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Povzetek 

Raziskovale smo, kakšne izkušnje imajo kadroviki v kadrovskih agencijah s selekcijo 

starejših kandidatov. Zanimalo nas je, ali zaznavajo več prednosti ali ovir, če obstajajo kakšne 

razlike v selekcijskem postopku pri zaposlovanju starejših oseb ter če naročniki postavljajo 

zahteve glede starosti kandidatov. Izvedle smo strukturirane intervjuje z dvanajstimi 

slovenskimi kadroviki. Poročajo o vplivu stereotipov in predsodkov o starostnikih na zahteve 

naročnikov glede starosti kandidatov. V selekcijskem postopku načeloma ne delajo razlik, 

vendar nekateri kadroviki poročajo o tem, da so nekoliko bolj pozorni na vidike računalniške 

pismenosti, splošne energije in zdravja. Kadroviki izpostavljajo tako ovire kot prednosti 

zaposlovanja starejših, pri čemer so ovire pogosto vezane na stereotipe in predsodke, 

zakoreninjene v delodajalcih. Ključnega pomena je sicer ustreznost kandidata za razpisano 

delovno mesto, ne glede na njegovo starost.  

Uvod 

Zaposlovanje starejših pri nekaterih delodajalcih ni ravno najbolj zaželeno - raje 

zaposlijo mlajše kadre, ki so bolj učinkoviti, prilagodljivi, imajo veliko novega znanja, so bolj 

zdravi in odporni na spremembe (Chiu, Chan, Snape in Redman, 2001). Raziskovalci so 

potrdili obstoj negativnih stereotipov in vedenj proti starejšim zaposlenim, kar se posledično 

kaže v diskriminaciji starejših in izpadu iz selekcije pri zaposlovanju (Chiu idr., 2001). 

Starejši iskalci zaposlitve zaradi negativnih stereotipov delodajalcev mnogokrat izpadejo iz 

selekcije in so zaradi tega težje zaposljivi.  

V primerjavi s povprečjem EU sodi Slovenija med države, ki beležijo eno izmed 

najnižjih stopenj zaposlenosti starejših oseb v starostni skupini 55-64 let in zaostaja tudi za 

doseganjem cilja lizbonske strategije, ki je do leta 2010 predvidela 50-odstotno zaposlenost 

starejših (Žunko, Lužar Šajt, Karničnik, Marošek, in Breznik, 2012). Avtorji navajajo tako 

prednosti kot ovire zaposlovanja starejših (npr. Chiu idr., 2001; Stefanoski, 2007). Obstajajo 

prednosti starejših zaposlenih, ki se jih kadroviki, delodajalci in širša družba morda sploh ne 

zaveda (Žunko, idr., 2012). Zanimalo nas je, kako kadroviki v kadrovskih agencijah 

obravnavajo starejše zaposlene. Preverile smo, katere od prednosti in ovir, ki se pojavljajo v 

literaturi, opažajo kadroviki v kadrovskih agencijah v Sloveniji ter primerjali njihove poglede 

in izkušnje pri zaposlovanju starejših.  

Delodajalci ne zaposlujejo starejših zaradi pomanjkanja fleksibilnosti in iniciative, 

neznanja tujih jezikov, nepripravljenosti za sodelovanje v izobraževanju, omejene 

prilagodljivosti novim delovnim pogojem, pomanjkljivega znanja novih tehnologij oz. 

procesov, višje bolniške odsotnosti in slabega zdravja ter večjih zahtev glede plač (dodatek na 

delovno dobo) (Stefanoski, 2007). 
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V intervjujih raziskave (Barnes, Smeaton in Taylor, 2009) delodajalci širšega spektra 

industrijskih okolij navajajo številne prednosti, povezane z zaposlovanjem starejših 

zaposlenih: zvestobo, zanesljivost, točnost, osredotočenost na kupce, managerske in 

supervizijske veščine. Prav tako naj bi starejši imeli manj nesreč na delovnem mestu, 

ustvarjajo bolj pozitivno sliko podjetja, so motivirani, disciplinirani, spoštujejo avtoriteto, so 

bolj zadovoljni s službo, so sposobni delo kvalitetno opraviti, imajo dobre komunikacijske 

sposobnosti, stranke jih dojemajo kot kredibilne, zvesti so organizaciji, manj pogosto 

izostajajo iz delovnega mesta (Magd, 2003). Barnes in sodelavci (2009) poudarjajo tudi, da se 

delodajalci trudijo zaposliti najboljšega kandidata za delovno mesto ne glede na starost, 

čeprav dodajajo, da višja starost pogosto ni dober zastopnik zdravja, fizične zmožnosti, 

entuziazma ali talenta. Večina od teh delodajalcev je poročala, da so v zadnjem času zaposlili 

osebo starejšo od 50 let, kot razloge pa so navajali, da so te osebe imele specifično veščino, ki 

so jo iskali, ali pa zgolj zaradi pomanjkanja kadra z iskanimi veščinami. 

Z našo raziskavo želimo ugotoviti, kakšen pogled na prednosti in ovire zaposlovanja 

starejših imajo slovenski kadroviki iz kadrovskih agencij, ki se vsakodnevno srečujejo s 

selekcijskimi postopki, v katere so vključeni tudi starejši kandidati. Naše glavno raziskovalno 

vprašanje je, katere so prednosti in katere so ovire zaposlovanja starejših, ter ali morda katere 

izmed njih prevladujejo. Glede na prejšnje raziskave pričakujemo, da bodo kadroviki poročali 

o več zaznanih ovirah. Raziskati želimo tudi, če obstajajo kakšne razlike v selekcijskih 

postopkih pri starejših kandidatih in če kdaj naročniki postavljajo starostne omejitve pri 

selekciji kandidatov ter zakaj. Ker v Sloveniji še ni bilo izvedenih raziskav na to temo, želimo 

s podatki, ki jih bomo pridobile preko intervjujev s kadroviki, narediti osnovno eksploratorno 

analizo problema. S pomočjo odkritih ovir se lahko na podlagi naših izsledkov postavi nove 

cilje oziroma oblikuje načrte, kako te pomanjkljivosti odpraviti ali jih minimalizirati, da bodo 

v prihodnosti starejši zaposleni lahko bolj konkurenčna delovna sila na trgu dela. Na podlagi 

odkritih ovir, ki jih zaznavajo kadroviki v kadrovskih agencijah pri zaposlovanju starejših, 

lahko gradimo treninge za starejše, jih dodatno izobražujemo in jim pomagamo pri razvoju 

določenih potrebnih veščin. 

Metoda 

Udeleženci 

 

V raziskavi je sodelovalo 12 kadrovskih strokovnjakov iz 11 različnih kadrovskih 

agencij v Sloveniji, od tega je bilo 5 moških in 7 žensk.  Udeleženci so bili stari med 24 in 57 

let (M = 32,7; SD = 9,2), 8 je bilo po izobrazbi univerzitetnih diplomiranih psihologov, 3 so 

bili univerzitetni diplomirani sociologi kadrovskega managementa in 1 je bil univerzitetni 

diplomiran ekonomist. Njihova delovna doba se je gibala v razponu od 1 do 33 let (M = 8,5; 

SD = 9,2). Udeležence smo pridobile na različne načine in sicer preko kontaktiranja 

kadrovskih agencij, preko poznanstev, nekaj kontaktov pa smo pridobile tudi na kariernem 

sejmu. 

 

Pripomočki 

 

Uporabile smo metodo strukturiranega intervjuja, ki je trajal okvirno 20 minut, s 

katerim smo ugotavljale pogled kadrovskih strokovnjakov na zaposlovanje starejših. Intervju 

je vseboval 17 vprašanj (nahaja se v prilogi). 
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Postopek 

 

Udeležence za raziskavo smo pričele iskati sistematično; najprej smo naredile seznam  

kadrovskih agencij v Sloveniji in jih kontaktirale pisno (e-pošta) ter telefonsko, uporabile smo 

tudi poznanstva (bivši študenti psihologije in kolegi sociologi). S tistimi, ki so se odzvali in so 

bili pripravljeni za sodelovanje, smo se dogovorile za termin intervjuja. Intervjuje smo 

izvajale vse tri avtorice raziskave. Kontaktirale smo skupno 22 kadrovskih agencij, za 

sodelovanje so bili pripravljeni kadrovski strokovnjaki iz 12 kadrovskih agencij. 

Podatke smo zbirale s strukturiranimi intervjuji, v kolikor so odgovor na katero izmed 

vprašanj podali že pri predhodnih vprašanjih, smo v nadaljevanju ta vprašanja izpustile. 

Intervjuji so trajali med 15 in 25 minut. Večina intervjujev je bila izvedenih na delovnem 

mestu udeležencev, nekaj pa jih je bilo izvedenih tudi preko telefona. Podatke smo zbrale v 

skupni tabeli. Za prvi dve vprašanji smo izračunale približen povprečen odstotek starejših, ki 

se prijavi na razgovor za razpisano delovno mesto in starejših, s katerimi kadroviki razgovor 

opravijo. Odgovore na vprašanja, ki so se navezovala na prednosti in ovire zaposlovanja 

starejših, smo analizirale s pomočjo utemeljene teorije. Vnosu podatkov v tabelo je sledilo 

začetno kodiranje, kjer smo najprej določile enote kodiranja na način, da smo pri vsakem 

vprašanju označile besede oz. skupine besed z oznakami. Te kode smo nato po podobnosti 

združile v več podkategorij (strokovni razvoj/kompetence, motivacija/pripravljenost za delo, 

osebnost, drugo, nižja motivacija, slabše zdravje/fizična pripravljenost, stagnacija znanja in 

kompetenc, negativen odnos do dela in ljudi, drugo), nato pa še v 2 nadredni kategoriji 

(prednosti in ovire). Pri ostalih odgovorih na vprašanja pa smo izpostavile vse odgovore, ki so 

se pojavili in posebej navedle odgovore, ki jih je navedlo več kadrovikov. 

Rezultati  

Kadroviki tistih agencij, ki objavljajo razpise za delovna mesta, navajajo, da je v 

povprečju slabih 20% kandidatov, ki se javijo na razpis na delovno mesto, starejših. Najnižji 

omenjen odstotek starejših, ki se prijavijo na razpisano delovno mesto, je bil 2%, sicer so se 

le-ti gibali od 10% do 30%. En izmed kadrovikov je navedel, da skoraj z vsemi izmed teh 

kandidatov kasneje opravi tudi razgovor, ostali kadroviki pa so poročali o nižjih odstotkih 

starejših kandidatov, s katerimi potem opravljajo razgovor, v povprečju približno 7% 

(odstotki so se gibali od 1%-15%). Število prijavljenih na razpis in opravljenih razgovorov je 

odvisno tudi od samega delovnega mesta. 

Izkušnje kadrovikov z razgovorov s starejšimi kandidati so zelo različne. Nekateri 

kandidati imajo po poročanju kadrovikov veliko izkušenj in znanja ter motivacije za nove 

izzive in nove delovne priložnosti. Na drugi strani pa so kandidati (običajno so to tisti, ki so 

že dlje časa brezposelni, bližje upokojitvi in nižje izobraženi), ki so nižje motivirani za nove 

dosežke v svoji karieri, nižje računalniško pismeni, slabo pripravljeni na spremembe in ne 

poznajo koncepta vseživljenjskega učenja. Nekateri so tudi bolj plašni, si ne upajo iti na 

razgovore, ali pa se na njih slabše izkažejo, saj so prepričani, da si jih delodajalci tako ali tako 

ne želijo.  

Tretjina kadrovikov poroča o tem, da pri selekcijskem postopku pri starejših kandidatih 

ne postopa nič drugače kot pri mlajših, medtem ko nekateri poročajo o tem, da so pri starejših 

bolj pozorni na zdravstvene težave, življenjske prelomnice, energijo za delo, računalniško 

pismenost. Nekateri navajajo, da uporabljajo druge norme, izvedejo tehniko motivacijskega 

intervjuja za dvig njihovega razpoloženja in sodelovanja, ter da namenijo več pozornosti 

temu, kakšno vlogo bi imel kandidat rad v podjetju. 

Vsi kadroviki so v svoji karieri kot najprimernejšega kandidata že kdaj izbrali starejšega 

kandidata oz. so ga izbrali kot enega najprimernejših, izmed katerih je nato izbral delodajalec. 
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Kot razlog za njihovo odločitev za starejšega kandidata kadroviki navajajo v prvi vrsti 

izkušnje, kot tudi to, da so to primerni kandidati, v kolikor so v koraku s časom. Nekateri 

poudarjajo, da so bili to enostavno najbolj primerni kandidati za delovno mesto. Izpostavili so 

tudi fleksibilnost izkušenj, zavedanje situacije na trgu dela, motiviranost za delo, umirjenost. 

Lastnosti, ki so prepričale posamezne kadrovike, pa so naslednje: pripravljenost starejšega za 

sodelovanje z mlajšimi generacijami, dobra integriranost, obvladovanje pametnega telefona, 

poznavanje novih pojmov (»crowd funding«, »kripto valuta«), zrelost, strast do dela, 

drugačen (boljši) dialog o starosti v družbi, zanesljivost, večja pripravljenost za delo kot pri 

mlajših, hitreje razvita pripadnost podjetju, njihove vrednote in hvaležnost za delo. 

Izpostavljajo, da bi delodajalce za zaposlitev starejših delavcev motiviral drugačen, bolj 

pozitiven dialog o starosti v družbi – da se ne poudarjajo zgolj neke negativne lastnosti, ki jih 

povezujemo s starostjo (npr., da so starostniki počasni, neuporabni, da samo čakajo na 

upokojitev), razbijanje stereotipov, nižanje stroškov, ki jih predstavljajo starejši zaposleni in 

pa uvedba plačanega delovnega preizkusa.  

V nadaljevanju so v tabeli 1  navedene prednosti, v tabeli 2 pa ovire zaposlovanja 

starejših, ki jih zaznavajo kadroviki. Njihovi posamezni odgovori, ki se nanašajo na prednosti 

in ovire, so uvrščeni v kategorije, ki smo jih opredelile s pomočjo utemeljene teorije. 

 

Tabela 1. Kategorije prednosti zaposlovanja starejših s pripadajočimi odgovori 

 
PREDNOSTI 

  Strokovni 

razvoj/kompetence 

Motivacija/pripravljenost 

za delo Osebnost Drugo 

Izkušnje pripravljenost delati nadure suverenost iščejo varnost, stabilnost 

izkušnje v komunikaciji 

prevzemanje dodatnih 

delovnih nalog samozaupanje ostanejo dlje časa v podjetju 

razvit občutek za delo z ljudmi delovne navade večja zrelost bolj realni 

sposobni mentorstva bolj vztrajni življenjska modrost 

imajo izoblikovane cilje, 

mnenja 

sposobnost metasistemskega 

razmišljanja 

višje zadovoljstvo s svojim 

delom umirjenost odrasli otroci 

ne ruminira svojih napak 

 

potrpežljivost pripadnost podjetju 

poznavanje konkurence 

 

manjša agresivnost spodbude s strani države 

kontakti v generaciji 

odločevalcev 

 

manj grobi v 

komunikaciji drugače vzgojeni 

dajanje premišljenih nasvetov 

 

manj konfliktni 

 ni ponavljanja napak 

 

zanesljivi 

 generalizirano znanje 

 

niso impulzivni 

 ni potrebno uvajanje 

 

ne-nevroticizem 

 

več kompetenc 

 

strateško 

razmišljanje 

 znanje, poznavanje stroke 

   širina 

   vodstvene sposobnosti 

   znanje v razreševanju 

konfliktov 

   dobro razvite sposobnosti odločanja 

  ekspertnost na področju 

   strokovnost 
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Tabela 2. Kategorije ovir zaposlovanja starejših s pripadajočimi odgovori 

  

 
OVIRE     

Nižja motivacija 

Slabše 

zdravje/fizična 

pripravljenost 

Stagnacija znanja in 

kompetenc 

Negativen odnos do 

dela in ljudi Drugo 

mlajši bolj zagnani 

fizično manj 

učinkoviti 

ne sledijo strokovnemu 

razvoju/ "za časom" 

ne upoštevajo 

testatork, ki so 

mlajše od njih 

težje se odpravijo 

na poslovno 

potovanje 

manj strasti do dela 

več bolniških 

odsotnosti 

pomanjkanje tehničnih 

znanj, dela z 

računalnikom, IKT 

negativen odnos do 

sprememb 

več izkušenj - 

pričakujejo večjo 

plačo 

samo čakajo na 

upokojitev zdravstvene težave 

niso pripravljeni na 

razvoj, učenje 

negativen odnos do 

mlajših generacij 

delodajalci želijo 

dolgoročno 

zaposlitev 

ni ambicij za 

napredovanje manj agilni 

nimajo veščin 

predstavljanja (CV, 

motivacijska pisma, 

razgovori) 

konflikti z mlajšimi 

generacijami dražji 

ni življenjske 

vitalnosti 

 

nimajo družabnih omrežij zagrenjeni 

predsodki o njihovi 

hitrosti (so 

počasnejši) 

občutek, da se bliža 

konec kariere 

 

toga navajenost na 

določen sistem trmasti manjša mobilnost 

prepričanje, da  ne 

bodo dobili službe 

 

težje vključevanje v 

sodobno tehnologijo niso prilagodljivi manj učinkoviti 

se ne prijavijo na 

razpis 

 

manj kreativni 

 

manj samozavesti 

na razgovoru 

  

slabše znanje tujih 

jezikov 

   

Kadroviki, udeleženi v naši raziskavi, se večinoma ne želijo opredeliti glede tega, ali je 

pri zaposlovanju starejših več prednosti ali ovir, saj je to zelo odvisno od posameznega 

kandidata kot tudi delovnega mesta, na katerega se prijavijo. 

Večina kadrovikov poroča o tem, da delodajalci postavljajo omejitve glede starosti 

kandidatov, običajno prav zaradi značilnosti delovnega mesta, za katerega iščejo kandidata. 

To se na primer zgodi, ko želijo nekoga vključiti v mlado ekipo in pričakujejo, da bi vstop 

starejšega kandidata spremenil obstoječo klimo, kadar iščejo nekoga, ki se bo razvijal, kadar 

iščejo talente ali nekoga, ki ga želijo dolgo v podjetju in nameravajo vanj vlagati. Za fizično 

delo, IT in pozicije na področju elektrotehnike prav tako menijo, da bo mlajši kandidat bolj 

ustrezen. Na postavljanje omejitev vplivajo tudi predsodki in stereotipi. Te starostne meje 

niso vedno točno določene, včasih niti niso neposredne. Trije kadroviki pa poročajo o tem, da 

delodajalci ne postavljajo omejitev glede starosti kandidatov.  

Delovna mesta, kjer delodajalci na nek način dajejo prednost oziroma si na njih želijo 

zaposliti starejše so tista, kjer ni toliko napredovanja in vlaganja v zaposlene, kjer želijo, da 

oseba ostane v podjetju, saj so starejši običajno bolj pripadni podjetju. Specifično so to 

delovna mesta npr. računovodje, delovna mesta v upravi in trgovstvu. Polovica tistih 

kadrovnikov, ki poročajo o postavljanju omejitev glede starosti s strani delodajalcev, pa je 

poudarila, da so starejši bolj želeni predvsem na različnih vodilnih položajih, za katere so 

pomembne izkušnje.  

Starejši so pri delodajalcih manj zaželeni na delovnih mestih, kjer je prisotno 

triizmensko delo, terensko delo, na delovnih mestih, za katera se pričakuje veliko učenja, 

potovanja, kjer sta potrebna poznavanje in uporaba IKT. Zaradi slednjega so starejši tudi manj 
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zaželeni na področju računalništva ter tudi na bolj dinamičnih in kreativnih delovnih mestih, 

npr. v marketingu, pri prodajno naravnanih funkcijah, v komerciali. Zaradi predvidenih 

fizičnih omejitev so manj zaželeni za fizično delo (v industriji). V mnogih primerih se za 

našteta delovna mesta starejši kandidati že sami “izločijo” oz. se ne prijavijo na razpis, ker se 

ne zaznavajo kot primerne. 

Razprava 

Kadroviki izpostavljajo tako ovire kot prednosti zaposlovanja starejših, pri čemer so 

ovire pogosto vezane na stereotipe in predsodke o starejših zaposlenih, ki so prisotne pri 

delodajalcih in vplivajo na proces selekcije kadrov. Ključnega pomena je sicer ustreznost 

kandidata za razpisano delovno mesto, ne glede na njegovo starost. Prednosti in ovire 

zaposlovanja starejših, ki jih navajajo slovenski kadroviki se skladajo s tistimi, ki so jih 

odkrili v predhodnih tujih raziskavah (npr. Barnes idr., 2009; Chiu idr., 2001; Magd, 2003; 

Stefanoski, 2007).  

S pomočjo odkritih ovir in prednosti zaposlovanja starejših lahko kasnejše študije 

raziščejo, kako te ovire premostiti in kako izkoristiti prednosti. Lahko se oblikujejo načrti, 

kako minimalizirati oz. odpraviti ovire, da bodo kasneje starejši kandidati konkurenčni na trgu 

dela. Glede na rezultate, bi bili koristni treningi za starejše, dodatna izobraževanja in pomoč 

za razvoj določenih potrebnih veščin. Še posebej so tukaj pomembne veščine 

samopredstavljanja, tako preko življenjepisa in motivacijskega pisma, kot tudi preko 

družabnih omrežjih in intervjuja v živo. Pomemben element je tudi delo na sami motivaciji 

starejših, saj pogosto veliko oviro predstavlja prav njihov negativen odnos do sprememb, 

vztrajanje in pomanjkanje volje po nekaterih neuspelih poizkusih iskanja zaposlitve.  

Menimo, da bi bilo delodajalce dobro opozoriti na prednosti, ki jih prinese zaposlitev 

starejšega kandidata. Veliko jih je namreč zelo usmerjenih na ustvarjanje mladega in 

entuziastičnega tima, v katerih pa pogosto manjka zrelosti, umirjenosti in preudarnosti, ki bi 

jo lahko doprinesel starejši član v organizaciji. Prav tako imajo lahko starejše osebe več 

kontaktov v generaciji, ki je trenutno na vodilnih mestih, kar lahko podjetju prinese veliko 

prednost pri povezovanju z drugimi podjetji. Zanimiva je bila tudi ideja enega izmed 

udeležencev, da bi delodajalce za zaposlitev starejših delavcev lahko motivirali z neke vrste 

plačanim delovnim preizkusom. Za to bi lahko namenili tudi denar, ki je namenjen 

subvencijam za zaposlovanje starejših. Problem pri teh subvencijah je namreč to, da so 

koristne za manjša podjetja in za nižje izobražen kader, pri večjih podjetjih in pri višjih 

delovnih pozicijah pa ne služijo kot dobra motivacija za delodajalce.  

Kadroviki večinoma ne poročajo o večjih razlikah v selekcijskem postopku. Nekoliko 

več pozornosti sicer namenijo zdravju in energiji kandidatov, ni pa bistvenih razlik v samih 

vprašanjih in postopku selekcije. Zanimivo bi bilo pridobiti tudi izkušnje starejših iskalcev 

zaposlitve in primerjati oba pogleda.  

Vsi kadroviki poročajo o porastu števila starejših kandidatov v zadnjih letih, kar kaže na 

aktualnost raziskovalnega problema. Vedno več je tudi kandidatov, s katerimi se opravi 

intervju in se jih kasneje tudi zaposli. Zato je toliko bolj pomembno, da vemo, s katerimi 

značilnostmi starejši kandidati prepričajo kadrovike oz. delodajalce in spodbujamo starejše, 

da znajo te značilnosti delodajalcem učinkovito predstaviti.   

Glavna omejitev naše raziskave je majhen vzorec. Glede na slednje, naše ugotovitve 

nujno ne odražajo realnega stanja problematike zaposlovanja starejših oseb. V raziskavo bi 

bilo dobro vključiti še večje število kadrovikov iz različnih slovenskih kadrovskih agencij, saj 

bi bili izsledki zato bolj reprezentativni. V prihodnje bi bilo zanimivo pridobiti tudi poglede 

delodajalcev in starejših zaposlenih na tematiko prednosti in ovir zaposlovanja starejših ter 

primerjati le-te s pogledi kadrovikov. 
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Zaključki 

Tako kot druge starostne skupine, tudi starejše pri zaposlovanju spremljajo specifične 

značilnosti. Ti so pogosteje deležni vpliva stereotipov in predsodkov s strani delodajalcev. 

Kljub številnim prednostim, ki jih imajo starejši zaposleni, npr. izkušnje, ekspertnost na 

področju, zrelost, vodstvene sposobnosti in motiviranost za delo, delodajalce pogosto zmotijo 

zaznane ovire, ki jih prinaša zaposlitev starejšega kandidata, npr. njihova slabša fizična 

pripravljenost, pomanjkanje znanj IKT, zaznana nižja motiviranost pri starejših, njihov odnos 

do dela in ljudi. Na trgu dela je vse več starejših, zato je pomembno, da delodajalci 

prepoznajo njihove prednosti in izkoristijo njihove potenciale. Pomembno je prepoznati tudi 

ovire zaposlovanja starejših, ki jih do določene mere lahko zmanjšamo, predvsem tiste, ki so 

posledica stereotipov in predsodkov. Naši zaključki so lahko uporabni pri ozaveščanju 

delodajalcev in kadrovikov o prednostih in ovirah zaposlovanja starejših, ter pri spodbujanju 

starejših brezposelnih iskalcev zaposlitve za dodatno izobraževanje tako na področju 

strokovnih znanj, kot tudi predstavitvenih kompetenc. Starejši kandidati namreč delodajalca 

lahko prepričajo s svojimi bogatimi izkušnjami, modrostjo, umirjenostjo in ekspertnostjo, če 

to znajo primerno predstaviti in pokazati. 
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Priloga 

 

Strukturirani intervju  

 

1. Kakšen je delež kandidatov, starejših od 50 let, ki se odzovejo na razpis za delovno 

mesto?    

2. Kakšen je delež kandidatov, starejših od 50 let, s katerimi potem opravite razgovor? 

3. Nam lahko poveste kaj več o vaših izkušnjah z razgovori s to populacijo iskalcev 

zaposlitve (starejših od 50 let) - lahko navedete kakšen konkreten primer, ki izstopa v 

pozitivnem smislu in kakšen primer, ki izstopa v negativnem smislu?   

4. Morda pri selekciji postopate drugače pri mlajših, kot pri starejših potencialnih 

zaposlenih? (v smislu, da vas zanimajo drugačni podatki/ ste bolj pozorni na druge 

vidike)?    

5. Kaj bi vas pri starejšem kandidatu lahko prepričalo, da bi ga izbrali pred mlajšim 

(kandidata imata enako izobrazbo)?   

6. Ste že kdaj tekom selekcijskega postopka kot najprimernejšega kandidata izbrali 

starejšo osebo (nad 50) ? 

7. S čim vas je starejši kandidat prepričal, da ste ga zaposlili?   

8. Kaj pa je bil razlog da ste se (v nekem določenem primeru) odločili za mlajšega 

kandidata in ne starejšega? Kateri so tisti dejavniki, ki so prispevali k tej odločitvi? 

9. Katere so po vašem mnenju poglavitne prednosti zaposlovanja starejših?   

10. Bi lahko izpostavili osebnostne lastnosti starejših, ki bi lahko bile prednost pri 

zaposlovanju?    

11. Katere pa so po vašem mnenju poglavitne ovire pri zaposlovanju starejših?  

12. Je po vašem mnenju več prednosti ali ovir pri zaposlovanju starejših? Zakaj tako 

menite?    

13. Ali naročniki kdaj postavljajo omejitve glede starosti kandidatov? Kateri so razlogi za 

postavljanje teh omejitev?  

14. Ali obstajajo delovna mesta, za katera delodajalci specifično iščejo oziroma dajejo 

prednost starejšim zaposlenih? Katera so to in zakaj želijo za njih izbrati starejše 

zaposlene? 

15. Ali obstajajo delovna mesta za katere delodajalci nikakor ne želijo starejših 

zaposlenih? Katera so ta delovna mesta in zakaj za njih raje izberejo mlajše zaposlene? 

16. Ali ste morda opazili, da subvencije za zaposlovanje starejših vplivajo na želje/izbor 

kandidatov za vaše naročnike)?  

17. Kaj po vašem mnenju sicer (še) motivira delodajalce, za zaposlovanje starejših? 

 

 


