo uporabniki dostopali z uporabo številnih
najsodobnejših komunikacijskih kanalov (več-kanalni dostop) in naprav pa tudi tistih, ki
so ţe uveljavljene in preizkušene.
Hitro in učinkovito – hitrost izvajanja storitev in hitrost pridobivanja informacij sta
vse pomembnejši za uporabnike. Storitve e-Zavoda bodo z uporabo sodobnih IKT in
organizacijskih rešitev zagotavljale primerno hitrost. E-storitve in informacije bodo za
uporabnike cenejše od storitev po klasičnih komunikacijskih kanalih (osebni stik,
telefon) oz. bo za isto ceno zagotovljena večja kakovost in hitrejši odziv.
Prilagojeno – storitve e-Zavoda bodo prilagojene ţeljam in potrebam uporabnikov.
Zagotavljale bodo osebno prilagojene informacije in e-storitve, omogočeno bo osebno
obveščanje o za uporabnika pomembnih zadevah. (SEZ 2013, 2008, str. 13-14)

5.5 ENOTNI INFORMACIJSKI PROSTOR ZA ISKALCE ZAPOSLITVE
(G2C)
Dosedanje razvite e-storitve ZRSZ ponujajo svojim uporabnikom samostojno
opravljanje storitev, kjer se ne omogoča povezave med le-temi in strokovnim osebjem
ter zalednimi aplikacijami ZRSZ. Le ena izmed povezanih e-storitev je e-svetovanje,
kjer lahko uporabnik komunicira in omogoča vpogled v opravljene aktivnosti svetovalcu
zaposlitve Zavoda. Vendar moramo poudariti, da so le-te neformalne in nezavezujoče
do registriranih brezposelnih oseb in da niso uradno usklajene z doktrino dela ZRSZ,
kar pomeni, da niso zavezujoče do strokovnega osebja Zavoda.
V okviru sprejete strategije modernizacije ZRSZ in s tem strateškega dokumenta SEZ
2013 so se oblikovale ideje za razvoj novih e-storitev, s poudarkom na zadovoljstvu
uporabnikov storitev, dodajanju novih oblik poslovanja ZRSZ in uporabi sodobne
informacijsko komunikacijske tehnologije. Te spremembe bodo vplivale tudi na doktrino
dela ZRSZ, kjer bo dodana vrednost strokovnemu delu s poudarkom na elektronskem
poslovanju z brezposelnimi osebami oz. iskalci zaposlitve.
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ZRSZ ţeli vzpostaviti spletni portal za e-poslovanje med prepoznanim iskalcem
zaposlitve in strokovnim svetovalcem ZRSZ. Spletni portal lahko tudi drugače
imenujemo, in sicer virtualni urad za delo, kjer bo lahko iskalec zaposlitve samostojno
opravljal aktivnosti, za katere bo tudi odgovoren. Virtualni urad za delo bo temeljil na
nekih načelih poslovanja: deloval bo kot en urad, kjer lahko uporabnik opravi vse
storitve, vezane na pravice in obveznosti zaposlovanja. Omogočal bo večkanalno
poslovanje; če uporabnik ne bo usposobljen za takšen način poslovanja, bo imel še
vedno na voljo urad za delo ali kontaktni center. Vsi podatki se bodo zapisovali v
virtualni urad za delo, tako da bo uporabnik lahko kombiniral kanale poslovanja. Za
virtualno poslovanje je internet edina izbira poslovanja, do katerega mora imeti
uporabnik dostop. Kot smo ţe omenil, je uporabnik nosilec odgovornosti pri iskanju
zaposlitve, in v poslovanju ter komunikaciji sta iskalec zaposlitve in Zavod enakovredna
partnerja. To bo ena od novosti pri poslovanju s strankami na ZRSZ, ker gre za
drugačen pristop do stranke. Bistveni pomen je v tem, da je iniciativa na obeh straneh.
Iskalec zaposlitve lahko določene postopke sproţi sam in jih ureja, vendar pa mora
svetovalec zaposlitve kot uradna strokovna oseba to dejanje potrditi. V postopku
obstaja ena sama kontaktna oseba, ki ima dostop do podatkov in spremlja celovito
dogajanje v aplikaciji. V primeru njene odsotnosti jo s pooblastilom nadomešča druga
pristojna oseba. Virtualni urad za delo ima pomembno načelo: "Hiter odziv"; časovni
management namreč uravnava postopek odzivnosti na posamezno aktivnost tako s
strani iskalca zaposlitve kot tudi svetovalca zaposlitve. Uravnoteţenost med zaupanjem
in kontrolo je načelo, ki bo spremljalo aktivnost iskalca zaposlitve na področju iskanja
zaposlitve. Določene aktivnosti bo moral opraviti v nekem časovnem obdobju, ki bo
vplivalo na njegove obveznosti do ZRSZ.
Enotni informacijski prostor ali t. i. virtualni urad za delo je projekt ZRSZ, ki je bil izbran
na razpisu PROGRESS pri Evropski komisiji decembra 2008. Projektna partnerja za
izvedbo projekta sta zavoda za zaposlovanje iz Nizozemske (Centrum Voor Werk En
Inkomen) in Bolgarije (National Employment Agency). Projekt je časovno ovrednoten s
trajanjem od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2010. Vsebina projekta bo sestavljena iz naslednjih
funkcionalnih modulov:


Identifikacija in avtentikacija uporabnikov – prepoznava in določitev
vloge prijavljenega uporabnika v sistem (iskalec zaposlitve, brezposelna oseba).
Prijava je mogoča s spletnim digitalnim potrdilom in z uporabniškim imenom ter
geslom;



Prijava v evidenco brezposelnih oseb – prepoznava iskalca zaposlitve (na
osnovi registracije uporabe sistema) kot brezposelne osebe in vpis uporabnika v
evidenco (register) brezposelnih oseb. V tem modulu zagotovimo tudi
interakcijo brezposelne osebe s svetovalcem zaposlitve. Modul omogoča
izpolnitev spletnih obrazcev za prijavo v evidenco in za zahtevek za denarno
nadomestilo;
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modul Iskanje dela – z enotnim uporabniškim vmesnikom ter iskalnim
algoritmom za iskanje prostih delovnih mest. Implementirati ţeli tudi vidik
iskalca zaposlitve na:
 aktualna prosta delovna mesta glede na izobrazbo iskalca zaposlitve,
 vsa aktualna prosta delovna mesta (Slovenija, Eures, Partnerji, npr.
projekt Promo),
 aktualna prosta delovna mesta glede na lastne kriterije iskalca
zaposlitve,
 informacija s trga dela.



Osebna mapa ali e-Portfolio – modul za prikaz podatkov iskalcev zaposlitve s
posameznimi podmoduli iz posameznih področij:
 osebni podatki,
 izobrazba,
 delovne izkušnje,
 zmoţnosti in kompetence,
 hobiji in interesi,
 audio in video predstavitve (nalaganje omejenih datotek);



E-Dokumentni sistem – sistem za vlaganje in upravljanje z elektronskimi
dokumenti (spletni obrazci). Podpora nekaterim dokumentom, kot so npr.:
zaposlitveni načrt, povabila, vloge, prošnje … in digitalni podpis potrebnih
dokumentov s strani uporabnika in streţnika. Dokumenti so shranjeni v
dokumentnem sistemu (bazi) kot XML-dokumenti in podprti z XMLDigSigpodpisom. (Kovačič, 2009)
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6 PRIMERJALNA ANALIZA INTERNETNIH PORTALOV IN ESTORITEV ZAVODOV ZA ZAPOSLOVANJE

6.1 METODOLOGIJA VREDNOTENJA INTERNETNIH PORTALOV IN ESTORITEV
Primerjalna analiza je proces opazovanja in ocenjevanja najrazličnejših vidikov
internetnih portalov in e-storitev s pomočjo različnih raziskovalnih metod, ki so vezane
na nov medij, s ciljem določanja vrednosti na določenem področju poslovanja. Kakšna
je vrednost primerjalne analize, pa je odvisno od zastavljene strategije oz. ciljev za
analizo določenega področja. Namen takšne analize je iskanje izboljšav in novih
moţnosti za prihodnji razvoj raziskovalnega področja. Rezultati raziskovalnih analiz so
prikaz oz. ugotovitve neustreznih rešitev, kot tudi določitev moţnosti za njihovo
popravo v smeri uresničevanja prijazne in učinkovite storitve za svoje uporabnike.
Oblikovanje metodoloških podlag je poseben tip evalvacijske študije, s katerim
določamo vrednost internetnih portalov in e-storitev. Cilj vsake analize je pridobiti
kakovostno (veljavno, zanesljivo in predvsem koristno) oceno določene internetne
storitve. Za kakovostno oceno je v procesu analize najprej potrebno jasno definirati
cilje analize in način za njihovo uresničevanje, nato ustrezno izbrati metode za analizo
internetne raziskave, izvesti natančno analizo, končno pa rezultate analize ovrednotiti
skozi kriterije raziskovalnih študij.
Proces raziskovalne analize je torej sestavljen iz naslednjih štirih faz:
1. prednačrtovanje
V tej fazi se določijo cilji analize ali evalvacije. Iz cilja evalvacije morajo biti jasno
razvidna merila in kriteriji, na katerih bo temeljila končna ocena evalvacije. Rezultati, ki
ga dobimo iz te faze, so: izhodišča in cilji evalvacije primerjalne analize;
2. načrtovanje
Načrtovanje izvedbe evalvacije je pomembno zato, ker v veliki meri ţe določa kakovost
evalvacijske ocene. V fazi načrtovanja se določi, kaj vse (kateri vidiki) v primerjalni
analizi mora biti ocenjeno v okviru evalvacije glede na določena izhodišča. Poleg tega
pa se tudi oblikuje ustrezen izbor metod za primerjalne analize. Rezultat v fazi
načrtovanja je metodološki načrt izvedbe;
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3. analiza
Predstavlja tehnično zahtevno in časovno najobseţnejšo fazo evalvacije primerjalne
analize, ki pa ima obenem najmanj zveze s samim bistvom evalvacije. Takšna analiza
zgolj posreduje veliko količino rezultatov in potrebnih ocen primerjalne analize, ki
predstavljajo šele temelj za začetek vrednotenja in končno evalvacijsko oceno. Faza
analize je omejena zgolj na zbiranje podatkov, ki dobijo pravo vrednost šele v fazi
evalvacije, ko jih primerjamo s strategijo primerjalne analize in izpostavimo kriterijem
evalvacije. Rezultat, ki ga dobimo v tej fazi, je analitično poročilo;
4. evalvacija
Ta faza primerjalne analize je, ob prednačrtovanju, najpomembnejša in bistvena faza
metodološkega pristopa ter predstavlja preseţek glede na analitične rezultate in ocene
iz predhodne faze. V zadnji fazi rezultate analize primerjamo z izhodišči evalvacije in
ovrednotimo primerjalno analizo. Glede na uspešnost uresničevanja zastavljenih ciljev
primerjalne analize in ustreznosti drugim kriterijem izdelamo celostno evalvacijsko
oceno in določimo končno vrednost primerjalne analize. Rezultat zadnje faze evalvacije
sestavlja evalvacijsko poročilo, ki poleg celostne ocene, vsebuje tudi napake, opozorila
in teţave glede na strategijo uresničevanja ciljev, določenih v izhodišču, ter tudi
smiselne smernice za prihodnji razvoj. (Kragelj, 2002)
Oblikovanje metodologije za primerjalno analizo internetnih portalov in e-storitev ZRSZ
in javnih zavodov za zaposlovanje EU ter agencije za delo smo izvedli po sistemu Darka
Srovina v magistrskem delu "Stanje in smernice spletnega poslovanja mestne občine
Ljubljana". Podatke za primerjalno analizo smo pridobili na spletnih straneh
raziskovanih zavodov in tudi s pomočjo projektne skupine ZRSZ za prenovo internetne
strani Zavoda. V nadaljevanju magistrske naloge bomo opredelili namen in cilje
primerjalne analize ter oba kriterija za vrednotenje portalov in e-storitev.

6.2 IZHODIŠČA IN CILJI EVALVACIJE
Primerjalna analiza temelji na vrednotenju internetnih portalov in e-storitev ZRSZ in
javnih zavodov za zaposlovanje EU ter agencije za delo. Gre predvsem za pridobitev
ocene razvitosti storitev in ovrednotenje stanja med drţavami in sicer na kateri stopnji
razvitosti se nahaja ZRSZ. V Sloveniji namreč še nimamo razvite strategije na področju
zaposlovanja, s katero bi primerjali in spremljali razvitost e-storitev za iskalce
zaposlitve.
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Cilj evalvacije internetnih portalov in e-storitev za iskalce zaposlitve je ovrednotiti in
ugotoviti, ali celotni sistem Zavodovih internetnih storitev v okviru modernizacije
uresničuje politiko na tem področju in deluje v skladu z načrtovanimi cilji oziroma ali
načrtovane in izdelane strategije za razvoj e-storitev v pravi smeri , da vzpostavijo z
razvojno politiko in cilji nov sistem poslovanja s strankami oz. iskalci zaposlitve.

6.3 METODOLOŠKI NAČRT
Glede na izhodišča in cilje primerjalne analize smo pri ocenjevanju funkcionalnosti
internetnih portalov upoštevali predvsem uporabniški vidik delovanja. Takšen vidik
vrednotenja omogoča medsebojno analizo razvitosti in uporabnosti internetnih portalov
na področju zaposlovanja. V primerjalni analizi internetnih portalov bomo uporabili
naslednje kriterije za vrednotenje njihove funkcionalnosti:


način podajanja vsebine: internetni portal mora vsebovati zanimive,
pregledne in aţurne podatke za iskalce zaposlitve. Vsebina mora biti kratka in
jedrnata ter razdeljena v logične enote. Ne sme biti natrpana z besedilom,
zato dolga besedila razdelimo v poglavja in jih predstavimo na večjih
podstraneh;



interaktivnost: pomembna lastnost, ki opredeljuje nov medij in je neposredno
vezana na uporabniški pristop izdelave internetnih portalov, je interakcija med
človekom in računalnikom. Temeljno izhodišče interaktivnosti je oblikovanje
računalniškega orodja po načelu enostavnosti uporabe. Zagotavlja aktivno
vlogo obiskovalca na internetni strani, in sicer s pomočjo obrazcev in
aplikacij (forum, klepet, nagradne igre, vpisovanje informacij, izpolnjevanje
obrazcev, itd.);



uporabnost: lastnost internetnega portala, ki priča o tem, kako lahko dobro,
hitro in uspešno uporabniki uporabljajo njene funkcije. Gre izključno za
vprašanje enostavnosti uporabe (uporabniškega) vmesnika internetnega
portala. Uporabnost je v tem kontekstu pomensko najoţja oblika celotnega
pomena uporabnosti in je vezana izključna na interakcijo delovanja. (Srovin,
2007, str. 38-40)

Pri vrednotenju internetnih portalov smo določili tri sklope funkcionalnosti, ki so
predstavljeni v tabeli 2. Funkcionalnost smo vrednotili v obliki prisotnosti storitve na
internetnem portalu, tako da smo za vsak sklop dosegli skupno maksimalno vrednost
pet točk.
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Tabela 2: Funkcionalnost internetnega portala
NAČIN PODAJANJA VSEBINE
Obstaja iskanje dela in omogoča oddajanje ponudbe PDM
Obstaja rubrika
zaposlovanja

izobraţevanje,

usposabljanje

in

programi

Obstaja rubrika kariera in poklicno svetovanje
Omogoča iskanje preko EURES-baze
Omogoča poseben prostor za registrirane uporabnike e-storitev
SKUPAJ
INTERAKTIVNOST
Prijava na e-novice (RSS-novice)
Objava in izvajanje raznih anket
Dostop do forumov
Objava bloga
Izvajanje različnih osebnostnih testov
SKUPAJ
UPORABNOST
Na vstopni strani je števec – trenutnega števila PDM
Omogočena je takojšnja prijava v sistem e-storitev
Omogoča pošiljanje SMS, MMS, e-pošte
Ponuja kratke filme (kako se predstaviti, iskati zaposlitev, napisati
vlogo/ponudbo delodajalcu)
Na vstopni stani je postavljen iskalnik o PDM
SKUPAJ
Vir: Interno gradivo – projektna skupina, 2009
Poleg vrednotenja funkcionalnosti internetnih portalov javnih zavodov EU in agencije za
delo, bomo tudi ovrednotili e-storitve v prostoru za registrirane uporabnike. Te storitve
so namenjene zgolj registriranim uporabnikom tako iskalcem zaposlitve kot tudi
delodajalcem, ki s svojim uporabniškim imenom in geslom vstopajo v aplikacijo oz.
diskrecijski prostor in storitve opravljajo v povezavi s strokovnim osebjem zavoda za
zaposlovanje.
E-storitve za iskalce zaposlitve so ocenjene po 8-stopenjski lestvici. Sistem vrednotenja
je enak, kot pri vrednotenju funkcionalnosti internetnega portala. Za vrednoten sklop je
moţno doseči največ osem točk.
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Tabela 3: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – iskalce
zaposlitve
E-STORITVE ZA ISKALCE ZAPOSLITVE
Iskanje dela
Naročanje na PDM
Avtomatični "matching" med vsemi PDM
Vnos CV
E-prijava brezposelne osebe
E-zaposlitveni načrt
E-osebna mapa za shranjevanje dokumentov
Oddajanje e-zahtevka za denarno nadomestilo
SKUPAJ
Vir: Interno gradivo – projektna skupina, 2009
Cilj tega magistrskega dela je ovrednotiti e-storitve za iskalce zaposlitve. Vendar bomo
v primerjalni analizi, za boljšo predstavo, koliko imamo razvite e-storitve za delodajalce
v primerjavi z drugimi evropskimi drţavami, analizirali najuporabnejše e-storitve v
registriranem prostoru za delodajalce. Ta sklop je vrednoten po 5- stopenjski lestvici.
Tabela 4: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – delodajalce
E-STORITVE ZA DELODAJALCE
Pregledovanje CV
Prijava in objava PDM
Upravljanje PDM
Avtomatični "matching" med vsemi iskalci zaposlitve in PDM
Osebna mapa delodajalca (e-predal)
SKUPAJ
Vir: Interno gradivo – projektna skupina, 2009
Ocenjevanje internetnih portalov in e-storitev po omenjeni metodologiji bo izvedeno za
naslednje Zavode: ZRSZ, angleški, avstrijski, belgijsko flamski, nizozemski, švedski
javni zavod za zaposlovanje in agencijo za delo Zaposlitev.net. Opravljeni analizi
internetnih portalov javnih zavodov za zaposlovanje bo sledila primerjalna analiza med
področji funkcionalnosti internetnih portalov. Ugotovljene pomanjkljivosti in predloge
za izboljšavo bomo opredelil in predlagali v sedmem poglavju pod naslovom Predlog
(vsebine) za razvoj samostojnega informacijskega prostora za iskalce zaposlitve.
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6.4 ANALIZA OZ. ANALITIČNO POROČILO POSAMEZNIH ZAVODOV IN
AGENCIJE

6.4.1 Zavod RS za zaposlovanje
Slika 8: Uvodna stran internetnega portala Zavoda RS za zaposlovanje

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, 2009
ZRSZ je svoj prvi zaposlitveni portal vzpostavil leta 1995 in do sedaj je dograjeval nekaj
vsebin in e-storitev. Celotna oblika in vsebinska funkcija portala je v postopku prenove,
vendar kdaj naj bi bil ta projekt speljan in kakšen bo učinek na uporabnike, še ni jasno.
V tabeli 5 je prikazana ocena ene izmed funkcionalnosti internetnega portala ZRSZ
glede na način podajanja vsebine. Podajanje vsebine je namreč pomemben kriterij za
vrednotenje portalov za iskalce zaposlitve. Internetni portal ZRSZ vsebuje posebno
poglavje Iskanje dela in poglavje Omogočanje oddajanja ponudbe o prostem delovnem
mestu za delodajalce. Vsebuje rubriko Kariera in poklicno svetovanje, kjer iskalcem
zaposlitve nudi pregled nad poklicno orientacijo, opise vseh poklicev po SKP-ju in
kontaktne lokacije, kjer lahko opravijo teste o poklicni poti. Poleg tega internetni portal
v svojem poglavju EURES informira in obvešča iskalce zaposlitve o aktualnih
informacijah s področja iskanja zaposlitve v tujini oz. na območju drţav članic EU in
EGP, kjer je odprt prost pretok delovne sile. Vsem uporabnikom omogoča tudi poseben
prostor, kjer se lahko registrirajo in s svojim uporabniškim imenom in geslom vstopajo
v ta prostor ter opravljajo storitve v elektronski obliki. Internetni portal ZRSZ ne
vsebuje posebnega poglavja o izobraţevanju, usposabljanju in programih zaposlovanja,
vendar je te informacije moţno poiskati v drugih podpoglavjih portala.
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Internetni portal ZRSZ ima nekoliko omejene moţnosti pri interaktivnosti svojih funkcij.
Uporabniki se lahko prijavijo na RSS, kjer so jim dostopne novice o obveščanju o
aktualnih prostih delovnih mestih in kjer lahko opravijo tudi določene osebnostne teste
(npr. test o stopnji komunikativnosti). Druge moţnosti, ki so sodobne in interaktivne,
pa iskalcem zaposlitve niso na voljo, npr. izvajanje raznih anket, forumi in blogi.
V tabeli 5 je prikazana funkcionalnost internetnega portala ZRSZ, ki jih izvajajo sodobni
internetni portali, tako da pod kriterije uporabnosti internetnega portala nobene ne
dosega internetni portal ZRSZ (glej tabelo 5).
Tabela 5: Funkcionalnost internetnega portala ZRSZ
NAČIN PODAJANJA VSEBINE

Vrednost 0/1

Obstaja iskanje dela in omogoča oddajanje ponudbe PDM
Obstaja rubrika
zaposlovanja

izobraţevanje,

usposabljanje

in

1
programi

0

Obstaja rubrika kariera in poklicno svetovanje

1

Obstaja posebna rubrika storitve EURES

1

Omogoča poseben prostor za registrirane uporabnike e-storitev

1

SKUPAJ

4

INTERAKTIVNOST
Prijava na e-novice (RSS novice)

1

Objava in izvajanje raznih anket

0

Dostop do forumov

0

Objava bloga

0

Izvajanje različnih osebnostnih testov

1

SKUPAJ

2

UPORABNOST
Na vstopni strani je števec - objava trenutnega števila PDM

0

Omogočena je takojšnja prijava v sistem e-storitev

0

Omogoča pošiljanje SMS, MMS, e-pošte

0

Ponuja kratke filme (kako se predstaviti, iskati zaposlitev, napisati
vlogo/ponudbo delodajalcu)

0

Na vstopni stani je postavljen iskalnik o PDM

0

SKUPAJ

0
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Internetni portal ponuja del portala za e-storitve za registrirane uporabnike (glej tabelo
6), in sicer za iskalce zaposlitve. Tukaj je moţno iskati aktualna prosta delovna mesta
pod postavljenimi kriteriji in naročati se na elektronsko obveščanje za prosta delovna
mesta. Aplikacija omogoča tudi vnašanje in oblikovanje ţivljenjepisa (CV) in osebno
mapo za shranjevanje osebnih dokumentov, kot so npr. ponudbe, prijave, skenirana
diploma ali spričevalo itd.
Tabela 6: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – iskalce
zaposlitve, ZRSZ
E-STORITVE ZA ISKALCE ZA POSLITVE

Vrednost 0/1

Iskanje dela

1

Naročanje na PDM

1

Avtomatični "matching" med vsemi PDM

0

Vnos CV

1

E-prijava brezposelne osebe

0

E-zaposlitveni načrt

0

E-osebna mapa za shranjevanje dokumentov

1

Oddajanje e-zahtevka za denarno nadomestilo

0

SKUPAJ

4

E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike so namenjene iskalcem zaposlitve in
tudi delodajalcem. V tabeli 7 je prikazana vrednost teh storitev. Internetni portal ZRSZ
ponuja delodajalcem pregledovanje CV v bazi iskalcev zaposlitve, elektronsko prijavo in
objavo prostega delovnega mesta ter upravljanje (ponovna objava, brisanje,
popravljanje) le-teh.
Tabela 7: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – delodajalce,
ZRSZ
E-STORITVE ZA DELODAJALCE

Vrednost 0/1

Pregledovanje CV

1

Prijava in objava PDM

1

Upravljanje PDM

1

Avtomatični "matching" med vsemi iskalci zaposlitve in PDM

0

Osebna mapa delodajalca (e-predal)

0

SKUPAJ

3
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6.4.2 Angleški javni zavod za zaposlovanje
Načinov podajanja vsebine je kar veliko. Angleški internetni portal ponuja posebna
vsebinska poglavja: iskanje dela in oddajanje ponudbe prostih delovnih mest;
izobraţevanje, usposabljanje in programih zaposlovanja; kariera in poklicno
svetovanje; ter rubriko EURES storitve za iskalce zaposlitve izven meja Anglije. Vsebine
so enakomerno porazdeljene, pregledne in razumljive. Za uporabnike ni posebnega
prostora, kjer bi se lahko registrirali in uporabljali e-storitve.
Internetni portal ne omogoča veliko interaktivnosti svojim uporabnikom. Imajo pa zelo
dobro razvito izvajanje raznih anket o zadovoljstvu s storitvami, tako zaposlenih v
institucijah kot tudi na internetnem portalu, ter ankete s področja zaposlovanja.
Slika 9: Uvodna stran internetnega portala angleškega JZZ

Vir: Angleški javni zavod za zaposlovanje, 2009
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Angleški internetni portal na svoji vstopni strani omogoča takojšnji prikaz števila
trenutno prostih delovnih mest in ponuja iskalcem zaposlitve kratke filme, ki jim
omogočajo pridobivanje veščin pri iskanju zaposlitve. Te funkcije potrjujejo delno
uporabnost internetnega portala, ki pa ne dosega drugih kriterijev funkcij internetnih
portalov zaposlovanja (glej tabelo 8).
Tabela 8: Funkcionalnost angleškega internetnega portala
NAČIN PODAJANJA VSEBINE

Vrednost 0/1

Obstaja iskanje dela in omogoča oddajanje ponudbe PDM
Obstaja rubrika
zaposlovanja

izobraţevanje,

usposabljanje

in

1
programi

1

Obstaja rubrika kariera in poklicno svetovanje

1

Obstaja posebna rubrika storitve EURES

1

Omogoča poseben prostor za registrirane uporabnike e-storitev

0

SKUPAJ

4

INTERAKTIVNOST
Prijava na e-novice (RSS-novice)

0

Objava in izvajanje raznih anket

1

Dostop do forumov

0

Objava bloga

0

Izvajanje različnih osebnostnih testov

0

SKUPAJ

1

UPORABNOST
Na vstopni strani je števec - objava trenutnega števila PDM

1

Omogočena je takojšnja prijava v sistem e-storitev

0

Omogoča pošiljanje SMS, MMS in e-pošte

0

Ponuja kratke filme (kako se predstaviti, iskati zaposlitev, napisati
vlogo/ponudbo delodajalcu)

1

Na vstopni stani je postavljen iskalnik o PDM

0

SKUPAJ

2

Angleški internetni portal ne omogoča posebnega prostora za registrirane uporabnike
e-storitev za iskalce zaposlitve (glej tabelo 9). Od sodobnih elektronskih storitev na
področju poslovanja omogoča le iskanje po bazi prostih delovnih mest.
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Tabela 9: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – iskalce
zaposlitve angleškega JZZ
E-STORITVE ZA ISKALCE ZA POSLITVE

Vrednost 0/1

Iskanje dela

1

Naročanje na PDM

0

Avtomatični "matching" med vsemi PDM

0

Vnos CV

0

E-prijava brezposelne osebe

0

E-zaposlitveni načrt

0

E-osebna mapa za shranjevanje dokumentov

0

Oddajanje e-zahtevka za denarno nadomestilo

0

SKUPAJ

1

Za delodajalce angleški internetni
objavo za prosta delovna mesta
pomočjo IKT, potekajo predvsem
izvajanja storitev, prijaznih do
komunikacijskih kanalov.

portal omogoča v elektronski obliki le prijavo in
in upravljanje z njimi. Storitve, ki jih izvajajo s
prek telefonov oz. kontaktnih centrov. Prednosti
svojih uporabnikov, zagotavljajo prek drugih

Tabela 10: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – delodajalce
angleškega JZZ
E-STORITVE ZA DELODAJALCE

Vrednost 0/1

Pregledovanje CV

0

Prijava in objava PDM

1

Upravljanje PDM

1

Avtomatični "matching" med vsemi iskalci zaposlitve in PDM

0

Osebna mapa delodajalca (e-predal)

0

SKUPAJ

2
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6.4.3 Avstrijski javni zavod za zaposlovanje
Podajanje vsebine avstrijskega internetnega portala temelji predvsem na iskanju dela,
karieri, poklicnem svetovanju, izobraţevanju in usposabljanju. Njihove vsebine so
povezane z drugimi izobraţevalnimi institucijami, da lahko uporabniki internetnega
portala vzpostavijo stik in opravijo določene storitve, kot so: tečaji, usposabljanja ali
vpis v izobraţevalni program. S tem potrjujejo svojo kvaliteto pri podajanju vsebine na
internetnih portalih.
Z elektronsko prijavo na novice s področja zaposlovanja in RSS novice o prostih
delovnih mestih, izvajanju internetnih anket in različnih osebnostnih testov omogočajo
interaktivnost med svojim internetnim portalom in svojimi uporabniki. Ne omogočajo
pa zaposlitvenih forumov in blogov, ki so v zadnjih časih zelo uporabni na področju
zaposlovanja.
Slika 10: Uvodna stran internetnega portala avstrijskega JZZ

Vir: Avstrijski javni zavod za zaposlovanje, 2009
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Avstrijski internetni portal je nekoliko manj uporaben pri izvajanju svojih storitev, kot
pri pridobivanju informacij o določeni vsebini zaposlovanja. Na vstopni strani se nahaja
samo števec, ki prikazuje, koliko je trenutno prostih delovnih mest, in ponuja kratke
filme za pridobivanje veščin pri iskanju zaposlitve.
Tabela 11: Funkcionalnost avstrijskega internetnega portala
NAČIN PODAJANJA VSEBINE

Vrednost 0/1

Obstaja iskanje dela in omogoča oddajanje ponudbe PDM
Obstaja rubrika
zaposlovanja

izobraţevanje,

usposabljanje

in

1
programi
1

Obstaja rubrika kariera in poklicno svetovanje

1

Obstaja posebna rubrika storitve EURES

0

Omogoča poseben prostor za registrirane uporabnike e-storitev

1

SKUPAJ

4

INTERAKTIVNOST
Prijava na e-novice (RSS-novice)

1

Objava in izvajanje raznih anket

1

Dostop do forumov

0

Objava bloga

0

Izvajanje različnih osebnostnih testov

1

SKUPAJ

3

UPORABNOST
Na vstopni strani je števec - objava trenutnega števila PDM

1

Omogočena je takojšnja prijava v sistem e-storitev

0

Omogoča pošiljanje SMS, MMS, e-pošte

0

Ponuja kratke filme (kako se predstaviti, iskati zaposlitev, napisati
vlogo/ponudbo delodajalcu)

1

Na vstopni stani je postavljen iskalnik o PDM

0

SKUPAJ

2

Internetni portal vsebuje poseben prostor za registrirane uporabnike e-storitev (glej
tabelo 12). Iskalcem zaposlitve omogoča v tem prostoru uporabo najsodobnejših estoritev, ki jim omogoča moţnosti do laţje in hitrejše zaposlitve. E-storitve za iskalce
zaposlitve so: iskanje dela po bazi prostih delovnih mest in naročanja na prosta
delovna mesta. Poleg tega je omogočena priprava in oblikovanje ţivljenjepisov, v
katerih lahko opišejo vse svoje izkušnje in kompetence, ki so jih pridobili na posamičnih
področij dela. Prek sistema je omogočena e-prijava brezposelne osebe in priprava e62

zaposlit-venega načrta, kjer s poenostavljenim postopkom zmanjšujejo birokratske
ovire. E-storitve omogočajo tudi osebno mapo za shranjevanje dokumentov iskalca
zaposlitve in oddajanje e-zahtevka za denarno nadomestilo.
Tabela 12: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – iskalce
zaposlitve, avstrijskega JZZ
E-STORITVE ZA ISKALCE ZA POSLITVE

Vrednost 0/1

Iskanje dela

1

Naročanje na PDM

1

Avtomatični "matching" med vsemi PDM

0

Vnos CV

1

E-prijava brezposelne osebe

1

E-zaposlitveni načrt

1

E-osebna mapa za shranjevanje dokumentov

1

Oddajanje e-zahtevka za denarno nadomestilo

1

SKUPAJ

7

V tabeli 13 so prikazane e-storitve v prostoru za registrirane uporabnike - delodajalce.
Omogočeno jim je pregledovanje CV v bazi iskalcev zaposlitve, prijava in objava ter
upravljanje prostih delovnih mest. Delodajalci imajo na voljo tudi svoj e-predal oz.
osebno mapo, kjer lahko shranjujejo podatke o kandidatih, njihove CV, le-ti pa se lahko
prijavljajo na prosta delovna mesta ali pa pošiljajo svoje ponudbe.
Tabela 13: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – delodajalce
avstrijskega JZZ
E-STORITVE ZA DELODAJALCE

Vrednost 0/1

Pregledovanje CV

1

Prijava in objava PDM

1

Upravljanje PDM

1

Avtomatični "matching" med vsemi iskalci zaposlitve in PDM

0

Osebna mapa delodajalca (e-predal)

1

SKUPAJ

4
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6.4.4 Belgijsko flamski javni zavod za zaposlovanje
Belgijsko flamski internetni portal podaja svojo vsebino na sodoben in praktičen način.
Vrednost internetnega portala se kaţe v tem, da ponujajo iskalcem zaposlitve prek
dobro razvrščenih rubrik vsebine od iskanja dela in oddajanja ponudb za prosta
delovna mesta, izobraţevanja, usposabljanja, pa do kariere in poklicnega svetovanja.
Njihovi uporabniki imajo prednost pri učinkovitem prenosu vsebine prek elektronskega
sistema. Ponujajo namreč vrsto storitev prek prostora za registrirane uporabnike.
Internetni portal ima poleg dobrega načina podvajanja vsebine za iskalce zaposlitve
funkcijo interaktivnosti, ki uporabnikom nudi zanimivo pregledovanje internetnih strani.
Obenem jim omogoča prijavo na e-novice, ki svoje uporabnike pravočasno obveščajo o
novostih s področja zaposlovanja, objavi anket o zadovoljstvu poslovanja, ter internetni
forum za iskalce zaposlitve in bloge, kjer si izmenjujejo izkušnje pri iskanju zaposlitve.
Ima tudi zelo dobro razvit sistem izvajanja osebnostnih testov za ugotavljanje
sposobnosti in lastnosti ter kompetenc iskalcev zaposlitve.
Slika 11: Uvodna stran internetnega portala belgijsko flamskega JZZ

Vir: Belgijsko flamski zavod za zaposlovanje, 2009
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Internetni portal je zelo uporaben, kar dokazuje njegova ponudba sodobnih načinov
prikazovanja vsebine poslovanja za iskalce zaposlitve. Na vstopni strani internetnega
portala sta števec,ki prikazuje koliko je trenutno prostih delovnih mest, in iskalnik za
iskanje le-teh. Zaradi enostavnosti je moţna takojšnja prijava v sistem e-storitev.
Uporabniki lahko pošiljajo SMS-e in e-pošto o aktualnostih in prostih delovnih mestih
ter si ogledajo tudi kratke filme za pridobivanje veščin pri iskanju zaposlitve (glej tabelo
14).
Tabela 14: Funkcionalnost belgijsko flamskega internetnega portala
NAČIN PODAJANJA VSEBINE

Vrednost 0/1

Obstaja iskanje dela in omogoča oddajanje ponudbe PDM
Obstaja rubrika
zaposlovanja

izobraţevanje,

usposabljanje

in

1
programi

1

Obstaja rubrika kariera in poklicno svetovanje

1

Obstaja posebna rubrika storitve EURES

0

Omogoča poseben prostor za registrirane uporabnike e-storitev

1

SKUPAJ

4

INTERAKTIVNOST
Prijava na e-novice (RSS-novice)

1

Objava in izvajanje raznih anket

1

Dostop do forumov

1

Objava bloga

1

Izvajanje različnih osebnostnih testov

1

SKUPAJ

5

UPORABNOST
Na vstopni strani je števec - objava trenutnega števila PDM

1

Omogočena je takojšnja prijava v sistem e-storitev

1

Omogoča pošiljanje SMS, MMS, e-pošte

1

Ponuja kratke filme (kako se predstaviti, iskati zaposlitev, napisati
vlogo/ponudbo delodajalcu)

1

Na vstopni stani je postavljen iskalnik o PDM

1

SKUPAJ

5

Belgijsko flamski internetni portal ima posebnost pri izvajanju e-storitev tako za iskalce
zaposlitve kot za delodajalce. Iskalcem zaposlitve ponuja moţnost (glej tabelo 15), da
prek posebnega registriranega prostora iščejo zaposlitev, se naročajo na prosta
delovna mesta; ko vstopijo v registrirani prostor, jim avtomatično prikaţejo, na podlagi
postavljenih kriterijev, število prostih delovnih mest. Imajo moţnost vnosa svojega
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ţivljenjepisa ter ga lahko pošiljajo potencialnim delodajalcem. Iskalci zaposlitve
lahko prek elektronskega sistema prijavijo v bazo brezposelnih oseb, pripravijo
zaposlitveni načrt in v e-osebno mapo shranjujejo pomembne dokumente.
zagotovitev lastne socialne varnosti jim sistem omogoča sprejemanje napotkov
oddajo e-zahtevka za denarno nadomestilo v primeru brezposelnosti.

se
eZa
in

Tabela 15: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – iskalce
zaposlitve, belgijsko flamskega JZZ
E-STORITVE ZA ISKALCE ZAPOSLITVE

Vrednost 0/1

Iskanje dela

1

Naročanje na PDM

1

Avtomatični "matching" med vsemi PDM

1

Vnos CV

1

E-prijava brezposelne osebe

1

E-zaposlitveni načrt

1

E-osebna mapa za shranjevanje dokumentov

1

Oddajanje e-zahtevka za denarno nadomestilo

1

SKUPAJ

8

Internetni portal omogoča tudi delodajalcem vrsto e-storitev. Tako lahko preko
posebnega prostora pregledujejo CV, opravijo prijavo in objavo ter upravljanje
prostega delovnega mesta. Ko vstopajo v registrski prostor, razberejo na podlagi
postavljenih kriterijev število primernih kandidatov za prosto delovno mesto in dobijo v
vpogled ter v uporabo osebno mapo oz. e-predal za delodajalce.
Tabela 16: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – delodajalce
avstrijskega JZZ
E-STORITVE ZA DELODAJALCE

Vrednost 0/1

Pregledovanje CV

1

Prijava in objava PDM

1

Upravljanje PDM

1

Avtomatični "matching" med vsemi iskalci zaposlitve in PDM

1

Osebna mapa delodajalca (e-predal)

1

SKUPAJ

5
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6.4.5 Nizozemski javni zavod za zaposlovanje
Tabela 17 prikazuje vrsto načinov podajanja vsebine nizozemskega internetnega
portala. Vsebina je pregledno razporejena in zajema vsa najpomembnejša področja
iskanja zaposlitve. Iskalcem zaposlitve ponuja posebno rubriko iskanja dela,
izobraţevanja, usposabljanja in programov zaposlovanja. Internetni portal ponuja tudi
posebno rubriko o karieri in poklicnem svetovanju ter EURES-storitvah. Velik pomen
imajo e-storitve, ki so prikazane v prostoru za registrirane uporabnike.
Nekoliko manj je interaktiven sam internetni portal pri podajanju vsebine, saj je moţno
zgolj izvajanje osebnostnih testov za iskalce zaposlitve.
Slika 12: Uvodna stran internetnega portala nizozemskega JZZ

Vir: Nizozemski zavod za zaposlovanje, 2009
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Dobra uporaba internetnega portala je razvidna v tem, da sta na vstopni strani zaradi
hitrega pregleda števec o aktualnih prostih delovnih mestih ter iskalnik prostih delovnih
mest. Ker je poudarek na e-poslovanju, je na samem začetku internetnega portala
omogočena takojšnja prijava v sistem e-storitev (glej tabelo 17).
Tabela 17: Funkcionalnost nizozemskega internetnega portala
NAČIN PODAJANJA VSEBINE

Vrednost 0/1

Obstaja iskanje dela in omogoča oddajanje ponudbe PDM
Obstaja rubrika
zaposlovanja

izobraţevanje,

usposabljanje

in

1
programi
1

Obstaja rubrika kariera in poklicno svetovanje

1

Obstaja posebna rubrika storitve EURES

1

Omogoča poseben prostor za registrirane uporabnike e-storitev

1

SKUPAJ

5

INTERAKTIVNOST
Prijava na e-novice (RSS-novice)

0

Objava in izvajanje raznih anket

0

Dostop do forumov

0

Objava bloga

0

Izvajanje različnih osebnostnih testov

1

SKUPAJ

1

UPORABNOST
Na vstopni strani je števec- objava trenutnega števila PDM

1

Omogočena je takojšnja prijava v sistem e-storitev

1

Omogoča pošiljanje SMS, MMS, e-pošte

1

Ponuja kratke filme (kako se predstaviti, iskati zaposlitev, napisati
vlogo/ponudbo delodajalcu)

0

Na vstopni stani je postavljen iskalnik o PDM

1

SKUPAJ

4

Tabela 18 prikazuje široko razvitost e-storitev za iskalce zaposlitve. Njihova vrednost se
kaţe skozi vrsto najsodobnejših internetnih storitev. Tako internetni portal ponuja:
iskanje dela, naročanje na prosta delovna mesta, avtomatično iskanje prostih delovnih
mest, vnašanje in oblikovanje ter pošiljanje ţivljenjepisov, e-prijavo v register
brezposelnih oseb, izdelavo e-zaposlitvenega načrta, e-osebno mapo in oddajanje ezahtevka za denarno nadomestilo. Te storitve so med seboj povezane in se izvajajo po
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načelu "Vse na enem mestu" s povezavo s strokovnim osebjem zavoda za
zaposlovanja.
Tabela 18: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – iskalce
zaposlitve nizozemskega JZZ
E-STORITVE ZA ISKALCE ZA POSLITVE

Vrednost 0/1

Iskanje dela

1

Naročanje na PDM

1

Avtomatični "matching" med vsemi PDM

1

Vnos CV

1

E-prijava brezposelne osebe

1

E-zaposlitveni načrt

1

E-osebna mapa za shranjevanje dokumentov

1

Oddajanje e-zahtevka za denarno nadomestilo

1

SKUPAJ

8

Tabela 19 prikazuje prav tako široko razvitost e-storitev za delodajalce. Ponuja jim
najsodobnejše in hitre storitve, ki jih izvajajo prek samostojnega registrskega prostora.
Na voljo imajo celoten vpogled v bazo iskalcev zaposlitve in oblikovanje potreb po
delovnih mestih ter celoten sistem pridobivanja potencialnih kandidatov za prosta
delovna mesta.
Tabela 19: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – delodajalce
nizozemskega JZZ
E-STORITVE ZA DELODAJALCE

Vrednost 0/1

Pregledovanje CV

1

Prijava in objava PDM

1

Upravljanje PDM

1

Avtomatični "matching" med vsemi iskalci zaposlitve in PDM

1

Osebna mapa delodajalca (e-predal)

1

SKUPAJ

5
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6.4.6 Švedski javni zavod za zaposlovanje
Na Švedskem svoje storitve za iskalce zaposlitve posredujejo z različnimi
komunikacijskimi kanali. Njihov način podajanja vsebine je usmerjen predvsem na
poglavja iskanja dela, ki delodajalcem omogočajo posebno rubriko oddajanje ponudbe
za prosta delovna mesta, in poglavja izobraţevanja, usposabljanja ter programe
zaposlovanja. Specifičnost njihovega internetnega portala je v tem, da imajo v rubriki
izobraţevanja poklicni kompas, ki je pokazatelj perspektive iskanega poklica na trgu
dela.
Svojim uporabnikom internetnega portala zagotavljajo zadovoljstvo z interaktivnim
načinom podajanja vsebine. Med iskalci zaposlitve imajo zelo dobro razvite in uporabne
bloge. Vsak mesec se na blogih prijavi določena skupina iskalcev zaposlitve, kjer
opisujejo svoje izkušnje pri trenutnem iskanju dela. Da bi se povečala uporabnost in
zanimivost storitve, je omogočeno aktivno sodelovanje drugih iskalcev zaposlitve, tako
da jim lahko svetujejo pri njihovi poti iskanja zaposlitve, sprašujejo za nasvete itd.
Iskalci zaposlitve lahko opravijo različne teste o svojih sposobnostih, lastnostih in
kompetencah (glej tabelo 20).
Slika 13: Uvodna stran internetnega portala švedskega JZZ
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Vir: Švedski zavod za zaposlovanje, 2009.
Pomembna je tudi uporabnost in praktičnost internetnega portala. Švedski internetni
portal kaţe svojo uporabnost s ponudbo hitrih storitev in sploh vseh storitev na enem
mestu. Na vstopni strani je viden števec z aktualnimi prostimi delovnimi mesti in
moţnostjo naročanja na obveščanje o aktualnih novicah; ponuja tudi kratke filme o
predstavitvah različnih podjetij in o pridobivanju veščin za iskanje zaposlitve.
Tabela 20: Funkcionalnost švedskega internetnega portala
NAČIN PODAJANJA VSEBINE

Vrednost 0/1

Obstaja iskanje dela in omogoča oddajanje ponudbe PDM
Obstaja rubrika
zaposlovanja

izobraţevanje,

usposabljanje

in

1
programi

1

Obstaja rubrika kariera in poklicno svetovanje

0

Obstaja posebna rubrika storitve EURES

0

Omogoča poseben prostor za registrirane uporabnike e-storitev

0

SKUPAJ

2

INTERAKTIVNOST
Prijava na e-novice (RSS-novice)

1

Objava in izvajanje raznih anket

1

Dostop do forumov

0

Objava bloga

1

Izvajanje različnih osebnostnih testov

1

SKUPAJ

4

UPORABNOST
Na vstopni strani je števec - objava trenutnega števila PDM

1

Omogočena je takojšnja prijava v sistem e-storitev

0

Omogoča pošiljanje SMS, MMS, e-pošte

1

Ponuja kratke filme (kako se predstaviti, iskati zaposlitev, napisati
vlogo/ponudbo delodajalcu)

1

Na vstopni stani je postavljen iskalnik o PDM

0

SKUPAJ

3

Švedski internetni portal nima posebnega prostora za registrirane uporabnike, niti za
iskalce zaposlitve niti za delodajalce. Njihov sistem delovanja e-storitev je nekoliko
drugačen. Uporabniku se ob izvajanju posamezne storitve ponudi moţnost registracije
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v elektronski sistem poslovanja. Tako iskalcem zaposlitve omogoča iskanje dela,
naročanje na obveščanje za prosta delovna mesta in avtomatični t. i. "matching", ki
označuje vstop v e-storitev iskanja dela. Obenem ima posebno e-storitev oblikovanja
ţivljenjepisa v elektronski obliki. Uporabniki se lahko prijavijo v elektronski obliki v
register brezposelnih oseb, pripravijo zaposlitveni načrt in shranjujejo dokumente v
osebni mapi.
Tabela 21: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – iskalce
zaposlitve švedskega JZZ
E-STORITVE ZA ISKALCE ZA POSLITVE

Vrednost 0/1

Iskanje dela

1

Naročanje na PDM

1

Avtomatični "matching" med vsemi PDM

1

Vnos CV

1

E-prijava brezposelne osebe

1

E-zaposlitveni načrt

1

E-osebna mapa za shranjevanje dokumentov

1

Oddajanje e-zahtevka za denarno nadomestilo

0

SKUPAJ

7

Za delodajalce imajo dobro vzpostavljen elektronski sistem oddajanja prostih delovnih
mest in oglaševanja svojega podjetja. Omogočeno je tudi pregledovanje CV v bazi
iskalcev zaposlitve, moţna je prijava in objava ter upravljanje s prostimi delovnimi
mesti. Moţno je povezavat z brezposelnimi osebami in kadrovanje prek e-predala za
delodajalce.
Tabela 22: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – delodajalce,
švedskega JZZ
E-STORITVE ZA DELODAJALCE

Vrednost 0/1

Pregledovanje CV

1

Prijava in objava PDM

1

Upravljanje PDM

1

Avtomatični "matching" med vsemi iskalci zaposlitve in PDM

1

Osebna mapa delodajalca (e-predal)

1

SKUPAJ

5
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6.4.7 Zaposlitveni portal Zaposlitev.net
Zasebni zaposlitveni internetni portali so po svoji funkcionalnosti komercialno
usmerjeni. Tako tudi vsebina internetnega portala bolj usmerjena tja, kjer je večji
interes za trţenje storitev. Omogočajo brezplačni dostop do vsebin, na primer: iskanje
zaposlitve in oddajanje ponudb za prosta delovna mesta, vendar brez moţnosti
oglaševanja in dostopa do e-storitev za registrirane uporabnike. Plačljivo pa je
predvsem opravljanje različnih tečajev za uspešno iskanje zaposlitve in nekatera
objavljanja e-ţivljenjepisov prek spleta.
Internetni portal je za svoje uporabnike zelo interaktiven, kar tudi potrjujejo podatki v
tabeli 23. Omogoča prijavo na e-novice o aktualnih dogodkih na področju
zaposlovanja, novih prostih delovnih mestih ter na forume in bloge. Uporabnike
spodbuja k sodelovanju pri izvajanju anket o problematiki zaposlovanja. Izvajanje
različnih osebnostnih testov za iskanje zaposlitve pa je plačljiva storitev.
Slika 14: Uvodna stran internetnega portala Zaposlitev.net

Vir: Zaposlitev.net, 2009

73

Uporabnost se kaţe v tem, da je internetni portal opremljen najnovejšimi informacijami
s področja zaposlovanja. Na vstopni strani ima števec, ki dnevno prikazuje podatke o
aktualnih delovnih mestih. Ponuja tudi bazo delovnih mest za študente in iskalce
zaposlitve zunaj meja (EU). Omogočena je takojšnja prijava v sistem e-storitev, kjer
lahko iskalce zaposlitve obveščajo o prostih delovnih mestih prek SMS-ov in e-pošte
(glej tabelo 23).
Tabela 23: Funkcionalnost internetnega portala zaposlitev.net
NAČIN PODAJANJA VSEBINE

Vrednost 0/1

Obstaja iskanje dela in omogoča oddajanje ponudbe PDM
Obstaja rubrika
zaposlovanja

izobraţevanje,

usposabljanje

in

1
programi

1

Obstaja rubrika kariera in poklicno svetovanje

0

Obstaja posebna rubrika storitve EURES

0

Omogoča poseben prostor za registrirane uporabnike e-storitev

1

SKUPAJ

3

INTERAKTIVNOST
Prijava na e-novice (RSS-novice)

1

Objava in izvajanje raznih anket

1

Dostop do forumov

1

Objava bloga

1

Izvajanje različnih osebnostnih testov

1

SKUPAJ

5

UPORABNOST
Na vstopni strani je števec - objava trenutnega števila PDM

1

Omogočena je takojšnja prijava v sistem e-storitev

1

Omogoča pošiljanje SMS, MMS, e-pošte

1

Ponuja kratke filme (kako se predstaviti, iskati zaposlitev, napisati
vlogo/ponudbo delodajalcu)

0

Na vstopni stani je postavljen iskalnik o PDM

1

SKUPAJ

4

Zaposlitev.net omogoča prek svojega internetnega portala mesto, kjer se lahko iskalci
zaposlitve prijavijo in opravljajo e-storitve. Imajo moţnosti iskati delo po bazi prostih
delovnih mest, se naročati na različna obveščanja prek e-obveščevalca na zanimiva
delovna mesta in ob vsakokratnem vstopu v svoj uporabniški prostor se avtomatično
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začne iskanje ţelenih prostih delovnih mest. Obenem imajo moţnosti oblikovanja in
pošiljanja e-ţivljenjepisov, ki se jim lahko določi status aktivnega ali neaktivnega
ţivljenjepisa.
Tabela 24: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – iskalce
zaposlitve, Zaposlitev.net
E-STORITVE ZA ISKALCE ZA POSLITVE

Vrednost 0/1

Iskanje dela

1

Naročanje na PDM

1

Avtomatični "matching" med vsemi PDM

1

Vnos CV

1

E-prijava brezposelne osebe

0

E-zaposlitveni načrt

0

E-osebna mapa za shranjevanje dokumentov

0

Oddajanje e-zahtevka za denarno nadomestilo

0

SKUPAJ

4

Internetni portal Zaposlitev.net ima drugačno strategijo poslovanja kot javni zavodi za
zaposlovanje. Njegov glavni cilj je trţenje lastnih storitev, kar poteka na zelo učinkovit
način. S svojimi ponudbami pritegne veliko število obiskovalcev internetnega portala,
zato je med delodajalci velik odziv na uporabo e-storitev. Delodajalci lahko za plačilo
prek prostora za registrirane uporabnike e-storitev pregledujejo CV iskalcev zaposlitve,
prijavljajo in objavljajo ter upravljajo s prostimi delovnimi mesti. Prav tako je dobro na
internetnem portalu vzpostavljen sistem oglaševanja in predstavitev podjetja. Prek epredala lahko delodajalci kontaktirajo s kandidati in jih pridobivajo za prosta delovna
mesta (glej tabelo 25).
Tabela 25: E-storitve v prostoru za registrirane uporabnike – delodajalce,
zaposlitev.net
E-STORITVE ZA DELODAJALCE

Vrednost 0/1

Pregledovanje CV

1

Prijava in objava PDM

1

Upravljanje PDM

1

Avtomatični "matching" med vsemi iskalci zaposlitve in PDM

1

Osebna mapa delodajalca (e-predal)

1

SKUPAJ

5
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6.5 SKUPNA PRIMERJALNA ANALIZA OZ. EVALVACIJSKO POROČILO

6.5.1 Skupna analiza funkcionalnosti internetnih portalov
Zanimiva vsebina na internetnih portalih pritegne veliko število uporabnikov.
Pomembna je tudi razporeditev vsebine na poglavja in podpoglavja. Zaposlitveni portali
najbolj izpostavljajo poglavje iskanja dela in vsi analizirani internetni portali omogočajo
posebno rubriko za delodajalce, kjer lahko objavljajo prosta delovna mesta. Prav tako
velik pomen dajejo vsebini izobraţevanju, usposabljanju in raznim programom aktivne
politike zaposlovanja. Ker iskalce zaposlitve zanima predvsem vsebina prekvalifikacije
določenih poklicev zaradi večje moţnosti zaposlitve na trgu dela. Nekoliko manj je
poudarka na vsebini EURES-storitev, kjer je moţno pridobiti podrobne informacije o
zaposlovanju v tujini. Večina internetnih portalov omogoča posebno rubriko vstopnega
mesta za e-storitve; izjemi sta švedski in angleški internetni portal, ki ne omogočata
posebne rubrike oz. poglavja, namenjenega le-tem. Analiza internetnih portalov je
prikazala odsotnost samostojnega poglavja o karieri in poklicnem svetovanju pri Švedih
in internetnem portalu Zaposlitev.net.
Tabela 26: Način podajanja vsebine internetnih portalov analiziranih
zavodov

NAČIN PODAJANJA
VSEBINE

ZRSZ

ANGLE
Š-KI

AVSTRIJSKI

BELGIJ NIZO- ŠVEDS
-SKI ZEMSKI
KI

ZAPOS
LITEV.
NET

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

1

0

1

1

1

0

1

4

4

4

4

5

2

3

Obstaja iskanje dela in
omogoča oddajanja
ponudbe PDM
Obstaja rubrika
izobraţevanje,
usposabljanje in programi
zaposlovanja
Obstaja rubrika kariera in
poklicno svetovanje
Obstaja posebna rubrika
storitve EURES
Omogoča poseben prostor
za registrirane uporabnike
e-storitev
SKUPAJ
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Graf 1 prikazuje, kolikšno oceno so dosegli posamezni internetni portali javnih zavodov
za zaposlovanje in agencija za delo pri načinu podajanja vsebine. Večina zavodov je
doseglo 4 točke; najmanj švedski JZZ, največ pa nizozemski JZZ.

Graf 1: Način podajanja vsebine – število doseţenih točk

Sodobni internetni portali imajo zelo razvite interaktivne spletne strani. Uporabnik ima
ob pregledovanju vsebine in ob vnesenih podatkih moţnost dobiti neki rezultat. Tako
tabela 27 prikazuje, da večina internetnih portalov, razen angleškega JZZ, omogoča
izvajanje različnih osebnostnih testov za iskalce zaposlitve. Večina JZZ omogoča prek
internetnega portala prijavo na e-novice, ki svoje uporabnike sproti obveščajo o
novostih. Prav tako večina omogoča objavo in izvajanje raznih anket s področja
zaposlovanja – razen nizozemskega JZZ in ZRSZ. Nekoliko manj omogočajo uporabo
zaposlitvenih forumov in blogov, z izjemo belgijskega, švedskega JZZ in portala
Zaposlitev.net.
Tabela 27: Interaktivnost internetnih portalov analiziranih zavodov

INTERAKRIVNOST

Prijava na e-novice
(RSS-novice)
Objava in izvajanje
raznih anket
Dostop do forumov

ZRSZ

ANGLE- AVSTŠKI
RIJSKI

BELGI- NIZO- ŠVEDJSKI ZEMSKI
SKI

ZAPOS
LITEV.
NET

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

1
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Objava bloga
Izvajanje različnih
osebnostnih testov
SKUPAJ

0

0

0

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

2

1

3

5

1

4

5

Graf 2 prikazuje, koliko točk so dosegli internetni portali JZZ in agencije za delo pri
interaktivnosti. Največ točk sta dosegla belgijski JZZ in agencija za delo Zaposlitev.net.,
najmanj pa angleški in nizozemski JZZ.
Graf 2: Interaktivnost – število doseţenih točk

Uporabnost internetnega portala ima pomembno funkcijo pri vrednotenju. Tabela 28
prikazuje uporabnost internetnih portalov JZZ in agencije za delo. Večina JZZ, razen
ZRSZ, ima eno izmed preglednih funkcij zaposlitvenega portala, to je števec, ki številči
trenutno število prostih delovnih mest. Malo manj sta uporabni funkciji pošiljanja SMSov, MMS-ov in e-pošte za obveščanje uporabnikov o aktualnih novicah in prikazovanja
kratkih filmov za pridobivanje veščin iskanja zaposlitve. Le belgijski, nizozemski JZZ in
Zaposlitev.net omogočajo, ob vstopu na internetni portal, takojšnjo prijavo v sistem estoritev in iskalnik prostih delovnih mest.
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Tabela 28: Uporabnost internetnih portalov analiziranih zavodov

ANGLE- AVSTŠKI
RIJSKI

BELGI- NIZOZ- ŠVEDS
JSKI
EMSKI
KI

ZAPOS
LITEV.
NET

UPORABNOST

ZRSZ

Na vstopni strani je števecobjava koliko je trenutno
PDM

0

1

1

1

1

1

1

Omogočena je takojšnja
prijava v sistem e-storitev

0

0

0

1

1

0

1

Omogoča pošiljanje SMS,
MMS, e-pošte

0

0

0

1

1

1

1

Ponuja kratke filme (kako
se predstaviti, iskati
zaposlitev, napisati
vlogo/ponudbo delodajalcu)

0

1

1

1

0

1

0

Na vstopni stani postavljen
iskalnik o PDM

0

0

0

1

1

0

1

SKUPAJ

0

2

2

5

4

3

4

Graf 3 prikazuje skupno število doseţenih točk pri oceni uporabnosti internetnih
portalov JZZ in agencije za delo. Najbolj uporaben je belgijsko flamski JZZ, najmanj (ni
dosegel nobene točke) pa je internetni portal ZRSZ.
Graf 3: Uporabnost – število doseţenih točk
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Internetni zaposlitveni portal mora iskalcem zaposlitve omogočati pregledno vsebino, ki
je povezana z aktualnimi zadevami s področja iskanja dela. Podajanje vsebine mora
zaţiveti z interaktivnim odzivom računalnika na zahtevo uporabnika oz. iskalca
zaposlitve. Ko le-ta nastavi določene zahteve na zaposlitvenem portalu, je potrebno
izvesti hitro, aţurno interaktivno storitev. Večina JZZ podaja dovolj natančno in
pregledno vsebino iskalcem zaposlitve. V tem nekoliko zaostaja švedski JZZ. Manj
interaktivni internetni portal pa imajo angleški, nizozemski in slovenski JZZ. Po
kakovosti navedenega zelo izstopajo belgijski, portal Zaposlitev.net in nizozemski JZZ,
saj svoje vsebine prikazujejo na hiter način in na pravem mestu (glej tabelo 29).
Tabela 29: Skupna ocena funkcionalnosti internetnih portalov analiziranih
zavodov
OCENA
FUNKCIONALNOSTI

ZRSZ

ANGLE- AVSTŠKI
RIJSKI

BELGIJ NIZO- ŠVED-SKI ZEMSKI
SKI

ZAPOSLITEV.
NET

Način podajanja vsebine

4

4

4

4

5

2

3

Interaktivnost

2

1

3

5

1

4

5

Uporabnost

0

2

2

5

4

3

4

SKUPAJ

6

7

9

14

10

9

12

Graf 4 prikazuje skupno število doseţenih točk pri vrednotenju funkcionalnosti
internetnih portalov JZZ in agencije za delo. Največ število doseţenih točk je imel
belgijsko flamski JZZ, nato Zaposlitev.net. Povprečno zadovoljivo število so dosegli
avstrijski, nizozemski in švedski JZZ. Malo manj točk pa sta dobila ZRSZ in angleški
JZZ.
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Graf 4: Ocena funkcionalnosti – število doseţenih točk

6.5.2 Skupna analiza e-storitev v prostoru za registrirane uporabnike
Javni zavodi za zaposlovanje morajo imeti poenostavljene postopke in storitve za svoje
uporabnike. Prostor za registrirane uporabnike omogoča iskalcem zaposlitve vrsto
storitev na enem mestu, ki so med seboj povezane in zanesljive. Razvoj internetne
tehnologije je omogočil JZZ in agencijam za delo, da ponujajo iskalcem zaposlitve
aktualna delovna mesta prek internetnih baz podatkov. Prav tako imajo iskalci
zaposlitve moţnost naročanja e-obveščevalca oz. e-zaposlitvenega agenta, ki jih
obvešča o primernih delovnih mestih. Nekoliko manj so razvite storitve e-prijave v
evidenco brezposelnih oseb, pripravo e-zaposlitvenega načrta, ki je temelj za iskanje
zaposlitve in oddajanje e-zahtevkov za socialno varnost brezposelne osebe. Belgijsko
flamski, nizozemski in švedski JZZ nudijo te storitve kakovostno s pomočjo
elektronskega sistema. Nenazadnje so še zelo dobro razviti e-ţivljenjepisi, ki
omogočajo iskalcem zaposlitve osebno predstavitev delodajalcem in pripravo kratkih
vizitk, ki so namenjene hitremu vpogledu delodajalca (glej tabela 30).
Tabela 30: Analiza e-storitev v prostoru za registrirane uporabnike JZZ in
agencije za delo za iskalce zaposlitve

E-STORITVE ZA

ZRSZ

ISKALCE ZAPOSLITVE
Iskanje dela

1

ANGLE
Š-KI

AVSTRIJSKI

1

1
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BELGIJ NIZO- ŠVED-SKI ZEMSKI
SKI

1

1

1

ZAPOS
LITEV.
NET
1

Naročanje na PDM

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

E-osebna mapa za
shranjevanje dokumentov

1

0

1

1

1

1

0

Oddajanje e-zahtevka za
denarno nadomestilo

0

0

1

1

1

0

0

SKUPAJ

4

1

7

8

8

7

4

Avtomatični "matching"
med vsemi PDM
Vnos CV
E-prijava
brezposelne osebe
E-zaposlitveni načrt

V grafu 5 je prikazano število doseţenih točk pri vrednotenju razvitosti e-storitev za
iskalce zaposlitve JZZ in agencijo za delo. Maksimalno število točk sta dosegla belgijsko
flamski in nizozemski JZZ, najmanj, 1 vrednostno točko, pa angleški JZZ.
Graf 5: E-storitve za iskalce zaposlitve – število doseţenih točk

82

Internetni portali omogočajo delodajalcem popolnoma celoten postopek iskanja
kandidatov po internetu. E-zaposlovanje je z razvojem IKT pritegnil veliko delodajalcev
za uporabo internetnih storitev. Tabela 31 prikazuje, kako vsi analizirani JZZ in agencija
za delo omogočajo delodajalcem e-prijavo in objavo prostih delovnih mesta ter
upravljanje z njimi. Večina JZZ, razen angleškega JZZ, omogoča spletno pregledovanje
e-ţivljenjepisov (CV) iskalcev zaposlitve. ZRSZ in angleški JZZ ne omogočata e-predala
za delodajalce, kjer lahko vzpostavljajo kontakte s potencialnimi kandidati ter jih
obveščajo o zaposlitvenih razgovorih.
Tabela 31: Analiza e-storitev v prostoru za registrirane uporabnike JZZ in
agencije za delo za delodajalce

ZRSZ

ANGLE
Š-KI

AVSTRIJSKI

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Avtomatični "matching"
med vsemi iskalci zaposlitve
in PDM

0

0

0

1

1

1

1

Osebna mapa delodajalca
(e-predal)

0

0

1

1

1

1

1

SKUPAJ

3

2

4

5

5

5

5

E-STORITVE ZA
DELODAJALCE
Pregledovanje CV
Prijava in objava PDM
Upravljanje PDM

BELGI- NIZO- ŠVEDJSKI ZEMSKI
SKI

ZAPOS
LITEV.
NET

Graf 6 prikazuje oceno razvitosti e-storitev za delodajalce, ki so ključ do uspeha
pozitivnega e-zaposlovanja brezposelnih oseb. Tako belgijsko flamski, nizozemski,
švedski JZZ in zaposlitev.net omogočajo najsodobnejše e-storitve pri zaposlovanju za
delodajalce. Najmanj točk je dosegel angleški JZZ, tik pred njim pa je ZRSZ.
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Graf 6: E-storitve za delodajalce – število doseţenih točk
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7 UGOTOVITVE
IN
PREDLOG
VSEBINE
RAZVOJA
SAMOSTOJNEGA INFORMACIJSKEGA PROSTORA ZA
ISKALCE ZAPOSLITVE TER PREVERITEV HIPOTEZ
V tem poglavju so izpostavljeni najzanimivejši rezultati in cilji raziskovalnega dela, s
katerimi se delno ali v celoti potrjujeta obe postavljeni hipotezi. Pri proučevanju
uporabe interneta na področju zaposlovanja se je oblikoval predlog vsebine za nadaljnji
razvoj samostojnega informacijskega prostora za iskalce zaposlitve.
Kot je uvodoma omenjeno je razvoj informacijske tehnologije in s tem interneta
novejše področje. V ZDA je uporaba interneta v kadrovske namene povsem
uveljavljena. Številna podjetja iščejo nove sodelavce po internetu, ker ţelijo preveriti,
ali so kandidati sposobni delati z internetom in po njem tudi najti oglas za delo (Kač,
2000). Skozi raziskavo ugotavljamo, da so se e-storitve sprva začele ponujati
delodajalcem. Prvi zaposlitveni portali so objavljali prosta delovna mesta in tako so se
na internetnih straneh podjetij oblikovale posamične rubrike kadrovanja, ki so
vsebovale objave o prostih delovnih mestih. Raziskave kaţejo, da iskanje zaposlitve
poteka z uporabo mnogo več kanalov kot v preteklosti. Pri iskanju ţelenega delovnega
mesta v izbranem podjetju iskalci zaposlitve uporabljajo različne tehnike. V Razvitih
drţavah kadrovanje prek interneta poteka več kot 50% primerov. Za svoje potrebe so
internet začeli uporabljati drţavni uradi za zaposlovanje, kadrovske agencije, pozneje
pa tudi podjetja, ki kadrujejo neposredno preko lastnih spletnih strani. Resnični
zmagovalci spletnega kadrovanja pa so kadrovski portali, ki delujejo kot spletne
zaposlitvene agencije (Virtualno središče, 2009).
S tem razvojem so se soočale tudi drţave, ki smo jih vzeli za primerjalno analizo
uporabe interneta na področju zaposlovanja; prav gotovo so med njimi
zahodnoevropske drţave, ki uporabljajo najsodobnejša orodja in kanale iskanja
zaposlitve, in ena izmed skandinavskih drţav. Dejstvo je, da so belgijski, švedski in
nizozemski JZZ razvili najsodobnejše tehnike iskanja zaposlitve prek interneta. Belgijci
so začeli z uvajanjem t. i. "jobcomputer"- samopostreţnega terminala na uporabnikom
prilagojenih mestih, kot so: javno dostopni prostori, pošte, centri, mesta pred zavodi
itd. Z dobrimi idejami in strategijo poslovanja so dosegli, da je njihova internetna stran
ena izmed najbolj obiskanih v drţavi. Kot primer dobre prakse ugotavljamo, da je
švedski JZZ odločno vzpostavil in razvil mreţo internetnih storitev zaposlovanja. Z
uporabo IKT so uspešno razvili kontaktni center, ki logistično povezuje iskalce
zaposlitve po širokem območju Švedske. Tam so se namreč mnogi iskalci zaposlitve
srečevali s teţavami dostopa do zavoda. Tako so vzpostavili na on-line povezavi klicno
mreţo med iskalci zaposlitve in svetovalci zaposlovanja, ki iščejo skupno rešitev za
uspešno zaposlitev.
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V magistrskem delu je predstavljena ugotovitev, da je ZRSZ do leta 2007 razvijal vrsto
elektronskih in interaktivnih storitev za svoje uporabnike. V razvoju je upošteval
smernice strategije razvoja e-uprave, tako da je svoje storitve usmerjal do drţavljanov
(G2C), poslovnih subjektov (G2B), zaposlenih v Zavodu (G2E) in skrbel za povezavo
med institucijami (G2G). Razvoj internetnih storitev je vplival na odziv uporabnikov, saj
se je število pregledanih strani na spletnem naslovu ZRSZ iz leta v leto povečevalo. V
letu 2008 je internetna stran ZRSZ dosegla rekordno število pregledanih strani
(21.658.976), in sicer v rubriki Iskanje dela. Ampak kljub razvoju internetnih storitev so
obstajale nekatere pomanjkljivosti, predvsem ko govorimo o storitvah za iskalce
zaposlitve. Ponudba e-storitev za iskalce zaposlitve so premalo interaktivne in niso
povezane z zalednimi aplikacijami ZRSZ. E-storitve za registrirane uporabnike in
brezposelne osebe ne omogočajo samostojnega iskanja zaposlitve prek interneta, kjer
se lahko dobi pomoč od osebnega svetovalca zaposlitve. Prav tako ne omogoča
povezave s potencialnimi delodajalci, s pomočjo katere bi se lahko prek internetnega
portala prijavil na prosto delovno mesto. Pomanjkljivosti so tudi pri povezavi med
bazami iskalcev zaposlitve in delodajalci.
Po podatkih polletnega poročila ZRSZ je bilo v okviru uporabe e-storitev registriranih
5.880 iskalcev zaposlitve, od teh pa jih imelo 204 aktivne ţivljenjepise (e-CV). Od
19.492 registriranih poslovnih subjektov so le-ti poizvedovali po bazi e-CV le v 1.141
primerih. Upravičen razlog tako majhnega poizvedovanja ob prav tolikšnih potrebah po
novih kadrih je bil torej v nizkem številu aktivnih ţivljenjepisov, ki delodajalce ne
opogumi k uporabi elektronske baze iskalcev zaposlitve (2009, str. 10). Po naši oceni je
sistem e-storitev neučinkovito razvit zaradi nepovezovanja z zalednimi aplikacijami
brezposelnih oseb ZRSZ in neaktivaciji njihovih podatkov.
Navedene ugotovitve so nastale kot rezultat primerjave tujih zaposlitvenih portalov, ki
obstajajo ţe vrsto let, saj je potreba po tem - zaradi številčnosti tako iskalcev kot
ponudnikov del - tako velika, da je to najboljši in najlaţji način. Danes imamo ţe kar
nekaj znanih zaposlitvenih portalov, ki imajo na dan več tisoč obiskovalcev. Uporabniki
tako lahko tudi določijo, na katerem področju in na katerem internetnem portalu bodo
delo iskali. Obenem pa imajo tudi delodajalci enako moţnost. In tako sam sistem
portala poveţe obojne ukaze ter posameznikom v svojih bazah najde najprimernejše
kandidate (Zaposlitveni portal, 2009).
Iz nove strategije modernizacije ZRSZ in vizije poslovanja iz leta 2008 lahko sklepamo,
da se bodo razvile prijaznejše in učinkovitejše e-storitve do njegovih uporabnikov z
namenom večje uporabe le-teh. Iz strateških dokumentov se da ugotoviti, da bodo
storitve usmerjene na večkanalni pristop. Tak pristop razvoja modernizacije zavoda bo
sistemsko umeščen v proces dela. To bo zahtevalo sprotno uvajanje prenove poslovnih
procesov in spremembo doktrine dela z brezposelnimi osebami in delodajalci. Tako se
bodo povezale in integrirale internetne storitve z zalednimi aplikacijami ZRSZ, zaradi
prenosa podatkov se bodo povezale informacijske baze podatkov med institucijami in
86

zaposleni se bodo morali nenehno izobraţevati in usposabljati za uporabo storitev ezavoda, kjer bodo nudili stalno podporo in pomoč uporabnikom svojih storitev.
Strinjamo se, da internet postaja glavno orodje za spremljanje ponudbe aktualnih del
in da prek e-pošte poteka vedno več komunikacije med iskalci in ponudniki del.
Uporablja se za iskanje aktualnih del, informacij o podjetjih, ki nas zanimajo, ali za
pošiljanje prošenj delodajalcem (Zaletel, 2006). Po besedah Skrta se na ta način
ustvarja banka podatkov, ki je dostopna podjetjem, da lahko po potrebnih kapacitetah
povprašujejo po vnaprej opredeljenih karakteristikah (2003).
Primerjalna analiza e-storitev JZZ EU in agencije za delo je zajela funkcionalnost
internetnih portalov in ponudbo e-storitve v registriranem prostoru za iskalce zaposlitve
in delodajalce. Analizirane vsebine in e-storitve so bile izbrane po zgledu
najsodobnejših storitev, ki omogočajo uspešno iskanje zaposlitve in pridobivanje
kadrov prek interneta. Na osnovi rezultatov primerjalne analize lahko ugotovimo, da je
spletna stran ZRSZ pri podajanju vsebine za svoje uporabnike dokaj pregledna v
primerjavi z drugimi drţavami. Menimo, da morajo biti pomembne informacije o trgu
dela, ki so na voljo uporabnikom, hitre in pravočasne, pregledne in zanesljive.
Raziskave kaţejo, da so potrebe po pridobivanju dobrih informacij o dogajanju na trgu
dela poudarjene ţe nekaj desetletij. Razpolaganje z informacijami o trgu dela povečuje
transparentnost za vse, ki ţelijo razvijati osebno kariero in se izobraţevati. Oblikovale
so se sodobne napovedne študije, ki razvijajo različne metode za predvidevanje
bodočih kratkoročnih in srednjeročnih potreb po kadrih. Metoda signalov predstavlja
orodje, ki omogoča spreminjanje in odzivanje na spremembe na trgu dela (Hopkins v:
Ignjatović et al., 2007). Takšno metodo signalov identifikacije znanja na trgu dela je
razvila Švedska, kjer se lahko iskalci zaposlitve poklicno orientirajo ter preprečijo
dolgotrajno iskanje zaposlitve.
Iz rezultata primerjalne analize zaposlitvenih portalov lahko ugotovimo, da je internetni
portal ZRSZ premalo interaktiven pri podajanju svoje vsebine, predvsem ko gre za
obveščanje o aktualnih novicah s področja zaposlovanja. Ugotavljamo še, da je pri
uporabnosti internetnega portala nujno potrebno izvesti prenovo internetne strani;
internetni portal ZRSZ v primerjavi z drugimi portali JZZ in agencije za delo, nima niti
ene točke pri ocenjevanju uporabne funkcije. To pomeni, da je uvrščen na najniţjo
raven uporabnosti internetnih portalov. Najvišje točke funkcionalnosti zaposlitvenega
portala dosegata belgijski JZZ in portal Zaposlitev.net. Takšni zaposlitveni portali
zagotavljajo iskalcu zaposlitve boljši pregled nad ponujenimi deli, ki ustrezajo njegovim
znanjem, sposobnostim in preferencam ter kakovostnejšo predstavitev delodajalcem,
saj imajo ob prijavi na zaposlitveni oglas moţnost izpolniti skrbno sestavljen vprašalnik
(Skrt, 2003).
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Zato s primerjalno analizo ugotavljamo, da so e-storitve v registriranem prostoru za
iskalce zaposlitve in za delodajalce ZRSZ dosegle boljše rezultate, vendar so še vedno
pod povprečjem v primerjavi z drugimi JZZ in agencijo za delo. Menimo, da je potrebno
prenoviti poslovni proces zaposlovanja in zagotavljali storitve uporabnikom tudi z
drugimi kanali poslovanja.
Do takšnih spoznanj pri uvajanju sodobnih internetnih storitev na področju
zaposlovanja smo prišli zaradi nastajanja fleksibilnih oblik delovanja na trgu dela.
Povečal se je deleţ mladih iskalcev zaposlitve, ki so v povprečju dobro izobraţeni in
usposobljeni (uporabniki interneta in imajo dobra računalniška znanja) ter so zelo
fleksibilni in prilagodljivi na trgu delovne sile. Mladi iskalci zaposlitve so zelo aktivni in
iščejo svojo prvo zaposlitev na različne načine, relativno malo se zanašajo na zavod za
zaposlovanje oz. urad za delo. Hitro se prilagodijo novim spremembam in so se
pripravljeni dodatno izobraţevati ter so pasivni in neodločni, ki prepustijo izbiro
zaposlitve naključju ali pa še razmišljajo o različnih smereh (Podmenik, Černigoj-Sadar,
in Ivančič v: Ignjatović et al., 2007, str. 60).
Po podatkih ankete o delovni sili mladi iščejo zaposlitev zelo intenzivno in na več
različnih načinov. Način iskanja zaposlitve pa se razlikuje glede na izobrazbeno
strukturo. Deleţ mladih brezposelnih, ki intenzivno pregledujejo zaposlitvene oglase
prek interneta so srednje ali visoko izobraţeni in v starostni strukturi od 25 do 29 let
(SURS v: Ignjatović et al., 2007, str. 47). Tudi "zaradi same strukture uporabnikov
interneta so najbolj uspešna iskanja kandidatov za delovna mesta, ki zahtevajo med
peto in sedmo stopnjo izobrazbe. Iskanje manj izobraţenih kadrov so pogosto
neuspešna, ker slednji ne uporabljajo interneta, za iskanja vodstvenega kadra pa se
navadno uporabljajo druge, bolj osebne oblike kadrovanja" (Virtualno središče, 2009).
Strinjamo pa se, da je poleg novega in hitrega sistema iskanja zaposlitve še vedno
teţko iskati zaposlitev, ravno zaradi vse višje brezposelnosti kot je bila v preteklosti. Ne
samo iskalci zaposlitve tudi kadrovniki imajo z internetnim načinom dosti več dela, ker
imajo tudi več prijav na zaposlitvene oglase. (Virtualno središče, 2009) Zato
predlagamo, da se mora vzpostaviti poseben sistem razvrščanja novih kandidatov in
iskanje najprimernejših od teh. Zato je kadrovanje v podjetjih postalo pomemben in
kar obsegajoč sistem poslovanja.
V nadaljevanju magistrskega dela je predlagana vsebina za razvoj samostojnega
informacijskega prostora za iskalce zaposlitve. Gre za prostor s sodobnimi orodji in
pripomočki, ki so namenjeni iskalcem zaposlitve za uspešno in učinkovito iskanje
zaposlitve prek interneta. ZRSZ je v strategiji e-Zavoda umestil projekt samostojnega
prostora za iskalce zaposlitve in opredelil osnovna poglavja vsebine, vendar so po
opravljeni primerjalni analizi internetnih storitev JZZ in agencije za delo sledile ideje in
spoznanja, ki bi bile koristen argument za upoštevanje priporočil in spodbud k
oblikovanju zasnove omenjenega projekta.
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7.1 PREDLOG ZA RAZVOJ SAMOSTOJNEGA
PROSTORA ZA ISKALCE ZAPOSLITVE

INFORMACIJSKEGA

V tem poglavju bo na podlagi primerjalne analize in spoznanj ter ugotovitev pri
raziskavi magistrskega dela predlagana vsebina za razvoj sodobne internetne aplikacije
t. i. samostojnega informacijskega prostora za iskalce zaposlitve. Predlagan model
vsebine bo namenjen tako iskalcem zaposlitve, ki niso prijavljeni na Zavodu, kot tudi
brezposelnim osebam, prijavljenim na Zavodu s statusom registrirane brezposelne
osebe. Storitve, ki jih bo ponujala ta aplikacija, so namenjene določeni ciljni skupini,
predvsem mladim oz. osebam, ki znajo uporabljati računalnik in internet. Rešitev se bo
našla tudi za ciljno skupino, ki malo manj obvladajo računalnik in internet. Zavod bo
preko programov aktivne politike zaposlovanja organiziral računalniške tečaje in
brezplačne delavnice v okviru sluţbe za razvoj in promocijo e-zavoda, ki jih bodo
usposabljali za tovrstno uporabo e-storitev Zavoda.
AVTENTIKACIJA OZ. PREPOZNAVANJE UPORABNIKA: uporabnik bo imel na voljo dve
moţnosti prijave v informacijski sistem. Prva je prek digitalnega podpisa, s katerim
lahko pridobi vlogo na Upravni enoti ali na ZRSZ (novopooblaščeni organ za
sprejemanje vlog). Druga moţnost pa je prijava z uporabniškim imenom in geslom. Ta
je omejena pri uporabi storitev, ker ne gre za t. i. prepoznavnega uporabnika. Zlasti
informacijski sistem je v celoti prilagojen brezposelnim osebam, ki so prijavljene na
Zavodu in jim ponuja enake moţnosti uporabe storitev kot bi bile neposredno na Uradu
za delo. Omogoča pa tudi en del storitev osebam, ki niso prijavljene na Zavodu.
PRIJAVA V EVIDENCO BREZPOSELNIH OSEB (BO): uporabnika se lahko na osnovi
digitalnega podpisa prijavi v evidenco BO. V primeru, da nima digitalnega podpisa, se
mora za izveden postopek prijave identificirati z osebnim dokumentom na pristojnem
uradu za delo, kjer dobi status t. i. prepoznavnega uporabnika. Po določenih korakih se
uporabnik prijavi v register BO: 1. korak: izjava o izpolnjevanju pogojev za vpis v
evidenco BO, 2. korak: vpis kontaktnih podatkov, 3. korak: vnos izobrazbe in
dodatnega znanja, 4. korak: vpis zadnjega delovnega mesta in prenos podatkov iz baze
pokojninskega zavarovanja (ZPIZ) in zdravstva (ZZZS) in 5. korak določanje termina za
informativni motivacijski seminar in prvi svetovalni intervju pri svetovalcu zaposlitve.
Med prijavo se poveţeta bazi podatkov Zavoda in DURSA, ki preveri dodatne dohodke
uporabnika.
E-ZAHTEVEK ZA DENARNO NADOMESTILO (DN): uporabnik v 4. koraku prijave v
evidenco BO (vnos podatkov o zadnji zaposlitvi) ali pa preko e-dokumentnega sistema
izbere vlogo e-DN in vloţi zahtevek za DN. Obstaja moţnost, da se mu avtomatično
ponudi zahtevek za DN, seveda ko sistem zazna, da uporabnik izpolnjuje osnovni pogoj
za DN (prenehanje delovnega razmerja ne zaradi njegove krivde ali volje). Pogoj je, da
uporabnik navede svoj transakcijski račun (TRR) in naziv banke. Takrat se sproţi
povezava med bazama podatkov Zavoda in DURS-a, kjer se pridobijo podatki o 12
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izplačanih plačah zaradi odmere višine DN. Podatki se prenesejo v socialno varnost,
kjer vse tudi vodi postopek izdaje odločbe za DN. Uporabnik lahko vidi stanje postopka
za izdajo DN in lahko se odpravi vročitev odločbe v osebni mapi ali portfoglio (več v
nadaljevanju).
INFORMATIVNO MOTIVACIJSKI SEMINAR (IMS) in E-ZAPOSLITVENI NAČRT (ZN): ko
uporabnik odpravi vse faze prijave in z digitalnim podpisom podpiše prijavni obrazec,
se vodi v register BO. Obveznost Zavoda je, da BO seznani s pravicami in obveznostmi
do Zavoda. IMS je oblika, pri kateri se prek video posnetka ali v tekstovni obliki
prikaţejo pravice in obveznosti BO. Ena od dolţnosti BO je, da mora v sodelovanju s
svetovalcem zaposlitve pripraviti ZN, ki je temeljna podlaga za iskanje zaposlitve na
Zavodu. BO si izbere določeni termin za pripravo ZN ter hkrati opravi prvi svetovalni
intervju s svetovalcem zaposlitve. Preko on-line sistema se poveţe s svetovalcem
zaposlitve, s katerim pripravita ZN. Ko si je postavil zaposlitvene cilje za iskanje
zaposlitve, ga mora poslati prek e-sistema v potrditev svojemu svetovalcu zaposlitve.
BO je časovno omejena pri oblikovanju ZN-ja; v primeru pripomb in teţav, se naroči pri
svetovalcu zaposlitve na pristojnem uradu za delo.
ISKANJE DELA: ko je BO oblikovala ZN, se ji ti podatki poveţejo z bazo prostih delovnih
mest (PDM) in se ji avtomatično izpišejo primerna aktualna PDM. Ob vsakršnem vstopu
v internetno aplikacije, se ji izpišejo primerna PDM. Obstaja pa tudi moţnost
samostojnega iskanja PDM po drugih zastavljenih kriterijih. BO se lahko prijavi na
aktualno PDM tako, da prek sistema e-prijave preveri podatke o delodajalcu (povezava
s spletno stranjo podjetja, če jo ima, in prek AJPES-a), napiše sprejemni dopis, priloţi
ţivljenjepis (CV) in odpošlje delodajalcu. BO se lahko naroči na SMS-obveščanje o
zaposlitvenih razgovorih na prijavljeno PDM. S tem se zagotovi hiter odziv na razpis in
v čim krajšem času realizira zaposlitev. Prek e-naslova in RSS-novic lahko prejema
obvestila o PDM.
E-ŢIVLJENJEPIS (CV): BO lahko oblikuje v elektronski obliki svoj CV, v katerem se
delodajalcu predstavi in prikaţe svoje kompetence ter dodatna znanja. Ob prijavi BO se
izvozijo določeni podatki v bazo CV , kjer si BO po navodilih oblikuje svoj e-CV. Če ţeli,
lahko svoj e-CV aktivira tako, da omogoči delodajalcem vpogled v svoje osebne
podatke CV-ija; tako je moţna komunikacija in povezava s potencialnim delodajalcem.
E-VIZITKA: e-vizitka omogoča s kratko predstavitvijo in pomembnejšimi podatki večjo
pozornost delodajalcem pri pregledu baze iskalcev zaposlitve. Tako lahko s pomočjo esvetovalcev pripravijo svojo e-vizitko. E-vizitka ima dodano vrednost pri vsebini
podatkov o moţnih vključitvah v programe aktivne politike zaposlovanja (APZ) BO. S
tem bi se povečala pozornost BO delodajalcem, kjer bi le-ti bolj zaposlovali BO, ki
izpolnjujejo pogoje za posamezne subvencije iz programov APZ. Prav tako se ti podatki
prenašajo v aplikacijo za delodajalce, kjer imajo moţnost vpogleda v bazo aktualnih
programov APZ in s tem število BO, ki izpolnjujejo pogoje za posamezni program.
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E-PORTFELJ (osebna mapa): je osebna mapa BO, kjer lahko shranjuje svoje
dokumente za iskanje zaposlitve. Lahko v osebni mapi shrani več (do 5) CV, ponudbe
za zaposlitev, skenirane dokumente (spričevalo, diplomo, reference, priporočila,
pohvale, certifikate o pridobljenem znanju) ipd. V Osebni mapi se shranjujejo rezultati
opravljenih različnih testov osebnostnih lastnostih, delovnih navad, kompetenc (več v
odstavku Moj ţelen poklic). BO lahko v osebni mapi prevzame z varnim digitalnim
podpisom odločbo o DN in odločbo o povračilu potnih stroškov za aktivno iskanje
zaposlitve. Osebna mapa je povezana z mapo ZAPOSLITVENI DNEVNIK, kjer se
spremlja aktivnost BO. V določenem obdobju mora BO opraviti aktivnosti, ki so vezane
na njeno aktivno iskanje zaposlitve (zaposlitveni načrt). BO ima moţnost vpogleda,
kakšno je stanje postopka pri odločanju o pravici DN: ali je vloga popolna ali
nepopolna, kdaj so obdobja nakazila DN, informativni izračun o višini prejemka DN. BO
si lahko v osebni mapi prevzame in shranjuje tudi pogodbe o vključitvah v programe
APZ, različne tečaje (jezikovne, praktične, računalniške). S tem se uporabniku omogoča
celoten vpogled v vključene aktivnosti ter se ga sproti obvešča o pričetku in zaključku
aktivnosti posameznega programa.
MOJ ŢELEN POKLIC: vsebuje opis poklicev, raziskovanje le-teh, moţnosti izobraţevanja
in prekvalifikacije (poklica). Poleg tega se omogoča uporabniku prek posebnega
programa izračun in napoved poloţaja poklica prihodnosti na trgu dela. Lahko opravi
različne teste o osebnostnih lastnostih, kompetencah, delovnih navadah, Hollandov test
idr. Obstaja tudi moţnost povezave z e-svetovalcem za nudenje pomoči - strokovnih
nasvetov pri določenih korakih poklicnega raziskovanja. Tako BO omogoči laţjo
poklicno orientacijo pri izbiri pravega poklica in posledično vključitev v zaposlitev.
E-DOKUMENTACIJSKI SISTEM: je sistem, ki skrbi za izvajanje vlaganja in upravljanja z
dokumenti, kot so: zahtevek za DN, povračilo potnih stroškov, oblikovanje ZN, CV in
drugih dokumentov, ki se povezujejo med bazami podatkov, aplikacijo in Zavodom
(svetovalci). Ta prostor bo neposredno omogočal oddajanje zahtevkov v elektronski
obliki, kjer bodo pravilno izpolnjeni zahtevki posredovani pristojnim sluţbam Zavoda.

7.2 PREVERITEV IN POTRDITEV HIPOTEZ

1. Z uvedbo e-poslovanja na Zavodu RS za zaposlovanje bodo e-storitve
zagotavljale višjo oz. vsaj enako kakovost pomoči iskalcem zaposlitve, kot
jim jo nudi pri neposrednem obisku na Zavodu.
V okviru modernizacije ZRSZ je vzpostavljen strateški dokument razvoja e-Zavoda, po
katerem so oblikovane vsebine za razvoj e-storitev za uporabnike. Strategija deluje po
načelu "Enotno in kakovostno", kar pomeni, da so in bodo storitve zajete po enakem
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sistemu poslovanja kot na uradu za delo. Prav tako je razvita strategija poslovanja
samostojnega informacijskega prostora za iskalce zaposlitve, v katerem se bodo
izvajale temeljne naloge: prijava brezposelne osebe, priprava zaposlitvenega načrta,
iskanje dela, shranjevanje in arhiviranje dokumentov v osebni mapi in oddajanje
zahtevka za denarno nadomestilo. Da je hipoteza 1 potrjena, dokazujejo podatki o
sprejetih strategijah poslovanja z uvedbo IKT, ki zagotavlja večkanalno poslovanje
ZRSZ s svojimi strankami oz. iskalci zaposlitve. Raziskave namreč kaţejo, da ima
iskanje zaposlitve prek interneta prednosti, ki zagotavljajo večjo učinkovitost in hitrejše
pridobivanje podatkov od delodajalcev. Sodobna internetna orodja za iskanje zaposlitve
omogočajo kandidatom izrazitejšo predstavitev njihovih kompetenc in znanj, ki so
zanimiva za delodajalce.

2. Funkcionalnost delovanja internetnega portala Zavoda RS za zaposlovanje
in ponudba e-storitev v registriranem prostoru za iskalce zaposlitve so
primerljive s ponudbo drugih evropskih javnih zavodov za zaposlovanje.
Ocena funkcionalnosti delovanja internetnega portala ZRSZ pri podajanju vsebine,
interaktivnosti in uporabnosti v primerjavi z evropskimi javnimi zavodi za zaposlovanje
in agencijo za delo dosega najniţjo oceno: 6 točk. E-storitve za iskalce zaposlitve v
registriranem prostoru za uporabnike so ocenjene pod povprečjem. ZRSZ ne zagotavlja
v celoti najsodobnejših e-storitev zaposlovanja, ki se uporabljajo v drugih evropskih
javnih zavodih. Hipotezo 2 lahko delno potrdim, ne morem pa je v celoti, saj niso
doseţeni primerljivi rezultati v primerjalni analizi internetnih portalov evropskih javnih
zavodov za zaposlovanje in agencije za delo.
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8 ZAKLJUČEK
Razvoj informacijske tehnologije in uporaba interneta sta razvila sistem zaupanja za
razvijanje poslovnih projektov, kjer ima največji pomen elektronsko poslovanje. To je
posledica stabilnosti in široke uporabe informacijske infrastrukture, v katero so vstopili
mnogi konzorciji druţbenega delovanja: šolstvo, kabelska TV, zabavna industrija,
časopisne hiše, knjiţnice, javne in zasebne sluţbe ter drugi. Pomen interneta je v tem,
da se z njegovo uporabo ţeli: izboljšati trţno in industrijsko konkurenčnost posameznih
drţav na globalnem trgu, povečati produktivnost raziskovalne in razvojne dejavnosti,
zvišati izobraţevalno uspešnost pri sedanji in bodoči generaciji, izboljšati dostopnost do
raznih storitev in dvigniti učinkovitost uporabe informacijskih virov ter drugo.
Elektronsko poslovanje dojemamo kot evforijo, ki je zajela vsa področja poslovanja. Vsi
poslovni sistemi gradijo novo obliko poslovanja, pri kateri ima glavni pomen internet.
Uporaba elektronskih storitev je rezultat uspešnega razvoja elektronskega poslovanja,
zato se storitve razvijajo z namenom izboljšati dostopnost, doseči nizke stroške
poslovanja in prijazno enostavne postopke izvedbe le-teh. Pri izgradnji novih poslovnih
sistemov moramo upoštevati vse dejavnike, ki bodo vplivali na uporabo e-storitev.
Zajeti moramo vprašanja druţbenega razvoja, same kulture in vrednotenja
informacijskega razvoja, ki bodo vplivala na smer in stopnjo razvitosti e-storitev. Tako
je javna uprava z uporabo informacijske tehnologije razvila vrsto e-storitev, ki so
prijazne do svojih uporabnikov. Razvil se je drţavni portal, ki ponuja e-storitve po
sistemu ţivljenjskih dogodkov. Tako drţavni portal nudi boljšo e-upravo, usmerjeno v
storitve, ki zagotavlja manjšo birokracijo in večjo kakovost storitev namenjenih svojim
uporabnikom.
Prav zagotovo je razvoj elektronskega poslovanja vplival na področje zaposlovanja.
Tradicionalni način zaposlovanja – je zahteval tako z vidika kadrovanja delodajalcev kot
tudi z vidika iskalcev zaposlitve - spremembe pri procesu izvajanja storitev
zaposlovanja. S pomočjo sodobne in razvite IKT ter z uporabo interneta so se oblikovali
novi procesi. Z različnimi pristopi prek večkanalnega poslovanja so se razvila
najsodobnejša orodja za iskanje zaposlitve prek interneta. Storitve za iskalce zaposlitve
prek interneta omogočajo hitro, preprosto in učinkovito iskanje zaposlitve, kjer lahko
le-ti pridobijo vse informacije, podatke in strokovno pomoč pri reševanju problema
nezaposlenosti. Danes se je izjemno razširila ponudba in uporaba e-storitev na
področju zaposlovanja zaradi enostavnih in prijaznejših korakov do zaposlitve. Zato so
se morale številne organizacije, ki se ukvarjajo z zaposlovanjem, prilagoditi sodobnemu
sistemu poslovanja.
Razvoj e-zaposlovanja je pozitivno vplival na iskalce zaposlitve, ker je s svojimi
storitvami na zaposlitvenih portalih omogočil celotni postopek izvedbe zaposlitve
brezposelne osebe oz. iskalca zaposlitve v elektronski obliki. Te spremembe so vplivale

93

tudi na način poslovanja javnih zavodov za zaposlovanje. Ena od največjih institucij v
Sloveniji - Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) ţe nekaj let uvaja e-storitve za svoje
uporabnike na področju zaposlovanja. Z novim načinom razmišljanja so razvili
strategijo poslovanja, t. i. modernizacijo Zavoda, ki ima kot prednostno nalogo razviti
storitev in procese poslovanja s podporo IKT. Z deleţem evropskih sredstev se razvijajo
projekti razvoja e-Zavoda, ki bo temeljil na samostojnem informacijskem prostoru za
iskalce zaposlitve. To pomeni, da bo ZRSZ s svojo modernizacijo spremenil doktrino
dela s strankami, kajti svoje poslovne sisteme bo prenesel tudi na druge
komunikacijske kanale, kot je internet.
V primerjalni analizi razvoja e-storitev evropskih javnih zavodov za zaposlovanje v
primerjavi z ZRSZ ugotavljam, da je na primarnem mestu nujna posodobitev sistema
izvajanja e-storitev za svoje uporabnike. Uporabnost internetnih storitev se bo morala
posodobiti in razviti po sistemu najsodobnejših e-storitev, kot jih uporabljajo drugi
internetni portali zaposlovanja. E-storitve v registriranem prostoru za uporabnike
omogočajo premalo funkcionalnosti za samostojno opravljanje nalog pri iskanju dela in
zaposlovanju. S primerjalno analizo evropskih JZZ smo ugotovili, da je glavna
pomanjkljivost e-storitev ZRSZ povezava med iskalci zaposlitve, delodajalci in
strokovnimi svetovalci zaposlovanja. Praksa drugih evropskih JZZ kaţe, da so sistemi
zaposlovanja vzpostavljeni s podporo IKT. Tako imajo sodobni zavodi za zaposlovanje
nadzor nad izvajanjem aktivnosti iskalcev zaposlitve, s čimer jim omogočajo strokovno
pomoč pri iskanju zaposlitve in drugih storitev prek internetnega portala. Vzpostavljene
so tudi elektronske povezave z delodajalci, s pomočjo katerih lahko prek vstopnih
kanalov komunicirajo s potencialnimi delavci, izvajajo selekcijske postopke
zaposlovanja, sprejemajo vloge in ponudbe iskalcev zaposlitve.
Razvoj e-storitev zaposlovanja je potrebno spremljati, nadgrajevati, posodabljati in
prilagajati trgu dela. Uvedba e-zaposlovanja v poslovnem sistemu vpliva na dosedanji
tradicionalni način poslovanja. Zato je potrebno s strateškimi odločitvami zgraditi novi
elektronski sistem poslovanja, hkrati postopoma opuščati stari tradicionalni sistem in
tako vzpostavljati nov način poslovanja s svojimi strankami. Prav zagotovo bo z
modernizacijo storitev ZRSZ poslovni pristop drugačen, kot je bil v preteklosti. ZRSZ bo
moral odločno narediti korak pri uvedbi e-poslovanja s svojimi strankami, pri čemer bo
razvil svoje delovne aplikacije v povezavi z internetnimi storitvami po sistemu on-line
komunikacijo med strokovnim osebjem in iskalci zaposlitve. Tako bodo storitve bolj
uporabne in funkcionalne v prostoru za registrirne uporabnike, saj bodo morale
dosegati standarde kakovosti uporabe.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
AJPES
APZ
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G2E
GSM
HR – XML
IKT
IMS
JZZ
LP ZAP
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PDM
RS
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SEC
SEP
SEZ 2013
SMS
UD
ZN
ZPIZ
ZRSZ
ZZZPB
ZZZS

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Aktivna politika zaposlovanja
Brezposelne osebe
Center za informiranje in poklicno svetovanje
Centralni register prebivalstva
Centralna sluţba
Curriculum Vitae (ţivljenjepis za sluţbo)
Denarno nadomestilo
Davčna uprava Republike Slovenije
Evropska Unija
European Employment Services (evropska mreţa javnih sluţb za
zaposlovanje)
Storitve usmerjene podjetjem
Storitve usmerjene drţavljanom
Storitve usmerjene med organi
Storitve usmerjene zaposlenim
Global System for Mobile communication (Svetovni standard mobilnih
komunikacij)
Human Resiurce – Extensible Markup Language (poseben način
elektronskega zapisovanja podatkov z upravljanjem človeških virov)
Informacijska komunikacijska tehnologija
Informativno motivacijski seminar
Javni zavod za zaposlovanje
Ankete o letnem poročilu zaposlovanja delodajalcev
Območna sluţba
Prosta delovna mesta
Republika Slovenija
Rich Site Summary (zgoščeni povzetek strani)
Znanja in spretnosti za nova delovna mesta (Sporočilo komisije
evropskemu parlamentu)
Strategija elektronskega poslovanja
Srednjeročne strateške usmeritve razvoja in upravljanja storitev Zavoda
za obdobje 2008 do 2013
Short Message Service (kratka sporočila)
Urad za delo
Zaposlitveni načrt
Zavod za pokojninsko in invalidsko zaposlovanje
Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje
Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
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IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORJA
S podpisom zagotavljam, da:
• je predloţeno magistrsko delo z naslovom Primerjalna analiza uporabe interneta na
področju zaposlovanj izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;
• je delo popravljeno v skladu s pripombami mentorja in članov komisije.
• sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev, ki jih uporabljam v predloţenem
delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili;
• se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata bodisi
v obliki dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje misli oz.
ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorskih in sorodnih
pravicah, Uradni list RS št. 139/2006);
• je elektronska oblika identična s tiskano obliko predloţenega dela ter soglašam z
objavo dela na fakultetnih straneh;
• da je delo lektorirala prof. Terezija Caserman.
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