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V Sloveniji delodajalci v zadnjem obdobju občutimo spremembe na trgu delovne sile, gospodarska rast re-
zultira v primankljaju kandidatov za prosta delovna mesta. Tako smo se v podjetju Naton d.o.o. odločili, 

da organiziramo okroglo mizo na temo zaposlovanja v času gospodarske rasti, ki je potekala 17. maja 2017 v 
idiličnem okolju Golf kluba Arboretum.

Veseli smo, da so se na povabilo k sodelovanju na naši okrogli mizi odzvali predstavniki delodajalcev iz Slovenije 
in iz tujine, predstavnica Zavoda za zaposlovanje ter Natonov zunanji pravni svetovalec. 

Aktualne statistične podatke vezano na stanje na 
trgu delovne sile je posredovala mag. Vlasta Stojak, 
Svetnica na Centralni službi ZRSZ. Gospa Stojak je 
predstavila statistiko vezano na aktualne razmere na 
trgu delovne sile, kjer je trenutno v Sloveniji nekaj 
več kot  95. 000 registriranih brezposlenih. Glede 
na trenutno statistiko so ključne težave povezane z 
neskladjem med potrebami na trgu delovne sile ter 
ponudbo, strukturo brezposelnih ter demografskimi 
izzivi v povezavi s staranjem slovenske populacije.

Dejansko stanje ter izzive vezano na trenutno gos-
podarsko rast v slovenskem gospodarstvu sta nam 
predstavila ga. Jasminka Cepić, vodja kadrovske 

službe v podjetju Iskraemeco ter g. Vojko Čujovič 
vodja splošne službe v avtomobilskem podjetju Sum-
ida. Obe podjetji prihajata iz gorenjske regije, kjer je 
nezaposlenost ena najnižjih v slovenskem prostoru. 
Tako se posledično soočata s težavami pri iskanju us-
treznega kadra, ne samo za visoko kvalificirana dela, 
temveč tudi za delo v proizvodnji,  kjer vezano na za-
poslovanje uspešno sodelujejo tudi z našo kadrovsko 
agencijo.

Rešitve vezano na primankljaj delovne sile v Sloveniji 
smo iskali tudi v smeri zaposlovanja tujcev, kjer je bil 
za reševanje pravnih dilem na voljo Natonov pravni 
svetovalec, g. Bogdan Greif, ki je odvetnik, mediator,
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upokojeni višji sodnik na Delovnem in socialnem 
sodišču v Ljubljani. Odvetnik Greif je predstavil prav-
no podlago za zaposlovanje tujcev v Sloveniji, pri 
čemer je izpostavil pomen dvostranskih sporazumov, 
ki jih ima Slovenija sklenjene s tretjimi državami kot 
so BIH, Srbija in Hrvaška. Podrobneje smo proučili 
primer Sporazuma o zaposlovanju med Slovenijo 
in Bih iz leta 2013, katerega bistvo je, da mora de-
lodajalec najprej prijaviti prosto delovno mesto na 
Zavodu za zaposlovanje v Sloveniji, ki se nato poveže 
z Zavodom za zaposlovanje v BIH. Le-ta slovenske-
mu delodajalcu napoti ustrezne delavce, ki so vsaj 
mesec dni brezposleni v BIH.

Med debato smo ugotovili, da je slovenska zakonod-
aja vezano na zaposlovanje tujcev rigidna ter glede 
na trenutno stanje na slovenskem trgu delovne sile 
potrebuje čimprejšnje spremembe. Pozitivno je dejst-
vo, da 30. junija 2018 zelo verjetno ne bo podaljšano 
prehodno obdobje, ki onemogoča prost pretok de-
lovne sile iz Hrvaške v Slovenijo, saj bo glede na tre-
nutno stanje na slovenskem trgu delovne sile, kjer je 
primankljaj ustreznega kadra, Slovenija podaljšanje 
le stežka argumentirala.

njem obdobju, poleg tega je med leti 2007 in 2014 
iz Srbije emigriralo kar 300.000 državljanov. Večina 
emigrantov je odšla v Nemčijo, Avstrijo in tudi v Slo-
venijo.

V Natonu se zavedamo, da bo skoraj gotovo rešitev 
za primankljaj ustrezne delovne sile v Sloveniji 
potrebno iskati tudi zunaj slovenskih meja. Ker je v 
Sloveniji veliko ekonomskih migrantov iz Srbije, smo 
k sodelovanju na okrogli mizi povabili tudi našo srb-
sko sodelavko, go. Eriko Blažić, ki je vodja kadrovske 
pisarne Naton Work service v Beogradu. Povedala je, 
da je skladno s trenutnimi svetovnimi trendi tudi v 
Srbiji trenutno najnižja stopnja brezposlenosti v zad-

Okroglo mizo je sklenil g. Wojciech Mora, ki je po rodu 
Poljak in je v vlogi generalnega direktorja največje 
kadrovske agencije na madžarskem Prohuman ter je 
tako odličen poznavalec gospodarske situacije tako 
na Poljskem kot na Madžarskem. Presenetil nas je 
z dejstvom, da je Madžarska 35. največja izvozna 
ekonomija na svetu, ki se v času gospodarske rasti 
spopada z nizko stopnjo brezposlenosti, ki je z 4,3% 
ena najnižjih stopenj v EU. Madžarska nacionalna vla-
da je tako sprejela vrsto ukrepov z namenom povečati 
stopnjo delovne aktivnosti svojih državljanov, med 
drugim tako, da so zvišali minimalno plačo, znižali 
obvezne socialne prispevke delodajalcev, znižali 
obdavčitev zaposlenih v smislu dohodnine, prav tako 
so zvišali upokojitveno starost ter uvedli spodbude za 
predčasni zaključek porodniškega dopusta višje kval-
ificiranih mater. G. Mora je izpostavil, da so težave 
vezano na primankljaj delovne sile na Madžarskem v 
veliki meri povezane tudi z dejstvom, da je od vstopa 
v Evropsko Unijo iz Madžarske emigriralo 500.000 
državljanov v tujino.

Debata, ki se je razvila na okrogli mizi je udeležence 
utrdila v prepričanju, da že v tem trenutku obstaja 
primankljaj ustrezne delovne sile v Sloveniji, da pa 
bodo težave v prihodnosti še večje, tudi zaradi de-
mografskih sprememb oz. staranja populacije, kar 
pomeni, da bodo delodajalci prisiljeni v spremembo 
zaposlitvenih kriterijev.
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Debata na okrogli mizi na temo predstavitve trenut-
ne situacije na trgu delovne sile v Sloveniji in tujini 
je privedla do ugotovitve, da so spremembe na slov-
enski nacionalni ravni nujno potrebne. Predstavljeni 
ukrepi madžarske vlade so lahko dobro izhodišče za 
reševanje nastalih težav vezano na primankljaj ustr-
ezne delovne sile v Sloveniji (aktivacija delovne sile, 
znižanje socialnih prispevkov, dohodnine), deloda-
jalci pa bodo morali začeti pozornost posvečati orga-
nizacijski kulturi, medosebnim odnosom, ki ključno 
vplivajo na zamanjšanje fluktuacije, ki se v času gos-
podarske rasti, zaradi množice priložnosti za zapos-
lene, poveča.

Vsem udeležencem okrogle mize se na tem mestu lepo zahvaljujemo za udeležbo na našem letnem dogodku v 
Arboretumu Volčji Potok. Veseli nas, da se je na dogodku razvila konstruktivna debata, verjamemo, da bomo, 
tudi s pomočjo predstavljenih dobrih praks iz Slovenije in tujine, slovenski delodajalci sposobni prebroditi tre-
nutne težave na trgu delovne sile. Veselimo se ponovnega srečanja z vami prihodnje leto!
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