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1 Uvod 

V zadnjih dveh desetletjih je prišlo na trgu delovne sile do velikih sprememb, prav tako pa so 

bile tudi stalne strukturne spremembe  na področju strokovnega izobraževanja. Kljub temu 

pa manjka med akterji na trgu delovne sile skladnost.  Delodajci iščejo  strokovno delovno 

silo, šole izobražujejo strokovnjake, kljub temu pa strokovna delovna sila ne najde zaposlitve. 

Povpraševanje in ponudba se nekje ne srečata. Mogoče je vse to samo občutek?  Na to 

vprašanje išče odgovor ta anketa. Prav tako tudi na vprašanje, kaj naj svetujejo  mladim 

starši, šola, kje naj nadaljuje šolanje mlad človek  pred izbiro poklica, po katerih poklicih  je 

povpraševanje na trgu delovne sile.    

 

2 Potek anketiranja v krogu  MSP s pomočjo vprašalnika  

Vprašalnik je sestavila skupina strokovnjakov  v okviru Programa čezmejnega sodelovanja 

Slovenija-Madžarska, Projekt RIGHT PROFESSION,  številka pogodbe o sofinasiranju SI-HU-

2-2-015, nato pa so vsebino vpašalnia projektni partnerji na skupnem sestanku tudi soglasno 

odobrili.  

 

2.1 Struktura vprašalnika  

Struktura vprašalnika  ter vprašanja – odgovori morajo odražati nastale potrebe po strokovni 

delovni sili v območju ob slovensko – madžarski državni  meji, na trgu delovne sile v županiji 

Zala.  Na podlagi vprašanj  lahko bolj celovito predstavimo sektor MSP v županiji. Uvrstitev  

MSP naj bo razdeljena   glede na  strukturo dejavnosti, velikost, šolsko izobrazbo zaposlenih,  

lahko pa dobimo tudi podatke o tem, kakšne  potrebe, pomanjkljivosti se pojavljajo na 

področju usposabljanja, strokovnega izobraževanja. Kakšna sodelovanja, vedenja 

podjetnikov so značilna v MSP-jih glede tega, da  bi lahko zaposlovali  dobro izobražene 

strokovnjake. 

Priloga številka 1, vprašalnik 

 

2.2 Potek zbiranja podatkov, pravila  

Za potek zbiranja podatkov je bil na voljo določen, omejen čas, od 01.10.2011 do 

30.11.2011. Prvi sestanek je bil  15.09.2011, kjer so bila precizirana pravila,  interpretacija  

anketiranja. 

Izbrani vpraševalci so se z vodjo anketiranja pogovorili  o vprašanjih in razjasnili nekatere 

odgovore, ki se lahko razumejo na različne načine. Dogovor je bil sklenjen z 9 vpraševalci, ki 

so iz baze podatkov na podlagi  projektnega načtra izbrali podjetja glede na dejavnost in 

velikost tako, da se po možnosti 200 načrtovanih ankteirancev realizira po pričakovani 

strukturi. 
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Načrtovano – dejansko anketiranje  glede dejavnosti  

Število 
zaposlenih: 

industrija storitve 
gostinstvo,  

trgovina  
obrt Skupaj 

pod 10 oseb  8/8 25/32 19/24 28/31 80/95 

do 10-50 
oseb 

34/29 14/10 13/11 34/28 95/78 

nad  50 oseb  18/20 4/4 3/3 0/0 25/27 

Skupaj 60/57 43/46 35/38 62/59 200/200 

 

Generalno pravilo za vpraševalce je bilo, da se lahko anketiranje izvede le osebno, anketirani 

mora  vprašalnik potrditi s podpisom in štempiljko podjetja.   

Časovni termin je bil točno upoštevan. Do 01.10.2011 je bil sestavljen seznam  podjetij, ki 

bodo udeleženi v anketiranju, z rezervami vred.  Izbano je bilo 215 podjetij. Med samim 

izvajanjem je prišlo do manjše usklajene spremembe, vendar to ni vplivalo na končni 

rezultat. Do 25.10.2011 so vpraševalci oddali 212 vprašalnikov, v preostalem času pa so še 

nadoknadili pomanjkljivosti.   

 

2.3 Zapis in obdelava podatkov   

Najprej so bili vprašalniki pregledani,  ali ustrezajo pogojem,  spadajo MSP-ji v ustrezno 

panogo,  ustreza vprašalnik oblikovnim zahtevam.  

Izpolnjenih je bilo 212 vprašalnikov. Med temi je bilo 9 podjetij z več kot 250 zaposlenimi,  2 

podjetji v lasti lokalne samouprave in 1 vprašalnik pomankljivo, nepravilno izpolnjen, 

vseskupaj je bilo 12 vprašalnikov, ki niso bili sprejeti. V nekaterih primerih je bila potrebna 

dopolnitev,  preciziranje. Te pomanjkljivosti pa niso vplivale   na vprašalnik ne v  

vsebinskem, in ne v  oblikovnem smislu, verodostojnost ni bila vprašljiva.   

Tako je bilo odbelanih 200 vprašalnikov.  V  ta nemen  je bila izdelana programirana Excel 

tabela, ki vsebuje vsa vprašanja in je primerna  za opravljanje numeričnih in primerjalnih 

operacij.  Med zapisom podatkov so bili vprašalniki ponovno kontrolirani, tako je analiza 

izdelana  na zanesljivih verodostojnih  virih.   
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3 Rezultat anketiranja v krogu MSP 

3.1 Splošni kazalniki vprašalnika  glede na vprašanja 

 

Vprašanje številka 1: V katero gospodarsko panogo spada podjetje glede na glavno 
dejavnost 

 
 

 

Glede na sestavo se  anketirana podjetja znatno ne razlikujejo od načrta anketiranja. Po 

osebnem razgovoru z vpraševalci  pa lahko sklepamo, da se je  pridobivanje odgovorov 

pogosto soočalo s težavami.  Razlaga za to je lahko prevelika obremenjenost in nezaupanje. 

 

Vprašanje številka 2: Skupno število zaposlenih v podjetju   

Tudi pri izbiri je bila v županiji glede na število podjetij  vidna dominacija mikro podjetij. 

Zanimivo je podgeldati tudi sestavo mikro podjetij glede na število zaposlenih, kar kaže, da  

je značilno  število zaposlenih 2-5 oseb. 
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Vprašanje ševilka 3: Kolikšno  je število zaposlenih glede na  raven izobrazbe?   

 

 
 

8 általánosnál kevesebb Nedokončana osnovna šola 

8 általános Dokončana osnovna šola 

Szakmunkás Poklicna šola 

Szakközépiskola Srednja strokovna šola 

Technikum Tehnična šola 

Gimnázium Gimnazija 

Felsőfokú szakképesítés Višja strokovna izobrazba 

Főiskola, egyetem Visoka šola, univerza 

 

mikro-vállalkozás mikro podjetje 

kisválallkozás malo podjetje 

középvállalkozás srednje veliko podjetje 

 

Diagram prikazuje velikost podjetja, sestavo zaposlenih  glede na izobrazbo že zaposlenih v 

podjetjih v županiji Zala.   

Značilno za mikro podjetja so zaposleni s  poklicno šolo, pri malih podjetjih s poklicno in 

srednjo poklicno šolo, dočim zaposlujejo srednje velika podjetja ob podobni strukturi  

strokovne izobrazbe v večjem razmerju strokovnjake z višjo izobrazbo.    
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8 általánosnál kevesebb Nedokončana osnovna šola 

8 általános Dokončana osnovna šola 

Szakmunkás Poklicna šola 

Szakközépiskola Srednja strokovna šola 

Technikum Tehnična šola 

Gimnázium Gimnazija 

Felsőfokú szakképesítés Višja strokovna izobrazba 

Főiskola, egyetem Visoka šola, univerza 

 

ipar industrija 

szolgáltatás storitve 

vendéglátás, 

kereskedelem 

gostinstvo, trgovina 

kézműves obrt 

 

V vseh panogah je izjemno visoka raven poklicne  izobrazbe. V industriji je značilno število 

zaposlenih z višjo in univerzitetno izobrazbo. Samo v  industriji in storitveni panogi poznajo, 

zaposlujejo  delovno silo z višjo strokovno izobrazbo. V storitveni panogi je sorazmerno 

veliko število zaposlenih z dokončanimi 8 razredi  osnovne šole.   
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Vprašanje številka 4: Na katero raven želite dvigniti izobrazbo vašim zaposlenim? 

(ocena) 

V glavnem je cilj  delodajalcev pri izobraževanju sedanje delovne sile srednja strokovna  šola. 

Kot zadovoljujoč cilj  je tudi spričevalo o poklicni izobrazbi. Iz obeh pa je lahko sklepati, da 

želijo  direktorji podjetij pri svojih zaposlenih povečati strokovna znanja.    

 

 

8 általánosnál kevesebb Nedokončana osnovna šola 

8 általános Dokončana osnovna šola 

Szakmunkás Poklicna šola 

Szakközépiskola Srednja strokovna šola 

Technikum Tehnična šola 

Gimnázium Gimnazija 

Felsőfokú szakképesítés Višja strokovna izobrazba 

Főiskola, egyetem Visoka šola, univerza 

 

 

ipar industrija 

szolgáltatás storitve 

vendéglátás, 

kereskedelem 

gostinstvo, trgovina 

kézműves obrt 

 

Do leta 2015 se bo struktura izobrazbe spremila v tem,  da bo ob pomembnosti poklicne in 

srednje strokovne izobrazbe prišlo v ospredje tudi  pridobivanje višje izobrazbe, v prvi vrsti 

pridobivanje visokošolske izobrazbe. 
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Vprašanje številka 5:  Kakšno strukturo kadrov nameravate zaposlovati v naslednjih 

petih letih  glede na raven izobrazbe (ocena)?  

Nameravana zaposlitev kadrov glede na poklic in  strokovno izobrazbo TOP 10 (celotna lista 

priložena)    

Poklic 2011-2012 
2013-
2015 

Összesen 

mizar 78 59 137 

strojni obdelovalec kovin  21 19 40 

šivilja  13 25 38 

kjučavničar-konstrukter 26 9 35 

varilec 20 11 31 

knjigovezec 17 11 28 

strojnik 25 18 43 

ključavničar 10 12 22 

CNC  strugar ali strojnik  9 9 18 

pleskar, polagalec tapet  7 11 18 

  

Vprašanje številka 6:  Na katerih področjih načrtujete dodatno usposabljanje in 

izobraževanje vašim že zaposlenim kadrom? (Upoštevajte tudi neformalne oblike 

izoraževanja in usposabljanja, kot so tečaji, seminarji, delavnice.  Ocenite: 1 označuje 

najmanj pomembno, 5 najbolj pomembno). 

Možni odgovori: 

a) Dodatno usposabljanje   na lastnem strokovnem področju   

b) Dodatno usposabljanje v sorodnih strokah, kar  lahko delojemalec uporabi 
na delovnem mestu  

c) Dodatno usposabljanje  na administrativnem področju  

d) Dodatno usposabljanje s  področja logistike  

e) Dodatno usposabljanje  s področja informatike   

f) Dodatno usposabljanje s področja prava  

g) Dodatno usposabljanje s področja marketinga  

h) Dodatno usposbljanje z ekonomskega področja in področja prodaje   

i) Dodatno usposabljanje s področja organizacije dela  

j) Dodatno usposabljanje s podroćja zagotavljanja kakovosti  (ISO)  

k) Dodatno usposabljanje s področja komunikacije 

l) Jezikovno usposabljanje   

m) Projektno delo 

n) Pri nas ni potrebno dodatno usposabljanje 
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Čeprav so skoraj v  podobnem  razmerju  označili vsako usposabljanje, izstopa  število tistih, 

ki so izbrali strokovno usposabljanje. Presenetljivo veliko jih je izbralo med  možnostmi tudi 

odgovor „Pri nas ni potrebno dodatno usposabljanje”. 

 

 

 

Pri izbiri lestvice od 1 do 5 kaže diagram o odgovorih glede usposabljanja, da so za 

anketirane v prvi vrsti pomembna strokovna usposabljanja, stroki sorodna in jezikovna 

usposabljanja. Med prvimi petimi pa se nahaja tudi pomembnost izobraževanj, povezannih  z 

informatiko in zagotavljanjem kakovosti. Vprašani načrtujejo v najmanjši meri usposabljanje 

s področja prava.   
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Vprašanje številka 7: Kako se  je pri vas spremenilo  število zaposlenih v  zadnjih 12 

mesecih?  

 

 
 

Nem történt változás Ni bilo sprememb 

Csökkent Število se je znižalo 

Növekedett Število se je povečalo 

 

Pri  polovici anketiranih se število zaposlenih v zadnjih 12 mesecih ni spremenilo, pri 29% 

anketiranih se je število zaposlenih celo povečalo.  Če pogledamo tudi to, v kakšnem številu 

se je spremenilo število zaposlenih, je povprečje povečanja števila zaposlenih za  1,29 oseb 

in če se je število zaposlenih znižalo, je to povprečje 1,75 oseb. V županiji je številčno   

povečanje zaposlenih za 262 oseb in znižanje za 149 oseb.  
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Vprašanje številka 8:  Se je vaše podjetje soočalo s problemom iskanja ustrezne 

strokovne delovne sile v zadnjih 3 letih?   

 

 

Igen, gyakran Da, pogosto 

Néha Včasih 

Ritkán Redko 

Nem, soha Ne, nikoli 

Nem kerestünk új 

munkaerőt 

Nismo iskali novo delovno 

silo 

 

Kljub temu, da mnogi niso iskali novo delovno silo, so se tisti, ki so jo iskali, soočili s tem 

problemom in to pri je  50% tistih, ki so iskali novo delovno silo odgovorilo, da pogosto ni 

ustezno usposobljene strokovne delovne sile. To je zelo težek problem tudi v primeru, če se 

je preostalih 50%  srečalo s tem vprašanjem  samo včasih ali redko.   

Mikro podjetja niso iskala delovno silo, mala is srednje velika podjetja pa so se včasih ali 

pogosto soočala s pomanjkanjem ustrezne strokovne delovne sile. Ta problem je najbolj 

čutiti v industriji.   
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Vprašanje številka 9: Imate prosto delovno mesto, za katero je težko najti ustrezno 

izobraženo delovno silo? 

 

 

igen da 

nem nem 

 

Diagram kaže, da pri večini podjetij trenutno ni  takšnega  prostega delovnega mesta, za 

katero ne bi našli ustrezno izobraženo  delovno silo. Vendar pa  ne smemo zanemariti niti 

40%, potrebno se je ukvarjati s tem.   

Vprašanje številka 10: V kolikor ste na prejšnje vprašanje odgovorili z da, kateri  so 

ti poklici? Označite z  X  znanja in kompetence v primeru danih 

poklicev/strokovne izobrazbe.    

Možni odgovori: 

a) Strokovne teoretične osnove  

b) Praksa v stroki 

c) Osnovna računalniška znanja 

d) Profesionalna računalniška znanja 

e) Sodobna tehnična znanja 

f) Ekonomska znanja 

g) Bralne spretnosti 

h) Spretnost računanja 

i) Govorne spetnosti v materinem jeziku 

j) Pisne spretnosti v materinem jeziku  

k) Znanje tujih jezikov 

l) Delovna kultura 

m) Delovna disciplina 

n) Sposobnost samostojnega dela 

o) Sposobnost teamskega sodelovanja 

p) Sposobnost reševanja problemov 

q) Odnos do strank 

r) Sposobnost vodenja, organizacijske sposobnosti  

s) Pisarniške administacijske sposobnosti 

t) Tehnične sposobnosti, specifične sposobnosti za reševanje nalog  
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Diagram zelo  nazorno prikazuje, kakšne kompetence pričakujejo delodajalci od zaposlene 

delovne sile. 

Najbolj pomembni so   praksa v stroki, sposobnost samostojnega dela, strokovne teoretične 

osnove, delovna disciplina, sposobnost reševanja problemov. Pričakovane kompetence  so v 

veliki meri še delovna kultura in sposobnost teamskega dela. Znatno pa je manjkanje 

sodobnih  tehničnih  znanj.     

 
 

8 általánosnál kevesebb Nedokončana osnovna šola 

8 általános Dokončana osnovna šola 

Szakmunkás Poklicna šola 

Szakközépiskola Srednja strokovna šola 

Technikum Tehnična šola 

Gimnázium Gimnazija 

Felsőfokú szakképesítés Višja strokovna izobrazba 

Főiskola, egyetem Visoka šola, univerza 

 

Glede izobrazbe se točno vidi, da najbolj primanjkuje  strokovnih delavcev, znatno pa je 

povpraševanje tudi po tistih, ki so končali  srednjo strokovno šolo.  



  

15 
 

Vprašanje številka 11: Katere ukrepe načrtujete za pridobitev novo zaposlenih? 

(Ocenite: 1 označuje najmanj pomembno, 5 najbolj pomembno ). 

 

 

a) Nagrajevanje dijakov in šteudentov, ki pridejo na prakso v podjetje  

b) Zagotavljanje kvalitetnega praktičnega izobraževanja 

c) Dnevi odprtih vrat, kjer bi imeli osnovnošolci možnost spoznati  poklice 

d)  Promocija uspehov in dosežkov podjetja v javnosti  (PR) 

e) Zagotavljanje boljših pogojev za delo  

f) Zagotavljanje možnosti za strokovni razvoj in  napredovanje delavcev v podjetju   

g) Zagotavljanje razvojne podpore za strokovne šole    

h) Udeležba na borzah dela, razstavah v zvezi z izbiro poklica 

i) Drugo (navedite). 
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Tako iz števila  anketiranih kakor tudi iz  povprečja pomembnostnega vrstega reda lahko 

ugotovimo, da je kriterij za še bolj vabljivo delovo mesto po mnenju anketiranih  

zagotavljanje boljših pogojev za delo.  

Pomembno je tudi zagotavljanje kakovostnega  praktičnega pouka, nagrajevanje dijakov in 

študentov, ki pridejo na prakso v podjetje, možnost za strokovni razvoj in napredovanje 

zaposlenih.     

Vprašanje številka 12: Načrtujete dodatno  strokovno usposabljanje in 

izobraževanje vaših že zaposlenih kadrov v naslednjem 1 letu, in če je odgovor 

da, na katerih področjih?    

 

 

szakmai strokovno 

általános splošno 

 

Od 200 vprašanih  je samo 46 podjetij odgovorilo tako, da  načrtujejo dodatno strokovno 

usposabljanje za že zaposlene kadre.  Med tistimi, ki načrtujejo dodatno izobraževanje, 

razmišlja 75% o strokovnem usposabljanju.  

 

szakmai strokovno 

általános splošno 

 

Podjetja, ki načrtujejo dodatno usposabljane (46) želi  dodatno usposabljanje 93 oseb, tudi 

tukaj  značilno prevladuje  strokovno usposabljanje.  
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Vprašanje številka 13: Sodelujete z izobraževalnimi institucijami z vašega 

strokovnega področja?  

 

 

Igen Da 

Nem Ne 

 

Večina tistih, ki so odgovorili na to vprašanje, sodeluje z izobraževalnimi institucijami. 

Največkrat sodelujejo s poklicnimi šolami, v okviru učnih pogodb zagotavljajo dijakom  

praktično usposabljanje in izobaževanje. Tisti, ki so odgovorili z ne, so navedli kot razlog za 

pomanjkanje sodelovanja administrativne težave,  večje število pa  je  navedlo tudi, da 

izobraževalne institucije niso dovolj aktivne, prostovoljno ne iščejo sodelovanje.     



  

18 
 

Vprašanje številka 14: Se vaše podjetje poslužuje  katere štipendijske mreže ali 

katerega drugega načina za pridobivanje nove,  oziroma za obdržanje že 

zaposlene delovne sile? (Možno je več odgovorov.)  

 

 

Igen, anyagi ösztönzést 

alkalmazunk. 

Da, uporabljamo materialno 

stimulacijo 

Igen, tárgyi ösztönzért 

alkalmazunk. 

Da, uporabljamo stvarno 

stimulacijo 

Igen, egyéb ösztönzést 

alkalmazunk. 

Da, uporabljamo ruge oblike 

stimulacije 

Nem  Ne 

NV/NA Brez odgovora/ni podatka 

 

Večina tistih, ki je odgovorilo na to vprašanje, uporablja materialno stimulacijo. Smatrajo, da 

je to ustrezno za obdržanje že zaposlene delovne sile. Tiste, ki ne uporabljajo stimulativni 

sistem ali pa menijo, da to ne vpliva na obdržanje delovne sile, lahko na splošno uvrstimo v 

dve kategorije: 

- menijo, da je njihov sistem plač ustrezen, delavci so s sistemom  zadovoljni,  

- pri njih ni potrebna uporaba stimulacijskega sistema, tudi tako je na voljo 

zadostna delovna sila. 

Med stvarnimi in drugimi oblikami stimulacije najdemo bone  na  prehrano. Neke izredne, 

posebne sisteme stimuliranja niso omenili. 
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Vprašanje številka 15: Katerega od naštetih načinov se največ poslužujete, ko iščete 

nove kadre?  (obkrožite oziroma nevedite)  

 

 

Hirdetések Javni razpisi 

Együttműködés 

iskolákkal 

Sodelovanje s šolami 

Együttműködés MÜK-

kel 

Sodelovanje s centrom za 

zaposlovanje 

Internet Internet 

Munkaerő-közvetítő 

cégek 

Agencije za posredovanje 

delovne sile 

Személyes kapcsolatok Osebni kontakti 

 

Pri iskanju nove delovne sile  je najbolj pogosto uporabljen način izbor na podlagi osebnega 

kontakta. Veliko jih uporablja tudi javne razpise, in sodelovanje s Centrom za zaposlovanje. 

Interneta se poslužuje zelo malo število podjetij, prav tako se ne poslužujejo agencij za 

posredovanje delovne sile.     
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Vprašanje številka 16: Ste zadovoljni s strokovnim znanjem in veščinami novo 

zaposlenih delavcev, ki pridejo iz šole in jim je to prva zaposlitev?   

Večina podjetij je zadovoljna s strokovnim znanjem tistih, ki pridejo iz šole in jim je to prva 

zaposlitev.  To velja posebno za tista podjetja, ki zaposlujejo svoje učence.  

Tisti, ki niso zadovoljni, največkat omenjajo  pomanjkanje praktičneg usposabljanja, odnos 

dijakov do dela, delovno disciplino.     

 

3.2 Povezave, ki se pojavijo na podlagi vprašanj vprašalnika  

1. Povezava  velikosti podjetja in panoge glede na usposabljanje že zaposlenih delavcev.  

 

8 általánosnál kevesebb Nedokončana osnovna šola 

8 általános Dokončana osnovna šola 

Szakmunkás Poklicna šola 

Szakközépiskola Srednja strokovna šola 

Technikum Tehnična šola 

Gimnázium Gimnazija 

Felsőfokú szakképesítés Višja strokovna izobrazba 

Főiskola, egyetem Visoka šola, univerza 

 

ipar industrija 

szolgáltatás storitve 

vendéglátás, kereskedelem gostinstvo, trgovina 

kézműves obrt 
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8 általánosnál kevesebb Nedokončana osnovna šola 

8 általános Dokončana osnovna šola 

Szakmunkás Poklicna šola 

Szakközépiskola Srednja strokovna šola 

Technikum Tehnična šola 

Gimnázium Gimnazija 

Felsőfokú szakképesítés Višja strokovna izobrazba 

Főiskola, egyetem Visoka šola, univerza 

 

ipar industrija 

szolgáltatás storitve 

vendéglátás, 

kereskedelem 

gostinstvo, trgovina 

kézműves obrt 

 

Pri primerjanju odgovorov lahko izjavimo, da so si podjetja,  ne   glede  na njihovo velikost 

že za leto 2012 zadali cilj, da bi njihovi zaposleni dosegli  še posebno izobrazbo    srednje 

strokovne  šole, tehnične šole  oziroma poklicne šole,  pri vsa podjetja  pa so v prvi 

vrstiomenila   posebni poudarek na razštiritev strokovnega znanja. Za srednje velika  

podjetja je značilno, da  se  pojavi pomen visokošolske oziroma univerzitetne izobrazbe.  Za 

mikro in mala podjetja je izrednega pomena do leta 2015 doseči   strokovno srednješolsko 

izobrazbo, pri  srednje velikih  podjetjih   pa  posvečajo  izredno velik pomen  poklicni 

izobrazbi. Če pa pogledamo podjetja po panogi dejavnosti, lahko ugotovimo, da je med 

naštetimi  do leta 2015 na prvem mestu potreba po  poklicni izobrazbi. Temu sledijo po vrsti  

srednja strokovna šola, nato visokošolska in univerzitetna izobrazba. V storitveni panogi  ter  

gostinstvu in trgovini  je zaželjena visokošolska oziroma univerzitetna izobrazba. Vidno je, da 

samo dokončana gimnazija  sama po sebi v nobeni panogi ni dovolj za zaposlitev.    
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2. Povezava med panogo, velikostjo podjetja in zaposlovanjem nove delovne sile?  

 

8 általánosnál kevesebb Nedokončana osnovna šola 

8 általános Dokončana osnovna šola 

Szakmunkás Poklicna šola 

Szakközépiskola Srednja strokovna šola 

Technikum Tehnična šola 

Gimnázium Gimnazija 

Felsőfokú szakképesítés Višja strokovna izobrazba 

Főiskola, egyetem Visoka šola, univerza 

 

mikro-vállalkozás mikro podjetje 

kisválallkozás malo podjetje 

középvállalkozás srednje veliko podjetje 

 

Vsi trije sektorji dajejo prednost pri zaposlovanju nove delovne sile v naslednjih petih letih 

tistim, ki so končali poklicno šolo.   

V industriji  se smatra, da je ob zaposlovanju delovne sile s poklicno izobrazbo pomembno 

tudi zaposlovanje kadra s končano srednjo stokovno šolo in višjo izobrazbo, razdelitev glede 

šolske izobrazbe se  v letih 2013-2015 spremeni, ostane sicer še vedno prednost tistih, ki so 

končali poklicno šolo, vendar gre tendenca v smeri upadanja. Popravlja se potreba po 

končani srednji strokovni šoli ter število delovne sile z višjo strokovno izobrazbo, zmanjšuje  

pa so dosedanji pomen visokošolske in univezitetne izobrazbe.   V storitvenem sektorju  je iz 

pričakovanih podatkov razvidno, da se v letih 2013-2015 znižuje potreba po  poklicni, 
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visokošolski in univerzitetni izobrazbi, veča se potreba le po srednji strokovnošolski izobrazbi. 

V gostinski in trgovinski panogi se potrebe  po poklicni izobrazbi  v letih 2013-2015 naglo 

povečajo, dočim  srednja strokovnošolska izobrazba ter visokošolska in univerzitetna 

izobrazba  ne bo toliko potrebna, kot je to razvidno iz podatkov za leto 2011-2012.  Obrt 

računa v letih 2011-2012 v  prvi vrsti na delovno silo s poklicno izobrazbo, pomembna je tudi 

srednja strokovnošolska izobrazba. Pri zaposlovanju delovne sile se v letih 2013-2015 

pričakuje večja potreba po  srednji strokovnošolski izobrazbi.   

 

3. Povezava  - Katera panoga, v kakšnem obsegu namerava dodatno usposabljati in 

izobraževati  že zaposleni kader (izobraževanje odraslih)?     

a) Dodatno usposabljanje   na lastnem strokovnem področju   

b) Dodatno usposabljanje v sorodnih strokah, kar  lahko delojemalec uporabi 
na delovnem mestu  

c) Dodatno usposabljanje  na administrativnem področju  

d) Dodatno usposabljanje  s  področja logistike  

e) Dodatno usposabljanje  s področja informatike   

f) Dodatno usposabljanje s področja prava  

g) Dodatno usposabljanje s področja marketinga  

h) Dodatno usposabljanje z ekonomskega področja in področja prodaje   

i) Dodatno usposabljanje s področja organizacije dela  

j) Dodatno usposabljanje s področja zagotavljanja kakovosti  (ISO)  

k) Dodatno usposabljanje s področja komunikacije 

l) Jezikovno usposabljanje   

m) Projektno delo 

n) Pri nas ni potrebno dodatno usposabljanje 

 

 

mikro-vállalkozás mikro podjetje 

kisválallkozás malo podjetje 

középvállalkozás srednje veliko podjetje 
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ipar industrija 

szolgáltatás storitve 

vendéglátás, 

kereskedelem 

gostinstvo, trgovina 

kézműves obrt 

 

Podjetja smatrajo, da je pomembno dodatno usposabljanje in izobraževanje odraslih. Iz 

ankete je razvidno, da imajo prednost enako pri mikro podjetji, malih in srednje velikih 

podjetjih tista izobraževanja, s katerimi se veča strokovna kompetenčnost delojemalcev. Ista 

ugotovitev velja tudi za panoge, saj je v industriji, v storitveni panogi, v gostinstvu in trgovini 

ter v obrtni panogi  najpomembnejše strokovno dodatno izobraževanje, temu sledi 

usposabljanje v sorodnih strokah, kar lahko delavci uporabijo tudi na svojem  delovnem 

mestu. Zaradi čim boljšega prilagojevanja sodobnim zahtevam radi izobražujejo delavce tudi 

na področju tujih jezikov  in na področju informatike. V industrijskih podjetjih  znatno izstopa 

potreba po  izobraževanju s področja zagotavljanja kakovosti, po jezikovnem izobraževanju 

ter izobraževanju na administrativnem področju.  V obrtni panogi  je zelo visoko število 

odgovorov  „Pri nas ni potrebno dodatno usposabljanje”. Pripravljenost do dodatnega 

usposabljanja in izobraževanja je največja pri srednje velikih podjetjih, sledijo mala in nato 

mikro podjetja.  
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4. povezava:  Korelacija  med spremembo števila zaposlenih in pripravljenostjo do 

dododatnega usposabljanja in izobraževanja  

 

Nőtt Rast 

Csökkent Upad 

Nem változott Ni spremembe 

 

Igen Da 

Nem Ne 

 

Pri podjetjih, kjer se je število zaposlenih povečalo, je tudi pripravljenost do izobraževanja 

večja kot pri podjetjih, kjer se je znižalo število zaposlenih.  Podjetja, ki se večajo, smatrajo, 

da je izobraževanje potrebno. Podjetja, kjer se število zaposlenih ni spremenilo, je tudi 

pripravljenost do izobraževanja nizka, kaže tako, da delajo z že utečeno delovno silo, katerih 

strokovna usposobljenost ustreza delovnim procesom, ki jih opravljajo in imajo v stroki 

prakso, tako  menijo njihovi šefi, da ni potrebe po dodatnem izobraževanju. 
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5. povezava: Koleracija med deficitarnimi strokami in  pripravljenostjo do izobraževanja. 

 

Igen, gyakran Da, pogosto 

Néha Včasih 

Ritkán Redko 

Nem, soha Ne, nikoli 

Nem kerestünk új 

munkaerőt 

Nismo iskali novo delovno 

silo 

 

Igen Da 

Nem Ne 

 

V celokupnosti velja, da se je večji del podjetij že srečalo s problemom, da niso našli usrezno 

strokovno  usposobljeno delovno silo. Glede velikosti podjetja se je ta problem pojavil a 

mikro podjetjih, 32% ankteiranih je jasno odgovorilo na to vprašanje z da. Med malimi 

podjetji, ki so sodelovala v anketi, se jih je 27% že srečalo s  to situacijo. Ob upoštevanju 

panoge dejavnosti  industrijska podjetja zelo pogosto ne najdejo ustrezno  strokovno 

izobraženo delovno silo. Industrijska podjetja pričakujejo v prvi vrsti delovno silo s poklicno 

izobrazbo, iz šolskega sistema ne prihaja strokovna delovna sila v ustreznem številu. Rešitev 

za ta problem je lahko usposabljanje in izobraževanje v okviru izobaževanja za odrasle v 

tistih poklicih, ki so deficitarni. V storitveni panogi se redko pojavi deficit strokovne delovne 

sile, dočim se v gostinstvu in trgovini  dogaja, da ni vedno aktualne, strokovno ustrezno 

usposobljene delovne sile. V podjetjih, ki spadajo v obrtno panogo (32%) se zelo pogosto 

soočajo z dejstvom, da ni ustrezne strokovno usposobljene delovne sile. Ta sektor potrebuje 

delovno silo s poklicno izobrazbo, tako imajo mladi pred izborom poklica v primeru, da se 

odločijo za deficitarne poklice večje možnosti za zaposlitev v teh podjetjih. Za  podjetja, ki se 
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mučijo s problemom pomanjkanja delovne sile    se lahko kot rešitev priporoča  tekoče 

izobraževanje, prekvalifikacija zaposlenega strokovnega kadra.  

  

6. povezava: V kakšnem obsegu in v katerih panogah se pojavijo poklicideficitarni poklici?  

 

Igen, gyakran Da, pogosto 

Néha Včasih 

Ritkán Redko 

Nem, soha Ne, nikoli 

Nem kerestünk új 

munkaerőt 

Nismo iskali novo delovno 

silo 

 

mikro-vállalkozás mikro podjetje 

kisválallkozás malo podjetje 

középvállalkozás srednje veliko podjetje 
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Igen, gyakran Da, pogosto 

Néha Včasih 

Ritkán Redko 

Nem, soha Ne, nikoli 

Nem kerestünk új 

munkaerőt 

Nismo iskali novo delovno 

silo 

 

ipar industrija 

szolgáltatás storitve 

vendéglátás, 

kereskedelem 

gostinstvo, trgovina 

kézműves obrt 

 

žDeficitarni poklici so v prvi vrsti  prisotna v srednje velikih ter mikro in malih  podjetjih v 

obrtni  panogi ter v  panogi gostinstva in trgovine. Ta podjetja pričakujejo v prvi vrsti 

delovno silo s poklicno izobrazbo, kot so  naprimer: varilec, ključavničar, elektroinštalater, 

mesar,  upravljalec CNC stroja,  CNC strugar, strojni strugar, mizar, zidar, kovač, pek, 

slaščičar,  frizer, prodajalec. Med manjkajočimi znanji,  kompetencami so podjetja še posebej 

omenila prakso v stroki, spretnosti računanja, strokovne teoretične osnove,  med pomembna 

manjkajoča znaja in kompetence pa spadajo tudi  delovna disciplina in  sposobnost reševanja 

problemov.       
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7. Povezava  med velikostjo ali panogo dejavnosti podjetja  in  med metodo, ki se je 

poslužujejo pri  iskanju nove delovne sile.  

 

mikro-vállalkozás mikro podjetje 

kisválallkozás malo podjetje 

középvállalkozás srednje veliko podjetje 
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ipar industrija 

szolgáltatás storitve 

vendéglátás, kereskedelem gostinstvo, trgovina 

kézműves obrt 

 

a) Razpisi 

b) Sodelovanje s šolami 

c) 
Sodelovanje s Centrom za 
zaposlovanje 

d) Internet 

e) 
Agencije za posredovanje 
delovne sile 

f) Osebni kontakti 

g) Drugo 

 

Pri mikro podjetjih in srednje velikih podjetjih so  v ospredju osebni kontakti, če želijo najeti 

novo delovno silo, pogosto uporabljajo tudi javne razpise, svoje potrebe pa posredujejo tudi 

Centru za zaposlovanje. Mala podjetja iščejo v prvi vrsti novo delovno silo s pomočjo 

razpisov,  skoraj pri vsakem praznem  delovnem mestu pa uporabljajo  tudi osebne kontakte 

in tudi pri njih je 3. alternativa pri iskanju nove delovne sile Center za zaposlovanje.  

Podjetja, ki sodelujejo s šolami pa izberejo način, da se dijaki, ki pridejo na strokovno prakso 

v podjetje, zaposlijo pri njih, saj  javijo šolam že pred koncem šolskega leta prosta delovna 

mesta.  
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8. Povezava med  zadovoljstvom in velikostjo ali panogo podjetja    

Tako so mikro podjetja kot mala in srednje velika podjetja zadovoljna  s tem, da imajo tisti, 

ki končajo šolo in jim je to prva zaposlitev, zadostna strokovna in druga  znanja. 

 

9. Povezava med zadovoljstvom in pripravljenostjo  na dodatno usposabljanje ali 

sodelovanje z izobraževalnimi institucijami. 

Med ankteiranimi je 110  takih podjetij, ki sodelujejo z izobraževalnimi institucijami z 

njihovega strokovnega področja. Za ta podjetja je značilno,  da sklenejo z izobraževalno 

institucijo pogodbo o sodelovanju  glede strokovne prakse. Med strokovno prakso  pridejo 

podjetja v stik z dijaki, ki jim naučijo  dani poklic.  Po opravljenem strokovnem izpitu rado 

zaposlujejo svoje bivše učence.   

 

10. Povezava med načrtovanimi izobraževalnimi področji in deficitarnimi poklici  

Pripravljenost do strokovnega izobraževanja delojemalcev  je značilna za podjetja, kjer se 

veča število zaposlenih. Pri podjetjih, kjer gre  tendenca števila zaposlenih v smeri upada in 

pri podjetjih, kjer se število zaposlenih ne spreminja, ne načrtujejo izobaževanja svojih  

zaposlenih.  Tehnologije, ki se stalno spreminjajo, zahtevajo od delavcev  razširjanje znanja, 

veščin, zato bi lahko bila to  pomembna motivacija za  dodatno usposabljanje zaposlenih. Na 

žalost pa večina podjetij (122 kom)  v naslednjem 1 letu  ne načrtuje dodatno usposabljanje 

in izobraževanje svojih zaposlenih. Tista podjetja, ki  načrtujejo dodatno usposabljanje in 

izobraževanje, razmišlja v prvi vrsti o strokovnem  dodatnem usposabljanju ( 64 oseb v 38 

podjetjih), v drugi vrsti  pa želijo sodelovati  v splošnih  izobraževanjih ( 29 oseb v 10 

podjetjih). Če podjetja  na razpisano delovno mesto ne najdejo osebo z ustrezno strokovno 

izorazbo, ne razmišljajo o tem, da bodo zaposlili novo delovno silo    tako, da mu bodo 

zagotovili izobraževanje v cilju povečanja njegovega znanja.  
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3.3 Predlogi  – povzetek 

Anketiranje v krogu  MSP s pomočjo vpašalnika lahko  smatramo kot uspešno. Tako glede 

števila vprašalnikov za obdelavo, kakor tudi glede vsebine lahko ugotovimo, da so 

vpraševalci opravili koristno delo, podjetja so   udeležbo pomagala z vsebinsko bogatimi 

odgovori.   

Lakho ugotovimo, da obstajajo  deficitarne  stroke, deficitarni  poklici. Mladim lahko 

priporočamo, da se učijo stroke, ki so naštete v tej študiji kot deficitarni  poklici. Zdi se nam 

zelo pomembno, da se  poklicno izobraževanje, izobraževanje v srednjih strokovnih šolah  v 

krogu dijakov  propagira v čim širšem krogu.  

Potrebno bi bilo preučiti  tudi to, zakaj ne prihajajo dijaki iz šol z najsodobnejšimi znanji, 

torej kdo ve katerikrat že, toda sistem izobraževanja je treba  ponovno spremeniti.   

Ne smemo pa zamolčati niti mnenja, da pogrešamo vero podjetniške sfere v razvoj človeških 

virov. Podjetje ne dobi gotovo delovno silo, ko pride dijak iz šolskih klopi v svet dela.  Večina 

mladih je tako strokovno, kot človeško  oblikovna, lahko se še oblikuje. To sicer zahteva  

finančne  napore, vendar se  bo kapital, ki se vloži, večkratno povrnil, če dobimo  dobro 

izobraženega, lojalnega sodelavca.  


