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Raziskava trga dela na področju informacijskih tehnologij 
 
Prenizki proračuni za izobraževanje, vedno višja stopnja izobrazbe, več žensk v 

panogi, plača oz. denarna nagrada kot glavni motivator, to so le nekatere ugotovitve 

letošnje raziskave, ki smo jo naredili v izobraževalnem centru za informacijske 

tehnologije Housing. 
 
Ljubljana, 13. november 2008 – Namen raziskave je bil ugotoviti pogoje 
zaposlitve ter nekatere druge dejavnike, ki so povezani z zaposlitvijo na 
področju informacijskih tehnologij (v nadaljevanju IT). Ker smo razpolagali 
tudi z raziskavo iz leta 2005, ki so jo opravili na spletnem portalu 
Mojedelo.com, smo vprašanja formulirali tako, da lahko nekatere 
ugotovitve primerjamo in vidimo razlike od leta 2005 do 2008. 
 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri dejavniki zaposlitve IT strokovnjakov so najpomembnejši, 
so (ne)ustrezni oz. jih je možno izboljšati, da bi dosegli večjo učinkovitost, lojalnost, daljši staž in 
napredovanje v kompetencah. Ugotovitve raziskave objavljamo na spletni strani www.housing.si, 
poslane so vsem zaposlenim v IT in IT podjetjem iz baze podjetja Housing, kar predstavlja skorja 
10.000 kontaktov. Želimo si, da to ne bi bil le zanimiv dokument za listanje, temveč pomembna 
pomoč in orodje za nadaljnje odločitve pri zaposlovanju ter določanju pogojev dela informatikov. 
 
1. Vzorec, način izvedbe in obdelave 
 
K raziskavi je bilo sredi oktobra 2008 povabljenih blizu 6.000 zaposlenih v oddelkih informatike. 
Zajem podatkov je potekal preko spletne ankete, ki je bila anonimna. Na skupaj 28 vprašanj je v 
celoti odgovorilo 300 anketirancev. Te odgovore smo obdelali s programsko opremo SPSS. 
 
2. Profil anketiranca in zaposlitveni podatki 
 
Večina anketirancev prihaja iz osrednjeslovenske regije (49,7%). 

V kateri regiji se nahaja vaše delovno mesto?
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Delovne izkušnje (redna zaposlitev)

 2 – 5 let; 15,3

 5 – 10 let; 24,3

 10 – 15 let; 

18,3

15 – 20 let; 

12,7

20 – 25 let; 9

+ 25 let; 12,7  1 – 2 leti; 7,7

Stopnja izobrazbe kaže na kakovostni premik navzgor, če jo primerjamo z anketo Mojedelo.com iz 
leta 2005, saj ima v letošnji raziskavi 75,7% anketirancev več kot V. stopnjo oz. gimnazijsko 
izobrazbo, medtem ko je bilo v letu 2005 takih le 60%. Kot kaže, se zaradi prihajanja mlajših 
generacij raven izobrazbe dviguje, kar je pričakovano ter da najverjetneje zaradi vedno večje 
zahtevnosti informatike nekateri obstoječi kadri dopolnjujejo svojo formalno izobrazbo. Rast je 
pozitivna, še posebno, če bi se trend ohranil. Pomembno je tudi, da je v l. 2005 bilo takšnih z VIII. 
stopnjo ali več 7% (magister, doktor znanosti) letos pa že 13%, kar predstavlja 85,7% povečanje. 

Vaša izobrazba
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Največ anketirancev je starih med 26 in 35 let (48,7%), sledijo jim tisti med 36 in 45 let (30%). 
Mlajših od 26 let je le 5%. V skupini »zrelejših informatikov« med 46 in 55 let jih je 12%. 

 
Pričakovano prevladujejo 
moški, ki jih je 84,3%. 
Odstotek žensk (15,7%) je 
obetaven in morda lahko 
slutimo potencial, da bodo 
ženske prepoznale, da je 
pravzaprav informatika »na 
kožo pisan« poklic tudi zanje 
in se bodo pričele aktivneje 
zaposlovati  v tem sektorju. 
 
Anketiranci so v večini 
izkušeni kadri z večletnimi 
izkušnjami v panogi, zato 
lahko sklepamo, da imajo 
vpogled v razmere na trgu IT 
dela in so odgovori v anketi 
relevantni. 
 
V rednem delovnem razmerju za nedoločen čas jih je 88%, honorarno/pogodbeno le 2% in preko 
d.o.o. ali s.p. le 2,3%. To nakazuje, da je pomemben del zaposlitvenega paketa socialna varnost, ki 
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Višina neto plače (brez dodatkov za prevoz in prehrano)
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jo taka oblika zaposlitve nudi, čeprav na račun možnega manjšega zaslužka in manjše mobilnosti. 
Nizka stopnja mobilnosti v panogi, kjer strokovnjakov primanjkuje seveda ni pozitivna, saj niso 
izkoriščeni vsi potenciali pri prenosu znanja ter izkušenj med podjetji in med projekti. 
 
Zaposlitev je večina anketirancev pridobila preko neformalnih poti tako, da so podjetjem že poznali 
(56,6%) kar je tudi odraz stanja na IT trgu dela, ko je zelo težko preko razpisa najti primeren kader. 
Preko razpisa je delo dobilo 38,7%. Če gledamo generacijsko, sta mlajši skupini uporabljali prijavo 
na razpis kot vstop v podjetje v 32,3% primerov, kar kaže na trend upadanja pri novih generacijah, 
ki se zaposlujejo. Mladi se s podjetjem spoznajo že v času študija. 
 
Delovno mesto v IT je zagotovljeno oz. zanesljivo, saj 74,3% anketirancev še ni bilo nikoli brez 
zaposlitve, nadaljnjih 12,3% pa manj kot 3 mesece. Skupno 13,3% je bilo brez zaposlitve dlje od 
treh mesecev pri čemer je bilo takšnih brez dela več kot leto dni zgolj 3,7%. 
 
3. Plača, bonitete, nagrade 
 
Višina plače sodi med zanimivejše podatke v raziskavi. Kategorijo smo razdelili v 9 skupin, da bi 
dobili čim bolj natančno sliko. Pri analizi (prvi graf), smo skupine skrčili na pet. Vidimo, da je 
večina zaposlenih v območju med 700 in 1400 EUR neto plače. V skupinah z višjimi plačami je 
pričakovano spodoben odstotek zaposlenih, prav tako v najvišji skupini, saj je to neposredno 
povezano z izobrazbo (ne pozabimo, da ima 13% VIII. stopnjo) in zahtevnostjo delovnega mesta. 
 
Povprečna neto slovenska 
plača je v mesecu septembru 
2008 znašala  909,12 EUR 

neto. Iz raziskave izhaja, da 
jih ima krepka večina plačo 
nad povprečjem. To pomeni, 
da je IT še vedno med 
atraktivnejšimi poklici. To 
velja še posebej za bolje 
izobražene kadre s 
specialističnimi znanji, ki 
prag povprečja močno 
presegajo in se s plačami 
približujejo tudi managerjem 
ter uslužbencem na najvišjih 
mestih v javni upravi. 
 
 
Podrobnejši pogled (drugi graf) razkriva, da ima plačo nad 1.000 EUR neto 85,9% zaposlenih v 
IT, nad 1.400 EUR neto pa 34,1% kar je dobra tretjina zaposlenih. Če zopet primerjamo z 
izobrazbo, je to pričakovano, saj jih ima 4-letno fakulteto ali več 60,7% zaposlenih. Sklepamo 
lahko, da del teh posega v zgornji razred, del jih je v razredu med 1.200 in 1.400 EUR, še vedno pa 
jih nekaj pade tudi v razred, ki že ni več ustrezen glede na izobrazbo do 1.000 EUR neto (cca. 

11,3%). Neustreznost je najverjetneje začasna za trenutno zaposlene, bo pa ostala kot odstotek tudi 
v prihodnje, saj je 7,7% kadrov z delovno dobo med 1 – 2 leti in so to torej začetniki, ki v prvih 
letih zaposlitve prejemajo nekaj nižjo plačo od siceršnje, glede na delovno mesto.  
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Rast plač med letoma 2005 in 2008
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Če primerjamo podatke z 
letom 2005, ugotovimo, da so 
plače znatno napredovale, 
bistveno več kot je bila v tem 
obdobju inflacija. To je sicer 
primerljivo tudi z nekaterimi 
drugimi panogami, ki so v 
obdobju zadnjih let, ko je bila 
konjuktura, imele dvomestno 
letno rast v odstotkih. 
Vendarle pa gre v IT panogi 
za znaten kakovostni premik 
navzgor predvsem v najvišji 
kategoriji nad 1.250 EUR 

neto. Ugotovimo lahko, da je 
IT panoga danes še precej 
atraktivnejša, kot pred leti. Ob dejstvu, da strokovnjakov v IT kronično primanjkuje, je 
nerazumljivo, da ne pride do večje »selitve možganov« iz drugih sektorjev, ki so kompatibilni 
(elektroinženirji, fiziki, matematiki, ipd.). Prav tako ni razumljivo, da ne pride do še večjega 
premika žensk v ta poklic, ki so tradicionalno slabše plačane v številnih poklicih v primerjavi z 
moškimi. Te ugotovitve so lahko dober pokazatelj, kam bi bilo vredno usmeriti kariero v 

prihodnje, če še niste zaposleni v IT panogi. 
 
Anketirance smo povprašali še o ostalih bonitetah  (graf na naslednji strani), ki jih prejemajo.  
 
V vprašanju smo navedli standardne možnosti, ki jih podjetja najpogosteje nudijo (več možnosti 
izbire). Nepričakovano je majhen odstotek službenih prenosnih računalnikov ter visok odstotek 
prejemnikov 13. plače oz. božičnice. V številkah to pomeni, da jih od skupno 300 anketirancev 
163 prejme 13. plačo oz. božičnico, 58 jih ima dodatne dneve dopusta, 175 ima službeni telefon tudi 
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za privatno uporabo, le 17 jih ima službeni avtomobil tudi za privatno uporabo in kot rečeno le 177 
jih ima službeni prenosni računalnik. 

Ostale bonitete

80,7%

19,3%

54,3%

45,7%

41,7%

58,3%

94,3%

5,7%

41,0%

59,0%

81,3%

18,7%

85,3%

14,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Ni

izbrano

da Ni

izbrano

da Ni

izbrano

da Ni

izbrano

da Ni

izbrano

da Ni

izbrano

da Ni

izbrano

Ostalo

11 - Dodatni dnevi

dopusta.

11 - 13 placa &

bozicnica.

11 - Sluzbeni

telefon tudi za

privatno uporabo.

11 - Sluzbeni

avtomobil tudi za

privatno uporabo.

11 - Notebook. 11 - Ostala tehnicna

oprema.

Ostale bonitete: -

OTHER

v
 %

 
 
Poleg navedenih možnosti so anketiranci odgovorili, da kot boniteto prejemajo še: 
 
• Bonus. 
• Udeležbo na dobičku. 
• Neomejen dostop do interneta od doma. 
• Dodatno pokojninsko zavarovanje. 
• Štipendiranje pri formalnih izobraževanjih. 
• Brezplačna rekreacija. 
• Članstvo v športnem društvu. 
• Popust pri koriščenju storitev podjetja kjer je zaposlen/a. 
• Plačano nezgodno zavarovanje. 
 
Kot vidimo iz navedenega, obstaja veliko možnosti, ki jih lahko managerji izberejo poleg plače, 
ki je v nekaterih podjetjih področje, ki ga je zaradi sistematizacije delovnih mest najteže 
spreminjati, da nagradijo in motivirajo zaposlene v IT. 
 
Če pogledamo, kaj kadre v IT motivira, je pričakovano plača na prvem mestu - 81,7% vprašanih. 
Pri tem vprašanju je bila možna izbira večih motivatorjev. Na drugem mestu je z 51,3% 
napredovanje, kar je presenetljivo in nakazuje na ambicioznost mlajših generacij. Obenem se to 
sklada z mnenjem o vodenju ter problemih (predstavljeno v nadaljevanju), ki jih vidijo zaposleni v 
svojih oddelkih. Pri tem pa očitno anketiranci smatrajo, da bi sami lahko določene naloge, če bi 
napredovali, bolje opravili od tistih, ki so na teh pozicijah sedaj. Sledi na tretjem mestu plačano 
izobraževanje, za katerega se je opredelilo 49% anketirancev. 
 
Primerjava z letom 2005 pokaže, da je takrat 63% anketirancev povedalo, da jih najbolj motivira 
denar, 19% je bilo  najbolj pomembno izobraževanje in 7% javna pohvala, pri čemer je potrebno 
predvsem gledati vrstni red, saj v tej anketi ni bilo možnosti izbire več možnosti hkrati. 
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Kakšno obliko nagrade za dobro opravljeno delo najbolj cenite?
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Zanimivo bi bilo primerjati rast stroškov dela z dobički podjetij, vendar v tokratni raziskavi nismo 
šli tako daleč. Lahko predpostavljamo, da so številna podjetja imela v zadnjih letih tudi zaradi 
donosov na investicije izven dejavnosti znatne presežke in so lahko investirala v kadre na področjih, 
kjer jih je bilo težje zagotavljati. Obenem lahko rast plač v zadnjih letih pripisujemo tudi vedno 
večji kompleksnosti informacijskih sistemov, ki zahtevajo več specialističnega znanja. Informatika 
že dolgo ni več le infrastruktura, temveč predvsem rešitve in aplikacije, ki podpirajo poslovne 
procese in skrbijo za kakovosten pretok informacij znotraj in zunaj podjetja. CRM sistemi, 
nadgradnje ERP-jev, spletne aplikacije, itd. povečujejo vlaganja v informatiko in terjajo 
strokovnejše in dražje kadre. 
 
Te ugotovitve potrjuje tudi naslednje vprašanje o pomembnosti IT-ja v podjetjih anketirancev. Le 
12,6% podjetij IT ne umešča pravilno oz. zanje ni pomemben, v 22,3% je podporna funkcija pri 
čemer predpostavljamo, da določena npr. podjetja z enostavno dodelavno proizvodnjo ne 
potrebujejo več kot toliko informatike. Pozitivno ocenjujemo je, da jih je 65,1% takšnih, kjer je 
informatika pomembna.  
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Pomembnost IT v poslovnih procesih Vašega podjetja
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Želeli pa bi si, da bi se v prihodnjih letih zadnji dve postavki, kjer je informacija jedro posla in IT 

strateška prednost, znatno povečali. Sicer bodo govorice in želje politikov, akademikov ter 
gospodarstvenikov o tehnološko razviti družbi in gospodarstvu z veliko dodano vrednostjo le želje 
na papirju. 
 
4. Kadrovske razmere v IT oddelkih 

 
Po mnenju 74% anketirancev še naprej pri kadrovskih razmerah ostaja ključni problem poiskati ter 
zaposliti IT strokovnjake  

Imate v vašem podjetju probleme pri pridobivanju ustreznih novih IT sodelavcev?
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Ključni kriterij pri izbiri je izobrazba in izkušnje (47%), za 31% pa zadostuje le dobro tehnično 
znanje s področja dela. Le 16% podjetij vztraja pri formalni izobrazbi. Prednost dajejo znanju ter 
izkušnja, ki jih človek prinaša ter njegovi ustreznosti za prosto delovno mesto. 

Kako izbirate IT sodelavce v vašem podjetju?
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Od trenutka, ko podjetje 
prične iskati novega 
sodelavca, do njegove izbire, 
potrebuje večina relativno 
veliko časa glede na druge 
panoge. V manj kot treh 
mesecih to uspe 48%, ostali 
potrebujejo tudi do pol leta. 
Skrbno načrtovanje, 
pripravljanje potencialnih 
kadrov preko štipendij, 
honorarnega dela ipd. je zato 
ključno za nemoten delovni 
proces v IT oddelkih, kar je 
tudi primarna skrb IT 
managerjev. 
 
Če primerjamo relativno 
velik problem in dolg 
potrebni čas za zaposlitev z 
višino plač v sektorju, pomenom informatike, ki se je povečal v zadnjih letih in to primerjamo še z 
kadrovskimi načrti v prihodnje, je skoraj logično, da se bo v ITju še naprej intenzivno zaposlovalo. 
Dva odgovora sta pri tem primerljivo pogosta, na eni strani bodo podjetja zaposlovala in širila 
oddelke (39,7%), na drugi strani bodo ostala tam, kjer so (44,7%). Kljub temu, da so bili odgovori 
zajeti že v času močne medijske izpostavljenosti vprašanja gospodarske krize pa le 4,7% meni, da 
se bodo IT oddelki krčili. V letu 2005 je 59% anketirancev povedalo, da se bodo oddelki širili, 
41% da ne. 

Potrebni čas za iskanje novega sodelavca
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Kakšne kadrovske načrte ima vaš IT oddelek (naslednja 3 leta)?
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Kako voditi IT oddelek in kako obdržati najboljše talente ob naštetih oz. ugotovljenih dejstvih? 
Poleg osnovnih motivacijskih prijemov so tu še številni problemi, ki pestijo zaposlene v IT, ki pa so 
mnogokrat nepotrebni in enostavno rešljivi. Pogoj je rahločutnost, empatija, odprtost IT 
managementa, da zazna, prisluhne, vidi in želi reševati težave.  
 
Ključni problemi, pri katerih bi se managerji informatike morali pošteno zamisliti, so, da 24,7% oz. 
¼ meni, da nadrejeni ne spoštujejo njihovega dela, kar 30% oz. skoraj 1/3 jih meni, da imajo slabo 
vodstvo. V letu 2005 je bil ta podatek 14% pri spoštovanju dela in 23% za slabo vodstvo. Torej 
znatno poslabšanje v letu 2008. Iz tega izhaja, da bi morala vsaj tretjina IT managerjev kritično 
oceniti in izmeriti svoje vodenje in odnose ter razmisliti o lastnem dodatnem usposabljanju in 
pogostejših obiskih strokovnih srečanj. Tudi letošnja CIO konferenca je pokazala na odsotnost 
zavedanja pomanjkljivih vodstvenih kompetenc, kar včasih rezultira tudi v potrebi po zamenjavi 
delovnega mesta. 
 
Zanimivo je še, da kljub prepričanju, da je IT področje, ki se stalno spreminja in kjer izzivov ne 
manjka, kar 22% anketirancev meni, da je delo monotono. 
 
Prenizka plača pri 51,3% odgovorov je naravno pričakovano stališče, ki pa ga ne gre zanemarjati. 
Čudi le, da kljub izraziti rasti plač v sektorju v zadnjih treh letih vendarle obstaja tako visok 
odstotek tistih, ki imajo takšno mnenje. 
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Kaj vas moti na Vašem delovnem mestu?
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Poleg možnosti izbire so anketiranci navedli še druga področja, ki jih motijo. Navajamo jih v 
pomoč predvsem IT managerjem: 
 
• Celodnevno sedeče delo in gledanje v monitor. 
• Nisem gospodar svojega časa. 
• Neverjeten klientelizem in sorodne 

povezave na vsakem koraku. 
• Nezainteresiranost sodelavcev za 

reševanje (predvsem svojih) težav. 
• Neustrezna IT organizacija. 
• Dogodki destruktivnosti. 
• Preobremenjenost. 
• Lokacijska delitev IT. 
• Vodilni so pogosto "samozadostni". 
• Nezmožnost imeti dovolj kadra. 
• Nezavedanje pomembnosti/prednosti IT-ja. 
• Premalo stika s sorodnimi kolegi. 
• Pomanjkanje možnosti izobraževanja. 
• Nerealno visoka pričakovanja iz strani nadrejenih. 
• Neresnost sodelavcev, polovičarstvo, obrtništvo. 
• Zakon o plačah javnih uslužbencev je za IT nesprejemljiv in dela veliko škodo. 
• Slaba organiziranost. 
 
Zanimivo je, da je skupna pozitivna ocena zadovoljstva z nadrejenimi relativno visoka, in če 
odštejemo odstotke od prejšnjega vprašanja, pridemo v obratni smeri do sorodnih podatkov. Lahko 
rečemo, da je 69,3% anketirancev mnenja, da je vodstvo sorazmerno ustrezno oz. so zmerno 
zadovoljni. Bolj zanimiva je ugotovitev, da 17,3% managerjev IT ne zna delegirati, 6,3% povzroča 
nezdravo tekmovalnost, 7,3% jih vrši prevelik pritisk, kar 19% pa jih ne komunicira ustrezno. Ta 
odstotek je po neki drugi raziskavi, ki je bila predstavljena na letošnji CIO konferenci, še celo 
slabši.  
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Ste zadovoljni z vodstvom IT oddelka?
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Tudi tu so imeli anketiranci možnosti podati dodatno mnenje in navajamo nekatere: 
 
• IT ni direktno odgovoren vodstvu. 
• Nalagajo preveč dela na popolnoma 

različnih področjih. 
• Vodstvo raje plačuje zunanje partnerje, 

kot da bi nas poslali na izobraževanje. 
• Ne obvladujejo svojega dela. 
• Pričakujejo dodatno delo. 
• Nimajo dovolj in ustreznih zanj. 
 
5. Izobraževanje 
 
V tej rubriki so nas nekateri podatki presenetili in so zaskrbljujoči. Kažejo tudi na paradoksalna 
nasprotja, ki jih je z vidika osnovnih teorij managementa (predvsem strateškega upravljanja ter 
upravljanja s človeškimi viri) težko razumeti. Kadri so redki, plače visoke, veliko časa potrebujemo, 
da najdemo talente, motivatorji so znani in številni se uporabljajo, ključnega ki je po pomenu med 3 
najpomembnejšimi pa kot kažejo odgovori vodstvo IT oddelka in vodstvo podjetja zanemarja.  
 
Popolno neskladje tega področja je tudi ocenjena strateška pomembnost informatike in očitno gre za 
težko razumljivo nelogičnost. Področje, ki je pogosto opredeljeno kot strateško, in temelji predvsem 
na znanju podjetja, je le redko podprto z organiziranimi in sistematično vodenimi izobraževalnimi 
aktivnostmi. Da bi dobili odgovor, čemu je ocena stanja na tem področju tako slaba, bi verjetno 
morali narediti poglobljeno analizo na strani vodstva podjetja, njihovih poslovnih strategij in pa 
predvsem resničnosti tistega, kar vodstvo komunicira navzdol oziroma navzven. 
 
Poglejmo podrobneje, kaj govorijo številke. Največji delež je v samoizobraževanju preko spletnih 
strani in prebiranja literature. Tečajev in seminarjev se resda udeležuje 64,7% anketirancev, vendar 
te številke, ki je nad psihološko mejo 50%, ne dojemamo kot ustrezno. Gre za izredno nizek 
odstotek, saj bi ta moral biti blizu 100%, glede na področje dela, ki je strokovno, intelektualno in 
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zahteva stalno metodično nadgrajevanje kompetenc.  Ne znamo odgovoriti na vprašanje, kako lahko 
v najhitreje spreminjajoči se panogi delujejo kadri, ki jih podjetja ne izobražujejo.  
 
Zanimivo je tudi, da jih zgolj 22,7% opravlja IT certifikacije, kar je v primerjavi s tujino zelo malo, 
saj tam podjetja kakovostno izmerjene kompetence bolj postavljajo v ospredje. Domača podjetja 
dajejo prednost rigidnim sistemom denarnega nagrajevanja, ki redko vključujejo certifikacije, ki so 
v razvitejših državah ustrezno cenjeni. Tu vidimo veliko priložnosti za spremembo nagrajevanja 
zaposlenih in dodatno motiviranje za izobraževanje. Če sestavimo skupaj željo informatikov po 
znanju, možnost certificiranja kot instrument merljivih kompetenc za ustrezno umestitev človeških 
virov ter denarno nagrajevanje, dobimo lojalne , strokovno usposobljene kadre. 

Kako se IT-jevci izobražujete?
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Udeležba sejmov v tujini se iz leta v leto zmanjšuje, zato je tudi odstotek teh relativno nizek - 
12,3%. 
 
Naslednje vprašanje se neposredno navezuje na prejšnje in odgovarja na izpostavljen problem, da 
64,7% IT kadrov, ki imajo možnost udeležbe na izobraževanjih, nima niti približno ustreznega 
proračuna za to. Cena osnovnega Windows Vista tečaja (MCP 70-620) na primer v izobraževalnem 
centru Housing znaša 1.050 EUR + DDV (cene v drugih izobraževalnih centrih so v primerljivih 
okvirih z rahlimi odstopanji). Gre za zgolj en enotedenski tečaj, ki morda predstavlja par odstotkov 
potrebnih kompetenc IT kadrov, ki delajo na infrastrukturnem ali aplikativnem področju.  
 
Če pogledamo, da se jih le 64,7% udeležuje tečajev, pa se odstotek še zmanjša, ko ugotovimo, da je 
med njimi kar 63,3%, ki imajo na voljo na leto 1.000 EUR in manj za izobraževanje. Podrobnejši 
pogled razkrije, da jih je 39% takšnih, ki imajo le 500 EUR proračuna. To konkretno pomeni, da če 
se 194 (od 300 anketirancev) izobražuje na tečajih, jih je od tega le 71 takih, ki si eventuelno 
lahko privoščijo več kot en osnovni tečaj na leto oz. to predstavlja le 23,7 odstotka zaposlenih v 

IT, kar je zaskrbljujoče stanje. Verjamemo, da so podjetja, ki so izjeme, vendar to nekako 
potrjuje tudi zelo nizek skupni znesek letne porabe v Sloveniji za IT izobraževanje. Ta je, skupaj z 
velikimi podjetji, državno upravo in nekaterimi večjimi projekti, ki se vsako leto zgodijo in imajo 
tudi znaten delež IT izobraževanje, ocenjen na slabih 15 mio EUR. 
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Koliko letno vložijo v podjetju v vaše izobraževanje?
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Če za primerjavo navedemo dejstvo, da se praktično vsak zahtevnejši tečaj začne pri ceni nad 1.500 
EUR za najnovejše tehnologije, ter da mora zaposleni običajno obiskati dva ali tri tečaje, da pridobi 
celoten nabor kompetenc, to pomeni, da se slovenska podjetja in slovenski IT kadri za nove 
tehnologije ne usposabljajo. Z zelo redkimi in številčno majhnimi izjemami. 
 
Razumljivo je, da je pri vprašanju o ustreznosti usposabljanja le 15,7% anketirancev odgovorilo, da 
je to stanje ustrezno. 
 

 
 
6. Trg IT dela 
 
Pri menjavi službe IT kadri menijo, da to ni večji problem oz. konkretneje, 56,3% meni, da pri tem 
sploh ne pričakujejo težav, 38,7% pa dopušča možnost, da bi znalo priti do zapletov. Vsekakor pa 
se dobro zavedajo pomanjkanja kadrov in številnih priložnosti, ki jih imajo na podlagi tega na trgu 
dela. 
 
Pri posebnostih dela z zaposlenimi v IT so anketiranci izpostavili problem komuniciranja (40,3%), 
prevelike tehnične usmerjenosti (38,7%) in zahtevnosti v smislu njihovega obravnavanja 30%. Vse 
to je pričakovano in zopet kliče k ustreznejšemu pristopu pri vodenju in organiziranju dela, ki 
upošteva te posebnosti. 



 Housing Co. d.o.o., Ljubljana – www.housing.si 

Raziskava IT trga dela Stran 14 / 16 

Kateri so po vaše največji problemi dela z IT-jevci?
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Če pogledamo IT trg dela glede zahtevnosti iskanja novih kadrov po področjih znotraj IT, je še 
vedno najtežje najti programerje (43,3%) (2005 27%), sledi pa mu vodenje projektov (39%) (2005 
24%). Problem teh dveh poklicev oz. specializacije znotraj IT pa se po primerjavi eskalira. 
 
7. Pripadnost podjetju 
 

Kako ocenjujete pripadnost zaposlenih v vašem podjetju?
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Zaposlitev za nedoločen čas, ki je pretežna oblika delovnega razmerja, je eden izmed dejavnikov, ki  
daje večjemu delu anketirancev (33,7%) občutek varnosti.  
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Delež zaposlenih, ki so ponosni na svojo 
zaposlitev v organizaciji, kjer delajo, je zelo 
majhen (7,7%), kar pa je povezano s širšimi 
dejavniki, tudi izven IT. Vsekakor je ta 
pokazatelj deloma povezan s potencialno 
izgubo kadrov. 
 
Delež tistih, ki bi lastno podjetje priporočili 
nekomu drugemu, še posebno če rečemo, da 
bi ga verjetno tudi znaten delež tistih, ki so 
izbrali »morda«, je dober in pove, da so IT 
zaposleni vendarle zadovoljni s svojo 
zaposlitvijo ter pogoji, ki jih imajo. Nekako 
je to logično glede na dejstvo, da so 
povprečno plače višje od drugih sektorjev 
oz. panog. 
 
 
 
Denar kot glavni motivator bi 73,3% zaposlenih prepričal, da zamenjajo delovno podjetje za katero 
delajo, takoj zatem sledijo druge motivacije in nagrade z 51% (pri tem vprašanju je prav tako bilo 
mogoče izbrati več odgovorov). 

Bi šli delati v drugo podjetje?
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8. Medsebojni vplivni dejavniki 
 
V okviru raziskave smo iskali tudi potencialne povezave med posameznimi vprašanji oz. odgovori 
in smo tako primerjali višino letnega proračuna za izobraževanje z mnenjem o ustreznosti 

izobraževanja. Analiza pokaže, da so v povprečju glede na velikost vložka v izobraževanje, le ta 
dobila boljše splošne ocene zadovoljstva z izobraževanjem. Pri tem je ugotovitev, da bi bil potrebni 
proračun, ki bi ta prag zadovoljstva znatno izboljšal med 1.000 in 2.000 EUR, kar je po svoje 

Ali bi priporočili vašemu prijatelju delo v vašem podjetju
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razumljivo. Več kot toliko si najbrž večina niti ne more predstavljati, ob prej navedenih nizkih 
številkah in bi to nominalno relativno nizko povečanje znatno povečalo motivacijo in zadovoljstvo. 
 
Nadalje smo primerjali višino izobraževalnega proračuna s priporočanjem podjetja 

prijateljem. Ker je IT kadre težko najti, smatramo, da je eden izmed boljših in lažjih načinov, da 
zaposleni podjetje priporočajo svojim znancem, prijateljem. Na podlagi rezultatov analize lahko 
sklepamo, da se z višino letnega vložka v izobraževanje povečuje tudi povprečje priporočil za delo 
v podjetju. 
 
Primerjali smo še višino plače s priporočanjem podjetja prijateljem kot drugi neposredni 
dejavnik. Seveda je razlika med višino plače in priporočilom prijateljem za delo v podjetju 
statistično značilna. To pomeni, da se z višino plače viša tudi verjetnost za dobro priporočilo za delo 
v podjetju. Tako je daleč največji odstotek jasne odločenosti priporočanja pri tistih, ki imajo plačo 
nad 2.200 EUR neto – 47,6%. 
 
Poskušali smo še ugotoviti, ali nizek izobraževalni proračun, ki smo ga prepoznali kot enega 
največjih problemov v IT oddelkih oz. panogi vpliva na lojalnost podjetju oz. potencialni čas 
trajanja zaposlitve. Iz analize smo ugotovili, da je višina letnega vložka v izobraževanje v povprečju 
ne pokaže izrazitih razlik pri različnih motivih za menjavo delovne zaposlitve v odvisnosti od 
letnega vložka v izobraževanje, zato bi težko opredelili ali bi povečanje izobraževalnega proračuna 
vplivalo na trdnejšo zaposlitev. Prav gotovo to je eden izmed dejavnikov, vendar so številni drugi 
enako in celo bolj pomembni ter so povezani še z odnosi, izzivi, vodenjem, itd. 
 
9. Zaključek 
 
Vzorec raziskave je zelo reprezentativen in nedvomno daje pomembne 
informacije vsem zainteresiranim uporabnikom. Če na vse ugotovitve 
pogledamo s pozitivnega stališča, vidimo obilo priložnosti, ki jih še nismo 
izkoristili in tu govorim predvsem o tistih, ki sprejemajo odločitve. 
 
Naša zaključna misel ob tem je, da si želimo napredka in razmisleka ob teh 
podatkih ter morda (še vedno je čas) rahlih popravkov proračunov ter ciljev v 
letu 2009, povezanih z zaposlenimi, delom z njimi, vodenjem, motiviranjem, 
nagrajevanjem. 
 
Raziskava daje še eno pomembno sporočilo, in sicer da je IT panoga zanimiva 
za zaposlitev, da je dobro plačana, ima prihodnost in ponuja zanesljiva delovna 
mesta, za katere se ni potrebno bati, da bi jih izgubili. Vse to daje velike 
priložnosti IT trgu dela. 
 
 
 
 
 
 
O podjetju: 
 
Housing, je podjetje za svetovanje in izobraževanje na področju informacijskih tehnologij. 
Kontaktni podatki: Housing Co. d.o.o. Ljubljana, Vodovodna 100, 1000 Ljubljana, tel.: 01/568 40 
40, koraknaprej@housing.si, www.housing.si 
 


