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Strategije pridobivanja kadrov na Idrijskem in Cerkljanskem 

IZVLEČEK 

V diplomskem delu smo se osredotočili na strategije pridobivanja kadrov na 

Idrijskem in Cerkljanskem, od koder tudi prihajam. Glavni motiv diplomskega dela 

je izvedeti, kako delodajalci iščejo nove sodelavce, kakšne metode selekcije 

uporabljajo in kateri poklici so zanje zanimivi. V teoretičnem delu so podrobno 

predstavljene metode pridobivanja in selekcije kadrov v sklopu zaposlovanja novih 

sodelavcev. Pridobivajo jih lahko z oglasi v medijih, s priporočili znancev, preko 

interneta, svetovalnic itd. Po odzivu največ uporabljajo selekcijske preizkuse, kamor 

spadajo tehnike intervjuvanja, metode selekcije s pomočjo opazovalnih centrov, 

testov, priporočil in življenjepisa.  

Z uporabo anketnih vprašalnikov smo na Idrijskem in Cerkljanskem raziskali 

različne metode pridobivanja kadrov, ki se jih podjetja poslužujejo, in ugotovili, 

kateri so najpogostejši. Nadalje nas je zanimalo, kakšne selekcijske preizkuse 

uporabljajo in po katerem kadru največ povprašujejo. Izvedeli smo, da bi kandidate 

najraje privabili glede na priporočila znancev, s posredovanjem agencij, zavoda za 

zaposlovanje in z oglasi v sredstvih javnega obveščanja. Najpogosteje uporabljeni 

selekcijski preizkusi so različne oblike intervjuja, selekcija na podlagi življenjepisa 

in priporočil. Podjetja največ povprašujejo po diplomiranih inženirjih strojništva in 

elektrotehnike, strojnih tehnikih, prodajalcih, mehanikih, voznikih, strojnikih težke 

gradbene mehanizacije in kuharjih.  

KLJUČNE BESEDE 

Kadrovanje, pridobivanje kadra, metode selekcije kadra, Idrijsko-Cerkljanska regija, 

želeni poklici. 
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TITLE 

Strategies for recruitment in the Idrija and Cerkno region 

ABSTRACT 

In this thesis we focus on strategies for recruitment in the Idrija and Cerkno region, 

from which also come. The main motivator in the thesis is the opportunity to learn 

first-hand how employers looking for new employees, what method of selection used 

and which professions are interesting to them. In the theoretical part, specific 

methods of production and selection of staff within the recruitment of new 

employees. Acquire them through advertisements in the media, with the 

recommendations of acquaintances over the Internet, counselors and in many other 

ways. When prompted by the applicable selection tests, which include interviewing 

techniques, methods of selection through observation centers, tests, 

recommendations and CV. We also presented the Idrija and Cerkno region and 

survey. 

Using questionnaires, we in the Idrija and Cerkno exploring the methods used for 

recruitment companies and which are the most common. In addition to acquiring our 

wondered what kind of selection tests used and by which scene demanded. We 

learned that most attract candidates to the recommendations of acquaintances, 

through the agencies of the Employment and advertisements in the media. The most 

commonly used selection tests are different forms of interview, selection on the basis 

of CV and recommendations. Companies up demand for graduate engineers 

mechanical engineering and electrical engineering, mechanical technicians, dealers, 

mechanics, drivers, machining of heavy construction machinery and cooks. But do 

not want to employ social science generally and qualified staff. 

KEYWORDS 

Recruitment, procurement staff, staff selection methods, Idrija – Cerkno region, the 

desired professions 
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1 UVOD  

V diplomskem delu želimo raziskati strategije pridobivanja kadrov v podjetjih na 

Idrijskem in Cerkljanskem, od koder tudi prihajam. Ker smo v času recesije in s tem 

povezani brezposelnosti, smo se odločili, da iz prve roke izvemo, katerih kadrov je preveč 

in po katerih je na trgu dela trenutno največ povpraševanja. Ključno vprašanje danes je, 

kako pridobiti ustrezno zaposlitev, kako se najbolje pripraviti in izvesti intervju na 

razgovoru želene službe. Od delodajalcev smo želeli izvedeti, na podlagi česa se med 

vsemi prijavljenimi kandidati odločijo za najustreznejšega, torej, katere prednosti naj 

izbrani kandidat ima. Dobri delodajalci vedo, da je izbor kadra zelo zahteven proces, kateri 

lahko močno vpliva na celoten poslovni sistem. Sestavili smo preprost vprašalnik, ki 

zajema sedemnajst vprašanj, nanašajo pa se na želje delodajalca po dodatnem kadru. Gre 

za vprašanja, npr. ali bi usposobil kader, ki ga podjetje že ima, ali bi se odločil za nove 

sodelavce itd. Sicer je odgovor na to vprašanje odvisen od števila zaposlenih v podjetju, 

načina in dinamike dela, posledično pa tudi od panoge poslovanja podjetja.  

1.1 Cilj diplomskega dela 

Prepogosto slišimo, da podjetja zapirajo vrata in ljudje v teh težkih časih ostajajo brez dela. 

Veliko izmed njih je tudi v zrelih letih, ko težko dobijo drugo zaposlitev. Prav tako pa tudi 

mladi vse težje dobijo (prvo/pravo) zaposlitev. Z  diplomskim delom želimo spoznati in 

preizkusiti uporabnost metod, ki se jih delodajalci poslužujejo znotraj Idrijsko-Cerkljanske 

regije. Delodajalce smo vprašali, kaj je zanje pomembno, ko se odločajo za novega 

sodelavca, ter kateri poklici jih posebej zanimajo in kateri ne? Cilj diplomskega dela je iz 

prve roke izvedeti, na kakšne načine delodajalci pridobivajo zanimive in kakovostne 

kandidate za prosta delovna mesta.  
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2 PRIVABLJANJE KANDIDATOV  

Vsak delodajalec lahko novega kandidata izbira po drugačnih poteh, a iz istega vzroka, tj. 

pomanjkanja kadra. Ko delodajalec išče novega sodelavca, se mora pri tem vprašati nekaj 

ključnih vprašanj, tj. vedeti mora kakšne lastnosti mora sodelavec imeti, kakšne pogoje 

mora izpolnjevati in koliko jih pravzaprav potrebuje. Do odgovorov na ta vprašanja pa si 

delodajalec lahko pomaga tako, da specificira delovno mesto bodočega kandidata. Ko ima 

jasne odgovore na ta vprašanja, se odloči za privabljanje kandidatov in izbira med veliko 

metodami. 

2.1 Oglasi v sredstvih javnega obveščanja 

Nekateri delodajalci se odločajo za iskanje novih sodelavcev preko oglasov v sredstvih 

javnega obveščanja. Veliko jih objavlja oglase, ti pa se periodično ponavljajo v določenem 

časovnem terminu na lokalnih radijskih in televizijskih postajah. Delodajalec v svojem 

oglasu objavi število prostih delovnih mest, stopnjo izobrazbe, dodatne kompetence 

bodočega kandidata, zaželene delovne izkušnje itd. Oglasi so lahko objavljeni tudi v raznih 

revijah in časopisih, kjer določene rubrike namenjajo lokalnim delodajalcem in njihovim 

objavam prostih delovnih mest. Kragelj in Pervanje (2009) v naslednjih točkah 

opredeljujeta zelo koristne pristope, ki se jih delodajalci poslužujejo in predstavljajo zelo 

pomemben faktor pri sestavi in objavi oglasa za novo prosto delovno mesto.  

2.1.1 Metode notranjega privabljanja kandidatov  

Manjše organizacije običajno uporabljajo dokaj neformalne načine privabljanja 

kandidatov, kjer se v vodstveni ekipi v sodelovanju s kadrovsko službo pogovorijo o 

mogočih notranjih kandidatih, malo večja podjetja objavijo interni razpis na oglasni deski 

ali v internem časopisu, lahko pa povsem neformalno povabijo h kandidaturi potencialne 

zainteresirane kandidate za določeno delovno mesto (Kragelj, Pervanje, 2009). 

2.1.2 Odločitev za objavo oglasa 

Z oglasom podjetja želijo pritegniti kandidate, ki ustrezajo raznim strokovnim merilom, 

imajo ustrezno znanje za opravljanje dela in podobne osebnostne vrednote, kot jih 

zagovarja posamezna  družba ter jih zaposlitev iskreno zanima (Kragelj, Pervanje, 2009). 
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2.1.3 Kako oblikovati oglas in kaj napisati vanj 

Menimo, da je premišljeno in nedvoumno jasno sestavljen oglas ključen za privabljanje 

novih kandidatov. Kandidati, ki se bodo odzvali, bodo iz sporočila jasno razbrali, kaj 

podjetje od njih pričakuje. Za objavo oglasa veljajo določena pravila, katerih se  

delodajalci poslužujejo. V oglasu za prosto delovno mesto lahko opredelimo naslednje 

vsebinske sklope: 

- predstavitev podjetja (dejavnost, pozicioniranje v gospodarskem prostoru), 

- naziv delovnega mesta, 

- kompetence, vrednote, in strokovna merila za kandidaturo, ki morajo biti praviloma 

merljive, 

- odgovornosti delovnega mesta,  

- navedba oblike delovnega razmerja in dolžine poskusne dobe (za nedoločen ali 

določen čas, po pogodbi itd), 

- vabilo ali ponudba, 

- zaključek, v katerem so navedeni vsi pogoji prijave, rok prijave, kontaktna številka 

in naslov, kamor iskalec zaposlitve pošlje vlogo ali pa pridobi dodatne informacije 

(Kragelj, Pervanje, 2009). 

 

2.1.4 E-kadrovanje z vidika podjetniških uporabnikov 

Modernejša oblika kadrovanja je e-kadrovanje. Kragelj in Pervanje (2009, str. 39) o njem 

menita sledeče: »Napredne oblike oglaševanja združujejo tako splošno kot kadrovsko 

oglaševanje in dostop do spletne baze iskalcev zaposlitve. Storitev je pomembna predvsem 

za mala in srednje velika podjetja, ki uporabljajo storitve specializiranega ponudnika 

spletnega kadrovanja, saj sama niso zmožna proizvesti dovolj velike odmevnosti svojih 

zaposlovalnih potreb. Za velika podjetja so storitve morda manj zanimive, saj se običajno 

sama odločijo za lasten zaposlitveni portal v obliki podstrani internetne predstavitve 

podjetja. Res pa je, da tudi večja podjetja lahko koristno izkoristijo ponujene dodatne 

storitve v obliki orodij za selekcijo in hitro korespondenco s kandidati, lastne strani pa 
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koristijo kot dodaten vir za t. i. »employer branding«, tj. sporočilo javnosti, da so odprti za 

kadrovanje, da se razvijajo in skrbijo za lasten pritok zainteresiranih kakovostnih 

sodelavcev.«  

2.2 Posredovanje agencij 

V Sloveniji je veliko kadrovskih agencij, katera se ukvarjajo s pospeševanjem 

zaposlovanja. Ena izmed takšnih agencij je tudi Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje, ki se ukvarja z dodatnim usposabljanjem nezaposlenih in jih poskuša čim 

hitreje zaposliti. Na Zavod RS za zaposlovanje se prijavijo osebe, katerim preneha delovno 

razmerje z delodajalcem, poteče študentski ali dijaški status in še ne dobijo zaposlitve itd. 

Delodajalec glede na potrebe po novem kadru na Zavod RS za zaposlovanje pošlje objavo 

po odprtju prostega delovnega mesta, kandidat pa se na to prosto delovno mesto prijavi 

tako, da na delodajalčev naslov pošlje prijavo z življenjepisom oz. vso potrebno 

dokumentacijo, ki jo delodajalec zahteva. Zavod RS za zaposlovanje je tako rekoč vezni 

člen med dejanskim kadrom in delodajalcem. Na Idrijsko-Cerkljanskem je bilo 31. 8. 2012 

brezposelnih 387 oseb; od tega v občini Cerkno 96, v občini Idrija pa 299 oseb.  

2.2.1 Kako lahko podjetju pomaga Zavod za zaposlovanje 

Kragelj in Pervanje (2009, str. 45) navajata da je »Zavod RS za zaposlovanje […] 

ustanova, katere cilj je posredno in neposredno prispevati k povečanju zaposlenosti 

prebivalstva v Sloveniji. Poslanstva zavoda se nanašajo tudi na pospešitev posodobitev 

sodelovanja z delodajalci, omogočanje pregleda nad naborom delovne sile iz uradne 

evidence brezposelnih oseb v Sloveniji in izvajanje pomoči pri razvoju poklicne kariere 

uporabnikom storitev. Zavod je zavezan tudi k povečanju vseh vrst mobilnosti delovne sile 

v Sloveniji.«  

Menimo, da je tovrstna oblika pomoči podjetjem v veliko pomoč, saj je tako vzpostavljena 

močna vez med Zavodom za zaposlovanje in določenim podjetjem. Posledica te vezi je 

hitrejše zaznavanje potreb po novih delavcih in obratno, torej pregled nad delovno silo, 

katera je na razpolago, kar pa pomeni tudi hitrejše zaposlovanje. 
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2.2.2 Najem delovne sile preko zaposlitvenih agencij 

Današnje konkurenčno okolje sili delodajalce, da tudi na področju zaposlovanja delujejo 

čim bolj fleksibilno. Tako morajo biti tudi delodajalci zelo prilagodljivi. Vse večji je 

poudarek na novih oblikah zaposlovanja, ki so lahko ugodnejše tako za delavce kot tudi za 

delodajalce. Zaposlovanje preko agencije je oblika zaposlovanja, ki delodajalcem omogoča 

večjo fleksibilnost v smislu prilagajanja stroškov dela, gibanju povpraševanja po njihovih 

produktih. Pri najemu delovne sile preko zaposlitvenih agencij gre za tripartitni odnos med 

delavcem, agencijo in naročnikom. Te agencije so zasebne narave, so posredniki, saj 

podjetjem z lastno selekcijo iščejo ustrezne kandidate in tako olajšajo delo delodajalcem 

(Kragelj, Pervanje, 2009).  

V Idrijsko-Cerkljanski regiji se večja podjetja čedalje bolj poslužujejo zaposlovanja preko 

agencij, predvsem pri zaposlovanju tujcev. Tovrstno zaposlovanje prinaša kar nekaj 

nevarnosti; npr. podjetje Žito, čigar delavci so bili prisiljeni delati preko slovaške 

zaposlitvene agencije. Če bolj podrobno prebrskamo po tej zgodbi, ugotovimo, da je 

agencija prekršila slovensko delovno pravo in delavcem v smislu »vzemi ali pusti« 

ponudila pogodbo, s katero naj bi delavec mesečno zaslužil le 327, 20 € bruto, čeprav je v 

Sloveniji minimalna bruto mesečna plača 763 €. Posledično bi podjetje znižalo tudi stroške 

dela. Problem je predstavljala tudi sama pogodba, ki ni bila ustrezno sestavljena. Menimo, 

da se tovrstne krivice ne bi smelo dopuščati. Inšpekcijske službe bi morale agencije 

pogosteje preverjati in krivci ustrezno kazensko odgovarjati.  

2.3 Akcije po šolah 

Mnogo podjetij obišče osnovne, srednje šole in fakultete, kjer iščejo kandidate, ki so v 

zaključku šolanja in z odličnimi ocenami oz. potencialni kader z vrlinami, ki so bistvene v 

njihovem poslovnem okolju. Učence in dijake z reklamnim materialom informirajo, 

posledično pa tudi usmerjajo, kje naj nadaljujejo šolanje. Učenci, dijaki in študenti iz prve 

roke izvejo več o samem konkretnem delu in zaposlitvi. Menimo, da gre za zelo koristne 

informacije, čeprav se povpraševanje na trgu dela zelo hitro spreminja.  

2.3.1 Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami 

Kragelj in Pervanje (2009, str. 43) navajata: »V zadnjih desetletjih je postalo nekaj 

poklicev izrazito deficitarnih in v stiski, ki jo čutijo podjetja, ki delujejo na teh področjih, 
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so se razvile številne aktivnosti, ki vsaj malo blažijo pomanjkanje določenih kadrov, 

predvsem naravoslovnih smeri. Za podjetja, ki so nosilci razvoja na določenem področju, 

je ključno, da v svoje vrste privabljajo mlade, še neizkušene potenciale, zato je sodelovanje 

z izobraževalnimi ustanovami vse bolj pomembno. Tega se zavedajo tudi šole in fakultete, 

ki tako sodelovanje podpirajo tudi z lastnimi aktivnostmi.«  

Menimo, da je sodelovanje podjetij z različnimi izobraževalnimi ustanovami zelo 

pomembno, saj se na tak način kreirajo novi poklici, kateri so produkt raziskav v 

ustanovah in  podjetjih. Mnoga podjetja se zavedajo, da je znanje, ki ga mladi prinašajo v 

podjetja, izhod iz krize.  

2.4 Štipendiranje 

V Sloveniji obstajajo tri vrste štipendij:  

 Zoisova, do katere so upravičeni učenci, kateri imajo odličen učni uspeh. 

 Državna štipendija je namenjena vsem tistim, kateri so socialno ogroženi in jim 

izobraževanje predstavlja veliko finančno breme. Po mnenju Ministrstva za delo, 

družino in socialne zadeve je namen državne štipendije spodbujanje izobraževanja 

in doseganja višje izobrazbene ravni upravičencev, hkrati pa je njen namen vzbuditi 

odgovornost upravičencev za šolanje in študij ter skrajšati dobo študija (Državne 

štipendije, 2012). 

 S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega 

poklica oz. izobrazbe, kar omogoča njihovo večjo zaposljivost. Kadrovske 

štipendije dodeljujejo delodajalci upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje po 

tem zakonu, razen starostnega pogoja, in pogoje, določene v splošnih aktih 

delodajalca (prvi odstavek 21. člena Zakona o štipendiranju). V okviru spodbud za 

izobraževanje pozna Zakon o štipendiranju neposredno sofinanciranje kadrovskih 

štipendij delodajalcem (35. člen) in posredno sofinanciranje kadrovskih štipendij 

nosilcem enotnih regijskih štipendijskih shem ali samoupravnim lokalnim 

skupnostim (36. člen). Sredstva za neposredno oz. posredno sofinanciranje 

kadrovskih štipendij dodeljuje Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in 

štipendije na podlagi javnega razpisa. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 

delodajalcu in nosilcu regijske štipendijske sheme ali samoupravni lokalni 

skupnosti sofinancira 50 % dodeljene kadrovske štipendije. Število sofinanciranih 

http://www.sklad-kadri.si/
http://www.sklad-kadri.si/
http://www.mddsz.gov.si/
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štipendij je odvisno predvsem od razvojnih potreb delodajalca oz. od indeksa 

razvojne ogroženosti regije (Kadrovske štipendije, 2012).  

 

2.5 Priporočila znancev 

Priporočila znancev imajo pri delodajalcih posebno težo, ker gre za direktno informacijo o 

določenem kandidatu. Priporočilo je največkrat pisno, čeprav je lahko tudi ustno, napišejo 

pa ga profesorji, bivši delodajalci, nadrejeni ali delodajalci, pri katerih je kandidat opravljal 

ali delo preko študentskega servisa ali prakso oz. preteklo delovno mesto in pridobil razne 

kompetence. Najpomembnejši podatki za bodočega delodajalca so posameznikove 

kakovosti, spretnosti, posebnosti in lastnosti, ki se poleg vrste delovnega mesta in 

opravljanja najpomembnejših nalog ter časovnega obdobja prav tako napišejo v priporočilo 

(Lipičnik, 1998).  

2.6 Svetovalnice 

V Sloveniji je veliko kadrovskih svetovalnic, ki pomagajo pri zaposlovanju. Delodajalci 

posredujejo potrebe po kadrih, svetovalnice pa kandidate usmerjajo k delodajalcu. 

Svetovalnice pomagajo kandidatu odkriti kompetence, ki jih ima, in na podlagi le-teh 

poiskati oz. najti ustrezno zaposlitev (Lipičnik, 1998).  

Z delom, ki ga opravljajo svetovalnice, se povsem strinjamo, saj npr. nekomu izguba 

službe, katero je dolga leta opravljal, lahko pomeni velik šok. Svetovalnice pomagajo 

omiliti ta šok tako, da prepričajo kandidate, da niso povsem »neuporabni in odpisani«. 

Pomagajo jih motivirati in usmerjati k poklicem, za katere svetovalnice menijo, da bi bili 

uspešni. Vsi vemo, da so v življenju edina stalnica spremembe, zato ne gre drugače, kot da 

se prepustimo toku in iz dneva v dan delamo le najboljše. Tudi na univerzi nas je obiskala 

karierna svetovalka, ki poklicno svetuje ljudem na poti k zaposlitve. V sklopu delavnice 

smo obširno izvedeli, kako zelo so pomembne vsakršne izkušnje, ki smo jih pridobili s 

študentskim delom. Marsikdo celo življenjepisa ni znal napisati, ta pa je osnoven 

dokument, s katerim se delodajalcu predstavimo, čeprav delodajalec zaposli celotnega 

človeka, ne le tisto plat, ki jo predstavimo v svoji prošnji ali življenjepisu.    
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3 SELEKCIJSKI PREIZKUSI  

Poznamo šest selekcijskih preizkusov, ki jih delodajalci uporabljajo pri izbiri ali selekciji 

kandidatov. Vsak delodajalec ima svoj način izbiranja kandidatov glede na vrsto dela, ki 

ga opravlja. Med selekcijske preizkuse uvrščamo prijavo na delo, intervju, opazovalni 

center, zdravstveni pregled, priporočila in življenjepis (Lipičnik, 1998).  

Selekcija kadrov je faza v procesu izbiranja najustreznejšega kandidata. V praksi so se 

razvile različne selekcijske metode, ki jih kadroviki in drugi strokovnjaki uporabljajo pri 

izboru najboljših kandidatov med zbranimi (Kragelj, Pervanje, 2009). 

Vsak selekcijski preizkus zase predstavlja individualno metodo, katera je lahko močno 

orodje pri izbiri kandidata, če je uporabljena pravilno. Mogoče je težava pri izbiranju 

kandidatov v podjetjih ta, da se večina podjetij preveč poslužuje tradicionalnih selekcijskih 

preizkusov, premalo pa sledi novim, s katerimi bi lahko uspešneje izbrali kandidate. 

Kadrovske službe bi morale biti bolj odprte za drugačne selekcijske preizkuse. Da bi jih 

osvojile in pravilno uporabljale, bi se lahko povezale z različnimi izobraževalnimi 

ustanovami v sklopu usposabljanj in jih prakticirale v podjetjih.  

3.1 Prijava na delo 

Po zakonu o delovnih razmerjih mora delodajalec objaviti javni razpis za prosto delovno 

mesto, sam način objave pa je odvisen od želje in potreb njega samega. Metoda prijave na 

delo zajema spontane prijave kandidatov na delo. Spontana objava kandidata, ki se javi na 

objavljeno prosto delovno mesto, je običajno skromna in vsebuje le toliko podatkov, kot 

jih je delodajalec v objavi zahteval. Prijavljene kandidate se zato povabi, da dajo nekaj več 

podatkov o sebi, kateri lahko koristijo pri nadaljnji selekciji. Prijave, katere kandidati 

izpolnijo na sedežu delodajalca, so navadno sestavljene iz dveh delov. Prvi del vključuje 

podatke, s katerimi se oseba formalno predstavi in na podlagi katerih je mogoče opraviti 

vrsto formalnosti pri zaposlovanju. Ti podatki so: ime in priimek, ime očeta, matere, datum 

in kraj rojstva, naslov, zakonski stan, število otrok, končana šola itd. Drugi del t. i. prijave 

pa je lahko različen glede na vrsto dela. Ta del prijave vključuje podatke, ki so strokovne 

narave, npr. pridobivanje izkušenj, strokovna izobrazba, kje, kdaj in pri kom je bil v 

delovnem razmerju, koliko zaposlitev je kandidat že zamenjal, razlog zapuščanja 

prejšnjega delovnega mesta, koliko časa že dela v stroki, s kakšnimi težavami se je že 
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srečal in kako bi jih/je razrešil itd. (Lipičnik, 1998). Na podlagi prijave na prosto delovno 

mesto naj bi bilo moč izbrati ustreznega kandidata, uspešnost kandidata pa je odvisna tudi 

od števila vseh prijavljenih na razpis.  

Ta metoda je daleč najbolj razširjena, ker je določena tudi v skladu z zakonom. Torej 

zakon določa, da je razpis za delovno mesto potreben. O uspešnosti te metode je veliko 

odvisno od podjetja samega in nadaljnje izbire kandidata.   

3.2 Opazovalni centri 

S pravimi opazovalci se lahko kmalu ugotovi, če je kandidat s svojimi značajskimi 

lastnostmi res pravi za določeno delovno mesto. Rezultati, ki se jih dobi s tem selekcijskim 

orodjem, so lahko zelo zanesljivi, tudi sama tehnika sodi med boljše (Lipičnik, 1998).  

Na spletu smo zasledili podjetje, ki izvaja opazovalne centre za naročnike. Imenuje se 

Video center d. o. o. in v sklopu svoje ponudbe za razvoj kadrov nudi tudi »Interplace 

testiranja« ali testiranja v prostoru. Strokovnjaki opazujejo določeno skupino ali 

posameznike in ugotavljajo oblike osebnosti po Belbinovi definiciji timskih vlog. Vsaka 

vloga v timu ima svojo funkcijo. (Interplace, 2013) 

- Snovalec: Snovalci so potrebni pri tvorjenju novih predlogov in pri reševanju 

obsežnih problemov. Snovalce pogosto potrebujemo v začetnih fazah projekta ali 

ko je projekt v zastoju. Pogosto se uveljavijo kot ustanovitelji podjetij ali kot 

ustvarjalci novih proizvodov. Če je v podjetju preveč snovalcev, to znižuje 

učinkovitost podjetja, ker snovalci porabijo veliko časa za uveljavljanje svojih 

zamisli in za medsebojna trenja (Belbinove timske vloge, 2013). 

- Koordinator: Koordinatorji dobro vodijo tim posameznikov z različnimi 

sposobnostmi in osebnimi značilnostmi. Bolje se obnesejo pri delu s kolegi na 

enakovrednem ali podobnem položaju, kot pa pri usmerjanju podrejenih. Njihovo 

geslo bi lahko bilo »posvetovanje z zadržanostjo«. Verjamejo v mirno reševanje 

problemov. V nekaterih organizacijah se koordinatorji spopadajo s tvorci zaradi 

nasprotujočih si stilov vodenja (Belbinove timske vloge, 2013). 

- Tvorec:  Tvorci so v glavnem dobri managerji, ker ustvarjajo akcijo in uživajo pod 

pritiski. Odlikujejo se pri vlivanju življenja v tim in so zelo koristni v skupinah, 
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kjer politični zapleti upočasnjujejo dogajanje. Tvorci se znajo dvigniti nad take 

probleme in prevzeti vodstvo. Radi izvedejo potrebne spremembe in brez 

pomislekov izvajajo tudi neprijetne ukrepe. Kot nam pove že ime, skušajo 

skupinsko diskusijo ali dejavnosti spraviti v neko obliko ali v okvir. Verjetno so 

najučinkovitejši člani s tem, da zagotavljajo pozitivna dejanja (Belbinove timske 

vloge, 2013). 

- Opazovalec: Opazovalci oz. ocenjevalci se pri analiziranju problemov in 

ocenjevanju zamisli ter predlogov počutijo kot doma. Zelo dobro pretehtajo dobre 

in slabe strani dane možnosti. Nepoučenim se zdijo suhoparni, dolgočasni ali celo 

preveč kritični. Nekateri se čudijo, kako so postali managerji, kljub temu pa so 

mnogi zelo uspešni na ključnih položajih. Na določenih delovnih mestih, je namreč 

uspeh odvisen od relativno majhnega števila ključnih odločitev (Belbinove timske 

vloge, 2013). 

- Sodelavec: Timski delavec preprečuje medsebojne spore v timu in tako omogoča 

drugim, da lahko učinkovito sodelujejo. Ker ne mara prepirov, si zelo prizadeva, da 

jih obide. Ni neobičajno, da timski delavci zasedejo visoke managerske položaje, še 

zlasti, če so na linijskih managerskih pozicijah v glavnem tvorci. V takih situacijah 

diplomatske sposobnosti timskega delavca ter sposobnost dojemanja postanejo 

pravi zaklad, še posebej v managerskem režimu, kjer se konflikti pogosto 

pojavljajo ali jih umetno zatrejo. Timskih delavcev – managerjev nihče ne smatra 

za nevarne in so zato najbolj priljubljeni med podrejenimi. Timski delavci delujejo 

blažilno. Izboljša se timska zavest in ljudje ob njihovi navzočnosti bolje sodelujejo 

(Belbinove timske vloge, 2013). 

- Izvajalec: Izvajalci so koristni zaradi svoje zanesljivosti in občutka za praktično 

uporabnost. Uspejo zato, ker so učinkoviti in imajo občutek za možno iz ustrezno. 

Pravijo, da mnogi vodilni ljudje opravljajo tisto delo, ki jim je všeč, zanemarjajo pa 

neprijetne naloge. Za razliko od njih, izvajalec opravi vse kar je potrebno. Dobri 

izvajalci pogosto napredujejo do visokih vodstvenih mest po zaslugi 

organizacijskih sposobnosti in učinkovitosti pri opravljanju nujno potrebnega dela 

(Belbinove timske vloge, 2013). 
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- Dovrševalec: Dovrševalci so neprecenljivi tam, kjer naloge zahtevajo veliko 

koncentracijo in natančnost. V timu ustvarijo občutek nujnosti in pravočasno 

izpolnjujejo roke. V managementu se odlikujejo z visokimi zahtevami, skrbijo za 

natančnost, podrobnosti in vztrajnostjo (Belbinove timske vloge, 2013). 

- Strokovnjak: V nekaterih timih so strokovnjaki nenadomestljivi, saj posredujejo 

dragocena znanja, na katerih temeljijo storitve ali izdelki podjetja. Kot managerji 

so cenjeni zato, ker vejo o stvareh več kot ostali in se lahko odločajo na osnovi 

kompleksnih izkušenj (Belbinove timske vloge, 2013). 

Pri takem preizkusu se pokaže tudi kandidatova notranjost, osebnost, njegova nagnjenja, 

karakter, česar pa z direktnimi vprašanji ne izvemo. S pravimi taktikami in opazovalci 

lahko dobro ugotovimo kandidatovo osebnostno podobo, kar pomeni, da s celostno podobo 

človeka laže predvidevamo, kako bo kandidat v določenih situacijah odreagiral in se 

odločal. Tako testiranje je pomembno, ker se vsak glede na Belbinove timske vloge v 

okolju in dani situaciji obnaša drugače. 

3.2.1 Testiranje na praktičnem primeru 

Da se kandidata preizkusi, se mora ustvariti okolje, v kakršnem bo deloval. Kandidata se 

postavi v konkretno situacijo z določeno nalogo, katero opravi v omejenem času. V tem 

času skrbni opazovalci razčlenjujejo njegove ideje in skušajo ugotoviti, kako bi se kandidat 

obnesel pri resničnem delu in/ali takšnega kandidata sploh potrebujejo (Lipičnik, 1998).  

Testiranje na praktičnem primeru je zelo dobro, saj delodajalec kandidatu dejansko 

predstavi realno problematiko ali praktično delo, katero bo kandidat opravljal, če bo 

izbran. Tako delodajalec lažje presodi, ali je kandidat tudi motiviran za opravljanje takega 

dela. Npr. mlado dekle se prijavi na prosto delovno mesto za delo kuharja v priznani 

restavraciji. Delodajalec zahteva strokovnost in natančnost ter profesionalne kuharske 

veščine. Kandidatki izroči list, na katerem so napisane tri jedi, za pripravo vsake pa ima na 

voljo eno uro. Delodajalec jo med delom opazuje in na koncu poda svoje mnenje. Na 

podlagi nalog ugotovi, ali bi bila kandidatka primerna za delovno mesto ali ne.  
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3.2.2 Skupinske razprave 

Med tehnike selekcioniranja kandidatov pri opazovalnih centrih sodi tudi preizkušnja 

skupinske razprave. Udeleženci dobijo problem, skupinsko pa ga morajo razrešiti. Po 

načinu, kako kandidati delujejo v skupini, kako med seboj komunicirajo, kakšne ideje 

oblikujejo in kako uporabljajo ideje drugih, analitiki opazovalci sklepajo o kandidatovih 

zmožnostih za skupinsko delo (Lipičnik, 1998).  

Ta metoda skupinske razprave še bolj nazorno pokaže osebnost kandidatov, saj se lažje 

izkaže in prepozna npr. posameznikovo nagnjenje h konfliktnemu obnašanju. 

3.2.3 Trenerji spretnosti 

Tovrstni trenerji spretnosti pri nas niso razširjeni, podjetja v tujini pa se te strategije na 

veliko poslužujejo. Trenerji spretnosti delujejo znotraj podjetja in pomagajo zaposlenim, 

da osvojijo določene spretnosti, da lažje opravljajo delo, na katerega so postavljeni. To 

delavcem dvigne raven kompetenc, posledično pa pomaga tudi k napredovanju. (Lipičnik, 

1998)  

Ker je dinamika podjetij na trgu dela velika, menimo, da bi bila naša podjetja verjetno bolj 

uspešnejša, če bi imela več trenerjev uspešnosti. Če se morajo podjetja hitro prilagajati 

trgu, se boriti za svoj obstoj, to pomeni, da se morajo tudi zaposleni na ključnih delovnih 

mestih hitro prilagajati. V primer, če bi podjetja imela trenerje spretnosti, bi se te 

prilagoditve vršile hitreje in uspešneje.  

3.3 Življenjepis, prošnja, ponudba 

Ti dokumenti običajno (ne pa nujno) predstavljajo prvi stik med potencialnim kandidatom 

in potencialnim delodajalcem.  

Življenjepis je preprosto selekcijsko orodje, ki povzema kandidatovo preteklost, torej 

resnične podatke, katere je moč preveriti. Vseboval naj bi šest vrst podatkov: osebne 

podatke (ime, priimek, naslov, telefonske številke, elektronski naslov), dosedanjo delovno 

kariero, izobrazbeno pot, delovne izkušnje z navedbo posebnih spretnosti in dosedanjih 

odgovornosti, priznanja in nagrade, priporočila z naslovi in telefonskimi številkami tistih, 

ki so jih izdali. Na podlagi načina življenja v preteklosti in zaslug kandidata ter njegovih 

spodrsljajev skušajo v organizacijah sklepati na njegovo prihodnje vedenje. Takšna presoja 
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je lahko zelo zmotna, saj je pri tem potrebno upoštevati še okoliščine, ki so pogojevale 

človekove reakcije v preteklosti. Tudi če bi v prihodnje prišlo do enakih okoliščin, ki so 

odločilno vplivale na posameznikove pretekle odločitve, ni nujno, da bi bile reakcije 

enake. V tem času se je oseba namreč nekaj naučila in mogoče tudi spremenila svoj način 

odzivanja, kar je zelo pomembno. Tako ni povsem zanesljiva napoved vedenja, če se 

sklepa le iz vedenja v preteklosti (Lipičnik, 1998).  

V zadnjem času je zelo pogosta oblika življenjepisa CV ali Curriculum vitae. To je 

strukturiran obrazec, ki za razliko od esejske oblike življenjepisa predstavlja kandidatovo 

preteklost v predpisani formalno strukturirani tabelarični obliki; dobimo ga na spletnem 

naslovu http://www.europass.si/ (Dokumenti Europass, 2012). Vsak posameznik lahko 

izbira med rubrikami, katere lahko poljubno dodaja ali odstrani, glede na njegove 

kompetence, znanja. Kandidat tu navede vsa neformalno pridobljena znanja, kot so tečaji 

in seminarji, znanje jezikov, vozniško dovoljenje in vsa dodatna znanja, katera obvlada oz. 

predstavljajo konkurenčno prednost pred drugimi kandidati. 

Prošnja ne poudarja prednosti, ki jih kandidat ponuja, niti pričakovanj prosilca, pač pa je 

namenjena rešitvi nekega eksistenčnega ali socialnega problema nosilca. Vloga je odziv na 

objavljeno ali razpisano delovno mesto. Jasneje so predstavljene želje in pričakovanja 

kandidata na eni strani, na drugi strani pa tisto, kar on ponuja. Opredeljene so podlage, za 

katere se kandidat smatra za primernega.  

S ponudbo (za sodelovanje) pa poskuša potencialni kandidat vzbuditi pozornost 

potencialnega delodajalca, čeprav ta aktivno ne išče ali zaposluje novih sodelavcev 

(Kragelj, Pervanje, 2009).  

3.4 Intervju  

Delodajalci se pri selekciji kandidatov najpogosteje poslužujejo metode intervjuja 

kandidata. Da je pogovor uspešen, se morata tako delodajalec kot tudi kandidat nanj 

ustrezno pripraviti. Izvedba ne zahteva nobenega posebnega predznanja. Poznamo kar 

nekaj oblik intervjujev, preko katerih lahko delodajalec prepozna bodočega potencialnega 

kandidata. Delodajalec lahko izpraša kandidata na kar nekaj različnih načinov, pri čemer 

lahko dobi zelo veliko informacij o kandidatu. Pripraviti mora tudi paleto pravih vprašanj, 

ki so za pridobitev dela zelo pomembna in kandidat mora nanje odgovoriti. 
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3.4.1 Klasični strukturirani intervju 

Ta oblika, kjer se kandidat sreča s predstavnikom podjetja na individualnem razgovoru 

(one-to-one), je še vedno najpogostejša. Običajno poteka po vnaprej določenem scenariju, 

razgovor pa vodi predstavnik podjetja. Njegova značilnost je strukturiranost, saj se selektor 

s kandidatom v vodenem razgovoru sistematično pogovori o obdobju šolanja, ga podrobno 

povpraša o vseh dosedanjih zaposlitvah, izkušnjah, razlogih za zamenjavo zaposlitve, o 

prostočasnih aktivnostih, ambicijah, osebnih vrednotah in kariernih ciljih (Kragelj, 

Pervanje, 2009). 

3.4.2 Direktni intervju 

Z direktnim intervjujem se lahko direktno povpraša po vseh formalnih podatkih, katerih se 

ni pridobilo na podlagi kandidatove prijave. Ta vrsta intervjuja lahko zamenja kandidatovo 

izpolnjevanje prijave, saj gre za vprašanja starosti, stanovanja, itd.  

Značilnost te vrste intervjuja je togost, saj ima spraševalec vnaprej pripravljena vprašanja, 

od katerih ne odstopa in ki so vsem kandidatom postavljena enako. Včasih je tak intervju 

uporabljen pri manj usposobljenih spraševalcih, ki nato odgovore lahko med seboj 

primerjajo. To je verjetno tudi edina prednost tega tipa intervjuja, saj ne dovoljuje 

sproščenega in naravnega pogovora (Kragelj, Pervanje, 2009). 

3.4.3 Podrobni intervju 

Gre za vnaprej pripravljena vprašanja in po Lipičniku za »zelo podrobna vprašanja o 

pojavih, ki nas zanimajo«, pri katerem intervjuvanca silijo, da določene pojave komentira 

(Lipičnik, 1998, str. 101). To je zelo zanimiva metoda, kjer mora kandidat, odvisno od 

delovnega mesta, komentirati določeno problematiko, vprašanjem, ki so tekom intervjuja 

zastavljeni, pa se ne more izmikati. 

3.4.4 Panelni intervju 

Značilnost tega intervjuja je, da na selektorjevi strani sedi in v razgovoru aktivno sodeluje 

več strokovnjakov – od tri do pet članov (včasih tudi več, a le izjemoma), ki so lahko iz 

različnih poslovnih delov podjetja (npr. kadrovske službe, prodaje, računovodstva, financ 

itd). Spraševalci postavljajo vprašanja, povezana s konkretnim delovnim mestom, katero je 

praviloma povezano z več poslovnimi funkcijami. Ker gre za poglede na delovne naloge in 
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kandidatovo vlogo z več vidikov, je ta tip intervjuja praviloma objektivnejši, za kandidata 

pa bolj stresen, saj mora obvladovati komunikacijo z več sogovorniki. Kandidat mora torej 

pokazati komunikacijsko spretnost, izkaže se njegovo vedenje v stresni situaciji in 

sposobnost obvladovanja skupine. Običajno je ta tip intervjuja uvrščen v selekcijski 

postopek po uvodnem intervjuju, saj zahteva udeležbo več odgovornih oseb, katerih čas je 

omejen (Kragelj, Pervanje, 2009). V tem primeru se hitro pokaže razgledanost in 

iznajdljivost kandidata pri odgovarjanju in poznavanjem problematike. Te oblike intervjuja 

bi se lahko delodajalci posluževali večkrat, še posebno takrat, kadar iščejo sodelavce za 

bolj odgovorna delovna mesta in imajo opraviti z več strokami hkrati.  

3.4.5 Nestrukturirani intervju 

Tovrstni nestrukturirani intervju je tudi precej pogost. Lipičnik meni, da je »ta vrsta 

intervjuja […] primerna za izbiro potencialnih vodij. Najlaže se v tem slogu pogovorimo s 

kandidatom, če mu predstavimo zgodbo iz podjetja in ga prosimo, naj komentira, kako bi 

ravnal ali kaj situacija pomeni. To je intervju, pri katerem kandidatu ne postavljamo 

klasičnih vprašanj, temveč mu sugeriramo določene vsebine, ki jih mora komentirati.« 

(Lipičnik, 1998, str. 101)  

Predstavitev situacije podjetja potencialnemu kandidatu je zelo specifična metoda, kjer je 

kandidat postavljen v konkretno situacijo in mora komentirati njeno razrešitev. Odločanje 

ni povsem enostavno, za dobro vodenje pa mora kandidat imeti ogromno znanja, 

kompetenc in izkušenj iz zelo različnih področij. 

3.4.6 Globinski intervju 

Pri globinskem intervjuju se ugotavlja kandidatovo mnenje, nagnjenja in namere. 

Kandidata lahko vprašamo npr. zakaj misli, da ga vse to sprašujemo, kako si zamišlja 

svojo prihodnost in prihodnost podjetja, če bo sprejet itd. Ta intervju je po mnenju 

Lipičnika uporaben predvsem pri izbiri strokovnih in vodilnih sodelavcev (Lipičnik, 1998). 

Osnovna značilnost tega tipa intervjuja je, da na osnovi delovanja kandidata v preteklosti 

predvidevamo njegovo delovanje v podobni situaciji v prihodnosti. Zato so vprašanja v 

tem tipu intervjuja natančno usmerjena v določeno ravnanje v določeni situaciji, v občutke, 

vedenje, doživljanje dogodka in posledic. Situacije, o katerih teče pogovor, so realno 

mogoče in lahko značilne za delovno mesto, za katero se kandidat poteguje. Običajno se 
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vprašanja nanašajo na reševanje problemov in konfliktnih situacij pri delu (npr. reševanje 

reklamacij), prilagodljivost spremembam, obvladovanje več nalog hkrati, delovanje v 

stresnem okolju in podobno. Selektor pričakuje konkretne odgovore, predstavitev rešitve, 

kandidatovo vlogo pri tem, občutke ob reševanju problema in pogled nanj z razdalje. 

Kandidat mora predstaviti ne le odziv, temveč tudi pristop k problemu. Vprašanja torej 

niso hipotetična, ampak se nanašajo na konkretne situacije (Kragelj, Pervanje, 2009). Za 

uspešnost podjetja je pomembno, da je vizija podjetja enaka viziji zaposlenih. Le v tem 

primeru je lahko podjetje uspešno v najširšem kontekstu.  

3.4.7 Stresni intervju  

Ta oblika intervjuja izpostavi kandidata stresni situaciji, ki je povzročena z načinom 

sprejema kandidata (npr. čakanje na sestanek), vodenja razgovora (npr. sarkastično 

vedenje, premori v toku razgovora, izzivalna vprašanja, ki zadevajo kandidatovo  presojo, 

več intervjujev v zaporedju itd.) ali preizkusom znanja. Kandidat se mora v takem primeru 

odzvati hladnokrvno in izzivanja ne sme jemati osebno. Namen takega intervjuvanja je 

odkriti morebitne prikrite vedenjske motnje, preveriti kandidatovo prenašanje stresa in 

vedenje v izrazito stresnih situacijah (Kragelj, Pervanje, 2009). 

Lipičnik (1998) pravi, da se ga delodajalci poslužujejo takrat, ko želijo izvedeti, kako se 

kandidat znajde v neprijetnih položajih. Če npr. (iz)vemo, da kandidat kadi, mu v 

sproščenem pogovoru z njim ponudimo cigareto, kjer pa v bližini ni pepelnika. Ker se od 

tovrstnih intervjujev pričakuje kandidatova iznajdljivost, bo kandidat ali poprosil za 

pepelnik, pepel začasno stresal v svojo roko ali pa se znašel na svoj način. 

Mogoče bi se te metode pogosteje posluževali pri izbiri kandidatov, ki bodo na svojem 

delovnem mestu imeli opravka z ljudmi. Delo z ljudmi različnih osebnosti, starostnih 

skupin, mišljenj, nagnjenj, veroizpovedi itd. lahko v kandidatu sproža stresne situacije, 

katere mora človek znati nadzorovati. 

3.5 Testi  

Delodajalci se najpogosteje poslužujejo dveh vrst testov: testa v konkretni in testa v 

eksperimentalni situaciji. Ker gre za simulacijo realnega delovnega okolja, se poskuša 

ugotoviti kandidatove zmožnosti v dani simulirani situaciji.  
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3.5.1 Test v konkretni situaciji 

Lipičnik (1998, str. 102) pravi da se »pri testu v konkretni situaciji […] kandidatu zaupa 

konkretno nalogo, ki jo mora opraviti. Naloga naj bi bila iz okvira nalog razpisanega 

prostega delovnega mesta. Iz rezultata, ki ga je kandidat dosegel pri konkretnem delu, se 

sklepa na njegove zmožnosti, ne da bi vedeli, za katere gre. Če je pri delu uspešen, gotovo 

ima tiste zmožnosti, ki so za delo potrebne in obrnjeno.« Pomanjkljivost te metode, na 

katero opozarja tudi Lipičnik (1998) je vsekakor ta, da se po tem konkretnem poskusu ne 

more sklepati, pri katerih delih bi se te zmožnosti še lahko izkazale.  

3.5.2 Test v eksperimentalni situaciji 

Postopek testiranja v eksperimentalni situaciji poteka tako, da si delodajalec izmisli take 

naloge, katere po teoretičnih predpostavkah zahtevajo enake zmožnosti, kot tiste, ki jih bo 

kandidat opravljal. Na podlagi reakcij in rešitev se lahko sklepa, ali ima kandidat določene 

zmožnosti, katere bi lahko uporabil pri konkretnem delu, ali ne. Če jih ima, potem se 

upravičeno domneva, da jih bo izkoristil pri konkretnem delu, ki mu je namenjeno. 

Eksperimentalno testiranje se zaradi zapletenosti navadno prepušča posebnim 

strokovnjakom, psihologom oz. ustreznim institucijam (Lipičnik, 1998).  

Metoda testa v eksperimentalni situaciji je med manj razširjenimi. Za take teste po navadi 

pripravljajo npr. vojake ali policiste, pilote ipd. kader. Zanje je značilna psihična in fizična 

vzdržljivost v najtežjih pogojih. Pri izbiri kandidatov simulirajo realno stanje, kakršno jih 

čaka. 

3.6 Priporočila 

Kragelj in Pervanje (2009, str. 98) pravita da je »preverjanje referenc […] eno najbolj 

občutljivih dejanj v procesu izbora kandidatov. Proces preverjanja referenc zahteva 

posebno pazljivo pripravo, spoštovanje zasebnosti kandidata in visoko profesionalen 

pristop. Po drugi strani pa je preverjanje referenc skoraj nenadomestljivo in daje odlične 

rezultate. Potrjuje namreč informacije, ki smo jih o kandidatu izluščili skozi druge metode 

v selekcijskem procesu, ali pa jih ovrže in doda nov pogled na delovanje, učinkovitost in 

vedenje kandidata v specifičnih realnih situacijah. Poleg tega vse več ponarejenih 

dokumentov, odkritih v zadnjih letih, govori v prid preverjanju referenc.«  
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Delodajalec lahko priporočila zahteva od oseb, ki kandidata poznajo, ali od prejšnjih 

delodajalcev. Priporočilo je lahko pisno ali ustno, zanesljivost teh podatkov pa večja, če se 

osebno pozna tistega, ki podatke daje. Zanesljivost podatkov se poveča tudi, če se tistemu, 

ki daje priporočilo, pošlje vprašalnik. S tem vprašalnikom se usmerja njegovo priporočilo 

na tiste podatke, katere delodajalec potrebuje, in povečuje njihovo uporabnost (Lipičnik, 

1998).  

3.7 Zdravstveni pregled 

Pri zaposlovanju ima zdravje bodočega delavca veliko vlogo. Nekateri pošljejo svoje 

kandidate na zdravstveni pregled po že sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, pri čemer nase 

prevzamejo del tveganja o kandidatovem zdravstvenem stanju. Lahko se namreč zgodi, da 

zdravstveni pregled pokaže, da kandidat zaradi zdravstvenih težav ne bi mogel opravljati 

vseh zadolženih nalog v podjetju, ki so mu bile naložene ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi. 
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4 RAZISKAVA O STRATEGIJAH PRIDOBIVANJA KADROV NA IDRIJSKEM 

IN CERKLJANSKEM 

V Idrijsko-Cerkljanski regiji je registriranih približno 500 obrtnikov. Ta številka je za 

razmeroma majhno regijo zelo velika, vendar pa moramo upoštevati dejstvo, da je pri 

približno 75 % samostojnih podjetnikov zaposlenih manj kot pet ljudi.  

Pri sami raziskavi so me najbolj zanimali tisti podjetniki, ki svoj delovni krog povečujejo, 

tj. zaposlujejo. Na podlagi strokovnih del sem sestavila anketni vprašalnik, s katerim bi 

pridobila čim več potrebnih informacij za izvedbo diplomskega dela.  Populacijo, katero 

smo izbrali za statistično analizo, smo podrobneje opisali v točki 4.3. 

4.1 Idrijsko-Cerkljanska regija 

Severna Primorska (Goriška statistična regija) meri 2.326 km

 in je po velikosti četrta 

regija v državi. Upravno je razdeljena na trinajst občin, ki se tesneje povezujejo in 

sodelujejo znotraj  štirih geografsko, zgodovinsko, prostorsko in

 upravno zaokroženih 

entitet oz. subregij: Zgornje Posočje, Idrijsko-Cerkljansko, Novogoriška subregija in 

Zgornja Vipavska dolina (MRRA, 2007). 

Strateški cilji Severne Primorske v programskem obdobju 2007–2013 je dvig inovativnosti 

v gospodarstvu, širitev znanj in izobrazbene ravni prebivalcev, predvsem zaposlenih, dvig 

socialnega kapitala za nadaljnji razvoj podjetnosti in inovativnosti v gospodarstvu in 

življenju regije, razvoj odličnosti in konkurenčnosti v turizmu, ohranjanje poseljenosti 

podeželja, optimalno varstvo okolja itd. (MRRA, 2007) 

4.2 Anketni vprašalnik 

Z anketnim vprašalnikom smo želeli pridobiti podatke o tem, kakšen kader je podjetjem 

zanimiv in katerih metod se poslužujejo pri zaposlovanju novih sodelavcev. Zanimalo nas 

je, iz katere občine podjetje prihaja oz. kje se dejavnost opravlja, število zaposlenih in 

število različnih kadrov v podjetju in pravna oblika podjetja. Odgovore so lahko izbirali na 

podlagi že predlaganih, lahko pa so dopisali svojega. Nadalje nas je zanimalo, znotraj 

katere panoge v gospodarstvu podjetje deluje in v primeru, da se jim poveča obseg dela, ali 

bi usposobili že obstoječi kader, tj. kader, katerega že imajo, ali bi se odločili za 

zaposlovanje in tako pridobili nove sodelavce. Nadalje nas je zanimalo, katere taktike 
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privabljanja kandidatov bi se posluževali. Če bi privabljali kandidate, bi potrebovali tudi 

selekcijske preizkuse potencialnih sodelavcev, zato smo podjetja vprašali, za katere bi se 

odločili, v nadaljnjih vprašanjih pa vsak selekcijski preizkus razčlenili v samostojno 

vprašanje in dodatno pridobili odgovore. Zanimale so nas tudi ključne kompetence novega 

sodelavca. Želeli smo izvedeti ali delodajalcem največ pomeni izobrazba, delovne 

izkušnje, osebnostne spretnosti ali za zaposlitev prevladuje karakter kandidata. Ker smo 

želeli izvedeti tudi konkretni predlog delodajalca za povečanje efektivne uspešnosti znotraj 

določene panoge, smo podjetja vprašali, s katerimi konkretnimi problemi z zaposlenimi se 

najpogosteje srečujejo, katerega kadra je največ oz. preveč in katerega primanjkuje. Za 

konec pa smo hoteli dobiti še povratno informacijo o samem anketnem vprašalniku, in 

sicer o pomembnosti in kakovosti izvajanja te ankete.  

4.3 Podjetja 

Raziskava bi bila povsem nesmiselna, če ne bi vanjo vključili podjetij, ki največ 

zaposlujejo v naši regiji. V Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji sem v sklopu praktičnega 

usposabljanja lahko uporabila bazo podatkov, kjer so zbrana registrirana podjetja, ki 

poslujejo znotraj Idrijsko-Cerkljanske regije. Na podlagi baze podatkov smo pridobili 

ustrezne kontakte in informacije, katere so bile potrebne za raziskavo. Ker je danes 

brezposelnost zelo visoka, se nam zdi sama raziskava smiselna in upam, da bo pripomogla 

k vsaj delnemu zmanjšanju deleža brezposelnosti. Res pa je, da je težava ravno v tem, ker 

podjetniki zaradi stroškov zaposlovanja novega delavca raje zaposlijo študentsko delovno 

silo, ki je občutno cenejša in ob uspešnem uvajanju popolnoma nadomesti druge, redno 

zaposlene delavce.  

Za raziskavo smo se osredotočili na sedemdeset podjetij. Štiridesetim podjetjem smo po 

pošti poslali anketni vprašalnik in dopis, s katerim smo jih povabili k sodelovanju. Ker je 

bil odziv zelo slab (prejeli smo samo deset izpolnjenih vprašalnikov), smo ubrali novo 

taktiko. Na spletni strani http://fluidsurveys.si/surveys/jozica123/ strategije-pridobivanja-

kadrov-na-ic-regiji smo ustvarili identičen vprašalnik in hiperpovezavo ponovno poslali še 

približno štiridesetim podjetjem. Vseh izpolnjenih vprašalnikov, katere bomo v 

nadaljevanju tudi analizirali, je bilo petdeset, saj nekaj podjetij v raziskavi ni želelo 

sodelovati.  
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Pri izbiri podjetij smo zajeli prav določeno enoto populacije za namen raziskave.  Gre za 

določen delež podjetnikov, ki v regiji največ zaposlujejo. V naši raziskavi je populacija, 

katero smo anketirali, skupina delodajalcev, ki ima  zaposlenih več od 5 oseb, registrirana 

v Idrijsko-Cerkljanski regiji, se ukvarja z gradbeništvom, drugimi inženirskimi storitvami, 

proizvodnjo plastičnih mas, pohištva, električnih aparatov. Sodelovala so tudi podjetja, ki 

se ukvarjajo z lesarstvom, transportom, kovinarstvom ter gostinstvom in turizmom, 

računovodskimi storitvami, davčnim svetovanjem, kozmetičnimi in pedikerskimi 

storitvami, gozdarskimi storitvami in prodajo slaščic. Gre v veliki večini za proizvodna 

podjetja, zato poudarjam, da bodo rezultati raziskave relativno drugačni kot če bi za 

populacijo v raziskavi vključili prav vse podjetnike v Idrijsko-Cerkljanski regiji.  
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5 REZULTATI RAZISKAVE 

Na podlagi raziskave, ki smo jo zaključili 31. 8. 2012, smo pridobili rezultate, ki jih bomo 

v nadaljevanju statistično predstavili. Nivo zaupanja je vsem odgovorom enak, torej 95 %. 

V tej točki želimo posebej poudariti, da so rezultati, pridobljeni na podlagi te raziskave 

zelo relativni. Za vzorec nismo vzeli prav vseh podjetij v regiji, ampak smo izbrali 

določeni vzorec populacije, ki v veliki večini zajema proizvodna podjetja, ki največ 

zaposlujejo. Njihov vpliv na zaposlovanje v regiji je zelo velik. Ukvarjajo se z 

gradbeništvom, drugimi inženirskimi storitvami, proizvodnjo plastičnih mas, pohištva, 

električnih aparatov. Sodelovala so podjetja, ki se ukvarjajo z lesarstvom, transportom, 

kovinarstvom ter gostinstvom in turizmom, računovodskimi storitvami, davčnim 

svetovanjem, kozmetičnimi in pedikerskimi storitvami, gozdarskimi storitvami in prodajo 

slaščic.   

Vendar to ne pomeni, da na Idrijskem in Cerkljanskem ne najdemo družboslovnih podjetij, 

kamor prištevamo vse od oglaševalskih podjetij, odvetniških oz. pravniških pisarn, 

knjižnic, bank, trgovskih podjetij in računovodskih servisov, ter drugih podobnih institucij.   

Reprezentativni vzorec, torej del izbrane populacije zajema petdeset izpolnjenih 

vprašalnikov je osnova za analizo, ki bo predstavljena v sledečih točkah.  Kot smo 

definirali, je vzorec anketiranih posebej izbrano število določenih podjetij. Rezultate, ki jih 

bomo predstavili, so rezultat na podlagi izbire vključenih v raziskavo. 

Vprašalnik je zajemal sedemnajst vprašanj, ki so bila sestavljena na podlagi strokovne 

literature. Veliko podjetij se, žal, ni odzvalo na poslan vprašalnik, če pa bi se, bi dobili še 

bolj realno sliko glede zaposlovanja kadrov.  

Pri vsaki raziskavi moramo za njeno verodostojnost podati nivo zaupanja in izračunati 

interval zaupanja. Interval zaupanja določata njegova spodnja in zgornja meja. To je 

interval, v katerem se s 95% gotovostjo nahaja ocenjevalni parameter. To pomeni,da smo 

lahko 95 % prepričani v gotovost danega rezultata. S posebnim programom, ki je dostopen 

na spletni strani: http://www.surveysystem.com/sscalc.htm, smo za vsak odgovor 

izračunali tudi interval zaupanja. Nivo zaupanja, je za vse odgovore enak, torej 95 %.  Do 

pridobljenih izračunov s pomočjo programa smo prišli tako, da smo vnesli naslednje 

podatke: Najprej smo izbrali nivo zaupanja (Confidence level): 95%. Število izpolnjenih 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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vprašalnikov (Sample Size): 50. Velikost populacije (Population): 70. Odstotki vprašanih 

(Percentage) pa so pri vsakem rezultatu drugačni, kar je bistvenega pomena za izračun 

intervala zaupanja. Pri vsakem rezultatu je interval zaupanja označen kot IZ: +/- N% ali 

pripisan k rezultatom v obliki +/- odstopanja v %, glede na rezultat. (Sample Size 

Calculator, 2013). 

5.1 Občina podjetja 

V prvem vprašanju smo podjetja spraševali znotraj katere občine delujejo oz. izhajajo. Kot 

je razvidno iz slike 1, večina podjetij prihaja iz občine Idrija. Teh je kar 32  oz. 64%. 

Nekoliko manj je podjetij iz občine Cerkno; 17, tj. 34%. Eden od vprašanih je v preteklosti 

posloval v cerkljanski občini, vendar je svojo proizvodnjo preselil na Most na Soči, v 

občino Tolmin, a je vseeno pomagal v raziskavi.  Intervali glede na rezultate: 64% +/- 

7.16% in 34% +/- 7.07%, ter za drug odgovor, ki je bil podan % +/- .09 %, kateri pa 

bistveno ne vpliva na rezultat. 

Glede na anketo, ki je bila izvedena, lahko sklepamo, da na ravni populacije več 

zaposlujejo podjetja iz Idrijskega in sicer med 59%  in 68 %. Manjši delež v populaciji 

predstavlja med 31 % in 36% podjetnikov, ki prihajajo iz občine Cerkno.  

 

 

Slika 1: Delovanje podjetij v občinah 
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5.2 Število zaposlenih  

Tu nas je zanimalo, kako velika podjetja sodelujejo v raziskavi. Menimo, da je to zelo 

pomemben faktor, saj vpliva na zaposlovanje. Glede na to, da je v današnjih časih 

propadlo veliko večjih podjetij, se morda odpira možnost, da se manjši podjetniki bolje 

uveljavijo v gospodarstvu in tako povečajo svoj obseg dela, kar posledično prinese tudi 

nova delovna mesta. Manjša podjetja lahko razumemo kot podjetja, ki imajo potencial, da 

postanejo vir novih zaposlitev. Kot prikazuje slika 2, je bilo v raziskavi udeleženih največ 

manjših podjetij. Na vprašanje o številu zaposlenih jih je kar 24 odgovorilo, da imajo 

zaposlenih do 10 delavcev, 12 anketirancev nudi delo od 10 do 30 zaposlenim, štirje  

zaposlujejo od 30 do 50 ljudi, dve podjetji imata v svojih vrstah od 50 do 80 sodelavcev, 

dva delodajalca od 80 do 100 sodelavcev, pet delodajalcev zaposluje več kot 100 delavcev, 

eno podjetje pa več kot 500 delavcev.  

Rezultati raziskave so pripeljali do določenih iztočnic. Potem  lahko  z 95 % gotovostjo 

(oziroma 5 % tveganjem) sklepamo, da je v regiji  med 44 % in 51 % (48 % +/- 7.46 %)  

manjših podjetij. Sklepamo lahko tudi, da je v regiji med 22 % in 25 % (24 % +/- 6.37 %) 

podjetij, ki dajejo delo do 30 delavcem. Manjši delež predstavljajo druga, večja podjetja 

med  9% in 11 % (10 % +/- 4.5 %) in tista, še malo večja sicer med 7 % in 8 % (8 % +/- 

4.05 %), vsa ostala, še večja pa nekje med  3 % in 4 % (4% +/- 2.92) ali celo manj   % ( 

% +/- .09 %), vendar poudarjam, da čeprav je delež velikih podjetij majhen, imajo na 

populacijo velik vpliv, ker veliko zaposlujejo. 

 

Slika 2: Število zaposlenih 
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5.3 Pravnoorganizacijska oblika podjetja 

V tej točki smo podjetnike vprašali, katero pravnoorganizacijsko obliko ima njihovo 

podjetje. Na voljo so bile štiri najpogosteje uporabljene pravnoorganizacijske oblike 

podjetij, vprašani pa so imeli možnost, da lahko odgovor tudi sami navedejo, v kolikor 

noben ne bi ustrezal njihovi obliki. Za določeno pravnoorganizacijsko obliko se podjetje 

odloči na podlagi osnovnega kapitala, odgovornosti in pogojev za poslovanje. Pomen 

vsake pravnoorganizacijske oblike opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah. Na podlagi 

raziskave, glede na sliko 3, je med vprašanimi 74 % podjetij družb z omejeno 

odgovornostjo, skrajšano d. o. o., sodelovalo je tudi 22 % samostojnih podjetnikov, s. p., in 

4 % delniških družb, d. d. Med vprašanimi ni bilo podjetja, katerega pravno organizacijska 

oblika bi bila družba z neomejeno odgovornostjo, d. n. o. 

Torej lahko sklepamo, da je na Idrijskem in Cerkljanskem glede na izbrano populacijo 

torej, populacijo, kamor uvrščamo podjetja, ki največ zaposlujejo, med 69 % in 78 % (74 

% +/- 6.55 %), torej večina podjetij ki poslujejo kot d.o.o. in med 20 % in 23 % (22 % +/- 

6.18 %) samozaposlenih. Najmanj je delniških družb, za katere menimo, da se njihov delež 

v populaciji nahaja med 3.8 % in .9 % (4% +/- 2.92 %). 

 

Slika 3: Pravnoorganizacijske oblike podjetij  



26 

 

5.4 Dejavnost podjetja  

Za zaposlovanje novih sodelavcev je zelo pomembna dejavnost, s katero se podjetje 

ukvarja, in znotraj katere panoge v gospodarstvu deluje. Če so pogoji za poslovanje v 

gospodarstvu dobri, če se trg dela krepi in podjetje posluje uspešno, je zelo pomembno, 

kateri kader bo podjetje zaposlovalo. Kot prikazuje tabela 1, je bilo med vprašanimi največ 

gradbincev, kar 12 %. Nato prevladujejo podjetniki, ki se ukvarjajo z gostinstvom in 

turizmom, ti namreč predstavljajo 10 % delež. Med podjetji, katera so sodelovala v 

raziskavi, se jih 6 % ukvarja z lesarstvom, 4 % vprašanih pa spada ali h kozmetični in 

pedikerski dejavnosti, drugim inženirskimi storitvami in tehničnim svetovanjem, 

mizarstvom, predelavo plastike ali prodajo slaščic in transportom. Vsi ostali delujejo v 

elektro in kovinarski industriji. Vsa posamezna podjetja pa posegajo v področja finančnega 

inženiringa, financiranja in upravljanja, ter upravljanja in vodenja družb. V raziskavi so 

sodelovali tudi podjetniki, ki na trgu dela nudijo geodetske, računovodske, gozdarske in 

komunalne storitve. V naši regiji je veliko podjetij, katera se ukvarjajo z različnimi 

proizvodnjami: proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov, elektromotorjev in 

generatorjev, izdelkov iz plastičnih mas, orodja za stroje, strojev za obdelavo kovin ter 

pohištva za poslovne in prodajne prostore. Sodelovala so tudi podjetja, katerih dejavnost se 

nanaša na prodajo avtomobilov in njihovih nadomestnih delov ter lahkih motornih vozil, 

predelavo in prodajo mesa, založništvom, publikacijami in promocijo, papirno galanterijo, 

livarskim inženiringom in trgovino na drobno z električnimi aparati. 

Glede na izsledke predstavljenih rezultatov s pomočjo anketiranja, torej lahko z 95 % 

gotovostjo (oziroma 5 % tveganjem) trdimo, da smo v regiji zajeli veliko različnih strok. 

Največji delež 12 % +/- 4.85 %, kar pomeni da jih je med 11 % in 12 % predstavljajo 

gradbinci, gostinci 10 % delež, kjer je interval zaupanja +/- 4.48 %, katerih naj bi v 

populaciji našli med 9 % in 10 %. Za ostale stroke, na podlagi zaključkov analize 

sklepamo, da v populaciji različne stroke v povprečju zasedajo ali med 5 % in 6 % (6 % 

+/- 3.5% ) ali pa med 3 % in 4 % (4 % +/- .92 %), nekateri pa celo manj ( % +/- .09%). 
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Tabela 1: Dejavnost podjetij 

 

Dejavnost podjetja  Frekvenca   Seštevek 

Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 4% 2 

Elektro industrija 2% 1 

Finančni inženiring 2% 1 

Financiranje in upravljanje 2% 1 

Geodetske storitve 2% 1 

Gostinstvo in turizem 10% 5 

Gozdarske storitve 2% 1 

Gradbeništvo 12% 6 

Inštaliranje električnih napeljav in naprav 2% 1 

Komunalne storitve 2% 1 

Kozmetična in pedikerska dejavnost 4% 2 

Kovinarstvo 2% 1 

Lesarstvo 6% 3 

Livarski inženiring 2% 1 

Mizarstvo 4% 2 

Papirna galanterija 2% 1 

Predelava plastike 4% 2 

Predelava in prodaja mesa 2% 1 

Prodaja avtomobilov in nadomestnih delov 2% 1 

Prodaja avtomobilov in lahkih motornih vozil 2% 1 

Prodaja slaščic 4% 2 

Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov 2% 1 

Proizvodnja elektromotorjev in generatorjev 2% 1 

Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas 2% 1 

Proizvodnja orodja za stroje 2% 1 

Proizvodnja strojev za obdelavo kovin 2% 1 

Proizvodnja pohištva 2% 1 

Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore 2% 1 

Računovodske storitve in davčno svetovanje 2% 1 

Transport 4% 2 

Trgovina na drobno z električnimi aparati 2% 1 

Upravljanje in vodenje družb 2% 1 

Založništvo, publikacije in promocija 2% 1 

  100% 50 
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5.5 Obseg dela 

V tej točki smo podjetnike spraševali, kakšna bi bila njihova odločitev v primeru, da bi se 

povečal obseg dela v njihovem podjetju. Na voljo so imeli dve možnosti, tj. dodatno 

izobraževanje že obstoječega kadra in/ali zaposlitev novih sodelavcev, kar prikazuje slika 

4. Glede na rezultate, je večina 66 % vprašanih pripravljena zaposlovati nove kandidate, 

kar je po našem mnenju tudi dober kazalnik za razvoj regije ter njenega gospodarstva. 34 

% vprašanih pa bi izobrazilo obstoječi kader. 

Ocenjujemo, da je na Idrijskem in Cerkljanskem med 61 % in 70 % (66 % +/- 7.07 %) 

delodajalcev, ki bi raje zaposlovali, kot pa izobrazili obstoječi kader, za kar bi se odločilo 

med 31 % in 36 % (34 % +/- 7.07 %) populacije. 

 

 

Slika 4: Izbira delodajalcev glede na obseg dela 

5.6 Pridobivanje kandidatov 

Delodajalci se poslužujejo različnih oblik pridobivanja kandidatov. Ugotovili smo, da 

imajo pri zaposlovanju največjo težo priporočila, za kar se je odločila tudi večina, 27 %, 

kar prikazuje slika 5. Naslednja najbolj priljubljena taktika z 27 % je posredovanje agencij 

ter zavoda za zaposlovanje ter iskanje preko oglasov v sredstvih javnega obveščanja 25%, 

kamor uvrščamo oglase na radijskih in televizijskih postajah ter v časopisih. Manj se 
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delodajalci poslužujejo akcij po šolah 4%, kontaktov po svetovalnicah 1%. Poseben faktor 

sta tudi štipendiranje in pridobivanje s pomočjo interneta, kjer je vsak rezultat prejel 7 % 

glasov. Kot drugo pa so anketiranci navedli še pridobivanje kandidatov z osebnim 

razgovorom, dva delodajalca pa bi novega kandidata pridobila preko osebnih poznanstev. 

Menimo, da imajo priporočila nesporno največjo težo, ker predstavljajo dejanske podatke 

o določeni osebi in konkretne, verodostojne potrditve potencialnih kompetenc glede na 

določeno delovno mesto za določeno osebo. Pogosteje pa se delodajalci obračajo na 

ustanove, ki se ukvarjajo s pospeševanjem zaposlovanja delavcev. Delodajalci objavijo 

razpis za delovno mesto, kjer so razpisani tudi določenih pogoji, katere naj bi kandidat 

izpolnjeval. Agencije in zavod za zaposlovanje vodijo evidenco brezposelnih in tako 

delodajalcu hitreje najdejo ustreznega kandidata. Po odmevnosti o pridobivanja novih 

kandidatov in ozaveščanja potencialnih kandidatov v širši javnosti pa najbolj pripomorejo 

oglasi v sredstvih javnega obveščanja.  

Tako lahko na podlagi ankete sklepamo, da so med delodajalci najbolj razširjene oblike 

pridobivanja kandidatov s pomočjo priporočil in s posredovanjem agencij, za katere bi se 

opredelilo med 25 % in 28 % (27% +/- 6.63 %) delodajalcev.  Z oglasi v sredstvih javnega 

obveščanja pa bi privabilo v svoje vrste med 23 % in 26 % (25% +/- 6.46 %) populacije. 

Med 6 % in 7 % (7 % +/- 3.81 %) populacije pa bi iskalo kader s pomočjo štipendiranja in 

preko interneta. Manj, med 3 % in 4 % (4 % +/- .92 %), nekateri pa celo manj ( % +/- 

.09%) pa bi pridobivali kader z akcijami po šolah, s svetovalnicami ali pa kako drugače. 

 

Slika 5: Izbiranje metod pridobivanja kandidatov 
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5.7 Selekcijski preizkusi 

Po oddani prijavi kandidata za delovno mesto delodajalci izvajajo različne vrste 

selekcijskih preizkusov. Delodajalcem smo našteli najpogostejše in jih vprašali, katerih bi 

se posluževali. Največ jih je za selekcijsko metodo izbralo intervju s kandidatom z 32%, 

kar je razvidno iz slike 6. Kot drugi najpogosteje uporabljeni preizkus so priporočila, takoj 

na naslednjem mestu pa selekcijo izvajajo na podlagi kandidatovega življenjepisa. Manj 

pogosteje se delodajalci poslužujejo selekcioniranja potencialnih kandidatov glede na 

njihovo zdravstveno stanje, torej z zdravstvenim pregledom in testi. Le eden izmed 

vprašanih pa bi izbral metodo opazovalnega centra.  

Menimo, da je metoda intervjuvanja kandidata med najbolj razširjenimi in tudi za uporabo 

najbolj enostavna. Predstavlja tudi osebni kontakt kandidata z delodajalcem. Zelo 

pomembna so tudi priporočila in življenjepis. S priporočili delodajalec dobi mnogo 

koristnih informacij glede na kandidatovo predhodno delovno mesto, izkušnje in 

kompetence, ki so za uspešno opravljanje dela zelo pomembne. Menimo, da je življenjepis 

zelo pomembna zbirka podatkov, ki v zelo kratki in nazorni obliki predstavi osebo in njene 

spretnosti, znanja, ter njeno preteklost. Za temi podatki se skriva osebnost, katero 

delodajalec podrobneje spozna šele, če jo zaposli. Selekcioniranje s pomočjo 

zdravstvenega pregleda je skoraj nujno pri fizično zahtevnejših poklicih, saj morajo biti 

kandidati za določeno delovno mesto povsem zdravi in v dobri fizični pripravljenosti. Pri 

testiranju kandidatov se pokažejo osebnostne spretnosti in izkušnje, opazovalni centri pa so 

posebna oblika selekcioniranja kandidatov, kjer za uspešno izvedbo potrebujemo 

strokovnjake.  

Zaradi preproste in hitre uporabe se delodajalci pogosteje poslužujejo bolj priljubljenih, 

standardnih ter enostavnejših oblik selekcioniranja. 

Glede na ugotovitve lahko rečemo, da je na Idrijskem in Cerkljanskem med 29 % in 34 % 

(32 % +/- 6.96 %), torej večina takih, za selekcijsko orodje izbrala intervju, medtem ko bi 

priporočilo izbralo med 21 % in 24 % (23 % +/- 6.28 %). Skoraj ravno toliko, med 20 % in 

23 % (22 % +/- 6.18 %) pa so delodajalci izbrali selekcijo na podlagi življenjepisa. Manj, 

med 13% in 14 % (14 % +/- 5.18 %) bi selekcioniralo na podlagi zdravstvenega stanja, še 

manj pa s pomočjo testov, za kar bi se odločilo od 7 % do 8 % (8 % +/- 4.05 %). Najmanj 

približno 1 % (1 % +/- 1.48 %) pa z opazovalnim centrom. 
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Slika 6: Izbiranje selekcijskih preizkusov 

 

5.8 Selekcioniranje s tehnikami intervjuja 

Glede na izbrano metodo selekcioniranja kandidatov smo podrobneje opredelili metodo 

intervjuvanja potencialnega sodelavca. Slika 7 prikazuje obliko intervjuja, za katerega se 

delodajalci najpogosteje odločajo. Največkrat, s 72 % se poslužujejo direktne oblike 

intervjuvanja, kjer kandidata sprašujejo po formalnih podatkih. Po metodi podrobnega 

intervjuja pa sprašuje 54 % delodajalcev. Ta metoda zajema vprašanja, ki kandidata silijo, 

da določeno tematiko komentira. Tretja, s 14 %, v raziskavi najbolj razširjena metoda je 

globinska oblika intervjuja. Z globinsko metodo izvedo o namerah kandidata, njegovi 

notranjosti, osebnosti. Najmanj, 8 % vprašanih pa se poslužuje nestrukturirane in panelne 

oblike intervjuja. Pri prvem intervjuju kandidatom zastavljajo poljubno oblikovana 

vprašanja, pri slednjem pa je glavna značilnost ta, da je spraševalcev več. Delodajalci se 

stresne oblike intervjuja, kjer bi kandidata postavili v neprijetno situacijo, ne poslužujejo. 

Na podlagi predstavljenih rezultatov lahko sklepamo, da  je v regiji od 42 % do 49 % (46  

% +/- 7.44 %) delodajalcev ki uporabljajo direktni intervju. Približno tretjina, med 32 % in 

37 % ( 35 % +/- 7.12 %) podrobno anketira kandidate. Medtem ko se globinskega 

intervjuja poslužuje med 8 % in 9 % ( 9 % +/- 4.27 %) podjetnikov, še manj pa panelne in 
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nestrukturirane oblike intervjuja, za kar bi se v populaciji odločilo od 4 % do 5 % ( 5 % +/- 

3.25 %).  

  

 

Slika 7: Izbiranje tehnik intervjuja 

5.9 Selekcioniranje s pomočjo testov 

Vprašani so imeli na izbiro dve obliki selekcioniranja. Kot prikazuje slika 8 bi večina 

delodajalcev, če bi se odločila za selekcijo s pomočjo testov, odločila za test v konkretni 

situaciji. Kar 96 % delodajalcev bi kandidatu postavilo konkretno nalogo, kakršno bi 

dejansko dobil, če bi ga zaposlili. Menimo, da je tovrstna oblika testiranja zelo dobra, saj s 

tem kandidat spozna naloge, katere bo v primeru zaposlitve dobil. Delodajalec s 

testiranjem laže razbere razne kompetence, ki jih kandidat ima ali pa tudi ne. Le  % 

delodajalcev bi kandidata testiralo v eksperimentalni situaciji, kjer bi si določeno nalogo 

izmislili. Anketiranci so med drugim tudi predlagali, da bi kandidatu, zaradi narave dela, v 

enem tednu predstavili več različnih konkretnih situacij, saj menijo, da se samo z enim 

testom ne odkrije vseh sposobnosti, ki jih kandidat ima. Ta kandidat, ki bi se potegoval za 

določeno delovno mesto, bi v enem tednu vsak dan opravil en test v konkretni situaciji, ti 

testi pa bi se vsebinsko povsem razlikovali med seboj. Glede na rezultate o posamezni 

nalogi, bi se potem odločili o primernosti kandidata. Ta tehnika selekcije bi bila verjetno 
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bolj razširjena, če bi bili preprostejši in če bi delodajalci imeli na razpolago več časa za 

izvajanje le-teh.  

Tako lahko sklepamo da na Idrijskem in Cerkljanskem velika večina med 93 % in 98 % ( 

96 % +/- .92 %) testira kandidate v konkretni situaciji. Približno  % ( % +/- .09 %) pa 

izbere test v eksperimentalni situaciji ali kaj drugega. 

 

 

Slika 8: Izbira testiranja 

 

5.10 Selekcioniranje s pomočjo opazovalnih centrov 

Selekcioniranje s pomočjo opazovalnih centrov je, glede na sliko 6, med najmanj 

uporabljenimi. Če bi se jo delodajalci pogosteje posluževali, bi večina, kar 77 %, izbrala 

prvo tehniko – kandidata bi poslali v prostor in mu dali določeno nalogo, katero bi v 

omejenem času moral opraviti. Manj zaželena, s 26 %, pa je tehnika skupinske razprave, 

za katero se je odločila manjšina vprašanih, kar prikazuje slika 9. Menimo, da bi se ta 

tehnika lahko pogosteje uporabljala, ker z njo lahko izvemo veliko pomembnih podatkov o 

kandidatu. Z metodo opazovalnih centrov se pokažejo kandidatove spretnosti, ideje, 

karakter, tekmovalnost, usposobljenost za skupinsko delo in iznajdljivost. Nekateri izmed 

vprašanih o tovrstni tematiki niso glasovali, ker je bilo odgovorov na to vprašanje samo 43. 
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Ocenjujemo, da je v izbrani populaciji med 73 % in 82 %  ( 78 % +/- 6.18 %) delodajalcev, 

ki so se odločili pri selekcioniranju s pomočjo opazovalnih centrov za metodo tehnike 1. 

Manj, od 20 % in 23 % (22 % +/- 6.18 %) pa za tehniko skupinske razprave. 

 

 

Slika 9: Izbira o opazovalnih centrih 

 

5.11 Selekcioniranje na podlagi priporočil 

Dandanes imajo pri kandidaturi za delovno mesto veliko vlogo priporočila. Kot prikazuje 

slika 10, je med vprašanimi večina, katerim so priporočila pomembna, ostalim pa zelo 

pomembna. Le eden od delodajalcev bi kandidata zaposlil, ne glede na to ali kandidat 

priporočila ima ali ne. 

V Idrijsko-Cerkljanski regiji je od 65 % 74 % (70 % +/- 6.84 %) delodajalcem pomembno, 

da kandidat ima priporočilo, medtem ko je od 26 % do 29 % (28 % +/- 6.7 %) podjetnikom 

to zelo pomembno. Približno % ( % +/- .09 %) to ni pomembno. 
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Slika 10: Pomembnost priporočil za delodajalce 

Večini delodajalcev so najpomembnejša ustna priporočila. Pri prijavi na prosto delovno 

mesto delodajalci osebno povprašajo bivše delodajalce in si tako zagotovijo določene 

informacije, ki jih o kandidatu potrebujejo. Izvedo vse o njihovih sposobnostih, prednostih 

in slabostih, katere morda kot delavec ima.  

Manj pomembno, kot prikazuje slika 11, pa je pisno priporočilo, katerega lahko kandidat 

predloži skupaj s prijavo. Pisno priporočilo je evidentni dokaz, da ga njegov bivši 

delodajalec priporoča za pridobitev delovnega mesta. Verodostojnost pa zagotavlja njegov 

podpis.  

Na podlagi ankete lahko sklepamo, da je pomembna oblika priporočil, kar pomeni  da od 

54 % do 63 % (59 % +/- 7.34 %) delodajalcev želi ustno, med 37 % in 44 % (41 % +/- 

7.34 %) pa pisno priporočilo.  
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Slika 11: Želena oblika priporočil 

5.12 Želene kompetence  

Kompetence ali sposobnosti se med delavci zelo razlikujejo. Vsak človek je edinstven in 

neponovljiv. Za uspešno opravljanje delovnega mesta je delodajalcem pomembno, kakšne 

in katere kompetence ima njihov delavec. Glede na sliko 12 so delodajalcem 

najpomembnejše delovne izkušnje, kar potrjuje 30 % vprašanih. Med precej pomembne 

kompetence, kar 27 %, se uvrščajo osebnostne spretnosti, tretja najbolj zaželena 

kompetenca, ki je prejela 23 % glasov, pa je ustrezna izobrazba. Nekoliko manj, a še 

zmeraj veliko, tj. 19 %, jih meni, da je za uspešno opravljanje delovnega mesta pomemben 

karakter. Pod točko drugo, pa sta se dva delodajalca opredelila o nečem, kar v vprašalniku 

ni navedeno. Prvi meni, da mu je poleg navedenih kompetenc zelo pomembna iznajdljivost 

kandidata, medtem ko je drugemu pomembno znanje, ki ga je posameznik pridobil izven 

delovnega časa, npr. na fakulteti, v prostem času itd. Menimo, da so tudi tovrstne 

kompetence za opravljanje določenega dela lahko dobrodošle. Pri kompetencah velja 

omeniti star ljudski rek: »Več znaš, več veljaš.« 

Na podlagi ankete, lahko sklepamo, da delodajalci v Idrijsko-Cerkljanski regiji pri 

kandidatih iščejo določene kompetence. To pomeni, da med 27 % in 32 %  ( 30 % +/- 6.84 

%) podjetnikov od kandidata pričakuje delovne izkušnje, med 25 % in 28 % (27% +/- 6.63 

%) osebnostne spretnosti, med 21 % in 24 % (23 % +/- 6.28 %) ustrezno izobrazbo in od 

17 % do 20 % (19 % +/- 5.85 %) delodajalcem je pomemben karakter.  
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Slika 12: Želene kompetence 

 

5.13 Najpogostejši problemi z zaposlenimi v podjetjih 

Ko podjetniki zaposlujejo, obenem tudi tvegajo. Tveganje je po eni strani veliko, po drugi 

pa majhno, glede na to, koliko lahko dober kader doprinese v podjetje. Vsak človek je 

edinstven in neponovljiv, kar pa ni nujno dobrodošlo. Za uspešno opravljanje dela, mora 

biti delavec svojemu delu predan, ubogati navodila delodajalca, biti poslušen, dosleden in 

tudi odgovoren. Če delavci svoje delo opravljajo dobro, to občuti tudi podjetje, saj je 

podjetje uspešno, v nasprotnem primeru podjetje nazaduje. V raziskavi smo delodajalce 

vprašali s katerimi problemi se najpogosteje srečujejo. Na izbiro je bilo več možnih 

odgovorov, katere razkriva slika 13. Delodajalce najpogosteje moti nezavzetost za delo, s 

kar 60 % odgovori. 58 % delodajalcev meni, da je drugi najpogostejši problem 

pomanjkanje motivacije za opravljanje dela, precej velik delež pa predstavlja tudi neznanje 

zaposlenih, in sicer 40 %. Naslednja pogostejša težava pri zaposlenih je konfliktno 

obnašanje, z 38 %, 34 % delodajalcev pa ima težave, ker njihovi zaposleni zamujajo na 

delo. V proizvodnih podjetjih, kjer je proces kontinuiran, neupravičeni izostanki na 

delovnem mestu veliko pomenijo. Med vprašanimi je 28 % anketirancev odgovorilo, da se 

srečuje s problemom, kateremu strokovnjaki pravijo absentizem. Absentizem je definiran 

kot odsotnost z dela, vzroki pri tem so lahko objektivni ali subjektivni (Dumančič, 2011). 

20 % delodajalcev se sooča z izgorevanjem zaposlenih na delovnem mestu. Do izgorevanja 
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pripelje prekomerna izčrpanosti, in kot pravi Dumančič »človek, ki je izgorel, izgublja 

interes za delovne naloge in ljudi v njegovem delovnem okolju, zmanjšuje socialne stike in 

se postopoma počuti popolnoma prazno.« (Dumančič, 2011, str. 36) Delodajalci pa so pod 

drugo zapisali, da se v njihovem podjetju srečujejo tudi z neodgovornim obnašanjem 

zaposlenih, saj ne upoštevajo delodajalčevih navodil in ne ravnajo odgovorno, kakor bi 

glede na pogodbo o zaposlitvi morali. S sklenitvijo zaposlitvene pogodbe se obvežeta tako 

delodajalec kot delavec, da bosta izpolnjevala svoje pogodbene dolžnosti.  

Menimo, da bi bilo za delodajalce zelo dobrodošlo, če bi se posvetili delavcem in te težave 

poskušali odpraviti. Svoje zaposlene bi lahko bolje motivirali ali izobrazili, vendar bi bilo 

potrebno najprej opredeliti prioritete. Potem bi lahko s pomočjo prioritet izboljšali stanje v 

organizacijah. 

Ocenjujemo, da je v izbrani populaciji od 19 % do 22 % (21 % +/- 6.08 %) tistih 

delodajalcev, katerih delavci nimajo motivacije in so nezavzeti za delo. Medtem ko  med 

13 % in 14 % (14 % +/- 5.18 %) podjetnikom oviro predstavljata neznanje zaposlenih in 

konfliktno obnašanje na delovnem mestu. Med 11 % in 12 % (12 % +/- 4.85 %) 

delodajalcev ugotavlja zamujanje na delo, med 9 % in 10 % (10 % +/- 4.48 %) delavci 

neupravičeno izostajajo na delovnem mestu. In od 6 % do 7 % (7 % +/- 3.81 %) 

podjetnikov pa se sooča z izgorevanjem svojih zaposlenih. 

 

Slika 13: Najpogostejši problemi z zaposlenimi v podjetji 
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5.14 Želeni kader 

Delodajalce smo vprašali, kateri kader jih zanima glede na njihovo panogo, s katero se 

ukvarjajo. Točno število potrebne delovne sile je težko napovedati, ker se potreba po novih 

sodelavcih znotraj vsakega podjetja vedno spreminja. Delodajalci so lahko poljubno 

zapisovali svoj želeni kader, in tako prejeli naslednje odgovore. Največ je povpraševanja 

po strojnih tehnikih, prodajalcih in mehanikih. Za izbrane podjetnike je zanimiv tudi kader 

z dokončano visokošolsko izobrazbo različnih smeri ter diplomirani inženirji strojništva. 

Med bolj iskane kadre se uvrščajo tudi poklicni vozniki in diplomirani inženirji 

elektrotehnike in gradbeništva. Povpraševanje pa je tudi po elektrotehnikih, mehatronik – 

operaterjih, kuharjih, strojnikih težke gradbene mehanizacije ter kadru z dokončano 

srednješolsko izobrazbo različnih smeri. Manj povpraševanja je po gostinskem in 

gradbenem tehniku, natakarju, projektantu in kadru, ki ima dokončano osnovnošolsko 

izobrazbo. Najmanj pa je povpraševanja po diplomiranem inženirju arhitekture, ekonomije 

in geodezije ter po gozdarskem tehniku, krovcu, mesarju, pedikerju, prodajnem zastopniku 

in varilcu. Zaposlijo razne mojstre in zdravstvene tehnike. Nekateri delodajalci so zelo 

skromni, glede na tabelo 2, kjer so zapisali, da iščejo motiviran kader z izkušnjami in 

veseljem do dela. Skupno smo prejeli 80 različnih poklicev. Prevladuje povpraševanje o 

poklicni in tehniški izobrazbi.  

Menimo, da z analizo lahko ugotovimo, kateri poklici so za delodajalce zanimivi. Glede na 

obseg dela, ki se spreminja, točnega števila potrebnega kadra ni mogoče predvideti. 

Potrebno je poudariti, da se določeni podjetniki osredotočajo na sezono –  med poletno 

in/ali zimsko sezono se poveča povpraševanje po določenem kadru. Ko pa se sezona 

zaključi, teh delavcev ne potrebujejo več.  

Potrebe po delu so odvisne od koristi v produkcijskem procesu. Velik faktor so tudi 

demografski razlogi, kateri vplivajo na zaposlovanje. Tu gre predvsem za naraščanje 

prebivalstva, kar pomeni večje povpraševanje po delu, posledično pa večje število 

zaposlenih. Pomembni so tudi socialni dejavniki, kjer na trg dela vstopajo nove socialne 

skupine. Zelo pomemben je predvsem tehnološki napredek, ki bistveno vpliva na potrebe 

po delu. 

Na podlagi ankete lahko sklepamo, da je na Idrijskem in Cerkljanskem med izbrano 

populacijo delodajalcev največ povpraševanja po približno 8 % ( 8.75 % +/- 4.22 %) 
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strojnih tehnikov, prav tako okrog 7 %  (7 % +/- 3.93 %) prodajalcev, ter malo manj 

okvirno med 5 %  (5 % +/- 3.25 %) in 6 % ( 6.25 % +/- 3.61 %) mehanikov, dipl. inž. 

strojništva in elektrotehnike ter visoko izobraženega kadra in voznikih. 

Tabela 2: Želeni poklici 

Želeni poklic Frekvenca Seštevek 

Dipl. inž. arhitekture 1.25 % 1 

Dipl. inž. ekonomije 1.25 % 1 

Dipl. inž. elektrotehnike 5% 4 

Dipl. inž. geodezije 1.25 % 1 

Dipl. inž. gradbeništva 2.5 % 2 

Dipl. inž. strojništva 6.25 % 5 

Elektrotehnik 3.75 % 3 

Gostinski tehnik 2.5 % 2 

Gozdarski tehnik 1.25 % 1 

Gradbeni tehnik 2.5 % 2 

Kader z dokončano OŠ izobrazbo 2.5 % 2 

Kader z dokončano SŠ izobrazbo različnih smeri 3.75 % 3 

Kader z dokončano VSŠ izobrazbo različnih smeri 6.25 % 5 

Krovec  1.25 % 1 

Kuhar 3.75 % 3 

Lesarski tehnik 3.75 % 3 

Maser 1.25 % 1 

Mehanik 6.25 % 5 

Mehatronik operater 3.75 % 3 

Mesar 1.25 % 1 

Mojster 1.25 % 1 

Motiviran kader z izkušnjami in veseljem do dela 1.25 % 1 

Natakar 2.5 % 2 

Pediker 1.25 % 1 

Prodajalec 7.5 % 6 

Prodajni zastopnik 1.25 % 1 

Projektant 2.5 % 2 

Strojni tehnik 8.75 % 7 

Strojnik težke gradbene mehanizacije 3.75 % 3 

Univ. dipl. inž. strojništva 1.25 % 1 

Varilec 1.25 % 1 

Voznik 5% 4 

Zdravstveni tehnik 1.25 % 1 

  100% 80 
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5.15 Nezanimiv kader  

Na tej točki smo želeli izvedeti, kateri kader, če sploh kateri, je za iskalce delovne sile 

nezanimiv. Prejeli smo 22 poljubnih odgovorov, če pa jih vsebinsko združimo, dobimo 

odgovore, ki so prikazani v tabeli 3. V tej točki je potrebno poudariti, da je naša populacija 

zajemala pretežno tehnično naravnana podjetja, ki želijo v svojih vrstah več tehnično 

izobraženega kadra. Izbira populacije je ključni pogoj, da je do tovrstnih rezultatov prišlo, 

zato jih opredeljujemo kot mnenje določene populacije, ne pa širše javnosti. Zato 

poudarjam, da je tako rekoč ta kader »nezanimiv« le za določene podjetnike. 

Skoraj 70 % vprašanih meni, da je na trgu dela preveč družboslovno izobraženega kadra. 

Med družboslovne poklice uvrščamo poklice, kateri izhajajo iz ved, kot je antropologija, 

geografija, pedagogika, politika, jezikoslovje, sociologija, zgodovina in umetnostna 

zgodovina ter literarne vede. Nekaj manj kot 30 % anketiranih pa meni, da je preveč 

splošno izobraženega kadra. Sem sodi kader s splošno srednješolsko izobrazbo. En 

podjetnik meni, da je na trgu dela preveč visoko izobraženega kadra, ki je premalo 

motiviran in ima previsoke cilje.  

Menimo, da ni nobenega kadra preveč, če je dela dovolj, vendar je vedno dobro vedeti, kaj 

iščeš in kje to najti. Podjetja prodajajo svoje izdelke ali storitve, ki morajo biti ustrezno 

dovršeni, strokovni in verodostojni. Tako podjetje krepi svojo kredibilnost in ugled v 

panogi.  

Ocenjujemo, da je izbrani populaciji delodajalcev na ravni regije med 63 % in 72 % ( 68 % 

+/- 6.96 %) takih, ki jim družboslovno izobražen kader ni zanimiv za zaposlovanje. Prav 

tako je med  njimi  tudi 25 % in 28 % (27% +/- 6.65 %) takih, ki v svojih vrstah ne 

potrebujejo splošno izobraženega kadra. Le približno 4 % ( 4.5 % +/- 3.11 %) ima o tem 

drugačno mnenje. 

Tabela 3: Nezanimiv kader 

Neželeni kader Frekvenca Seštevek 

Družboslovno izobražen 68.10 % 15 

Splošno izobražen 27.27 % 6 

Preveč visoko izobraženega kadra z premalo motivacije 
in prevelikimi cilji 

4.54 % 1 

  100% 22 
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5.16 Predlagane izboljšave za povečevanje uspešnosti 

Iz prve roke želimo izvedeti, kaj podjetniki konkretno predlagajo, da bi se povečala 

uspešnost v panogi. Prejeli smo le šest odgovorov, ki so zapisani v tabeli 4. Največ, 

polovica jih meni, da bi delodajalci morali svoj kader motivirati, da bi se uspešnost 

povečala. Nekateri menijo, da bi bilo bolje, da bi mladi imeli možnost poklice spoznavati 

na podlagi praktičnih izkušenj, tretji pa menijo, da bi delodajalci morali spodbujati svoje 

zaposlene h kreativnosti in to tudi ustrezno nagrajevati. Z vsemi predlaganimi izboljšavami 

se strinjamo, saj je vsaka nastala na podlagi njihovih lastnih izkušenj z zaposlenimi. Zelo 

dobro je tudi to, da se izboljšav zavedajo in delajo na tem, da bi težave, s katerimi se 

soočajo, odpravili ter spodbudili in izboljšali sam delovni proces, saj se s tem izboljša tudi 

uspešnost samega podjetja. 

 

Na podlagi ankete lahko ocenimo, da med 46 % in 53 % (50 % +/- 7.46%) delodajalcev v 

regiji želi motivirati svoje zaposlene in tako povečati uspešnost poslovanja. Med 15 % in 

17 % (16.6 % +/- 5.55 %) deležem poslovnežev pa bi uvedlo možnost spoznavanja 

poklicev v praksi. Ravno toliko pa bi se jih usmerilo k samozaposlovanju mladih. Spet 

tretji pa spodbujajo in nagrajujejo kreativnost zaposlenih.  

Tabela 4: Predlagane izboljšave 

Predlagane izboljšave Frekvenca Seštevek 

Motiviranje zaposlenih 50% 3 

Možnost spoznavanja poklicev v praksi 16.66 % 1 

Usmerjanje k samozaposlovanju mladih 16.66 % 1 

Spodbude in nagrajevanje kreativnosti zaposlenih 16.66 % 1 

  100% 6 
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6 ZAKLJUČEK 

Ob zaključku diplomskega dela, mi neprestano odzvanjajo besede, ki jih je zapisal Brian 

Tracy: »Sposobnost, da privabite in obdržite dobre uslužbence, je ključnega pomena za 

rast in uspeh vašega ali kateregakoli drugega podjetja. Vsa ostala sredstva imate na 

razpolago in si jih lahko pridobite brez večjih težav. Pridobite lahko kapital, nepremičnino, 

pohištvo, napeljavo, naprave in stroje za proizvajanje in delovanje, material za pakiranje in 

trženje, vse, kar potrebujete. Tisto, kar pa te dejavnike naredi produktivne in donosne pa je 

kvaliteta ljudi, ki za njimi stojijo. In dandanes je pomanjkanje resnično sposobnih ljudi 

večje kot kdajkoli doslej. Delodajalci enaindvajsetega stoletja morajo spremeniti svoj 

način razmišljanja. Pozabiti morajo na prejšnje čase, ko je bilo na voljo ogromno 

sposobnih ljudi, ter se osredotočiti na današnjo situacijo, ko je število dobrih delavcev 

omejeno. Delodajalci morajo vso svojo pozornost usmeriti na to, kako zaposliti in zadržati 

dobre ljudi.« (Tracy, 2006, str. 15) 

V diplomskem delu smo želeli predstaviti in raziskati strategije pridobivanja kadrov na 

Idrijskem in Cerkljanskem. Z anketiranjem, ki smo ga izvedli smo pridobili pomembne 

ugotovitve. V primeru povečanega obsega dela, se je večina izbranih podjetnikov odločila, 

da bi zaposlila nove sodelavce. Delodajalce smo vprašali na kakšen način bi privabljali 

kandidate za svoja prosta delovna mesta. Največ delodajalcev (80 %) bi pridobili kandidate 

po priporočilih znancev, drugi (78 %) bi sodelovali z agencijami, zavodom za 

zaposlovanje (78 %), s sredstvi javnega obveščanja (74 %), kandidate bi privabljali s 

pomočjo interneta (22 %), s štipendiranjem (20 %), z izvajanjem akcij po šolah (12 %), 

najmanj (2 %) pa bi se obračali po pomoč k svetovalnicam. Nadalje nas je zanimalo, 

kakšnih selekcijskih preizkusih se najpogosteje poslužujejo. Med odgovori, ki smo jih 

prejeli, se jih večina (98 %) poslužuje metode intervjuvanja kandidata. Pogosteje 

uporabljeno je tudi selekcioniranje na podlagi priporočil (72 %), življenjepisa (68 %), 

najmanj pa na podlagi zdravstvenega stanja kandidata (43 %), s pomočjo testov (26 %) in 

opazovalnih centrov ( %). Delodajalce smo povprašali tudi, katere so ključne 

kompetence, ki jih od svojih bodočih sodelavcev pričakujejo. Med odgovori prevladujejo 

delovne izkušnje (92 %), osebnostne spretnosti (84 %), izobrazba (70 %) in karakter (60 

%). Z odgovori smo zadovoljni, saj menimo, da smo izvedeli iz prve roke, kako se 

odločajo delodajalci. Anketni vprašalnik in rezultati so podrobneje predstavljeni v 

predhodnem sklopu diplomskega dela. 
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8 PRILOGE 

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

Vprašalnik o strategiji pridobivanja kadrov v Idrijsko – Cerkljanski regiji 

1. Znotraj katere občine deluje vaše podjetje? (Označite z x ) 

 Občina Cerkno 

 Občina Idrija 

2. Kolikšno je število zaposlenih v vašem podjetju? (Označite z x) 

 Do 10 

 10 – 30 

 30 – 50 

 50 – 80 

 80 – 100 

 Nad 100 

3. Kakšna je pravna oblika vašega podjetja? (Označite z x) 

 Samostojni podjetnik (s. p.) 

 Družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) 

 Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) 

 Delniška družba (d. d.) 

  ___________________________________________________________ 

 

4. Opišite, znotraj katere panoge v gospodarstvu deluje vaše podjetje? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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5. V primeru, da se poveča obseg dela v vašem podjetju, za katero odločitev bi se 

odločili? (Označite z x) 

 Izobrazili, usposobili bi kader, ki ga že imamo 

 Odločili bi se za nove sodelavce 

  ___________________________________________________________ 

 

6. V primeru povečanega obsega dela bi se odločili za pridobitev novih 

sodelavcev. Kakšno taktiko privabljanja kandidatov bi uporabili? (Označite z 

x ali dopišite) 

 Oglasi v sredstvih javnega obveščanja (radio …) 

 Posredovanje agencij, zavoda za zaposlovanje 

 Akcije po šolah 

 Štipendiranje 

 Priporočila znancev 

 Svetovalnice 

 Internet 

 ___________________________________________________________ 

 

7. Kakšne selekcijske preizkuse bi pripravili za kandidate za delovno mesto? 

(Označite z x ali dopišite) 

 Intervju 

 Opazovalni center 

 Testi 

 Zdravstveni pregled 

 Priporočila 

 Življenjepis 

 ___________________________________________________________ 
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8. V primeru, da izberete za selekcijsko orodje metodo intervjuja kandidata, 

kakšno tehniko spraševanja bi uporabili? (Označite z x) 

 Direktni intervju (Direktno povprašamo o podatkih, ki jih nimamo na podlagi 

prijave. Sem sodijo vprašanja o starosti, stanovanju …) 

 Podrobni intervju (Postavljamo zelo podrobna vprašanja, npr. kakšna je bila 

kandidatova dosedanja raven dela in podobno. Kandidat mora določene pojave 

komentirati, kar nam prinese pomembne podatke.) 

 Panelni intervju (En kandidat, več spraševalcev.) 

 Nestrukturirani intervju (Kandidatu postavimo vprašanja na določeno tematiko, 

ki jo mora komentirati, ne pa klasična vprašanja, npr. predstavimo sliko 

podjetja in ga vprašamo, kako bi on ravnal v določeno zaupani nalogi.) 

 Globinski intervju (Kandidata sprašujemo po njegovem mnenju, namerah, npr. 

vprašamo ga, kako si zamišlja svojo prihodnost, če ga za zaposlimo in 

prihodnost podjetja.) 

 Stresni intervju (Kandidata postavimo v neprijetno situacijo, želimo namreč 

izvedeti, kako se znajde v neprijetnih situacijah.) 

 

9. V primeru, da izberete za selekcijsko metodo testiranje kandidat, za katere 

vrste test bi se opredelili? (Ustrezno označite in utemeljite) 

 Test v konkretni situaciji (Kandidatu bi postavil konkretno nalogo, s katero se 

bo soočil, če ga zaposlimo.) 

___________________________________________________________ 

 Test eksperimentalni situaciji (Kandidatu postavimo nalogo, ki si jo izmislimo, 

vendar pa zahteva enake kompetence.) 

___________________________________________________________ 
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10. V primeru, da izberete za selekcijsko metodo opazovalne centre, kakšne vrste 

opazovanje bodočega kandidata bi izbrali? (Označite z x ali dopišite) 

 Tehnika 1 (Kandidata pošljemo v prostor in mu npr. damo določeno delo, 

vendar pogoj, da ga v določenem (omejenem) času npr. 1 uri naredi. Tako 

opazujemo, kako se bo kandidat znašel v situaciji, kako spreten je ipd.) 

 Tehnika skupinske razprave (Skupini kandidatov dodelimo problematiko, ki 

jo morajo rešiti. Pri opazovanju se pokažejo kandidatove ideje, karakter, 

usposobljenost za skupinsko delo.) 

 _____________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

11. Kako pomembna so za vas priporočila, ki jih kandidat ima? (Označite z x) 

  Povsem nepomembna 

  Pomembna 

  Zelo pomembna 

 

12. Katera  priporočila imajo pri vaši odločitvi večjo težo? (Označite z x) 

 Pisna    

 Ustna  

 

13. Katere so ključne kompetence, ki jih pričakujete od kandidatov? (Označite z x) 

 Ustrezna izobrazba (določene stopnje) 

 Delovne izkušnje 

 Osebnostne spretnosti 

 Karakter 

 ___________________________________________________________ 
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14. Kateri so konkretni problemi z zaposlenimi v vašem podjetju in jih 

najpogosteje srečujete? (Označite z x ali dopišite) 

 Nezavzetost za delo 

 Pomanjkanje motivacije zaposlenih 

 Neznanje zaposlenih 

 Konfliktno obnašanje v kolektivu 

 Zamujanje na delo 

 Neupravičeni izostanki na delovnem mestu 

 Izgorevanje zaposlenih na delavnem mestu 

 ___________________________________________________________ 

 

15. Kakšen kader vas najbolj zanima, glede na panogo? (Opišite) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

16. Kakšnega kadra je po vašem preveč? Kaj bi konkretno predlagali, da bi se 

povečala efektivna uspešnost določene panoge? (Opišite) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

17. Kaj menite o oceni in izvajanju te ankete? (Označite z x ali dopišite) 

 Povsem nesmiselna (Kot delodajalca me ne zanima.) 

 Delno smiselna (Prav je, da nas kdo kaj vpraša, čeprav ne bo nič drugače.) 

 Zelo smiselna (Strinjam se z anketo, upam, da bo prišlo do sprememb v 

našo korist.) 

 ________________________________________________________ 
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Najlepša hvala za vse odgovore!  

Prepričana sem, da mi bodo v pomoč. Zato jih lepo prosim posredujte na sledeči naslov: 

Jožica Kokelj 

Dolenji Novaki 32 

5282 Cerkno 

 

 


