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Vprašanja o šolanju, izobraževanju 

- Katero šolo/fakulteto ste končali? 

- Kakšni so bili razlogi za izbiro nekega izobraževalnega programa? 

- Katere predmete ste imeli najraje/najmanj radi?  

- Kakšno je bilo vaše povprečje glede na sošolce? 

- Koliko napora ste vlagali v učenje? 

- Ste v času šolanja/študija prejeli kakšna priznanja, nagrade? 

- Ste se ukvarjali s kakšnimi zunajšolskimi dejavnostmi? 

 

Vprašanja o delovnih izkušnjah oz. vaši zgodovini 

- Kako dolgo že iščete zaposlitev? 

- Kakšne so vaše dosedanje delovne izkušnje? (zaposlitve, študentsko delo, prostovoljno delo 

…) 

- Kje ste bili nazadnje zaposleni in kaj ste tam delali? 

- Kakšne delovne naloge ste imeli? Kakšne so bile vaše odgovornosti? 

- Kakšni so bili vaši dosežki pri prejšnjih zaposlitvah? 

- Kaj vam je bilo najbolj/najmanj všeč? 

- S katerimi stvarmi ste bili zadovoljni/nezadovoljni? 

- Kakšno delovno okolje vas motivira? 

- Kakšni so bili razlogi za menjavo zaposlitve? 

- Zakaj želite zamenjati delovno mesto? 

- Zakaj ste pustili zadnjo zaposlitev? 

- Kakšen je bil vaš dohodek na prejšnjih delovnih mestih? 

 

Druga pogosta vprašanja 

- Kdaj bi lahko začeli delati? 

- Povejte kaj o sebi. 

- Kakšne so vaše prednosti? 

- Zakaj bi bili po vašem mnenju uspešni na tem delovnem mestu? 

- Zakaj naj zaposlimo ravno vas? 

- Kako so vaše dosedanje izkušnje in šolanje povezani z opravljanjem tega dela? 

- Katere so vaše šibke točke? 

- Ali ste pripravljeni delati tudi več, kot je običajen delovni čas?  

- Kje se vidite čez pet, deset let? 

- Kaj lahko poveste o naši organizaciji? 

- Zakaj bi želeli delati pri nas? 
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- Opišite primer, ko ste doživeli težavo/konflikt in kako ste ga razrešili? 

- Kako ste se razumeli s prejšnjimi sodelavci, vodji?  

- Ste človek, ki rad dela v skupini ali raje delate sami? 

- Povejte mi o velikem izzivu ali težavi, s katero ste bili soočeni.  

- Katero knjigo ste nazadnje prebrali? 

- Kakšno plačo pričakujete? 

- Kako bi rešili ta konkretni problem? 

- Kaj bi storili, če bi …? (delodajalec opiše neko situacijo) 

 

Neprimerna oz. nedovoljena vprašanja 

- Ali ste že pridobili državljanstvo Slovenije?  

- Kje ste rojeni? Kje so rojeni vaši starši? 

- Kaj ste po veroizpovedi? 

- Ali pripadate kakšni verski skupini, hodite v cerkev? 

- Koga ste volili na zadnjih volitvah? 

- Katerim klubom in socialnim organizacijam pripadate? 

- Ali pripadate kakšni etnični manjšini? 

- Koliko otrok imate/boste imeli? 

- Kakšen je vaš zakonski stan? Ste poročeni, ločeni, zakaj ste še samski? 

- Ali načrtujete poroko, družino? 

- Kdo bo skrbel za otroke, ko bodo bolni? 

- Kako je urejeno varstvo otrok? 

- Koliko ste visoki/težki? 

- Kakšno je zdravstveno stanje vaše družine? 

- Ali ste imeli v zadnjem času ali v preteklosti kakšno bolezen ali operacijo? 

- Kako bodo vaše zdravstvene omejitve vplivale na opravljanje dela? 

- Ali ste bili kdaj osumljeni kaznivega dejanja? 

- Ali kadite, pijete alkohol, kadite …? 

 

Čeprav so neprimerna in nekatera tudi niso dovoljena, jih delodajalci včasih vseeno postavijo. Včasih 

je njihov namen povzročiti stresno, konfliktno situacijo pri kandidatu z razlogom, da bi videli, kako se 

bo le-ta odzval. Odločitev, ali boste na taka vprašanja odgovarjali, je vsekakor vaša. Razmislite, kakšni 

bi bili lahko razlogi ali namen delodajalca, da vam je postavil tako vprašanje in se nato odločite, kako 

boste ravnali. Lahko tudi odgovorite na vprašanje, a ne izdate osebnih podatkov. Na primer na 

vprašanje »Ali ste poročeni?« lahko odgovorite: »Trenutno sem osredotočen na kariero in tako zdaj 

kot v prihodnje nameravam ves potreben čas in energijo vložiti v kariero, ne glede na moj zakonski 

stan«. Ali »Razumem potrebe delovnega mesta, za katero se potegujem. Ne glede na moj stan, bom 

počel stvari, ki so potrebne za uspeh na tem delovnem mestu«.  
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Dvoumna in posebna vprašanja 

- Katera barva vam je najbolj všeč? 

- V katero žival bi se spremenili, če bi imeli možnost? 

- Povejte mi kakšno šalo. 

- Katero znano osebo bi povabili na zabavo? 

- Kaj bi našel v vašem hladilniku? 

- Kaj bi počeli, če bi zadeli na loteriji? 

- Povejte mi o sebi kaj takega, kar niste zaupali še nikomur? 

- Kako bi sprejetje tega dela spremenilo vaše življenje? 

- Česa v svojem življenju še niste naredili in to obžalujete? 

- Za katero vprašanje upate, da ga ne bom postavil? 

- Zakaj naj bi ravno vas sprejeli na delovno mesto? 

- Na kaj imate v življenju najlepši spomin? 

- Ali bi, če bi bilo to mogoče, še enkrat sprejeli iste odločitve v življenju, kot ste jih? 

 

Posebna vprašanja se marsikomu zdijo čudna, vendar pa jih delodajalci včasih postavijo, da še bolje 

spoznajo vašo osebnost in ocenijo vaš odziv na nepričakovano situacijo. Njihov namen je torej, da 

spoznajo, katere stvari so vam pomembne, koliko ste samozavestni, kako se znajdete v 

nepričakovanih okoliščinah ali kadar ste pod pritiskom.  

Pravilnega in napačnega odgovora na ta vprašanja ni, za delodajalca je vaš odgovor le podatek več o 

vašem značaju. Pri tovrstnih vprašanjih se predvsem ne pustite zmesti in bodite pri odgovorih iskreni.  

 

 

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

 


