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Zaposlitveni razgovor je za marsikoga zelo stresen, vendar je na srečo tudi precej predvidljiv, nanj se 

je mogoče pripraviti, s tem zmanjšati napetost in se uspešno predstaviti. 

Na razgovoru delodajalec ocenjuje, kdo izmed kandidatov je iz pravega testa za uspešno opravljanje 

delovnih nalog. Zanima ga: Kaj lahko kandidat ponudi? Ali bo dobro delal? Ali je odgovoren, 

motiviran, lojalen? Zakaj si želi to zaposlitev? Kako se bo vključil v delovno okolje in kako se bo 

razumel z drugimi zaposlenimi? Kako bo reševal morebitne sporne zadeve? In tako naprej … 

Selekcijski postopek lahko izvaja delodajalec sam oz. njegova kadrovska služba ali pa ga izvajajo 

zunanje agencije. Vrsta in število zaposlitvenih razgovorov, ki jih morate opraviti pri kandidiranju za 

neko delovno mesto, so odvisni od dejavnikov kot so: velikost, potreba in želja delodajalca, zahteve 

delovnega mesta, števila iskalcev zaposlitve, ki na to delovno mesto kandidirajo. Na zaposlitvenem 

razgovoru ste lahko samo z eno osebo, ki vodi pogovor, ali pa je prisotnih več predstavnikov 

delodajalca. Včasih se delodajalci odločijo tudi za zaposlitvene razgovore, na katere je povabljenih 

več kandidatov hkrati. Lahko vam dajo v reševanje kadrovski vprašalnik ali pa vas psihometrično 

testirajo (osebnostne in karakterne lastnosti, sposobnosti, druge značilnosti).  

 

Vrste razgovorov in kaj lahko pričakujete 

Delodajalec ima lahko za vas že v naprej pripravljena vprašanja  - gre za klasičen oz. strukturiran 

razgovor (glej prilogo: Možna vprašanja delodajalca) ali pa ne in razgovor poteka v obliki prostega 

pogovora – gre za nestrukturiran oz. improviziran razgovor. Tak pogovor je navadno bolj sproščen, 

delodajalec sproti postavlja vprašanja in podvprašanja v zvezi s temo pogovora.  

Nekateri delodajalci se poslužujejo tudi situacijskega ali kompetenčnega razgovora, kjer je poudarek 

na ugotavljanju kompetenc za določeno delovno mesto. V tem primeru so vprašanja naravnana na 

situacijo ali na opis neke vaše uspešno opravljene naloge v preteklosti. Npr. v prijavi ste navedli, da 

dobro komunicirate s strankami in delodajalec vas bo prosil, da mu opišete konkretno situacijo, ko 

ste se srečali z zelo zahtevno stranko in kako ste postopali. 

Delodajalec vas, poleg tega, da vam zastavi vprašanja, lahko sooči z realno situacijo, ko morate 

dejansko opraviti neko nalogo in tako neposredno pokazati svoje kompetence. Npr. v prijav ste 

navedli, da dobro poznate Microsoft Word in delodajalec vam da nalogo, da v skladu z njegovimi 

željami oblikujete nek dokument. Morda ste navedli, da dobro govorite angleško in delodajalec to 

lahko preizkusi tako, da se z vami pogovarja v angleščini.  

Če je na razgovoru prisotnih več kandidatov, delodajalec opazuje tudi skupinsko dinamiko: kakšni so 

odnosi, kdo prevzame vodstveno vlogo, kakšno je sporazumevanje med kandidati, soočanje stališč, 

argumentiranje, skupinsko delo ipd.  

Obstajajo tudi t.i. »stresni zaposlitveni razgovori« pri katerih vas delodajalec namenoma postavi v 

stresno situacijo z namenom, da preveri vaš odziv. Ta vrsta razgovora se uporablja takrat, ko je 
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pomembna zahteva delovnega mesta reagiranje na stres, sporne in težavne situacije (npr. trženje, 

marketing …). Delodajalec vas na primer pusti dolgo čakati na razgovor, postavlja neprijetna 

vprašanja, lahko se dela zdolgočasenega in nezainteresiranega, je dalj časa tiho, morda bo celo 

osoren in nesramen ali pa bo spodbijal vsak vaš odgovor, omalovaževal vaše znanje, sposobnosti in 

izkušnje. Lahko boste imeli razgovor z več izpraševalci, ki bodo intenzivno postavljali vprašanja ipd.  

Omenili bi še telefonski zaposlitveni razgovor. Tak način razgovora nekateri delodajalci uporabljajo, 

da prihranijo čas. Telefonski klic delodajalca je lahko presenečenje, zato je zelo koristno, če natančno 

vemo, komu smo poslali svojo prijavo in imamo nekje pri sebi kopijo vloge, prijave in življenjepisa. Če 

vas delodajalec pokliče v neprimernem trenutku, je bolje, da se opravičite in se dogovorite za drug 

primeren časovni termin. Najbolje je, da rečete, da ga boste sami poklicali nazaj.  

Če klic pričakujete, si predhodno na papir zapišite mogoč osnutek pogovora, pomembne podatke o 

delodajalcu ali izhodiščne točke za pogovor. S telefonskim pogovorom si lahko priborite ali zapravite 

priložnost za osebno srečanje z delodajalcem, zato je vredno, da se nanj pripravite.  

Kaj je treba upoštevati pri telefonskem razgovoru: 

- med pogovorom ne žvečite ali jejte 

- poskrbite za tišino v prostoru 

- pogovarjajte se nekoliko počasneje kot po navadi in bodite jasni 

- med pogovorom se rahlo nasmejte, saj s tem sogovorniku vzbujate pozitivne občutke 

- če se med pogovorom pojavljajo nekoliko daljši premori, jih ni treba po vsej sili zapolniti – verjetno 

si spraševalec v tem času zapisuje svoje ugotovitve 

- med pogovorom bodite prijazni in sproščeni 

- pogovor končajte z optimističnimi in spodbudnimi besedami 

 

Priprava na razgovor 

Pred razgovorom boste manj živčni in bolj samozavestni, če se boste nanj dobro pripravili.  

Pred razgovorom si o delodajalcu in podjetju pridobite čim več informacij, sploh o delovnem 

področju in delovnem mestu, za katerega se prijavljate. Ugotovite, kakšne so delodajalčeve posebne 

potrebe, zahteve in pričakovanja in se potrudite, da jih boste čim bolje vtkali v svojo predstavitev. 

Dobro je, da poznate tudi konkurente podjetja in to, kaj delajo, pomembno je, da spoznate kulturo 

podjetja, posebne dosežke podjetja, možnosti za razvoj kariere, poslanstvo in vizijo podjetja, obdobje 

nastanka in razvoja podjetja, ključne ljudi, organizacijsko strukturo ipd.  

Pomembno je tudi, da dobro poznate sebe, saj se boste tako lahko bolje prestavili in poudarili svoje 

prednosti in močna področja, zavedali pa se boste tudi šibkih področij in lahko boste realno ocenili 

lastno vrednost na trgu dela. Bolj realno boste tudi ocenili, ali sta delovno mesto in delodajalec 

skladna z vašimi željami, potrebami in pričakovanji.  
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Pred razgovorom zato nekaj časa namenite temu, da: 

- še enkrat preberete svojo vlogo za delovno mesto in življenjepis in razmislite o svojih znanjih, 

kompetencah, lastnostih, močnih in šibkih področjih, interesih. Na razgovor prinesite kopijo vloge in 

življenjepisa.  

- pripravite si in s seboj vzemite tudi kopije drugih pomembnih dokumentov (spričevala, diplomo, 

potrdila o opravljenih tečajih, usposabljanjih, reference …) 

- preverite kraj in čas zaposlitvenega razgovora (lahko se zgodi, da razgovori ne potekajo na sedežu 

podjetja) ter ime in druge pomembne informacije o osebi, ki bo vodila razgovor 

- preverite, koliko časa potrebujete, da pridete do kraja zaposlitvenega razgovora in vedno raje 

odidite od doma malo prej zaradi morebitnih ovir na cesti. Če kljub temu zamujate, delodajalca o tem 

pravočasno obvestite in se seveda iskreno opravičite. Pri roki imejte njegovo telefonsko številko 

- pripravite si primerno obleko glede na področje dela in kulturo podjetja  

- na zaposlitveni razgovor ne nosite s seboj stvari, ki tja ne sodijo (npr. nakupovalno večko z živili, ker 

ste bili malo prej v trgovini) 

- pred razgovorom se poskusite čim bolj naspati ali vsaj spočiti, da boste na razgovoru dajali vtis 

energične in pozitivne osebe 

- vadite zaposlitveni razgovor s prijatelji, znanci, sorodniki, strokovnjaki.  

 

Vprašanja na razgovoru 

Večina vprašanj delodajalca je namenjena temu, da ugotovi, kakšni ste, kaj lahko naredite zanj in 

kako boste koristili podjetju. Zanima ga, kako razmišljate in kako se odzivate.  

Na vprašanja odgovarjajte jedrnato, svoj odgovor pa poskusite podkrepiti še s kakšnim primerom, 

situacijo, vašim ravnanjem, dosežki, rezultati ipd.  

Včasih delodajalci postavljajo tudi neprimerna in manj prijetna vprašanja, ki vas lahko zmedejo. Temu 

se vsaj deloma izognete, če taka vprašanja pričakujete in se nanje pripravite. Če presodite, da je 

kakšno vprašanje neprimerno iz pravnega vidika, lahko sogovornika prosite za pojasnilo: »Nisem 

prepričan/-a, da je odgovor na to vprašanje bistven?«, »V kakšni povezavi je to vprašanje z delovnim 

mestom?«. Lahko pa odgovor preprosto zavrnete, npr. »Na to vprašanje ne želim odgovoriti.« Seveda 

si delodajalec to lahko razlaga po svoje in lahko to vpliva tudi na njegovo končno odločitev.  

Ker nihče ni popoln, boste morda morali delodajalcu predstaviti tudi kakšno svojo pomanjkljivost, 

npr. pomanjkljivo znanje, izkušnje, kakšno negativno lastnost. Vendar, če boste ob tem tudi jasno 

povedali, da ste zavzeti in pripravljeni izboljšati šibke točke, lahko še vedno naredite dober vtis.  

Odgovore na možna vprašanja na razgovoru si pripravite v naprej. Zapišite jih na papir, saj vas pisanje 

pripravi do tega, da odgovor dejansko pripravite. Če je odgovor zapisan, lažje presodite ali je treba še 

kaj dodati, spremeniti (glej prilogo Mogoča vprašanja delodajalca). 
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Običajno dajo med ali ob koncu razgovora delodajalci možnost kandidatom, da kaj vprašajo. S tem 

ugotavljajo, kako zelo se kandidat zanima za zaposlitev in kako dobro je spremljal celotni razgovor. Ni 

dobro, če v tem primeru ostanemo s prazno glavo in ne vemo kaj vprašati, zato si je dobro nekaj 

vprašanj pripraviti v naprej (glej prilogo Mogoča vprašanja za delodajalca). 

 

Med zaposlitvenim razgovorom  

Na razgovoru po navadi kar 85 odstotkov časa govorijo kandidati. Pri tem niso pomembni le vaši 

odgovori, temveč tudi prvi vtis in telesna govorica, skratka vaš celoten nastop.  

Ko pridete na razgovor pozdravite tudi vratarja, receptorja ali poslovno sekretarko.  

Ne pozabite izklopiti mobilnega telefona.  

Pri prihodu, predstavitvi, rokovanju in začetnem vljudnostnem pogovoru upoštevajte naslednje: 

- samozavestno vstopite v prostor, pozdrav in predstavitev naj bo vedra 

- sogovorniku namenite sproščen in neprisiljen nasmeh ter z njim vzpostavite očesni stik 

- stisk rok naj bo čvrst (ne mlahav ne premočen), rokujte se vedno stoje 

- sogovornika vedno vikajte, tudi če je mlajši od vas in ga ne prekinjajte, ko govori 

- pri ogovarjanju sogovornika se trudite vedno pravilno izgovoriti njegovo ime in priimek 

- svoje besede pospremite z ustreznimi gibi rok 

- drža naj bo sproščena, vendar vzravnana 

- počakajte, da vam stol ponudijo in med sedenjem ohranjajte rahlo nagnjenost naprej v smeri 

sogovornika.  

Zaposlitveni razgovor se po uvodnem vljudnostnem kramljanju navadno nadaljuje tako, da oseba, ki 

ga vodi, prične zastavljati vprašanja. Če ste se na razgovor pripravili, boste lažje, hitreje in jasneje 

odgovarjali, pri čemer pa ne »recitirajte« odgovorov, pri odgovarjanju izhajajte iz sebe. Tudi ni pravih 

in napačnih odgovorov, vedno pa imejte v mislih, kaj delodajalec pričakuje in kako bi mu vi lahko 

koristili.  

Poskusite nekoliko posnemati slog in način govora vašega izpraševalca. Če je ta resen in posloven, 

bodite taki tudi vi; če je bolj oseben, ga lahko vprašate tudi po njegovih interesih. Vedno se izogibajte 

narečju, slengu ter mašilom. Če vprašanja niste dobro razumeli, prosite za dodatno pojasnitev. 

Uporabljajte pozitivne besedne zveze (zanima me, želim si, znam, potrudil se bom, strinjam se, v izziv 

mi je ipd.). Izogibajte se negativnim (ne da se mi, ni v redu, vseeno mi je, moti me, ne zmorem ipd.). 

nikoli ne govorite grdo o drugih (sploh pa ne o svojih prejšnjih delodajalcih). Ne kritizirajte samega 

sebe. Ne govorite o zasebnih in družinskih problemih, trenutnih težavah, počutju, boleznih in ne 

tarnajte. Bodite samozavestni, iskreni, izvirni, pozitivni, sproščeni in natančni.  
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Ob zaključku razgovora 

Če vas delovno mesto zares zanima, to povejte delodajalcu. Pokažite navdušenje. Lahko na primer 

rečete: »Dobil-a sem zelo dober vtis o vašem podjetju in delu, ki ga ponujate. Z veseljem bi delal-a pri 

vas«. Vendar pa naj želja po tem, da bi naredili dober vtis in bili izbrani ne bo prevelika ali pretirana, 

saj lahko deluje odbijajoče in nenaravno. Prav tako pazite, da se ne boste vedli tako kot da za 

zaposlitev prosjačite.  

Če se vam zdi, da razgovor ne poteka najbolje in da so vas praktično že zavrnili, ne pokažite 

razočaranja. Lahko samo preizkušajo, kako se odzivate na zavrnitev.  

Ne pozabite se na koncu zahvaliti sogovorniku za njegov čas in informacije, ki ste jih med razgovorom 

dobili. Tudi ob odhodu bodite pozitivni, sogovornika pozdravite, se mu nasmehnite in čvrsto stisnite 

roko.  

Če ste delodajalca s svojim nastopom prepričali, se bo najverjetneje želel z vami še sestati. Lahko se 

bo želel dogovoriti za naslednji sestanek oz. vam bo že takoj povedal, da vas bodo o terminu 

naslednjega pogovora v kratkem obvestili. Včasih pa vam že takoj povedo, da za delo niste primerni 

ali pa da ste sprejeti. Vendar je takih razgovorov zelo malo.  

 

Po zaposlitvenem razgovoru 

Po razgovoru si po navadi najprej oddahnemo, potem pa se začne napeto čakanje na odgovor. Tega 

lahko dobimo hitro, npr. že naslednji dan, lahko pa nanj čakate tudi dlje časa (več tednov, več kot 

mesec dni). Selekcijski postopek se namreč lahko zavleče zaradi različnih zadev, najpogosteje pa 

zaradi velikega števila prijavljenih kandidatov, zahtevnosti postopka, pridobivanja ali preverjanja 

podatkov in referenc, dopustov ipd. Daljše čakanje na odgovor torej ne pomeni nujno, da vas niso 

izbrali. Ni nujno, da je to slab znak.  

Dobro je, če v 24-urah po razgovoru delodajalcu pošljete zahvalno pismo ali pokličete osebo, ki 

odloča o končnem izboru. Z drobno pozornostjo in pozitivno gesto lahko delodajalca spomnite nase, 

potrdite svoje zanimanje in navdušenje za delo ter tako ustvarite odločilno razliko med seboj in 

drugimi kandidati.  

Naredite tudi analizo zaposlitvenega razgovora. Razmislite o tem, kako vam je šlo, kaj je šlo dobro in 

kaj narobe, kaj ste se iz tega naučili in kaj lahko v prihodnje storite bolje.  

Katere so najbolj usodne napake: 

- na razgovor ste zamudili ali prišli veliko prezgodaj 

- na razgovor ste prišli nepripravljeni in ste slabo odgovarjali na vprašanja 

- postavili ste preveč ali premalo vprašanj 

- pokazali ste slabo poznavanje podjetja oz. organizacije 

- uporabljali ste napačni komunikacijski stil 

- na razgovor ste prišli neurejeni in neprimerno oblečeni 

- na razgovor ste prišli okajeni 
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- imeli ste neustrezno govorico telesa, ste se slabo rokovali in imeli preveč ali premalo 

očesnega kontakta 

- ste prezgodaj postavljali vprašanja, povezana s plačo, ugodnostmi in dopustom 

- ste se poskusili prezgodaj pogajati z delodajalcem 

- ste negativno govorili o prejšnjih delodajalcih 

- ste tarnali o zasebnih in družinskih problemih, trenutnih težavah, počutju, boleznih ipd.  

- niste bili samozavestni. 

 

Če vas zavrnejo … 

Kljub razočaranju ohranite mirno kri in dober odnos z organizacijo. Morda se boste kdaj kasneje lahko 

potegovali za kakšno drugo delovno mesto pri njih.  

Zavrnitve ne jemljite osebno. Vsekakor ni prijetna izkušnja in lahko omaje vašo samozavest, vendar 

tega ne jemljite kot poraz, ampak kot izziv. Naredite analizo razgovora, vprašajte se, kaj bi bilo 

potrebno spremeniti, izboljšati (prijavo oz. vlogo, življenjepis, nastop, določene veščine …). Bodite 

potrpežljivi, tudi če so časi slabi, prosto delovno mesto se vedno najde, če se iskanja lotite resno in z 

vsem žarom. Če boste aktivni in zavzeti, vas bodo morda stokrat zavrnili, stoprvič pa boste izbrani. 

Neuspeh je sestavni del uspeha, zato nikar ne obupajte! 

 

 

 

                                                            Pripravila: Tina Košir, vodja izobr. odraslih, Biotehniški center Naklo 


