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1 Uvod 

Pod vodstvom Pomurske gospodarske zbornice, kot vodilnega partnerja, je bil v okviru 
čezmejnega partnerstva izdelan projekt z naslovom:  »Pravi poklic za razvoj« (Right 
Profession).  Med dejavnostmi ima raziskava gospodarskega sektorja posebno mesto.  
Raziskava je potekala ob sodelovanju Trgovinske in industrijske zbornice Železne županije   
in županije Zala in je zajela madžarsko stran obmejnega območja. Razlog, da so projektne 
partnerje zaprosili za to nalogo in za vzpostavitev skupnega partnerstva na madžarski 
oziroma slovenski strani meje, je bilo dejstvo, da se na obeh straneh meje pojavljajo podobni 
problemi na področju zaposlovanja v gospodarskem sektorju, na področju razvijanja 
človeških virov, izobraževanja odraslih, usposabljanja in prekvalifikacije. Obe strani 
obmejnega območja se spopadata z enakimi težavami, zato bomo skupaj lažje našli metode, 
s pomočjo katerih bomo procese obrnili v ugodno smer. Raziskava trga, ki smo jo opravili v 
okviru projekta, je skupaj s seznanitvijo mnenja gospodarskega sektorja, pomenila tovrstno 
spoznavanje obmejnega območja.                 

Projektno partnerstvo zajema predstavnike delodajalcev obmejne regije in podporno okolje 
za podjetništvo. Partnerji na madžarski strani so Trgovinska in industrijska zbornica 
županije Zala in Trgovinska in industrijska zbornica Železne županije  ter Center 
za delo pri Vladnem uradu županije Zala. Partnerji iz Slovenije: Pomurska 
gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota, 
Razvojni center Murska Sobota in Center idej. 

Ciljno skupino naše raziskave je predstavljal gospodarski sektor v skladu z naslednjimi 
segmenti. Iz geografskega vidika je prvenstveno območje Železne županije, ki meji na 
Slovenijo oziroma Szombathely z okolico. Glede na to, da v Železni županiji, torej na 
madžarski strani obmejnega območja, ni velikega gospodarskega potenciala (z izjemo 
tovarne Opel v Monoštru), je bilo potrebno vključiti tudi območje Szombathelya. Raziskavo 
smo tako izvedli v geografskem območju, ki bolj ustreza kritični masi. Zbrani podatki torej 
bolj verodostojno kažejo pristop posameznih podjetniških ciljnih skupin v zvezi s področji, ki 
jih raziskujemo. Na podlagi velikosti podjetij smo upoštevali tri kategorije. Vprašanja smo 
postavili podjetjem, ki zaposlujejo največ 10 ljudi (mikro podjetja), malim podjetjem z 10 do 
50 zaposlenimi, kakor tudi srednjim in velikim podjetjem, kjer je zaposlenih več kakor 50 
oseb. Skupine smo oblikovali tudi po panogah: industrija, storitve, trgovina in gostinstvo.                 

Na podlagi teh vidikov smo opravili vzorčenje. Vprašanja smo postavili 153 podjetjem na 
omejenem geografskem območju. Po odgovorih na vprašanja smo opravili zapis podatkov, ki 
smo jih nato obdelali.  Ta analiza stanja kaže položaj zaposlovanja v Železni županiji na 
podlagi odgovorov in mnenja podjetij, ki so bila vključena v vzorec.     

 

 

2 Metodologija raziskave   

Decembra 2011 in januarja 2012 smo s pomočjo vprašalnikov zbrali mnenja mikro, malih, 
srednjih in večjih podjetij. Potem ko se zberejo podatki, se opravi kodiranje in priprava 
računalniške obdelave vprašalnikov. Zapis informacij, ki smo jih zbrali v okviru raziskovanja,  
in izdelavo podatkovnih tabel smo opravili z računalniškim programom (SPSS). Po 
računalniški obdelavi podatkov smo pripravili naslednjo analizo stanja.  
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Načrtovano vzorčenje 

Število delojemalcev Industrija Storitve Trgovina in 

gostinstvo  

Skupaj 

med 0-10 oseb 10 10 10 30 

med 10-50 oseb 23 18 19 60 

nad 50 oseb 16 7 7 30 

Szombathely in okolica 

(med 10-50 oseb) 

10 10 10 30 

Skupaj 59 45 46 150 

 

Naslednja shema kaže tip podjetij, ki so odgovarjala na vprašanja. Razvidno je, da so bile v 

največjem številu v vzorec  zajete družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). 
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3 Rezultati raziskave 
 

3.1  Lastnosti vprašanih podjetij 

1. vprašanje: V katero gospodarsko panogo se podjetje uvršča na podlagi svoje glavne 

dejavnosti? 

 

 

Iz gornjega diagrama je razvidno, da se vprašana podjetja v skoraj enakem razmerju delijo 

na industrijo, storitve in trgovino-gostinstvo.  

2. vprašanje: Kolikšno je število zaposlenih? 

Vprašani so pri tem vprašanju lahko zapisali poljubno število zaposlenih, tako smo dobili 

veliko različnih odgovorov. Zaradi lažje analize smo oblikovali skupine. Tako smo na podlagi 

odgovorov dobili naslednje kategorije:  

 Mikro podjetja zaposlujejo manj kakor 10 oseb  

 Mala podjetja zaposlujejo od 10 do 50 oseb. 

 Srednja in velika podjetja zaposlujejo več kakor 50 oseb. 

Na diagramu vidimo, da so mikro in mala podjetja v večini v primerjavi s srednjimi in velikimi 

podjetji. V krogu vprašanih se je število zaposlenih gibalo takole: minimalno število 0 oseb 

(gre za mikro podjetja) in maksimalno število 653 oseb. Povprečno število zaposlenih v mikro 

podjetjih je znašalo 4 osebe, pri malih podjetjih 22 oseb, pri srednjih in velikih podjetjih pa 

283 oseb. 
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3.2 Šolska izobrazba delojemalcev 

3. vprašanje: Kolikšno je število zaposlenih po šolski izobrazbi? 

Naslednji diagram prikazuje število vseh zaposlenih v vprašanih podjetjih po velikosti 

podjetij. Razvidno je, da podjetja zaposlujejo predvsem kvalificirane delavce in delavce s 

končano srednjo strokovno šolo.  
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Podobna povezava je razvidna tudi iz gornjega krožnega diagrama. Pri vprašanih podjetjih je 

zaposlenih 42% delavcev s poklicno izobrazbo in 35% s srednjo strokovno izobrazbo.  

Sedanja situacija je ugodna za dijake, ki se izobražujejo v poklicnih šolah, saj podjetja v 

velikem številu zaposlujejo tovrstno delovno silo.   

Naslednji trije diagrami prikazujejo šolsko izobrazbo zaposlenih glede na kategorijo oziroma 

velikost podjetij.  Večjih razlik ni, razvidne so samo minimalne razlike. Mikro podjetja 

zaposlujejo skoraj isto število delavcev s poklicno izobrazbo in delavcev s srednji strokovno 

šolo, pri tej kategoriji je največje (10%) število delavcev, ki so končali  tehnično srednjo šolo.  

V primeru mikro podjetij je zaposlenost delavcev z diplomo 9%.  
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Mala podjetja v večjem številu zaposlujejo delavce s končano poklicno šolo, kakor mikro 

podjetja (42%), medtem ko je število zaposlenih delavcev s tehniškno izobrazbo veliko 

manjše (2%). Število delavcev z diplomo je za 1% večje kakor v primeru mikro podjetij.   

Pri srednjih in velikih podjetjih je največ zaposlenih delavcev s poklicno šolo (43%) v 

oprimerjavi z drugimi kategorijami podjetij. Zanimivo je, da je pri tej kategoriji najvišje 

število zaposlenih s končano gimnazijo -  4% (pri mikro in malih podjetjih 1%).     
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3.3 Delovna sila prihodnosti 

4. vprašanje: Na katero raven šolske izobrazbe bi želeli dvigniti znanje sedanjih delavcev?  
 
Na naslednjem diagramu vidimo koliko vprašanih podjetij skupaj bi želelo znanje zaposlenih 

dvigniti na višjo izobrazbeno raven. Na prvem mestu je seveda poklicna izobrazba, vendar 

nista zanemarljiva niti srednja strokovna niti tehniška izobrazba. Na  podlagi tega 

nedvoumno sklepamo, da podjetja za naslednje obdobje dajejo prednost izobraževanju, s 

katerim bi se povečalo strokovno znanje zaposlenih. Skica nam predstavlja, da vprašana 

podjetja iz Železne županije že kratkoročno (2011-2012) in srednjeročno (2013-2015) 

računajo z izobraževanjem svojih delavcev. Zanimivost je v tem, da tehnična srednja šola 

uživa prednost v kratkoročnem obdobju, srednja strokovna šola pa v srednjeročnem 

obdobju.     

 

 

5. vprašanje: Kakšno delovno silo želite v naslednjih petih letih zaposliti po delovnem mestu 

in po izobrazbi?  

V tabeli smo prikazali delovna mesta, ki so jih navedla vprašana podjetja, in sicer po vrstnem 

redu pogostosti navedb (1. – največkrat navedeno). V prilogi1 je tabela, ki glede šolske 

izobrazbe vsebuje seštevek podatkov.   

 

 

                                                           
1
 Gl.: priloga št. 1.  



 
   

10 

 

Zap. št. Delovno mesto 

1. prodajalec 

2. avtomehanik 

3. skladiščni delavec 

4. avtoelektrikar 

5. komercialist za prodajo  

6. strojnik  

7. kuhar 

8. administrator 

9. mizar 

10. slaščičar 

11. oblikovalec kovin  

12. avtoključavničar  

13. ključavničar 

14. poklicni delavec  

15. voznik tovornjaka  

16. šivilja  

17. inženir kmetijstva  

18. voznik avtobusa 

19. avtoličar 

20. priučeni delavec 

21. CNC strugar  

22. izvozni referent  

23. pomožni delavec v lesni industriji  

24. delavec v strežbi  

25. organizator transporta  

26. strojni tehnik  

27. gumar 

28. 
monter telekomunikacijskih 
naprav  

29. mesar  

30. šofer 

31. vzdrževalec 

32. tapetnik 

33. trgovinski predstavnik  

34. trgovec 

35. urejevalec vrta  

36. inženir vrtnarstva 

37. pomočnik v kuhinji  

38. knjigovodja 

39. črpalkar  

40. plamenski rezalec  
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Zap. št. Delovno mesto 

41. logistik 

42. konjar  

43. optik 

44. pek 

45. natakar 

46. točaj, pomožni   

47. pomožni delavec 

48. 
pomožni delavec, delavec v 
strežbi   

49. šofer 

50. pekarski tehnik  

51. upravljavec sušilnih naprav  

52. monter  

53. ključavničar-monter  

54. konstrukcijski ključavničar .  

55. organizacijski menedžer  

56. 
asistent organizacijskega 
menedžerja 

57. čistilec 

58. strojni tehnik 

59. asistent za delo s strankami  

60. referent  

61. poslovodja  

62. varnostnik  

63. 
podjetniški svetovalec, 
ekonomist  

 

Razvidno je, da več kakor polovica vprašanih podjetij (52%) želi zaposliti poklicne delavce,   

29% delavcev, ki imajo maturo in le  9% podjetij želi zaposliti ljudi z diplomo. Iz rezultatov 

lahko sklepamo, da bo poklicno izobraževanje imelo čedalje večjo vlogo na trgu 

izobraževanja.  
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3.4 Usposabljanje  

6. vprašanje: Na katerih področjih načrtujete usposabljanje in izobraževanje za delavce, ki so 

že zaposleni? 
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Na gornjem diagramu vidimo povprečno oceno vprašanih. Vprašani so morali oceniti  z 1 do 

5 področja izobraževanja, ki jih štejejo za pomembna in v kolikšni meri jih štejejo za 

pomembna (1 – sploh ni pomembno, 5 – zelo pomembno). Kot je razvidno z diagrama, imajo 

delodajalci za najpomembnejše usposabljanje na svojem strokovnem področju.  Druga 

področja izobraževanja v primerjavi s tem so za delodalajce zanemarljiva.   

V tabeli je navedenih prvih 10 področij izobraževanja, ki so jih označili vprašani, na katerih 

načrtujejo delodajalci usposabljanje za svoje zaposlene delavce.   

 

Zap. št. TOP 10 izobraževalnih področij 

1. Svoje strokovno področje 

2. Jezikovno izobraževanje 

3. Področje zagotavljanja kakovosti (ISO)   

4. Pri nas ni potrebno  

5. Sorodni poklici 

6. Področje gospodarstva in trgovine 

7. Informatika 

8. Komunikacije 

9. Organizacija dela 

10. Področje administracije 

 

3.5 Spremembe na področju trga dela 

7. vprašanje: Kako se je v zadnjih 12 mesecih spreminjalo število zaposlenih pri vas?   
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Kot je razvidno z diagrama, pri več kakor polovici (55%) vprašanih podjetij ni bilo sprememb 

pri številu zaposlenih.   

Spodnji diagram kaže, ali se je spreminjalo število zaposlenih pri posameznih kategorijah 

podjetij. Kot je razvidno, se pri 77% vprašanih mikro podjetjih število zaposlenih ni 

spremenilo, medtem ko pri malih podjetjih znaša ta številka 40%, pri srednjih in velikih 

podjetjih pa 30%. Torej lahko ugotovimo, da je pri mikro podjetjih manjša rotacija delovne 

sile kakor pri malih in srednjih podjetjih. Tudi največje zmanjšanje (30%) in porast (40%) 

sta bila zabeležena pri srednjih in velikih podjetjih.   

 

Pri vprašanih delodajalcih je bila  povprečna rast 6,72, povprečno znižanje pa 6,33 

zaposlenih. Minimalna sprememba je bila 1 oseba, maksimalna pa 40-47 oseb.  

 

3.6 Težave pri iskanju ustrezne delovne sile   

8. vprašanje: Ali se je vaše podjetje v zadnjih 3 letih soočilo s težavo, da niste našli delavca z 
ustrezno strokovno izobrazbo? 
 
Tudi na spodnjem diagramu je razvidno, da se 43% vprašanih pogosto srečuje s problemom, 

ko ne najdejo ustrezne delovne sile. Skoraj petina vprašanih (18%-a) v tem obdobju ni iskala 

delovne sile. Druga petina (19%) se nikoli ni srečala s tem problemom, torej je našla 

potrebno delovno silo. Tretja petina (6+14%) redko oziroma se včasih sooča s težavo 

zaposlovanja. Dve petini vprašanih pa imata tovrstne probleme pogosto.  
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Na diagramu je razvidno, katera izmed skupin podjetij se najpogosteje srečuje s težavo najti 

ustrezno delovno silo. Lahko bi rekli, da več kakor polovica (52%) malih podjetij, več kakor 

tretjina (38,6%) mikro podjetij in ena petina (20%) srednjih in velikih podjetij  se pogosto 

sooča s težavo pri iskanju ustrezne delovne sile.    
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9. vprašanje: Ali imate pri Vas prosto delovno mesto, za katero je težko najti delovno silo z 

ustrezno izobrazbo? 

 

 

Pri skoraj četrtini vprašanih podjetij trenutno imajo prosto delovno mesto, za katero težko 

najdejo delavce z ustrezno izobrazbo. Tudi naslednji diagram lepo kaže, da so v največji meri 

srednja in velika podjetja (44%) tista, ki težko najdejo tovrstno delovno silo, to velja tudi za 

četrtino (25%) mikro podjetij in za manj kakor četrtino (23%) malih podjetij.   

 

 



 
   

17 

 

10. vprašanje: Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, kateri so ti poklici?  

Poklici, za katere se težko najde ustrezna delovna 
sila 

avtomehanik 

avtoelektrikar 

prodajalec 

oblikovalec kovin 

avtoključavničar  

ključavničar 

kuhar 

administrator 

avtoličar 

slaščičar 

mehanik 

strojni inženir 

strojni tehnik 

graditelj mreže 

monter telekomunikacijskih naprav  

finomehanik 

mesar 

trgovina 

finomehanik 

plemenitelj rastlin 

optik 

pek, slaščičar 

natakar 

pekarski tehnik 

strokovno usposobljeni prodajalec 

konstrukcijski ključavničar 

akviziter  

lovski učitelj, predavatelj 

šivilja  

 

Gornja tabela kaže deficitarne poklice, ki jih navajajo delodajalci, po vrstnem redu pogostosti 

navajanja (1. – najpogosteje omenjen poklic). Kakor vidimo v tej tabeli in na spodnjem 

krožnem diagramu, na trgu dela trenutno najbolj primanjkuje delavcev s končano poklicno 

šolo (61%).  
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Glede sposobnosti ugotavljamo, da skoraj tretjina (29%) delodajalcev pogreša pri potencialni 

delovni sili samostojno opravljanje del. Delodajalci v veliki meri pogrešajo tudi strokovno 

prakso (27%), sposobnost reševanja problemov (26%), strokovne teoretične osnove (25%), 

delovno disciplino (25%), pripravljenost na sodelovanje (25%) in delovno kulturo (24%). 

Delodajalci najmanj pogrešajo profesionalna računalniška znanja (2%) in ekonomska znanja 

(1%). 
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3.7 Dejavnost podjetij na trgu dela 

11. vprašanje: S katerimi ukrepi skušate narediti podjetje bolj privlačno za nove delavce? 

 

Pri tem vprašanju so morali vprašani ocenjevati posamezne ukrepe z oceno od 1 do 5 glede 

na to, koliko se jim zdijo pomembni (1- najmanj pomembni, 5- zelo pomembni). Na 

diagramu so prikazani povprečni rezultati. Podjetniki ocenjujejo, da je najpomembnejši ukrep 

zagotavljanje boljših delovnih pogojev (3,94). Pomembno pa je tudi zagotavljanje 

kakovostnega praktičnega izobraževanja (3,17), stimuliranje učencev (2,9), kakor tudi 

zagotavljanje strokovnega razvoja in napredovanja (2,78).   

 

12. vprašanje: Ali predvidevate strokovno usposabljanje za svoje zaposlene v naslednjem 

letu? 

Kot je razvidno iz diagrama, 64% vprašanih delodajalcev ne predvideva usposabljanja za 

svoje zaposlene delavce.   
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Na gornjem diagramu je jasno razvidno, da usposabljanje načrtujejo večinoma srednja in 

velika podjetja, najmanj pa jih predvidevajo mikro podjetja.    

Tabela po vrstnem redu pogostosti navajanja predstavlja, na katerih področjih načrtujejo 

delodajalci usposabljanje za svoje zaposlene. Videti je, da podjetja na prvem mestu 

načrtujejo usposabljanje delavcev na njihovem strokovnem področju, jezikovno in 

ekonomsko izobraževanje.   
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Usposabljanje se načrtuje na področjih: 

lastno strokovno področje zaposlenega  

jezikovno izobraževanje 

ekonomsko izobraževanje 

zagotavljanje kakovosti  

davčna in delovna zakonodaja 

usposabljanje voznikov avtobusa 

trgovsko poslovodstvo, komerciala 

prodaja 

oborožene sile 

gospodarstvo, varstvo okolja 

če bo nova tehnologija, uvedba vanjo  

izobraževanje iz HACCP 

trgovina 

knjigovodstvo 

finance, socialno, zdravstveno in pokojninsko 
zavarovanje 

stroka 

strokovna angleščina 

čiščenje 

šivanje 

avtomehanika 

izobraževanje po nacionalnemu seznamu poklicev 
(OKJ)  

 

Po številu, ki so ga posredovali vprašani, bo usposabljanje zajelo v povprečju 5-6 oseb. 

Usposabljanje v mikro podjetjih bo zajelo v povprečju 1 osebo, v primeru malih podjetij  2-3 

osebe, medtem ko bo pri srednjih in velikih podjetjih usposabljanje zajelo v povprečju 65 

oseb.  
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3.8 Pripravljenost za sodelovanje 

13. vprašanje: Ali sodelujete z izobraževalno ustanovo, povezano z vašim strokovnim 
področjem? 
 

 

 
Iz diagrama je razvidno, da 44% vprašanih podjetij sodeluje z eno od izobraževalnih 

ustanov. Delodajalci so navedli naslednje ustanove:  

Izobraževalne ustanove, s katerimi sodelujejo vprašana podjetja  

Báthory Iskola (Šola Báthory) 

Celldömölki Műszaki Középiskola (Tehnična srednja šola Celldömölk) 

Ustanove za izobraževanje slaščičarjev, pogodbeno in sodelovanje   

Élelmiszeripari és Földmérési SZKI (Živilska in geodetska srednja strokovna šola) 

Gépipari és informatikai SZKI (Strojna srednja strokovna šola in informatika)  

Herman Ottó SZKI (Srednja strokovna šola Herman Ottó) 

Hevesi Ákos SZKI Keszthely (Srednja strokovna šola Hevesi Ákos) 

III. Béla SZKI (Srednja strokovna šola III. Béla) 

Šolska zadruga   

Kereskedelmi és vendéglátó SZKI, Szombathely (Trgovska in gostinska srednja 
strokovna šola Szombathely) 

látszerészképzés (OKJ); Magyar Optikus Ipartestület ( Šola za izobraževanje optikov; 
Madžarsko združenje optikov)   

műanyagoktató intézet, műanyag ipari szövetség (inštitut za področje plastičnih mas, 
Industrijska zadruga za plastiko)   

NMYE-SEK (Univerza Zahodne Madžarske - Univerzitetni center Savaria) 

NYME-KTK, közgazdászok (Univerza Zahodne Madžarske Fakulteta za ekonomijo)   

Oladi AMK Teleki Blanka Szakképző Iskola, Szombathely (Srednja poklicna šola Oladi 
AMK Teleki Blanka)   
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Izobraževalne ustanove, s katerimi sodelujejo vprašana podjetja  

Páterdombi Zalaegerszegi Húsfeldogozó Szakmunkásképző Intézet (Poklicna šola za 
predelavo mesa)  

Puskás Tivadar SZKI (Srednja strokovna šola) 

Rázsó Imre SZKI (Srednja strokovna šola Rázsó Imre) 

Savaria SZKI (Srednja strokovna šola Savaria) 

Soproni Egyetem (Univerza Sopron)  

prispevek (delodajalca) za poklicno usposabljanje... 

zavodi za poklicno izobraževanje  

Szentgotthárdi Szakmunkásképző (Poklicna šola Monošter)  

Szombathelyi Műszaki SZKI (Srednja tehnična šola Szombathely) 

Teleki Blanka SZKI tanműhelye (Šolske delavnice Srednje poklicne šole)  

TISZK (Center srednjih šol)  

Topido KFT (Topido d.o.o.) 

Vas Megyei Vadász Kamara (Lovska zbornica Železne županije)  

Vépi SZKI (Srednja strokovna šola) Vép 

 

V naslednji tabeli so prikazani razlogi za negativne odgovore (56%). Iz tabele je razvidno, 

zakaj ne sodelujejo podjetja z izobraževalnimi ustanovami za določena strokovna področja.   

 

Razlogi za nesodelovanje podjetij z izobraževalnimi ustanovami 

V tem poklicu ni potrebe za sodelovanje  

Sodelujejo samo z dijaškimi zadrugami z namenom posredovanja delovne sile  

Gre za družinsko podjetje, zato nima pomena 

Zaenkrat nima pomena, v prihodnosti bo skušal prilagoditi velikosti investicije in potrebam  

Raje izbirajo med kandidati za zaposlitev, ki se prijavijo na razpis 

Raje rešujejo prek osebnih kontaktov  

Niso dane tržne možnosti 

Ne zdi se jim pomembno  

Ne načrtujejo 

Podjetje nima kapacitet za to 

V okolici ni takšne ustanove 

Nima smisla 

Ni ustanove, s katero bi lahko sodelovali 

Ni zanimanja  

Ni možnosti 

Ni potrebe 

Dimnikarja na primer ne izobražujejo v nobeni šoli 

Imajo svoje poklicne delavce 

Načrtuje praktično izobraževanje 
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3.9 Pridobivanje delovne sile  

14. vprašanje: Ali uporablja vaše podjetje sistem štipendiranja ali drugo obliko spodbude za 

pridobivanje in ohranitev delavcev? 

Na diagramu lahko vidimo, da okrog tretjina vprašanih podjetij uporablja materialno 

stimulacijo. 32% podjetij ne uporablja nobene stimulacije, medtem ko drugi, v enakem 

odstotku, uporabljajo druga sredstva spodbujanja za pridobitev/ohranitev delavcev v 

podjetju. Le 5% vprašanih uporablja stvarno stimulacijo.  

 

 

 

 

Razvidno je, da mala podjetja v največji meri uporabljajo sistem štipendiranja, medtem ko 

imajo mikro podjetja največji odstotek (56%) med tistimi, ki ne uporabljajo nobene oblike 

stimulacij za pridobitev in ohranitev delavcev v podjetju.  
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V tabeli je razvidno, kakšna druga sredstva stimulacije navajajo vprašana podjetja, hkrati pa 

vidimo tudi argumente tistih vprašanih, ki ne uporabljajo nobene stimulacije.  

Druge stimulacije Ne uporablja stimulacije 

Dodatki k plači  Odkar je obdavčena, ne  

Službeni avto Imajo zagotovljeno plačo 

Službeni prenosni računalnik Podjetnik posameznik 

Službeni telefon Fiksna plača 

Zagotovitev prehrane 
Podjetje je šele začelo 
delovati 

Bon za prehrano Lastnik ne podpira 

Prehranska karta  Ne ostane nič sredstev za to 

Prehranska nakaznica  Ni možnosti 

Sistem nagrajevanja  

Ni potrebe 
Financiranje izobraževanja 

Povračilo potnih stroškov 

Počitniški bon   

 

15. vprašanje: Katerega izmed navedenih metod uporabljate najpogosteje, ko iščete 

delavca/delavce za novo zaposlitev? 
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Kot je razvidno z diagrama, 64% vprašanih uporablja pri zaposlovanju osebne kontakte.  

55% odstotkov vprašanih objavlja prosta delovna mesta, 47% pa sodeluje z Zavodom za 

zaposlovanje. Odgovori, ki spadajo v ostale kategorije, so:  

 sami izobrazijo svojo delovno silo 

 delavce iščejo prek internega razpisa  

 povprašajo pri kolegih 

 lastna objava, npr.: postavitev objave v izložbo 

 zaposlitev dijakov poklicnih šol 

 

3.10 Zadovoljstvo z iskalci prve zaposlitve  

16. vprašanje: Ste zadovoljni s strokovnim znanjem in drugimi sposobnostmi iskalcev prve 

zaposlitve, ki ste jih zaposlili? 

 

Le 35 % vprašanih delodajalcev je zadovoljnih z znanjem iskalcev prve zaposlitve. NV/NA 

kaže na odstotek vprašanih, ki niso znali ali niso želeli odgovoriti na vprašanje.  
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Vprašani omenjajo naslednje pomanjkljivost pri iskalcih prve zaposlitve: 

Pomanjkljivosti pri iskalcih prve zaposlitve 

V  šolskem izobraževanju ne dobijo znanj, uporabnih v praksi. 

Nizka raven strokovnega znanja 

Izobraževalne ustanove ne dajejo dobre izobrazbe 

Zadovoljni smo s tistimi, ki so se poklica učili pri njih  

Pomanjkanje občutka, da je to njihovo poslanstvo 

Višina plače ni privlačna za mlade ljudi  

Pomanjkljiva strokovna in praktična znanja  

Pomanjkljive socialne sposobnosti 

Pomanjkanje vztrajnosti 

Premalo jezikovnega znanja 

Niso dovolj zanesljivi 

Negativni pristop 

Nočejo delati 

Niso sposobni samostojnega dela 

Nimajo odgovornosti  

Niso jim jasne osnovne stvari  

Pomanjkanje poklicnega zanimanja 

 

3.11 Sodelovanje pri projektu Right Profession 

80% vprašanih želi aktivno sodelovati v projektu „Right Profession”. 
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4 Povzetek 

Raziskava si je zadala več ciljev. Eno najpomembnejših je bilo spoznati strukturo in glavne 

značilnosti delovne sile, ki jo zaposlujejo podjetja v Železni županiji. Na splošno lahko 

rečemo, da podjetja v Železni županiji v velikem številu zaposlujejo delavce, ki so končali 

poklicne in srednje strokovne šole. Ta trg delovne sile ustreza dijakom, ki se izobražujejo v 

strokovnih oziroma poklicnih šolah. Ker se v pretežni večini podjetij zaposlujejo delavci s 

poklicno oziroma strokovno izobrazbo, to povečuje zaposlitvene možnosti dijakov. Pri 

raziskavi smo ugotovili tudi, da pretežna večina najbolj iskanih delovnih mest pokriva določen 

poklic, zato bo imelo poklicno izobraževanje čedalje večjo vlogo na trgu izobraževanja. 

Strokovna izobrazba ni pomembna le za pridobivanje delovne sile, ampak ima veliko vlogo 

tudi za usposabljanje obstoječih delavcev. Podjetja štejejo za pomembno, da se znanje 

njihovih zaposlenih delavcev nadgrajuje, zato bodo specialna usposabljanja, treningi in tečaji 

lahko konkurenčni na trgu izobraževanja.                 

Rezultati raziskave so pokazali tudi, da medtem, ko je v primeru makro in malih podjetij 

rotacija delovne sile majhna, opažamo intenzivnejše premike pri večjih podjetjih. To je lahko 

povezano z ugotovitvijo, da se podjetja pogosto soočajo s problemom, da ne najdejo 

delovne sile z ustrezno strokovno izobrazbo. Dobro bi bilo izločiti tovrstni »komunikacijski 

šum« tako, da bi ponudba in povpraševanje našla drug drugega na trgu dela. Največ 

možnostmi imajo trenutno osebe s končano poklicno šolo, saj je prav pri njih opazno 

največje pomanjkanje na trgu dela.   

Lahko bi povzeli, da podjetja poskušajo narediti vse za to, da bi se pokazala v najlepši luči, 

kot najboljše delovno mesto za zaposlitev. Iz raziskave je razvidno, da se poskušajo podjetja 

z zagotavljanjem boljših delovnih pogojev in visoko ravnijo praktičnega izobraževanja 

pokazati pred novimi delojemalci kot privlačna možnost za zaposlitev. Pomembna se jim zdi 

tudi ponudba razvoja na področju stroke in napredovanje.  

Da bi lahko zagotovili takšne razmere, je potrebna zaledna otrganizacija, ki bo koordinirala 

strokovna izobraževanja in usklajevala potrebe trga delovne sile med delojemalci in 

delodajalci.    

 

 

 

 



   
 

        
 

 

5 Priloga 

5.1 Priloga št. 1.  

Z.št. Delovno mesto Po šolski izobrazbi (oseb) 
2011- 2012 

(os.) 
2013-2015 

(os.) 

1. šivilja kvalificirani delavec      40 20 

2. prodajalec kvalificirani delavec 
srednja strokovna 
šola/matura visoka šola/univerza 10 3 

3. avtomehanik kvalificirani delavec     6 3 

4. šofer avtobusa kvalificirani delavec     5 5 

5. tapetnik kvalificirani delavec     10   

6. pekarski tehnik kvalificirani delavec     5 5 

7. čistilec 
srednja strokovna 
šola/matura       10 

8. 
montiranje telekomunikacijskih 
naprav kvalificirani delavec     3 2 

9. kuhar kvalificirani delavec     2 4 

10. mizar kvalificirani delavec     3 3 

11. voznik tovornih vozil kvalificirani delavec     4 2 

12. priučeno delo  8 razredov OŠ/manj  kvalificirani delavec    5   

13. strojnik kvalificirani delavec 
srednja strokovna 
šola/matura   2 1 

14. skladiščni delavec  kvalificirani delavec 
srednja strokovna 
šola/matura   2 1 

15. varnostnik kvalificirani delavec 
srednja strokovna 
šola/matura     5 

16. avtoelektrikar kvalificirani delavec     2   

17. komercialist za prodajo srednja strokovna     3   
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Z.št. Delovno mesto Po šolski izobrazbi (oseb) 
2011- 2012 

(os.) 
2013-2015 

(os.) 

šola/matura 

18. klepar  kvalificirani delavec     3   

19. logistik kvalificirani delavec 
srednja strokovna 
šola/matura višješolska izobrazba    2 

20. avtoličar kvalificirani delavec     3   

21. slaščičar kvalificirani delavec     1 1 

22. oblikovalec kovin kvalificirani delavec     1 2 

23. vzdrževalec kvalificirani delavec       2 

24. avtoključavničar kvalificirani delavec     2   

25. kvalificirani delavec 8 r. OŠ/manj  kvalificirani delavec   2   

26. administrator 
srednja strokovna 
šola/matura     1   

27. 
pomožni delavec v lesni 
industriji kvalificirani delavec     1 1 

28. mesar kvalificirani delavec     2   

29. urejevalec vrta kvalificirani delavec     2   

30. optik 
srednja strokovna 
šola/matura     2   

31. natakar kvalificirani delavec     1 1 

32. pomožni delavec 8 razredov OŠ/manj      2   

33. 
podjetniški svetovalec, 
ekonomist  visoka šola/univerza      1 1 

34. agronom visoka šola/univerza     1   

35. CNC strugar 
srednja strokovna 
šola/matura     1   

36. referent za izvoz  visokošolska izobrazba       1 

37. delavec v strežbi kvalificirani delavec       1 
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Z.št. Delovno mesto Po šolski izobrazbi (oseb) 
2011- 2012 

(os.) 
2013-2015 

(os.) 

38. organizator transporta  višješolska izobrazba       1 

39. strojni tehnik 
srednja strokovna 
šola/matura     1   

40. gumar kvalificirani delavec       1 

41. voznik 8 razredov OŠ/manj kvalificirani delavec       

42. trgovec 
srednja strokovna 
šola/matura       1 

43. vrtnarski inženir visoka šola/univerza     1   

44. knjigovodja visoka šola/univerza     1   

45. črpalkar 
srednja strokovna 
šola/matura     1   

46. plamenski rezalec kvalificirani delavec     1   

47. konjar 
srednja strokovna 
šola/matura       1 

48. šoferji 
srednja strokovna 
šola/matura     1   

49. upravljavec s sušilnim strojem  kvalificirani delavec       1 

50. ključavničar-monter kvalificirani delavec     1   

51. konstrukcijski ključavničar         2 

52. organizacijski menedžer 
srednja strokovna 
šola/matura     1   

53. 
asistent organizacijskega 
menedžerja 

srednja strokovna 
šola/matura     1   

54. strojni tehnik 
srednja strokovna 
šola/matura       1 

55. asistent za delo s strankami  
srednja strokovna 
šola/matura     1   

56. referent visoka šola/univerza     1   
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Z.št. Delovno mesto Po šolski izobrazbi (oseb) 
2011- 2012 

(os.) 
2013-2015 

(os.) 

57. poslovodja       2   

58. trgovinski predstavnik 
srednja strokovna 
šola/matura         

59. pomočnik v kuhinji       1   

60. pek kvalificirani delavec         

61. točaj, pomožni       1   

62. 
pomožni delavec, delavec v 
strežbi       1   

63. monter kvalificirani delavec         

    Skupaj: 144 84 

 


