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Spletno mesto VKO TOČKA: https://www.vkotocka.si



Novost VKO točke



• Spletna aplikacija, ki vsebuje več elektronskih kariernih vprašalnikov:
• 2 za srednješolce (VSO– SŠ in VTKO– SŠ);
• 3 za osnovnošolce (VTKO-OŠ, VVS-UČENCI & VVS-STARŠI);

• Vprašalnik pripravljenosti na podjetništvo (ePNP) je primeren za 
dijake zaključnih letnikov in starejše, ki razmišljajo o lastni podjetniški 
dejavnosti; prosto dostopen >> e-vko.si/pnp.

• Uporaba pripomočkov ima dvojni učinek; opolnomoči svetovalca, 
učencu/dijaku pa pomaga pri izgradnji identitete in oblikovanju pozitivne 
samopodobe. 

http://www.e-vko.si/pnp


Elektronska različica 
Kompleta preizkusov 
za karierno odločanje 
v osnovni šoli

od novega leta dalje na voljo 
vsem osnovno šolskim 
svetovalnim delavcem

NOVOST!



Vprašalnika vključenosti staršev v 

karierno odločanje otrok 

Vprašalnik meri skladnost med zaznano 

vpletenostjo in podporo pri odločanju med 

starši in učencem.

Sestavljen je iz dveh različic, saj vprašalnik 

ločeno izpolnjujejo učenec in starša.

Namenjen je učencem v zadnji triadi 

osnovne šole.

Vprašalnik je del portala e-VKO oz. v 

papirni obliki prosto dostopen na VKO 

točki.



Vprašalnika o 

kariernem odločanju v 

srednji šoli

Od leta 2020 sta 

vprašalnika na voljo 

vsem srednje šolskim 

svetovalnim delavcem v 

e-obliki.



• eMFBT za OŠ in uporaba 

MFBT v SŠ

• Uporaba: usposobljeni psihologi

• Učenci bolje spoznajo svoje 

sposobnosti, v poročilu prejmejo 

konkretne predloge za nadaljnje 

izobraževanje in izbiro 

poklicnih/delovnih področij.



• Za letno podaljšanje dostopa pišite 

na: emfbt@ess.gov.si

• Termina usposabljanja psihologov 

za dostop in uporabo eMFBT sta:

15. 2. 2022 in  

12. 4. 2022 (predvidoma zadnje!)

Prijave zbiramo na VKO točki 

>> prijava (število mest je omejeno)

mailto:emfbt@ess.gov.si
https://www.vkotocka.si/izobrazevanja/usposabljanje-za-uporabo-elektronske-multifaktorske-baterije-testov-emfbt-15-2/


JUMP! 
slikovne karte
pripomoček za 
spodbujanje 
razgovora z učenci v 
zadnjem triletju 
osnovne šole, s 
srednješolci in 
njihovimi starši, lahko 
pa ga uporabljamo 
tudi pri delu s 
študenti in odraslimi.

Za naročilo pišite na: 
vko@ess.gov.si

mailto:vko@ess.gov.si


Nagradni natečaj 
»Vem, kam grem.«

Za osnovnošolce zadnje triade 

smo tudi to šolsko leto razpisali 

nagradni natečaj. 

Zasnovali smo nalogo, ki je 

otrokom pomagala raziskovati 

različne karierne možnosti. Slediti 

so morali korakom in ustvariti 

izdelek na temo treh življenj po 

lastni izbiri.









Naročite se na Novičnik VKO točke!



Kontakt

Za:

- pomoč in dostop do kariernih vprašalnikov za osnovnošolce in 
srednješolce na portalu e-VKO;

- naročilo materialov;

- predloge za objavo novic ali gradiv;

- vprašanja, mnenja…

vko@ess.gov.si


