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1. VPRAŠALNIK O POKLICNI POTI 

Vprašalnik o poklicni poti je pripomoček pri kariernem svetovanju učencem v osnovni šoli in je sestavljen 
tako, da služi več namenom: 

1. Kot pomoč učencem pri odkrivanju poklicnih želja, povezanih z odločanjem o nadaljnem 
izobraževnju v srednji šoli. 

2. Kot pomoč svetovalnim delavcem, razrednikom in učiteljem, da bolje spoznajo učenčevo 
samooceno, njihove interese glede šolskih predmetov in zunajšolske dejavnosti, predvsem pa 
njihove poklicne interese in izobrazbene namere. 

3. Kot pomoč kariernim svetovalcem na Zavodu RS za zaposlovanje v primeru individualnega 
svetovanja, ko se učenci s straši obrnejo nanje. 

4. Kot vir informacij za zbiranje namer učencev za naslednje šolsko leto, ki je dobrodošla informacija za 
zainteresirano javnost (MIZŠ, ZRSZ, srednje šole…) 

 

V skladu z doktrino karierne orientacije, ki priporoča  svetovanje izhajajoče iz potreb in aktivnosti učenca in 
ki izbiro poklica vidi kot usklajevanje posameznikovih možnosti in interesov z zahtevami poklicev v hitro 
razvijajoči se družbi. V ospredju ni več problem pravilne izbire poklica, kot nekaj enkratnega, ampak je 
namen motiviranje učencev, da spoznavajo sebe, svoje lastnosti in sposobnosti, svoje poklicne želje  in s tem 
izbiro izobreževalne poti. 

Izpolnjevanje vprašalnika na začetku zaključnega razeda osnovne šole je za učence pomembno, ker se 
srečajo z vprašanji, ki so pomembna pri odločanju za poklic. Kažejo pa tudi njihovo zrelost oziroma 
pripravljenost sprejemanja odločitve o nadaljnji izobrazbeni poti. Na tak način se lahko vprašalnik uporablja 
kot pomemben vir informacij pri individualnem svetovanju. 

Vprašalnik v prvi vrsti uporabijo šolski svetovalci kot triažni pripomoček, saj lahko s pregledom odgovorov 
učencev indentificirajo učence, ki bodo pri svoji odločitvi potrebovali njihovo dodatno pomoč ali pomoč 
kariernega svetovalca na ZRSZ. Če so odgovori učencev  zbrani dovolj zgodaj, je na voljo še nekaj časa, da se 
tem učencem lahko pomaga. Izbira poklica in posledično nadaljnega izobraževanja je proces, ki ne more najti 
odgovora v enem samem srečanju. 

Rezultati vprašalnika lahko služijo tudi oblikovanju interesnih skupin in skupinskemu svetovanju. 

Uporaba vprašalnika o poklicni poti je kot minimalni standard določena v smernicah svetovalne službe za 
osnovne šole. 

 

Zgradba vprašalnika: 

Vprašanja namenjena učencem so že nekaj let enaka in je njihova uporaba pokazala, da z njimi 
pridobimo vpogled v učenčevo samooceno svojih sposobnosti, interesov, širših področnih zanimanj, 
poklicnih želja, motivacije pri izbiri poklica in nadaljenga izobraževanja kot tudi vpogled v morebitne 
težave, ki se lahko pojavijo. 

Oblika vprašalnika: 

Vprašalnik je na voljo v elektronski obliki in dostopen za učence preko spletne strani 
www.mojaizbira.si. Priprava podatkov in dostop do vprašalnika za šolske svetovalce je opisan v 
nadaljevanju. 

V prilogi najdete PPT predstavitev vprašalnika in dodatna pojasnila k posameznim sklopom vprašanj! 

 

Svetovalni delavci dostopate do eVPP  preko portala za delodajalce. 

http://www.mojaizbira.si/
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2. NAVODILA ZA DOSTOP DO PORTALA ZA DELODAJALCE 

a) Naslov Portala je www.zadelodajalce.si;  

 

b) Za vstop v portal uporabljate lahko  uporabniško ime in geslo ali dostop z digitalnim potrdilom. 

 

c)  Za pomoč pri registraciji na portal za delodajalce se lahko obrnete na naš Klicni center. 

 
 

d) Vsa vsebinska vprašanja naslovite na elektronski naslov: VPP@ess.gov.si. 
 

e) Aplikacijo eVPP podpira brskalnik Internet Explorer 8.0 in višje verzije in google crome. 

 

3. NAVODILA ZA DOSTOP DO APLIKACIJE eVPP 

 
Ko boste vpisali elektronski naslov in geslo ali se registrirali z digitalnim potrdilom, pridete na namizje portala. 

Če želite priti do storitve Vprašalnika o poklicni poti, kliknete zgoraj desno na Modul Storitve: 

http://www.zadelodajalce.si/
mailto:VPP@ess.gov.si
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f) Poiščete storitev Vprašalnik o poklicni poti , kliknete naj in delate naprej po navodilih. 
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V aplikacijo eVPP vstopate šolski svetovalni delavci (v nadaljevanju ŠSD) z geslom, ki je bilo posredovano po navadni 
pošti. Za šolsko leto 2017/18 velja staro geslo z letošnjo letnico.  

V primeru, da ste geslo založili, pozabili, ste se na novo zaposlili na šoli, nas prosim pokličite na 01 01 47 90 986 ali pišite 
na  elektronski naslov eVPP@ess.gov.si in napišite vašo telefonsko številko in vas bomo poklicali. 

 

 

 
5. UPORABA VPRAŠALNIKA V SVETOVANJU 

 
Vprašalnik je vsestransko koristen pripomoček pri kariernem svetovanju učencem v OŠ. Podatki iz vprašalnika lahko 
služijo za oblikovanje skupin pri skupinskem svetovanju, še bolj pa pri individualnem. Lahko ga uporabite : 
 

1. Kot pripomoček za hiter in dokaj širok pregled problematike pokline zrelosti učencev pred njihovo izbiro 
poklica in nadaljnjega izobraževanja. Gre za preventivno ugotavljanje, kako so učenci pripravljeni na odločitev, 
kateri učenci so povsem neodločeni, kateri učenci imajo težave oziroma bodo potrebovali pomoč in dodatne 
informacije o sebi in svetu dela; 
 

2. Pri individualnem svetovanju kot izhodišče za poglobljen svetovalni razgovor. Svetovalec povzame predvsem 
pozitivne odgovore na vprašanja A in ga vzpodbudi, da pove kaj več o tem (kdaj je prvič opazil, da ima smisel za 
to, konkretni primeri ko je bil uspešen, itd.), s čimer lažje ustvarite ozračje medsebojnega zaupanja in 
sproščenosti. V razgovoru boste odkrili, koliko je učenec že resno razmišljal o določenih poklicih, kako dobro jih 
pozna, možnimi zdravstvenimi zahtevami, potrebno izobrazbo  ki jo je potrebno pridobiti za opravljanje tega 
poklica. Glede na ugotovitve boste učence lahko spodbudili za dodatno spoznavanje sebe (izpolnjevaje 
interesnih testov, testiranje sposobnosti, …) spoznavanje poklicev v živo ali ogled filmov, branje opisov 
poklicev, spoznavanje izobraževalnih programov, www.mojaizbira.si. Koristno je pri tem vključiti še starše. 
 

 
 
ZAKLJUČEK 
Želimo vam uspešno delo in vas vabimo, da nam vsa odprta vprašanja pošljete na elektronski naslov: 
VPP@ess.gov.si  
 
Karierni svetovalci in informatiki Zavoda RS za zaposlovanje 

mailto:eVPP@ess.gov.si
http://www.mojaizbira.si/
mailto:VPP@ess.gov.si

