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SEZNAM OKRAJŠAV 

ASF Delavnica »Ali sem fit?« 

CKZ  Center za krepitev zdravja  

DFT  fizioterapevt  

DMS  diplomirana medicinska sestra  

DIJT dietetik 

FM »Presejanje za funkcijsko manjzmožnost« 

GS  delavnica »Gibam se«  

ISOK  »Individualno svetovanje za opuščanje kajenja«  

ITM  indeks telesne mase  

NIJZ  Nacionalni inštitut za javno zdravje  

PSD  delavnica »Podpora pri spoprijemanju z depresijo«  

PST  delavnica »Podpora pri spoprijemanju s tesnobo«  

RADM  Referenčna ambulanta družinske medicine  

SB  delavnica »S sladkorno boleznijo skozi življenje«  

SS  delavnica »Spoprijemanje s stresom«  

SSOK  »Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja«  
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UVOD 

Namen dokumenta »Spremljanje in poročanje poglobljenih delavnic in svetovanj – Navodila za izvajalce 

v ZVC in CKZ« je predstavitev vseh ključnih informacij o spremljanju oz. evalvaciji poglobljenih 

psihoedukativnih in zdravstvenovzgojnih delavnic ter temeljnih delavnic, ki se izvajajo v 

Zdravstvenovzgojnih centrih (v nadaljevanju ZVC) in Centrih za krepitev zdravja (v nadaljevanju CKZ). 

 

Program svetovanja za zdravje, ki se izvaja v ZVC, kot tudi Program za krepitev zdravja, ki se izvaja v 

CKZ, obsegata dva ključna sklopa, in sicer: 

a) prvi sklop, imenovan »Temeljne delavnice« in 

b) drugi sklop, imenovan »Poglobljene delavnice in individualna svetovanja«, ki je strukturiran v 

tri svetovalnice (Svetovalnica za zdrav življenjski slog, Svetovalnica za duševno zdravje in 

Svetovalnica za tvegana vedenja). 

Tip in struktura nemedikamentoznih obravnav sta v ZVC in CKZ v večini enaka (s 1. 1. 2018 je bilo 

doseženo še večje poenotenje), pri čemer pa na mestih vseeno obstajajo razlike. Vrste 

zdravstvenovzgojnih in psihoedukativnih delavnic ter individualnih svetovanj, ki se izvajajo v ZVC in 

CKZ, so prikazane v nadaljevanju (Slika 1). Razlike med programoma so označene s sivo barvo. 

Na Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ je (skladno s Splošnim dogovorom za tekoče pogodbeno 

leto) potrebno poročati podatke o izbranih kazalnikih v okviru poglobljenih delavnic in individualnih 

svetovanj. 

Dokument Spremljanje in poročanje poglobljenih delavnic in svetovanj – Navodila za izvajalce v ZVC in 

CKZ je strukturiran sledeče: 

 v 1. poglavju je predstavljen protokol spremljanja in poročanja podatkov na NIJZ; 

 v 2. poglavju so predstavljeni izbrani kazalniki po posameznih poglobljenih delavnicah/ 

svetovanjih, ki jih je potrebno poročati na NIJZ; 

 v 3. poglavju se nahajajo navodila za uporabo spletne aplikacije 1ka. 

  

  



Slika 1: Vrste zdravstvenovzgojnih in psihoedukativnih delavnic, ki se izvajajo v ZVC in CKZ - 

primerjava. 
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1. PROTOKOL SPREMLJANJA IN POROČANJA POGLOBLJENIH DELAVNIC IN 

SVETOVANJ  

1.1. NAVODILA ZA SPREMLJANJE IN POROČANJE 

V okviru spremljanja poglobljenih delavnic/ svetovanj in poročanja na NIJZ, se je potrebno držati 

naslednjega: 

A. ob začetku poglobljene delavnice/ svetovanja je potrebno oblikovati identifikacijsko številko 

udeleženca (namen in način oblikovanja ID udeleženca je predstavljeno v nadaljevanju); 

 

B. tekom delavnice/ svetovanja je potrebno spremljati prisotnost udeleženca na delavnici/ 

svetovanju (obrazci preglednice prisotnosti so objavljene na interni spletni strani NIJZ); 

 

C. ob vstopu v delavnico/ svetovanje in ob zaključku delavnice/ svetovanja je potrebno izvesti 

oceno stanja udeleženca; na ta način opazujemo napredek udeleženca skozi delavnico/ 

svetovanje; 

o pri večini delavnic/ svetovanj vprašalnike o oceni stanja izpolnjujejo udeleženci sami 

(pod nadzorom izvajalca – v kolikor so potrebna kakršna koli navodila/ pojasnila); 

o izjema je delavnica ZDRAVO HUJŠANJE ODRASLIH, kjer vprašalnika NE izpolnjujejo 

udeleženci sami, ampak vprašalnik/obrazec izpolni IZVAJALEC skozi individualni 

klinični pogovor z udeležencem; 

 

Vstopno in zaključno oceno stanja je potrebno poročati v spletni obrazec 1ka.  

Oceno stanja se za vsako delavnico/svetovanje poroča v ločen obrazec. E-povezave do 

obrazcev za poročanje za leto 2021 se nahajajo na povezavah:  

 Zdravo hujšanje: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ZH 

 Zdravo jem: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ZJ 

 Gibam se: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-GS 

 Podpora pri spoprijemanju z depresijo: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-PSD 

 Podpora pri spoprijemanju s tesnobo: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-PST 

 Spoprijemanje s stresom: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-SS 

 Skupinsko svetovanje pri opuščanju kajenja: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-SSK 

 Individualno svetovanje pri opuščanju kajenja: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ISK 

 S sladkorno boleznijo skozi življenje: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-SB 

 Ali sem fit?: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ASF 

 Test telesne pripravljenosti za odrasle/starejše: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-TTP 

 Presejanje za funkcijsko manjzmožnost: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-FM 

 

 

 

 

 

https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ZH
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ZJ
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-GS
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-PSD
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-PST
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-SS
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-SSK
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ISK
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-SB
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ASF
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-TTP
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-FM
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D. ob koncu delavnice/ svetovanja (tj. na predzadnjem/ zadnjem srečanju) je med udeležence 

potrebno razdeliti Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev z obravnavo; vprašalnik (tj. anketa) 

je anonimen in je v prvi vrsti namenjen izvajalcem, da dobijo vtis/ odziv udeležencev glede 

izvedene obravnave; izvajalec naredi kratko poročilo/ zapis o vrnjenih vprašalnikih, tj. naziv 

delavnice/svetovanja, vodja delavnice/svetovanja, število izpolnjenih in izročenih anket, 

datum izpolnjevanja anket, morebitne opombe izvajalca; poročilo (ki je pomembno zaradi 

morebitnega zajema rešenih vprašalnikov za določeno časovno obdobje) se skupaj z vrnjenimi 

anketami hrani skupaj v arhivu v ZD, pri čemer so dokumenti kadar koli na voljo NIJZ na vpogled 

(obrazca: Vprašalnik o zadovoljstvu udeležencev z obravnavo in Zadovoljstvo udeležencev z 

obravnavo – poročilo se nahajata na interni spletni strani NIJZ v sklopu posamezne delavnice/ 

svetovanja); 

 

E. izpolnjene obrazce (vprašalnike, evidence prisotnosti) je potrebno hraniti v arhivu 

zdravstvenega doma (ZD) 5 let;  

 

Kontaktna točka za vprašanja, povezana s spremljanjem in poročanjem: 

- Maja Čeplak (maja.ceplak@nijz.si);   

 

 

Vsi obrazci in gradiva, ki so potrebni za izvajanje posamezne delavnice/ svetovanja (tako poglobljene 

kot temeljne), se nahajajo na interni spletni strani NIJZ, do katere lahko izvajalci dostopate z geslom, 

ki ste ga prejeli preko e-pošte.  

Dostop do interne spletne strani NIJZ – Slika 2: http://nijz.si/sl/podrocja-dela/nenalezljive-bolezni-in-

stanja/nppszb); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maja.ceplak@nijz.si
http://nijz.si/sl/podrocja-dela/nenalezljive-bolezni-in-stanja/nppszb
http://nijz.si/sl/podrocja-dela/nenalezljive-bolezni-in-stanja/nppszb
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Slika 2: Interna spletna stran NIJZ - dostop do obrazcev in gradiv 
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1.2. OBLIKOVANJE ID UDELEŽENCA 

Ob začetku posamezne delavnice/ svetovanja je potrebno zabeležiti IDENTIFIKACIJSKO ŠTEVILKO 

UDELEŽENCA. Ta je pomembna z vidika poročanja ter doseganja kakovosti podatkov. Vodja delavnice 

je dolžna podatke poročati redno in natančno, se pa vedno lahko zgodi, da se kje zatipkamo. V kolikor 

bodo v bazi podatkov na NIJZ nekateri podatki nenavadni (bodo presegali meje normalnih okvirjev – 

npr. ITM 300) ali bodo manjkali, boste z NIJZ prejeli klic za pojasnilo in dopolnitev podatkov.   

Ker IMENA in PRIIMKA pacienta zaradi varovanja osebnih podatkov NE SMETE beležiti in poročati 

na NIJZ, boste v sistem 1ka beležili identifikacijsko številko, ki pa je pomembna zaradi sledljivosti 

pacienta. NIJZ bo namreč skrbel za kakovost baze in vas bo v primeru manjkajočih vrednosti v okviru 

posameznega pacienta poklical, z namenom, da bo baza podatkov optimalno izpolnjena. 

Identifikacijsko številko (npr.: ZH2021D1U1) se zapiše/beleži:  

- na vprašalnik (desni kot zgoraj) in v 1ka,  

- na evidenco prisotnosti – poročilo.  

V nadaljevanju so natančno predstavljeni primeru za posamezno delavnico/ svetovanje.  

Identifikacijska številka je sestavljena iz:  

- inicialk imena delavnic (okrajšave so predstavljene na spodnjem seznamu oz. podrobneje po 

točkah, ki si v nadaljevanju sledijo);  

- leta izvajanja delavnice/ svetovanja (2021, 2022, …);  

- zaporedne številke delavnice/ svetovanja v tekočem letu, pri čemer delavnico označimo z D, 

svetovanje pa s S;  

- zaporedne številke udeleženca:  

o ZA DELAVNICE, SKUPINSKA SVETOVANJA: zaporedna številka udeleženca v posamezni 

delavnici, pri čemer udeleženca naslovimo z U – tj. U1, U2 …;  

o INDIVIDUALNA SVETOVANJA: zaporedna številka udeleženca v tekočem letu, pri čemer 

udeleženca naslovimo z U – tj. U1, U2 …;  

  

Seznam okrajšav delavnic/ svetovanj:  

- ZH: Zdravo hujšanje  

- ZJ: Zdravo jem  

- GS: Gibam se  

- PSD: Podpora pri spoprijemanju z depresijo  

- PST: Podpora pri spoprijemanju s tesnobo  

- SS: Spoprijemanje s stresom  

- SSOK: Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja  

- ISOK: Individualno svetovanje za opuščanje kajenja  

- SB: S sladkorno boleznijo skozi življenje  

- ASF: Ali se fit? 

- TTP: Test telesne pripravljenosti za odrasle/ starejše 

- FM: Presejanje za funkcijsko manjzmožnost 
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V nadaljevanju je natančno predstavljeno, kako določiti ID udeleženca za posamezno delavnico/ 

svetovanje.  

 

Delavnica »Zdravo hujšanje«  

Identifikacijska številka je sestavljena iz:  

* inicialke imena delavnice (npr. ZH kot Zdravo hujšanje),  

* leta izvajanja (npr. ZH2021),  

* zaporedne številke delavnice v tekočem letu, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr.  
ZH2021D1),  

* zaporedne številke udeleženca, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr. ZH2021D1U1).  

Zgornji primer ID udeleženca: ZH2021D1U1  

 

Delavnica »Zdravo jem«  

Identifikacijska številka je sestavljena iz:  

* inicialke imena delavnice (npr. ZJ kot Zdravo jem),  

* leta izvajanja (npr. ZJ2021),  

* zaporedne številke delavnice v tekočem letu, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr.  
ZJ2021D1),  

* zaporedne številke udeleženca, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr. ZJ2021D1U1).  

Zgornji primer ID udeleženca: ZJ2021D1U1  

 

Delavnica »Gibam se«  

Identifikacijska številka je sestavljena iz:  

* inicialke imena delavnice (npr. GS kot Gibam se),  

* leta izvajanja (npr. GS2021),  

* zaporedne številke delavnice v tekočem letu, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr.  
GS2021D1),  

* zaporedne številke udeleženca, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr. GS2021D1U1).  

Zgornji primer ID udeleženca: GS2021D1U1  
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Delavnica »S sladkorno boleznijo skozi življenje« (samo v CKZ)  

Identifikacijska številka je sestavljena iz:  

* inicialke imena delavnice (npr. SB kot sladkorna bolezen),  

* leta izvajanja (npr. SB2021),  

* zaporedne številke delavnice v tekočem letu, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr.  
SB2021D1),  

* zaporedne številke udeleženca, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr. SB2021D1U1).  

Zgornji primer ID udeleženca: SB2021D1U1  

 

Delavnica »Podpora pri spoprijemanju z depresijo«  

Identifikacijska številka je sestavljena iz:  

* inicialke imena delavnice (npr. PSD kot Podpora pri spoprijemanju z depresijo),  

* leta izvajanja (npr. PSD2021),  

* zaporedne številke delavnice v tekočem letu, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr.  
PSD2021D1),  

* zaporedne številke udeleženca, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr. PSD2021D1U1).  

Zgornji primer ID udeleženca: PSD2021D1U1  

 

Delavnica »Podpora pri spoprijemanju s tesnobo«  

Identifikacijska številka je sestavljena iz:  

* inicialke imena delavnice (npr. PST kot Podpora pri spoprijemanju s tesnobo),  

* leta izvajanja (npr. PST2021),  

* zaporedne številke delavnice v tekočem letu, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr.  
PST2021D1),  

* zaporedne številke udeleženca, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr. PST2021D1U1).  

Zgornji primer ID udeleženca: PST2021D1U1  
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Delavnica »Podpora pri spoprijemanju s stresom«  

Identifikacijska številka je sestavljena iz:  

* inicialke imena delavnice (npr. SS kot Spoprijemanje s stresom),  

* leta izvajanja (npr. SS2021),  

* zaporedne številke delavnice v tekočem letu, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr.  
SS2021D1),  

* zaporedne številke udeleženca, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr. SS2021D1U1).  

Zgornji primer ID udeleženca: SS2021D1U1  

 

»Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja«  

Identifikacijska številka je sestavljena iz:  

* inicialke imena delavnice (npr. SSOK kot Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja),  

* leta izvajanja (npr. SSOK2021),  

* zaporedne številke delavnice v tekočem letu, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr.  
SSOK2021D1),  

* zaporedne številke udeleženca, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr. SSOK2021D1U1).  

Zgornji primer ID udeleženca: SSOK2021D1U1  

 

»Individualno svetovanje za opuščanje kajenja«  

Identifikacijska številka je sestavljena iz:  

* inicialke imena delavnice (npr. ISOK kot Individualno svetovanje za opuščanje kajenja),  

* leta izvajanja (npr. ISOK2021),  

* zaporedne številke delavnice v tekočem letu, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr.  
ISOK2021D1),  

* zaporedne številke udeleženca, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr. ISOK2021D1U1).  

Zgornji primer ID udeleženca: ISOK20210D1U1  
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Delavnica »Ali sem fit?«  

Identifikacijska številka je sestavljena iz:  

* inicialke imena delavnice (npr. ASF kot Ali sem fit?),  

* leta izvajanja (npr. ASF2021),  

* zaporedne številke delavnice v tekočem letu, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr.  
ASF2021D1),  

* zaporedne številke udeleženca, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr. ASF2021D1U1).  

Zgornji primer ID udeleženca: ASF2021D1U1  

 

Delavnica »Test telesne pripravljenosti za odrasle/ starejše«  

Identifikacijska številka je sestavljena iz:  

* inicialke imena delavnice (npr. TTP kot Test telesne pripravljenosti za odrasle/ starejše),  

* leta izvajanja (npr. TTP2021),  

* zaporedne številke delavnice v tekočem letu, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr.  
TTP2021D1),  

* zaporedne številke udeleženca, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr. TTP2021D1U1).  

Zgornji primer ID udeleženca: TTP2021D1U1  

 

Delavnica »Presejanje za funkcijsko manjzmožnost«  

Identifikacijska številka je sestavljena iz:  

* inicialke imena delavnice (npr. FM kot Presejanje za funkcijsko manjzmožnost),  

* leta izvajanja (npr. FM2021),  

* zaporedne številke delavnice v tekočem letu, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr.  
FM2021D1),  

* zaporedne številke udeleženca, pri čemer vpisujete številko 1, 2 ... 10 ipd. (npr. FM2021D1U1).  

Zgornji primer ID udeleženca: FM2021D1U1  
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1.3. DINAMIKA POROČANJA 

Poglobljena delavnica/ svetovanje se zaključi, ko izvajalec opravi vnos podatkov v spletni obrazec 1ka.  

Poročanje podatkov poteka sprotno.   

Ob vnosu podatkov v spletni obrazec 1ka se zabeleži tudi čas zapisa/ vnosa podatkov. 

Spletni obrazec v 1ka je za posamezno osebo potrebno izpolniti le 1-krat. Pri vnosu podatkov je zato 

potrebna natančnost. 

Pregled opravljenih vnosov bo s strani NIJZ opravljen 2-krat letno, in sicer:  

- v poletnem času (julij), ko se konča spomladanski val delavnic/ svetovanj;  

- v zimskem času (januar), ko se konča jesenski val delavnic svetovanj.  

V tem času bo opravljen izvoz podatkov (tj. izvoz 2-krat letno) in pregled vnosa podatkov, pri čemer 

boste izvajalci s strani kontaktne točke na NIJZ (Maja Čeplak) pozvani k morebitnim dopolnitvam 

podatkov.  

 

Opravljena realizacija za preteklo leto, ki se poročana na ZZZS, mora biti potrjena 30. aprila tekočega 

leta, zato je zadnji rok za morebitne spremembe v bazi podatkov za preteklo leto (na področju vnosov) 

31.januar 2021. V primeru, da delavnica, ki se je začela v letu 2020 in do 31.januarja 2021 še ne bo 

zaključena, vas prosimo, da nam to sporočite na mail maja.ceplak@nijz.si. 
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2. KAZALNIKI, KI JIH JE POTREBNO POROČATI V SPLETNI OBRAZEC 1KA 

V prvi vrsti so kazalniki, s katerim spremljamo začetno in končno oceno stanja udeleženca, namenjeni 

izvajalcem, da lahko spremljajo individualni napredek pri posameznem udeležencu. 

Skladno s Splošnim dogovorom za tekoče pogodbeno leto, ki je objavljeno na spletni strani ZZZS, pa je 

potrebno spremljati in na NIJZ poročati podatke, ki se nanašajo na izbrane kazalnike v okviru 

poglobljenih delavnic in individualnih svetovanj. Izbrane kazalnike je potrebno poročati v spletni 

obrazec 1ka (po končani delavnici/ svetovanju). 

Izbrani kazalniki, ki jih je potrebo poročati, se ločijo na: 

A) splošni del, ki je enak za vse obravnave in na 
B) specifični del, ki se razlikuje glede na posamezno obravnavo. V okviru specifičnega dela se 

beleži izbrane kazalnike (tj. izbrana vprašanja, ki se nahajajo v vprašalnikih, s pomočjo katerih 
ocenjujejo oceno začetnega in zaključnega stanja pri udeležencu). 

Kazalniki so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju. 

2.1. SPLOŠNI KAZALNIKI 

Kazalniki: 

1. naziv ZVC/ CKZ; 
2. vrsta delavnice/ svetovanja; 
3. podatki o poglobljeni delavnici/ svetovanju: 

a. datum pričetka delavnice; 
b. datum zaključka delavnice; 
c. datum obračuna delavnice; 
d. vodja delavnice (ime in priimek, izobrazba); 
e. ostali izvajalci delavnice (imena in priimki ostalih izvajalcev, izobrazba); 

4. podatki o udeležencu: 
a. spol, 
b. datum rojstva, 
c. izobrazba, 
d. prisotnost na delavnici/ svetovanju (prisotnost na skupinskih srečanjih, individualnih 

posvetih – specifično za vsako delavnico glede na njeno strukturo); 
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2.2. VSEBINSKI KAZALNIKI – izbrani kazalniki po posameznih delavnicah/ svetovanjih 

2.2.1. Delavnica »Zdravo hujšanje« 

Kazalniki: 

ZDRAVSTVENI STATUS: 

1. samoocena zdravstvenega stanja; 
MERITVE: 

2. ITM; 
3. obseg pasu (v cm); 

MOTIVACIJA IN PRIPRAVLJENOST ZA SPREMEMBE: 

4. ocena pomembnosti za spremembo življenjskega sloga; 
5. ocena zmožnosti za dosego spremembe življenjskega sloga; 

PREHRANJEVALNE NAVADE: 

6. ritem prehranjevanja (sestavljeni kazalnik iz 3 kazalnikov): 
a. pogostost zajtrkovanja; 
b. število zaužitih obrokov/dan; 
c. pogostost uživanja prigrizkov; 

7. vrsta pijače za žejo; 
8. primerna količina zaužitih priporočenih prehranskih izbir – zdrav krožnik (sestavljen kazalnik iz 

4 kazalnikov): 
d. količina zaužite zelenjave; 
e. količina zaužitega sadja; 
f. količina zaužitega mesa ali njegovih zamenjav; 
g. količina zaužitih škrobnih prilog; 

TELESNA DEJAVNOST: 

9. zadostnost telesne dejavnosti; 
10. rezultat celotne skupine testov (testiranje telesne pripravljenosti; 

 

2.2.2. Delavnica »Zdravo jem« 

Kazalniki: 

1. število zaužitih obrokov na dan; 
2. pogostost uživanja zelenjave; 
3. pogostost uživanja sadja; 
4. pogostost uživanja nezdravih prehranskih izbir; 
5. vrsta pijače za žejo; 
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2.2.3. Delavnica »Gibam se« 

Kazalniki: 

TELESNA DEJAVNOST: 

1. zadostnost telesne dejavnosti; 
2. pogostost izvajanja vaj za krepitev večjih mišičnih skupin; 
3. pogostost izvajanja vaj za gibljivost in ravnotežje; 
4. rezultat celotne skupine testov (testiranje telesne pripravljenosti); 

2.2.4. Delavnica »S sladkorno boleznijo skozi življenje« 

Kazalniki: 

1. emocionalne obremenitve (sestavljen kazalnik, ki je merjen s pomočjo 3 trditev): 
a. »Prestrašen sem, ko pomislim, da moram živeti s sladkorno boleznijo.« 
b. »Jezen sem, ker sem dobil sladkorno bolezen.« 
c. »Občutek imam, da sladkorna bolezen nadzira moje življenje.« 

2. stiska zaradi pomanjkanja informacij (sestavljen kazalnik, ki je merjen s pomočjo 3 trditev): 
a. »Nimam dovolj informacij za življenjske s sladkorno boleznijo.« 
b. »Imam dovolj informacij in znanja (ki sem jih prejel s strani strokovnjakov) o zdravem 

prehranjevanju.« 
c. »Imam dovolj informacij in znanja (ki sem jih prejel s strani strokovnjakov) o zadostni 

in primerni količini telesne dejavnosti za zdravje.« 
3. stiska zaradi pomanjkanja volje in moči (sestavljen kazalnik, ki je merjen s pomočjo 3 trditev): 

a. »Čutim, da lahko obvladujem svojo sladkorno bolezen.« 
b. »Imam dovolj moči in volje, da skrbim za zdrave prehranjevalne navade.« 
c. »Imam dovolj moči in volje, da se ukvarjam z gibanjem  in skrbim za svoje fizično 

zdravje.« 
4. socialna stiska: 

a. »Zaradi sladkorne bolezni sem v družbi (z družino, prijatelji) pogosto v stiski.«; 
 

2.2.5. Delavnica »Podpora pri spoprijemanju z depresijo« 

Kazalniki: 

1. samoocena pogostosti doživljanja simptomov depresije; 
2. samoocena lastne zmožnosti vplivanja na svoje počutje; 
3. samoocena prepričanja glede možnosti premagovanja depresije; 
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2.2.6. Delavnica »Podpora pri spoprijemanju s tesnobo« 

Kazalniki: 

1. samoocena pogostosti doživljanja simptomov tesnobe; 
2. samoocena lastne zmožnosti vplivanja na svoje počutje; 
3. samoocena prepričanja glede možnosti  premagovanja anksioznih motenj; 

 

2.2.7. Delavnica »Spoprijemanje s stresom« 

Kazalniki: 

1. samoocena pogostosti doživljanja napetosti, stresa ali pritiskov; 
2. samoocena obvladovanja napetosti, stresa in pritiskov; 

 

2.2.8. »Skupinsko/ Individualno svetovanje za opuščanje kajenja« 

Kazalnik: 

1. ocena zasvojenosti z nikotinom; 
 

2.2.9. Delavnica »Ali sem fit?« 

Kazalnik: 

1. rezultat aerobne zmogljivosti; 

2.2.10. Delavnica »Test telesne pripravljenosti za odrasle/ starejše« 

Kazalnik: 

1. zadostnost telesne dejavnosti; 
2. rezultat celotne skupine testov (testiranje telesne pripravljenosti); 

2.2.11. Presejanje za funkcijsko manjzmožnost 

Kazalnik: 

1. delež funkcijsko zmožnih in manjzmožnih. 
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3. UPORABA SPLETNEGA OBRAZCA 1KA – tehnična navodila 

3.1. DOSTOP DO SPLETNEGA OBRAZCA 1KA 

Spletni obrazci 1ka (za poročanje podatkov poglobljenih delavnic in svetovanj za leto 2021) se nahajajo 

na spodnjih povezavah: 

 Zdravo hujšanje: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ZH 

 Zdravo jem: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ZJ 

 Gibam se: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-GS 

 Podpora pri spoprijemanju z depresijo: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-PSD 

 Podpora pri spoprijemanju s tesnobo: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-PST 

 Spoprijemanje s stresom: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-SS 

 Skupinsko svetovanje pri opuščanju kajenja: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-SSK 

 Individualno svetovanje pri opuščanju kajenja: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ISK 

 S sladkorno boleznijo skozi življenje: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-SB 

 Ali sem fit?: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ASF 

 Test telesne pripravljenosti za odrasle/starejše: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-TTP 

 Presejanje za funkcijsko manjzmožnost: https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-FM 

 

3.2. VSTOPNO GESLO 

Za vstop v spletni obrazec 1ka potrebujete geslo, ki jih s strani NIJZ za tekoče leto prejme vodja ZVC/ 

CKZ, ki jih je dolžan posredovati gesla vsem izvajalcem delavnic/ svetovanj. Gesla so vnaprej določena, 

kakršno koli spreminjanje in lastno ustvarjanje gesel ni mogoče. Število posredovanih gesel je 

prilagojeno planu delavnic/ svetovanj. V kolikor v tekočem letu aktivirate vsa posredovana vstopna 

gesla, se prosim obrnite na kontaktno osebo NIJZ (Maja Čeplak, maja.ceplak@nijz.si), da vam naknadno 

posredujemo nova gesla.  

Vpis gesla za vstop vam omogoča, da se vsi vneseni podatki sproti samodejno shranjujejo, kar pomeni, 

da lahko z vnosom podatkov nadaljujete kasneje. Ob aktivaciji gesla si obvezno zabeležite, za katero 

delavnico ste uporabili geslo. Vsaki delavnici je namreč potrebno dodeliti drugo geslo. Tako boste lahko 

kasneje dopolnili in/ ali popravili že vnesene podatke za točno določeno delavnico/ svetovanje.  

 

https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ZH
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ZJ
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-GS
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-PSD
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-PST
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-SS
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-SSK
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ISK
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-SB
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-ASF
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-TTP
https://anketa.nijz.si/zvcckz2021-FM
mailto:maja.ceplak@nijz.si
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Slika 3 prikazuje okno za vnos vstopnega gesla. Po vpisu gesla morate za nadaljevanje pritisniti gumb 
»Naslednja stran«. V kolikor vpisano geslo ni pravilno, oziroma ga niste vpisali in vseeno nadaljevali s 
klikom na »Naslednja stran«, se bo izpisalo obvestilo »Napačna koda«. Na okno za vnos vstopnega 
gesla se vrnete z gumbom »Nazaj« v vašem brskalniku, oziroma tako, da v iskano okno brskalnika 
ponovno vpišete link do spletne aplikacije 1ka. 
  

 

Slika 3: Vnos vstopnega gesla 

 

 

Slika 4: Obvestilo v primeru napačno vpisanega gesla oz. da geslo ni vpisano 
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3.3. IZPOLNJEVANJE SPLETNEGA OBRAZCA 1KA 

Spletni obrazec 1ka se izpolnjuje po korakih, ki so prikazani v nadaljevanju. 

OPOZORILO: 

Določena vprašanja v obrazcu so obvezna. V kolikor ne boste odgovorili na vprašanje, ki je obvezno, ne 

boste mogli nadaljevati z izpolnjevanjem obrazca na novi strani. V kolikor ne izpolnite katerega izmed 

obveznih vprašanj, se izpiše obvestilo »Prosimo, odgovorite na vsa obvezna vprašanja!« (Slika 5). 

 

Slika 5: Opozorilo, ki se izpiše, v kolikor ne odgovorite na izpolnite obvezno vprašanje 

 

Ob zaključku spletnega obrazca 1ka je potrebno vpisati elektronski naslov, na katerega bo prispelo 

potrdilo o izpolnjenem obrazcu. V kolikor soglasja za zbiranje osebnih podatkov ne boste podali, ne 

boste mogli nadaljevati z izpolnjevanjem obrazca na novi strani. (Slika 6). 

Slika 6: Soglasje za zbiranje osebnih podatkov v anketi 
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3.3.1. Naziv ZVC/CKZ 

Prvi korak je vpis naziva ZVC/CKZ. S klikom na spustni seznam (Slika 7) lahko izberete svojo institucijo 

(naziv ZVC/CKZ).  

Slika 7: Naziv ZVC/CKZ 
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3.3.2. Izbira vrste delavnice/ svetovanja 

V naslednjem koraku (Slika 8) iz spustnega seznama izberete vrsto delavnice/ svetovanja, v okviru 

katere želite vpisati podatke za skupino udeležencev oz. udeleženca (relevantno za individualna 

svetovanja). 

 

Slika 8: Vrsta delavnice/ svetovanja 

 

 

 

 

 

Ko izberete vrsto delavnice/ svetovanja, se vam odpre obrazec, ki se nanaša na izbrano delavnico/ 

svetovanje. V prvem koraku je potrebno izpolniti podatke o izbrani poglobljeni delavnici/ svetovanju, 

vpisati podatke o izvajalcih in vpisati ID številko udeležencev, ki so bili vključeni v posamezno delavnico/ 

svetovanje oz. ID številko udeleženca, ki se je udeležil individualnega svetovanja. Ta del obrazca je enak 

za vse vrste delavnic/ svetovanj. 
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3.3.3. Podatki o poglobljeni delavnici/ svetovanju 

V spletni obrazec 1ka je potrebno poročati datum začetka delavnice/ svetovanja, datum zaključka 

delavnice/ svetovanja in datum obračuna delavnice/ svetovanja. Datum vpišete tako, da najprej 

izberete leto, nato mesec in nazadnje dan (Slika 9).  

 

Slika 9: Vpis datumov pričetka delavnice/ svetovanja, zaključka delavnice/ svetovanja in obračuna 

delavnice/ svetovanja 
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V nadaljevanju morate izpolniti podatke o vodji delavnice/ svetovanja in ostalih izvajalcih, v kolikor 
sodelujejo v delavnici/ svetovanju (Slika 10). Če vpišete manj izvajalcev kot je praznih prostorov v 
spletnem obrazcu, vas bo aplikacija na to le opozorila (»Niste odgovorili na vsa obvezna vprašanja. 
Ali želite nadaljevati?«), vendar boste lahko (s klikom: »V redu«) še vedno nadaljevali z vnašanjem 
podatkov v obrazec. 
 

Slika 10: Podatki o izvajalcih 
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3.3.4. Vpis identifikacijske številke udeleženca (ID) 

Pod navedenimi navodili za kreiranje in vpis ID številke udeleženca v spletnem obrazcu 1ka se nahaja 

prazno okence, kamor vpišete posamezne ID številke udeležencev. Če je vašo delavnico/ svetovanje 

obiskovalo npr. 10 oseb, morate v posamezno okence vpisati vse udeležence – tj. 10 ID številk. To 

storite tako, da v okence najprej vpišete ID številko prvega udeleženca, nato pritisnete zeleni gumb (+), 

ki ga najdete pod okencem levo. Pojavi se novo vpisno okence, kamor vpišete ID številko drugega 

udeleženca (Slika 11). Za vpis preostalih ID številk, postopek ponovite. Da bodo podatki o udeležencu 

točni, je pomembno, da je tako na evidenčnih listih prisotnosti kot tudi vprašalnikih za oceno stanja 

udeleženca (tj. vstopna in končna ocena stanja), zabeležena ID številka istega udeleženca. To vam bo 

v pomoč pri izpolnjevanju spletnega obrazca za posamezno osebo, prav tako je to pomembno z vidika 

morebitnega kasnejšega dopolnjevanja podatkov pri posamezni osebi v spletni aplikaciji 1ka (lažji 

vpogled v vprašalnik, evidenčni list prisotnosti posameznika) oz. za lažje komuniciranje z NIJZ o 

posamezni osebi.  

Ko vnesete vse ID številke udeležencev, kliknete na gumb »Naslednja stran«. 
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Slika 11: Vnos ID številk udeležencev 
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3.3.5. Izpolnjevanje obrazcev po posameznih udeležencih v okviru izbrane delavnice/ 

svetovanja, shranjevanje obrazcev in oddaja obrazcev 

Ob pritisku gumba »Naslednja stran«, se vam bo odprl obrazec prvega udeleženca, ki ste ga pod ID 
številko zabeležili na prejšnji strani (Slika 12- primer vpisa ID udeleženca za delavnico »Zdravo 
hujšanje«). Na obstoječi strani se nahajajo vsi kazalniki, tj. vsa vprašanja, ki jih morate izpolniti v okviru 
izbrane delavnice/ svetovanja. Pri vprašanjih, kjer je to zahtevano, je potrebno hkrati vpisati vstopno 
in zaključno oceno stanja. Izvajalec mora biti pozoren, da vnese podatke vstopne ocene stanja in 
zaključne ocene stanja za isto osebo.  
 

Slika 12: Stran za vpis podatkov po posameznem udeležencu 

 

 

 
 
Ko boste podatke za posameznega udeleženca vpisali, se vam bo ob kliku na gumb »Naslednja stran« 
odprl obrazec (na novi strani) za naslednjega udeleženca, ki ste ga zapisali pod naslednjo zaporedno 
številko ID udeleženca (kot kaže Slika 12). Ko boste izpolnili podatke za vse udeležence, vas bo aplikacija 
obvestila, da ste prišli do konca.  
 
Po vnosu vseh podatkov, se vam bo prikazalo okno za vnos morebitnih pripomb, predlogov, 
komentarjev (Slika 13). Z namenom, da po zaključku vnesenega obrazca na elektronski naslov dobite 
potrdilo o izpolnjenem obrazcu, v okno vpišite elektronski naslov, na katerega bo potrdilo poslano 
(Slika 14). 
S klikom na »Zadnja stran«, se odpre novo okno z navodili za shranjevanje obrazca za evalvacijo v PDF 
obliki na vaš računalnik ter za oddajo vnesenih podatkov. Obrazec za evalvacijo shranite tako, da 
najprej kliknete na ikono PDF (kot kaže Slika 15). Odpre se PDF dokument, ki ga lahko shranite na 
računalnik.  
 
Pomembno: Za namene nadzora ZZZS je potrebno hraniti vse izpolnjene obrazce za evalvacijo dolgih 
delavnic/individualnih svetovanj.  
 
Da NIJZ prejme vaše vnesene podatke, morate ob zaključku izpolnjevanja obrazca obvezno klikniti 
na gumb »Konec« (Slika 15). 
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Slika 13: Vpis komentarja 

 

 

Slika 14: Vpis elektronskega naslova za prejem potrdila o vneseni delavnici. 
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Slika 15: Oddaja obrazca na NIJZ 

 

 

 

 

 
V okviru vseh delavnic/ svetovanj je potrebno poročati osnovne podatke o udeležencu, tj. spol, datum 
rojstva in izobrazbo udeleženca. 

3.3.6. Spol udeleženca 

V prvem koraku je potrebno izbrati spol udeleženca (Slika 166). 

Slika 16: Spol udeleženca 
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3.3.7. Datum rojstva udeleženca 

V naslednjem koraku je potrebno vpisati datum rojstva udeleženca. Datum vpišete tako, da najprej 

izberete leto, nato mesec in nazadnje dan (Slika 177). 

Slika 17: Datum rojstva udeleženca 
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3.3.8. Izobrazba udeleženca 

V nadaljevanju obrazca je potrebno iz spustnega seznama izbrati zadnjo dokončano izobrazbo 

udeleženca (Slika 18).  

Pomembno: Bodite pozorni, da magisterij po bolonjskem sistemu sodi pod odgovor »6) visoka šola, 

univerzitetni študijski programi, akademija, specializacija po visokošolskih strokovnih programih«, 

saj je bolonjski študijski program enakovreden predhodnemu univerzitetnemu programu in posledično 

sodi pod VII. stopnjo izobrazbe. Pod odgovor »7) Podiplomski študij« sodi le dokončana izobrazba, ki 

je ovrednotena z VIII. stopnjo izobrazbe ali več. 

 

Slika 18: Izobrazba udeleženca 

 

 
 
********************************************************************************* 
 

V nadaljevanju je po posameznih udeležencih potrebno zabeležiti prisotnost na delavnici/ svetovanju 
ter oceno stanja (vstopna, zaključna ocena stanja). Ker se ti kazalniki po posameznih vrstah delavnic/ 
svetovanj razlikujejo, bodo v nadaljevanju ti kazalniki prikazani ločeno po posameznih delavnicah/ 
svetovanjih. 
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3.3.9. Delavnica »Zdravo hujšanje« 

V okviru delavnice »Zdravo hujšanje« se poročajo le podatki iz Uvodnega modula delavnice. Podatkov 

iz Motivacijskega modula ni potrebno poročati v spletni obrazec 1ka. 

3.3.9.1. Prisotnost na delavnici – skupinska, vadbena srečanja 

Delavnica »Zdravo hujšanje« ima v Uvodnem modulu 15 skupinskih srečanj in 16 vadbenih srečanj. V 

prazni prostor ločeno vpišite, koliko skupinskih srečanj in koliko vadbenih srečanj se je udeleženec 

udeležil (Slika 19). 

 

Slika 19: Prisotnost na skupinskih srečanjih in vadbenih srečanjih 
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3.3.9.2. Prisotnost na delavnici – individualni posvet z DMS, DFT 

V okviru Uvodnega modula delavnice »Zdravo hujšanje« potekajo tudi individualni posveti z 

diplomirano medicinsko sestro (DMS), fizioterapevtom (DFT), dietetikom (DIET) in psihologom.  

V skladu s strukturo delavnice v Uvodnem moduli potekajo 3 individualni posveti z DMS, 3 individualni 

posveti z DFT in 3 individualni posveti z DIET (le v CKZ-jih). Prav tako v okviru Uvodnega modula 

delavnice »Zdravo hujšanje« poteka testiranje telesne pripravljenosti (tj. ob začetku Uvodnega modula 

delavnice in ob zaključku Uvodnega modula delavnice). Iz spustnega seznama pri DMS, DFT in DIET 

izberite, koliko individualnih posvetov se je udeleženec udeležil, prav tako izberite, koliko testiranj 

telesne pripravljenosti se je udeleženec udeležil (Slika 20). 

Slika 20: Individualni posvet z DMS in DFT ter testiranje telesne pripravljenosti 

 

 

3.3.9.3. Prisotnost na delavnici – individualni posvet s psihologom 

V okviru Uvodnega modula delavnice »Zdravo hujšanje« se ima udeleženec možnost udeležiti dveh 

individualnih posvetov s psihologom (prvega 20 minutnega in drugega 40 minutnega) ALI treh 

individualnih posvetov (prvega 20 minutnega, drugega 20 minutnega in tretjega 20 minutnega). 

Izvajalec mora biti pri vpisovanju omenjenih odgovorov posebno natančen ( 

Slika 21). 



  
Spremljanje in poročanje poglobljenih  

 delavnic in svetovanj  – 2021 
 

39 

 
  Navodila za spremljanje in poročanje_1ka_2021.docx1 
   Zamenja verzijo:  Navodila za spremljanje in poročanje_1ka_2020- 

  

 

 

Slika 21: Individualni posvet s psihologom 

 

 

 

Temu sklopu (beleženje prisotnosti na delavnici) sledi vpis podatkov iz Vprašalnika za oceno stanja za 

delavnico Zdravo hujšanje. V tem delu je potrebno poročati vstopne in zaključne ocena stanj po 

izbranih kazalnikih, ki so navedeni na strani 20. 

Pomembno: v koliko nimate podatka za udeleženca v izbrani časovni točki (udeleženec zavrne, 

udeleženca ni bilo na individualni posvet z DMS ali na testiranje telesne pripravljenosti) izberite 

odgovor »Zavrnil«. 
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3.3.9.4. Samoocena zdravstvenega stanja  

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je udeleženec podal na začetku in ob zaključku Uvodnega 

modula delavnice (Slika 22).  

Slika 22: Samoocena zdravstvenega stanja 
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3.3.9.5. Meritve 

V sklopu meritev je potrebno poročati ITM in obseg pasu na 1 decimalno mesto natančno. Razpon 

možnih vrednosti je omejen na zgornjo in spodnjo mejo (»Max« in »Min« vrednost), kar pomeni da 

pod in nad izbrano mejo oz. določeno omejitvijo ni možno vpisati podatka (omejitev je umeščena v 

sistem kot varovalo pred napakami v vnosih). V kolikor v obrazec zapišete vrednost, ki je izven možnih 

vrednosti, vam aplikacija 1ka izpiše opozorilo (modra oznaka –Slika 23).  

V kolikor vam manjka podatek za osebo v eni izmed časovnih točk, izberite odgovor »Zavrnil«, saj na 

nacionalni ravni ne bo možno opraviti primerjave med začetno in zaključno oceno. 

Slika 23: Meritve (ITM, obseg pasu) 
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3.3.9.6. Ocena pomembnosti za spremembo življenjskega sloga 

V okviru sklopa »motivacija in pripravljenost za spremembe« udeleženec od 1 do 10 oceni, kako 

pomembno se mu zdi spremeniti življenjski slog oz. ob koncu Uvodnega modula delavnice, nadaljevati 

s spremembami. V spletnem obrazcu 1ka s pomočjo drsnika označite rezultat, ki ga je poročal 

udeleženec (Slika 24). 

 

Slika 24: Ocena pomembnosti za spremembo življenjskega sloga 

 

 

  



  
Spremljanje in poročanje poglobljenih  

 delavnic in svetovanj  – 2021 
 

43 

 
  Navodila za spremljanje in poročanje_1ka_2021.docx1 
   Zamenja verzijo:  Navodila za spremljanje in poročanje_1ka_2020- 

  

 

3.3.9.7. Ocena zmožnosti za dosego spremembe življenjskega sloga 

V okviru sklopa »motivacija in pripravljenost za spremembe« udeleženec od 1 do 10 oceni, kako 

pomembno se mu zdi zmožno spremeniti življenjski slog oz. ob koncu Uvodnega modula delavnice, 

nadaljevati s spremembami. V spletnem obrazcu 1ka s pomočjo drsnika označite rezultat, ki ga je 

poročal udeleženec (Slika 25). 

Slika 25: Ocena zmožnosti za dosego spremembe življenjskega sloga 

 

 

 

V nadaljevanju si sledijo vprašanja (kazalniki) na temo prehranjevalnih navad. 

  



  
Spremljanje in poročanje poglobljenih  

 delavnic in svetovanj  – 2021 
 

44 

 
  Navodila za spremljanje in poročanje_1ka_2021.docx1 
   Zamenja verzijo:  Navodila za spremljanje in poročanje_1ka_2020- 

  

 

3.3.9.8. Pogostost zajtrkovanja 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku Uvodnega modula 

delavnice ter ob zaključku Uvodnega modula delavnice (Slika 26). 

Slika 26: Pogostost zajtrkovanja 

 

 

3.3.9.9. Število zaužitih obrokov na dan 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku Uvodnega modula 

delavnice ter ob zaključku uvodnega modula delavnice (Slika 27). 

Opozorilo: Kljub temu da se priložnostni obroki tudi štejejo k obrokom, nas pri tem vprašanju zanima 

le, ali udeleženec vsak dan uživa: zajtrk, dopoldansko malico (kot je npr. sadje), kosilo, popoldansko 

malico (kot je npr. sadje) in večerjo. Največja možna vrednost pri tem odgovoru je zato 5. V kolikor 

boste v prazno polje vpisali večjo vrednost, vas bo aplikacija na to opozorila, kot kaže Slika 27. 

Pogostost uživanja priložnostnih obrokov se poroča ločeno – v naslednjem koraku. 

Slika 27: Število zaužitih obrokov na dan in maksimalna vrednost 
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3.3.9.10. Pogostost uživanja prigrizkov 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku Uvodnega modula 

delavnice ter ob zaključku Uvodnega modula delavnice (Slika 288). 

Slika 28: Pogostost uživanja prigrizkov 

 

 

3.3.9.11. Vrsta pijače za žejo 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku Uvodnega modula 

delavnice ter ob zaključku Uvodnega modula delavnice (Slika 29). 

Slika 29: Vrsta pijače za žejo 
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3.3.9.12. Količina zaužite zelenjave na dan 

Naslednje vprašanje v obrazcu se nanaša na količino zaužite zelenjave na dan (kuhane in v obliki solat). 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku Uvodnega modula 

delavnice ter ob zaključku Uvodnega modula delavnice (Slika 30).  

Slika 30: Količina zaužite zelenjave na dan 
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3.3.9.13. Količina zaužitega sadja na dan 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku Uvodnega modula 

delavnice ter ob zaključku Uvodnega modula delavnice (Slika 31).  

Slika 31: Količina zaužitega sadja na dan 

 

3.3.9.14. Količina zaužitega mesa ali njegovih zamenjav (na dan) 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku Uvodnega modula 

delavnice ter ob zaključku Uvodnega modula delavnice (Slika 32). 

Slika 32: Količina zaužitega mesa ali njegovih zamenjav (na dan) 

 



  
Spremljanje in poročanje poglobljenih  

 delavnic in svetovanj  – 2021 
 

48 

 
  Navodila za spremljanje in poročanje_1ka_2021.docx1 
   Zamenja verzijo:  Navodila za spremljanje in poročanje_1ka_2020- 

  

 

3.3.9.15. Količina zaužitih škrobnih prilog na dan 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku Uvodnega modula 

delavnice ter ob zaključku Uvodnega modula delavnice (Slika 33). 

Slika 33: Količina zaužitih škrobnih prilog na dan 

 

 

 

V nadaljevanju si sledijo vprašanja (kazalniki) na temo telesne dejavnosti in testiranja telesne 

pripravljenosti. 
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3.3.9.16. Samoocena telesne pripravljenosti 

Iz spustnega seznama izberite odgovor o samooceni telesne pripravljenosti udeleženca, s katero ob 

začetku Uvodnega modula delavnice ter ob zaključku Uvodnega modula delavnice opiše svojo telesno 

pripravljenost (Slika 34). 

3.3.9.17. Zadostnost telesne dejavnosti 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku Uvodnega modula 

delavnice ter ob zaključku Uvodnega modula delavnice (Slika 34). 

Slika 34: Zadostnost telesne dejavnosti 
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3.3.9.18. Testiranje telesne pripravljenosti 

V okviru rezultatov testiranja telesne pripravljenosti je potrebno poročati o meritvah, ki ste jih opravili 

pri udeležencu na začetku in na koncu delavnice. Testi telesne pripravljenosti so razdeljeni na dve 

skupini, in sicer na teste za odrasle (AFT) ter na teste za starejše (SFT). Izberite, katero skupino testov 

telesne pripravljenosti ste pri udeležencu izvedli (Slika 35). 

Slika 35: Skupina testov telesne pripravljenosti 

 

 

3.3.9.19. Meritve 

Glede na izbrano skupino testov telesne pripravljenosti je potrebno vnesti rezultate meritev, ki ste jih 

izvedli pri udeležencu. Rezultate meritev arterijskega krvnega tlaka (AKT) in sestave telesa (ITM) se 

izvede tako pri testih za odrasle kot tudi pri testih za starejše. Ostale meritve se glede na izbrano 

skupino testov razlikujejo.  

Razpon možnih vrednosti je omejen na zgornjo in spodnjo mejo (»Max« in »Min« vrednost), kar 

pomeni, da pod in nad izbrano mejo oz. določeno omejitvijo ni možno vpisovati podatka. V kolikor 

zabeležite večjo ali manjšo vednost, kot jo aplikacija dovoljuje, vas bo aplikacija opozorila: »Vneseno 

število se ne ujema z omejitvami«. Potrebno je zapisati vrednost, ki spada v interval med minimalno in 

maksimalno vrednost. 
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3.3.9.19.1. Arterijski tlak in sestava telesa 

V prazni prostor vpišite arterijski krvni tlak (AKT) v mirovanju ter ITM udeleženca (Slika 36).  

Slika 36: Arterijski tlak in sestava telesa 

 

3.3.9.20. Meritve – skupina testov za odrasle (AFT) 

V nadaljevanju vpišite rezultate meritev, ki ste jih opravili pri udeležencu, pri katerem ste izvedli 

skupino testov telesne pripravljenosti za odrasle (AFT). 
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3.3.9.20.1. Motorične sposobnosti – ravnotežje in agilnost  

V prazni prostor vpišite rezultat testa stoje na eni nogi ter rezultat teka v osmici (Slika 37).  

Možnost »Zavrnil« označite: 
1. če je udeleženec zavrnil testiranje v celoti oz. le posamezen test; 
2. če ni bil zmožen (zaradi slabe telesne pripravljenosti, zdravstvenih težav, telesnih omejitev) 

izvesti testa. 
 

V primeru, da test ni bil izveden, ne pišite rezultata 0. V primeru, da je oseba test zavrnila oziroma ste 

naredili alternativni test, to vpišite pod rubriko komentarji. 

Slika 37: Test stoje na eni nogi in Tek v osmici 
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3.3.9.20.2. Mišično-skeletna pripravljenost – gibčnost  

V prazni prostor vpišite rezultat gibčnosti ramenskega obroča in vratu ter rezultat V-dosega sede (Slika 

388).  

Slika 38: Gibčnost ramenskega obroča in vratu ter V-doseg sede 
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3.3.9.20.3. Mišično – skeletna pripravljenost – mišična jakost, moč in vzdržljivost  

V prazni prostor vpišite rezultat zmogljivosti prijema, rezultat iztega trupa in rezultat delnega upogiba 

trupa (Slika 39).  

Slika 39: Zmogljivost prijema, Izteg trupa in Delni upogib trupa 
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V prazni prostor vpišite rezultat sklec z dotikom dlani ter rezultat skoka v višino z mesta (Slika 40).  

Slika 40: Sklece z dotikom dlani in Skok v višino z mesta 

 

 

3.3.9.20.4. Kardiorespiratorna pripravljenost – vzdržljivost srca, ožilja in dihal  

V okviru rezultatov testiranja telesne pripravljenosti je potrebno poročati tudi o aerobni zmogljivosti 

posameznika. Poročati je potrebno dejanske rezultate (NE ocene na podlagi rezultatov testiranja). 

Ko izberete test telesne pripravljenosti, ki ga je udeleženec opravil, se vam bo odprlo novo vprašanje 

s poljem, v katerega vpišete numerično vrednost.  

V kolikor udeleženec ni opravil testa v eni izmed časovnih točk merjenja, označite »Zavrnil«. V 

kolikor se je udeleženec testa udeležil, vendar ga ni dokončal, označite »Nedokončan test«. V 

primeru, da označite eno od zgornjih možnosti, se vam odpre dodatno okno, v katerega zapišete razlog 

nedokončanega testa (Slika 41Slika 40). Delni rezultat ob nedokončanem testu si zapišite na 

udeleženčev testni karton. To je referenčna vrednost udeleženca za primerjavo ob drugem testiranju. 

Delnega rezultata ne vnašate v aplikacijo! 
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Slika 41: Testiranje telesne zmogljivosti 

 

 

3.3.9.21. Meritve – skupina testov za starejše (SFT) 

V nadaljevanju vpišite rezultate meritev, ki ste jih opravili pri udeležencu, pri katerem ste izvedli 

skupino testov telesne pripravljenost za starejše (SFT). 

  



  
Spremljanje in poročanje poglobljenih  

 delavnic in svetovanj  – 2021 
 

57 

 
  Navodila za spremljanje in poročanje_1ka_2021.docx1 
   Zamenja verzijo:  Navodila za spremljanje in poročanje_1ka_2020- 

  

 

3.3.9.21.1. Motorične sposobnosti – ravnotežje in agilnost  

V prazni prostor vpišite rezultat testa stoje na eni nogi ter rezultat testa vstani in pojdi (2,4m) (Slika 

42).  

Možnost »Zavrnil« označite: 
1. Če je udeleženec zavrnil testiranje v celoti oz. le posamezen test; 
2. če ni bil zmožen (zaradi slabe telesne pripravljenosti, zdravstvenih težav, telesnih omejitev) 

izvesti testa. 
 

V primeru, da je oseba test zavrnila oziroma ste naredili alternativni test, to vpišite pod rubriko 

komentarji. 

 

Slika 42: Test stoje na eno nogi in Časovno merjeni vstani in pojdi test (2,4m) 
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3.3.9.21.2. Mišično-skeletna pripravljenost – gibčnost 

V prazni prostor vpišite rezultat dosega sede na stolu in rezultat dotika dlani za hrbtom (Slika 43).  

Slika 43: Doseg sede na stolu in Dotik dlani za hrbtom 
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3.3.9.21.3. Mišično-skeletna pripravljenost – mišična jakost, moč in vzdržljivost 

V prazni prostor vpišite rezultat vstajanja s stola ter rezultat upogiba komolca (Slika 44).  

Slika 44: Vstajanje s stola in Upogib komolca 

 

3.3.9.21.4. Kardiorespiratorna pripravljenost – vzdržljivost srca, ožilja in dihal 

V okviru rezultatov testiranja telesne pripravljenosti je potrebno poročati tudi o aerobni zmogljivosti 

posameznika. Poročati je potrebno dejanske rezultate (NE ocene na podlagi rezultatov testiranja). 

Ko izberete test telesne pripravljenosti, ki ga je udeleženec opravil, se vam bo odprlo novo vprašanje 

s poljem, v katerega vpišete numerično vrednost.  

V kolikor udeleženec ni opravil testa v eni izmed časovnih točk merjenja, označite »Zavrnil«. V 

kolikor se je udeleženec testa udeležil, vendar ga ni dokončal, označite »Nedokončan test«. V 

primeru, da označite eno od zgornjih možnosti, se vam pojavi dodatno okno, v katerega zapišete razlog 

nedokončanega testa (Slika 45). Delni rezultat ob nedokončanem testu si zapišite na udeleženčev 

testni karton. To je referenčna vrednost udeleženca za primerjavo ob drugem testiranju. Delnega 

rezultata ne vnašate v aplikacijo! 
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Slika 45: Testiranje telesne zmogljivosti 

 

  



  
Spremljanje in poročanje poglobljenih  

 delavnic in svetovanj  – 2021 
 

61 

 
  Navodila za spremljanje in poročanje_1ka_2021.docx1 
   Zamenja verzijo:  Navodila za spremljanje in poročanje_1ka_2020- 

  

 

3.3.10. Delavnica »Zdravo jem« 

V kolikor želite vnesti podatke o udeležencih za delavnico »Zdravo jem« v aplikaciji izberite omenjeno 
delavnico, kot kaže Slika 8.  
 

Postopek v začetnem delu je enak kot je opisano v okviru delavnice »Zdravo hujšanje« (tj. od Error! 
Reference source not found. do Slika 18, z izjemo, da je potrebno kreirati identifikacijsko številko glede 
na izbrano delavnico – z inicialkami izbrane delavnice). Obrazci posameznih delavnic/ svetovanj se 
namreč od ID številke dalje med seboj razlikujejo. 

3.3.10.1. Prisotnost na delavnici – skupinska srečanja in individualni posvet z DMS 

V okviru delavnice »Zdravo jem« se izvedejo 4 skupinska srečanja ter 2 individualna posveta z DMS. V 

spletni obrazec je potrebno te podatke vpisati ločeno – najprej za skupinska srečanja (največja možna 

vrednost je 4), nato še za individualni posvet z DMS (spustni seznam). V kolikor med skupinska srečanja 

zabeležite večjo vrednost, kot jo aplikacija dovoljuje, vas bo aplikacija na to tudi opozorila, kot kaže 

Slika 46. 

Slika 46: Prisotnost na skupinskih srečanjih in individualnih posvetih z DMS 

 

 

Temu sklopu (beleženje prisotnosti na delavnici) sledi vpis podatkov iz Vprašalnika za oceno stanja za 

delavnico Zdravo jem. V tem delu je potrebno poročati vstopne in zaključne ocena stanj po izbranih 

kazalnikih, ki so navedeni na strani 20. 

Vprašanja o prehranjevalnih navadah se v Vprašalniku za oceno stanja za delavnico Zdravo jem 

nekoliko razlikujejo od vprašanj o prehranjevalnih navadah, ki so del Vprašalnika za oceno stanja za 

delavnico Zdravo hujšanje. Vprašalnik bo v prihodnje poenoten (ko bo vzpostavljena ustrezna IT 

podpora) med delavnicama in tudi z vprašalnikom v RADM. 

Pomembno: v koliko nimate podatka za udeleženca v izbrani časovni točki (udeleženec zavrne, 

udeleženca ni bilo na individualni posvet z DMS ali na testiranje telesne pripravljenosti) izberite 

odgovor »Zavrnil«. 
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3.3.10.2. Število zaužitih obrokov na dan 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku delavnice ter ob zaključku 
delavnice (Slika 47). 
 
Slika 47: Število zaužitih obrokov na dan 

 

 

3.3.10.3. Pogostost uživanja zelenjave 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku delavnice ter ob zaključku 
delavnice (Slika 48). 
 

Slika 48: Pogostost uživanja zelenjave 
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3.3.10.4. Pogostost uživanja sadja 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku delavnice ter ob zaključku 

delavnice (Slika 49). 

Slika 49: Pogostost uživanja sadja 

 

 

3.3.10.5. Vrsta pijače za žejo 

Vprašanje je enako kot v Vprašalniku za oceno stanja udeleženca v delavnici Zdravo hujšanje (Slika 29). 

3.3.10.6. Pogostost uživanja nezdravih prehranskih izbir 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku delavnice ter ob zaključku 

delavnice (Slika 50). 

Slika 50: Pogostost uživanja nezdravih prehranskih izbir 
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3.3.11. Delavnica »Gibam se« 

V kolikor želite vnesti podatke o udeležencih za delavnico »Gibam se« v aplikaciji izberite omenjeno 
delavnico, kot kaže Slika 8.  
 

Postopek v začetnem delu je enak kot je opisano v okviru delavnice »Zdravo hujšanje« (tj. od Error! 
Reference source not found. do Slika 18, z izjemo, da je potrebno kreirati identifikacijsko številko glede 
na izbrano delavnico – z inicialkami izbrane delavnice). Obrazci posameznih delavnic/ svetovanj se 
namreč od ID številke dalje med seboj razlikujejo. 

 
Podatke v sistem 1ka vpisujte ob zaključku delavnice, saj za popolni vpis potrebujete podatke iz 

začetnega in končnega obdobja delavnice. 

 

3.3.11.1. Prisotnost na delavnici  

V okviru delavnice »Gibam se« se izvede 15 skupinskih srečanj, 2 individualna posveta z DFT in dve 

testiranji telesne pripravljenosti (ob začetku in ob zaključku delavnice) (Slika 51). V spletni obrazec je 

potrebno te podatke vpisati ločeno. V kolikor pod skupinska srečanja zabeležite večjo vrednost, kot jo 

aplikacija dovoljuje (največja možna vrednost je 15), vas bo aplikacija na to tudi opozorila. 
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Slika 51: Prisotnost na skupinskih srečanjih, individualnih srečanjih in testiranjih telesne pripravljenosti 

 

 

Temu sklopu (beleženje prisotnosti na delavnici) sledi vpis podatkov iz Vprašalnika za oceno stanja za 

delavnico Gibam se. V tem delu je potrebno poročati vstopne in zaključne ocena stanja po izbranih 

kazalnikih, ki so navedeni na strani 21. 

Pomembno: v koliko nimate podatka za udeleženca v izbrani časovni točki (udeleženec zavrne, 

udeleženca ni bilo na individualni posvet z FTH ali na testiranje telesne pripravljenosti) izberite 

odgovor »Zavrnil«. 

3.3.11.2. Samoocena telesne pripravljenosti in Zadostnost telesne dejavnosti 

Vprašanji sta enaki kot v Vprašalniku za oceno stanja udeleženca v delavnici Zdravo hujšanje (Slika 34). 

3.3.11.3. Pogostost izvajanja vaj za krepitev večjih mišičnih skupin 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku delavnice ter ob zaključku 
delavnice (Slika 52). 
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Slika 52: Pogostost izvajanja vaj za krepitev večjih mišičnih skupin 

 

3.3.11.4. Pogostost izvajanja vaj za gibljivost in ravnotežje 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku delavnice ter ob zaključku 
delavnice (Slika 53). 
 
Slika 53: Pogostost izvajanja vaj za gibljivost in ravnotežje 

 

3.3.11.5. Testiranje telesne pripravljenosti 

V okviru rezultatov testiranja telesne pripravljenosti je potrebno poročati o meritvah, ki ste jih opravili 

pri udeležencu na začetku in na koncu delavnice. Testi telesne pripravljenosti so razdeljeni na dve 

skupini, in sicer na teste za odrasle (AFT) ter na teste za starejše (SFT). 

Postopek je enak kot je opisano v okviru delavnice »Zdravo hujšanje« (tj. od Slika 35 do Slika 45).  

 

3.3.12. Delavnica »Podpora pri spoprijemanju z depresijo« 

V kolikor želite vnesti podatke o udeležencih za delavnico »Podpora pri spoprijemanju z depresijo« v 
aplikaciji izberite omenjeno delavnico, kot kaže Slika 8.  
 

Postopek v začetnem delu je enak kot je opisano v okviru delavnice »Zdravo hujšanje« (tj. od Error! 
Reference source not found. do Slika 18, z izjemo, da je potrebno kreirati identifikacijsko številko glede 
na izbrano delavnico – z inicialkami izbrane delavnice). Obrazci posameznih delavnic/ svetovanj se 
namreč od ID številke dalje med seboj razlikujejo. 
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3.3.12.1. Prisotnost na delavnici  

V okviru delavnice »Podpora pri spoprijemanju z depresijo« se izvedejo 4 skupinska srečanja in 1 

individualni posvet (Slika 54). V spletni obrazec je potrebno te podatke vpisati ločeno za skupinska 

srečanja in individualni posvet. V kolikor pod skupinska srečanja zabeležite večjo vrednost, kot jo 

aplikacija dovoljuje (največja možna vrednost je 4), vas bo aplikacija na to tudi opozorila. 

Slika 54: Prisotnost na delavnici 

 

 
 

Temu sklopu (beleženje prisotnosti na delavnici) sledi vpis podatkov iz Vprašalnika za oceno stanja za 

delavnico Podpora pri spoprijemanju z depresijo. V tem delu je potrebno poročati vstopne in 

zaključne ocena stanj po izbranih kazalnikih, ki so navedeni na strani 21. 

Pomembno: v koliko nimate podatka za udeleženca v izbrani časovni točki (udeleženec zavrne, 

udeleženca ni bilo na individualni posvet z DMS ali na testiranje telesne pripravljenosti) izberite 

odgovor »Zavrnil«. 

 
3.3.12.2. Samoocena pogostosti doživljanja simptomov depresije 

 
Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku delavnice ter ob zaključku 

delavnice ( 

 

Slika 55). 
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Slika 55: Samoocena pogostosti doživljanja simptomov depresije 

 

 

3.3.12.3. Samoocena lastne zmožnosti vplivanja na svoje počutje  
 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku delavnice ter ob zaključku 

delavnice (Slika 56). 

Slika 56: Samoocena lastne zmožnosti vplivanja na svoje počutje 
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3.3.12.4. Samoocena prepričanja glede možnosti premagovanja depresije  

 
Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku delavnice ter ob zaključku 

delavnice (Slika 57). 

Slika 57: Samoocena prepričanja glede možnosti premagovanja depresije 

 

 

3.3.13. Delavnica »Podpora pri spoprijemanju s tesnobo« 

V kolikor želite vnesti podatke o udeležencih za delavnico »Podpora pri spoprijemanju s tesnobo« v 
aplikaciji izberite omenjeno delavnico, kot kaže Slika 8.  
 

Postopek v začetnem delu je enak kot je opisano v okviru delavnice »Zdravo hujšanje« (tj. od Error! 
Reference source not found. do Slika 18, z izjemo, da je potrebno kreirati identifikacijsko številko glede 
na izbrano delavnico – z inicialkami izbrane delavnice). Obrazci posameznih delavnic/ svetovanj se 
namreč od ID številke dalje med seboj razlikujejo. 

 

3.3.13.1. Prisotnost na delavnici  

Vprašanje je enako kot v Vprašalniku za oceno stanja udeleženca v delavnici »Podpora pri 
spoprijemanju z depresijo« (Slika 54). 
 
 

Temu sklopu (beleženje prisotnosti na delavnici) sledi vpis podatkov iz Vprašalnika za oceno stanja za 

delavnico Podpora pri spoprijemanju s tesnobo. V tem delu je potrebno poročati vstopne in zaključne 

ocena stanj po izbranih kazalnikih, ki so navedeni na strani 22. 

Pomembno: v koliko nimate podatka za udeleženca v izbrani časovni točki (udeleženec zavrne, 

udeleženca ni bilo na individualni posvet z DMS ali na testiranje telesne pripravljenosti) izberite 

odgovor »Zavrnil«. 
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3.3.13.2. Samoocena pogostosti doživljanja simptomov tesnobe  

 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku delavnice ter ob zaključku 

delavnice (Slika 58). 

Slika 58: Samoocena pogostosti doživljanja simptomov tesnobe 

 

 

3.3.13.3. Samoocena lastne zmožnosti vplivanja na svoje počutje  
 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku delavnice ter ob zaključku 

delavnice (Slika 59). 

Slika 59: Samoocena lastne zmožnosti vplivanja na svoje počutje 
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3.3.13.4. Samoocena prepričanja glede možnosti premagovanja anksioznih motenj  

 
Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku delavnice ter ob zaključku 

delavnice (Slika 60). 

Slika 60: Samoocena prepričanja glede možnosti premagovanja anksioznih motenj 

 

 

3.3.14. Delavnica »Spoprijemanje s stresom« 

V kolikor želite vnesti podatke o udeležencih za delavnico »Spoprijemanje s stresom« v aplikaciji 
izberite omenjeno delavnico, kot kaže Slika 8.  
 

Postopek v začetnem delu je enak kot je opisano v okviru delavnice »Zdravo hujšanje« (tj. od Error! 
Reference source not found. do Slika 18, z izjemo, da je potrebno kreirati identifikacijsko številko glede 
na izbrano delavnico – z inicialkami izbrane delavnice). Obrazci posameznih delavnic/ svetovanj se 
namreč od ID številke dalje med seboj razlikujejo. 

 

3.3.14.1. Prisotnost na delavnici  

Vprašanje je enako kot v Vprašalniku za oceno stanja udeleženca v delavnici »Podpora pri 
spoprijemanju z depresijo« (Slika 54). 
 

Temu sklopu (beleženje prisotnosti na delavnici) sledi vpis podatkov iz Vprašalnika za oceno stanja za 

delavnico Spoprijemanje s stresom. V tem delu je potrebno poročati vstopne in zaključne ocena stanj 

po izbranih kazalnikih, ki so navedeni na strani 22. 

Pomembno: v koliko nimate podatka za udeleženca v izbrani časovni točki (udeleženec zavrne, 

udeleženca ni bilo na individualni posvet z DMS ali na testiranje telesne pripravljenosti) izberite 

odgovor »Zavrnil«. 
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3.3.14.2. Samoocena pogostosti doživljanja napetosti, stresa ali pritiskov  

 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku delavnice ter ob zaključku 

delavnice (Slika 61). 

Slika 61: Samoocena pogostosti doživljanja napetosti, stresa ali pritiskov : 

 

 

3.3.14.3. Samoocena obvladovanja napetosti, stresa in pritiskov   
 

Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob začetku delavnice ter ob zaključku 

delavnice (Slika 62). 

Slika 62: Samoocena obvladovanja napetosti, stresa in pritiskov 
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3.3.15. Skupinsko/ individualno svetovanje za opuščanje kajenja 

V kolikor želite vnesti podatke o udeležencih za delavnico »Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja« 
oz. »Individualno svetovanje za opuščanje kajenja« v aplikaciji izberite omenjeno delavnico, kot kaže 
Slika 8.  
 

Postopek v začetnem delu je enak kot je opisano v okviru delavnice »Zdravo hujšanje« (tj. od Error! 
Reference source not found. do Slika 18, z izjemo, da je potrebno kreirati identifikacijsko številko glede 
na izbrano delavnico – z inicialkami izbrane delavnice). Obrazci posameznih delavnic/ svetovanj se 
namreč od ID številke dalje med seboj razlikujejo. 
 
Postopek pri »Individualnem svetovanju za opuščanje kajenja« se od »Skupinskega svetovanja za 
opuščanje kajenja« razlikuje v tej meri, da se pri »Individualnem svetovanju za opuščanje kajenja« 
vpiše le 1 ID številka udeleženca – tj. udeleženca, ki se je udeležil individualnega svetovanja. 

 

3.3.15.1. Prisotnost na srečanjih 

V okviru »Skupinskega/ individualnega svetovanja za opuščanje kajenja« se izvede 6 srečanj (Slika 63). 

V kolikor zabeležite večjo vrednost, kot jo aplikacija dovoljuje (največja možna vrednost je 6), vas bo 

aplikacija na to tudi opozorila. 

Slika 63: Prisotnost na srečanjih 

 

 

 

Temu sklopu (beleženje prisotnosti na srečanjih) sledi vpis podatkov iz Vprašalnika za oceno stanja za 

Skupinsko/ Individualno svetovanje za opuščanje kajenja. V tem delu je potrebno poročati vstopno 

in zaključno oceno stanja po izbranih kazalnikih, ki so navedeni na strani 22. 

Pomembno: v koliko nimate podatka za udeleženca v izbrani časovni točki (udeleženec zavrne, 

udeleženca ni bilo na individualni posvet z DMS ali na testiranje telesne pripravljenosti) izberite 

odgovor »Zavrnil«. 
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3.3.15.2. Fagerströmov test za zasvojenost z nikotinom 

Fagerströmov test za zasvojenost z nikotinom omogoča natančno oceno odvisnosti od nikotina, v 

skladu s katero se izdela terapija. Udeleženec delavnice lahko doseže od 0 do 10 točk. Le v kolikor bodo 

podani odgovori na vsa vprašanja, nam Fagerströmov test za zasvojenost z nikotinom omogoča 

natančno oceno zasvojenosti z nikotinom, v skladu s katero se izdela terapija. 

V primeru, da udeleženec ne poda odgovorov na vsa vprašanja, ni mogoče podati točne ocene 

zasvojenosti z nikotinom. (Slika 64 in Slika 65). 

Slika 64: Fagerströmov test za zasvojenost z nikotinom 
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Slika 65. Fagerströmov test za zasvojenost z nikotinom 

 

 

3.3.16. Delavnica »S sladkorno boleznijo skozi življenje« 

V kolikor želite vnesti podatke o udeležencih za delavnico »S sladkorno boleznijo skozi življenje« v 
aplikaciji izberite omenjeno delavnico, kot kaže Slika 8.  
 

Postopek v začetnem delu je enak kot je opisano v okviru delavnice »Zdravo hujšanje« (tj. od Error! 
Reference source not found. do Slika 18, z izjemo, da je potrebno kreirati identifikacijsko številko glede 
na izbrano delavnico – z inicialkami izbrane delavnice). Obrazci posameznih delavnic/ svetovanj se 
namreč od ID številke dalje med seboj razlikujejo. 
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3.3.16.1. Prisotnost na delavnici  

V okviru delavnice »S sladkorno boleznijo skozi življenje« se izvede 5 skupinskih srečanj (Slika 66).V 

kolikor zabeležite večjo vrednost, kot jo aplikacija dovoljuje (največja možna vrednost je 5), vas bo 

aplikacija na to tudi opozorila. 

Slika 66: Prisotnost na delavnici 

 

 
 

Temu sklopu (beleženje prisotnosti na srečanjih) sledi vpis podatkov iz Vprašalnika za delavnico S 

sladkorno boleznijo skozi življenje. V tem delu je potrebno poročati vstopno in zaključno oceno stanja 

po izbranih kazalnikih, ki so navedeni na strani 21.  

Pomembno: v koliko nimate podatka za udeleženca v izbrani časovni točki (udeleženec zavrne, 

udeleženca ni bilo na individualni posvet z DMS ali na testiranje telesne pripravljenosti) izberite 

odgovor »Zavrnil«. 

 

3.3.16.2. Trditve v okviru Vprašalnika za delavnico S Sladkorno boleznijo skozi življenje 

 
Odgovore na 10 trditev, ki so del vprašalnika, je možno ovrednotiti na enaki lestvici: od 1 (sploh se ne 

strinjam) do 5 (zelo se strinjam). Iz spustnega seznama izberite odgovor, ki ga je podal udeleženec ob 

začetku delavnice ter ob zaključku delavnice (Slika 67 in Slika 68). 
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Slika 67: Vprašalnik o življenju s sladkorno boleznijo (trditve 1 – 5) 
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Slika 68: Vprašalnik o življenju s sladkorno boleznijo (trditve 6 - 10) 
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3.3.17. Delavnica »Ali sem fit?« 

V kolikor želite vnesti podatke o udeležencih za delavnico »Ali sem fit?« v aplikaciji izberite omenjeno 

delavnico, kot kaže Slika 8. 

  

Postopek v začetnem delu je enak kot je opisano v okviru delavnice »Zdravo hujšanje« (tj. od Error! 
Reference source not found. do Slika 18, z izjemo, da je potrebno kreirati identifikacijsko številko glede 
na izbrano delavnico – z inicialkami izbrane delavnice). Obrazci posameznih delavnic/ svetovanj se 
namreč od ID številke dalje med seboj razlikujejo. 

 

V okviru rezultatov testiranja telesne pripravljenosti je potrebno poročati o aerobni zmogljivosti 

posameznika. Poročati je potrebno dejanske rezultate (NE ocene na podlagi rezultatov testiranja).  
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3.3.17.1. Testiranje telesne zmogljivosti – končan aerobni test 

Ko izberete ustrezen aerobni test, se vam odpre novo vprašanje, kjer izberete, ali je udeleženec aerobni 

test končal oziroma opravil. V primeru, da je udeleženec aerobni test končal, se vam odpre novo 

vprašanje s poljem (pri 6-minutni test hoje, 2-minutni test stopanja na mestu ter drugem aerobnem 

testu), v katerega vpišete numerično vrednost (Slika 69). Aplikacija vsebuje mejne vrednosti (»Max in 

Min« vrednost) in vas bo ob tipkarski napaki (oz. napačnem vnosu, ki presega mejno vrednost), 

opozorila. 

Slika 69: Testiranje telesne zmogljivosti – udeleženec je zaključil testiranje 
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3.3.17.2. Testiranje telesne zmogljivosti – nekončan aerobni test 

V primeru, da udeleženec testa telesne zmogljivosti ni končal, se vam odpre novo vprašanje s poljem, 

v katerega navedete razlog nedokončanega testa (Slika 70). Delni rezultat ob nedokončanem testu si 

zapišite na udeleženčev testni karton. To je referenčna vrednost udeleženca za primerjavo ob drugem 

testiranju. Delnega rezultata ne vnašate v aplikacijo! 

Slika 70: Testiranje telesne zmogljivosti – udeleženec ni zaključil testiranja 
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3.3.17.3. Testiranje telesne zmogljivosti – Preizkus hoje na 2km 

Pri preizkusu hoje na 2km vpisujete ITZ (indeks telesne zmogljivosti) in ne časa, potrebnega za 

prehojeno razdaljo 2km (Slika 71). V primeru, da je udeleženec končal Preizkus hoje na 2km, se vam 

odpre dodatno vprašanje, kjer izberete, ali je udeleženec dosegel pozitiven ali negativen rezultat. Če 

je udeleženec dosegel pozitiven rezultat, se vam odpre novo vprašanje, v katerega vpišete numerično 

vrednost. Aplikacija vsebuje mejne vrednosti (»Max in Min« vrednost) in vas bo ob tipkarski napaki 

(oz. napačnem vnosu, ki presega mejno vrednost), opozorila. V primeru negativnega rezultata vas bo 

opozorilo, da je bil za udeleženca izbran napačen test. Tudi v tem primeru vpišite dobljen rezultat.  

Slika 71: Testiranje telesne zmogljivosti– Preizkus hoje na 2km 
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3.3.18. Delavnica »Test telesne pripravljenosti za odrasle/ starejše« 

V kolikor želite vnesti podatke o udeležencih za delavnico »Test telesne pripravljenosti za 

odrasle/starejše « v aplikaciji izberite omenjeno delavnico, kot kaže Slika 8.   

  

Postopek v začetnem delu je enak kot je opisano v okviru delavnice »Zdravo hujšanje« (tj. od Error! 
Reference source not found. do Slika 18, z izjemo, da je potrebno kreirati identifikacijsko številko glede 
na izbrano delavnico – z inicialkami izbrane delavnice). Obrazci posameznih delavnic/ svetovanj se 
namreč od ID številke dalje med seboj razlikujejo. 

 

V okviru delavnice Test telesne pripravljenosti za odrasle/ starejše je potrebno poročati o meritvah, ki 

ste jih opravili pri udeležencu. Testi telesne pripravljenosti so razdeljeni na dve skupini, in sicer na teste 

za odrasle (AFT) ter na teste za starejše (SFT). Izberite, katero skupino testov telesne pripravljenosti 

ste pri udeležencu izvedli (Slika 72). 

Slika 72: Skupina testov telesne pripravljenosti 

 

3.3.18.1. Meritve 

Glede na izbrano skupino testov telesne pripravljenosti je potrebno vnesti rezultate meritev, ki ste jih 

izvedli pri udeležencu. Rezultate meritev arterijskega krvnega tlaka (AKT) in sestave telesa (ITM) se 

izvede tako pri testih za odrasle kot tudi pri testih za starejše. Ostale meritve se glede na izbrano 

skupino testov razlikujejo. Razpon možnih vrednosti je omejen na zgornjo in spodnjo mejo (»Max« in 

»Min« vrednost), kar pomeni, da pod in nad izbrano mejo oz. določeno omejitvijo ni možno vpisovati 

podatka. V kolikor zabeležite večjo ali manjšo vednost, kot jo aplikacija dovoljuje, vas bo aplikacija na 

to tudi opozorila.  
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3.3.18.1.1. Arterijski tlak in sestava telesa 

V prazni prostor vpišite arterijski krvni tlak (AKT) v mirovanju ter ITM udeleženca (Slika 73).  

Slika 73. Arterijski tlak in sestava telesa 

 

 

3.3.18.2. Meritve – skupina testov za odrasle (AFT) 

V nadaljevanju vpišite rezultate meritev, ki ste jih opravili pri udeležencu, pri katerem ste izvedli 

skupino testov telesne pripravljenost za odrasle (AFT). 
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3.3.18.2.1. Motorične sposobnosti – ravnotežje in agilnost 

V prazni prostor vpišite rezultat testa stoje na eni nogi ter rezultat teka v osmici (Slika 74).  

Slika 74: Test stoje na eno nogi in Tek v osmici 
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3.3.18.2.2. Mišično-skeletna pripravljenost – gibčnost 

V prazni prostor vpišite rezultat gibčnosti ramenskega obroča in vratu ter rezultat V-dosega sede (Slika 

75).  

Slika 75: Gibčnost ramenskega obroča in vratu ter V-doseg sede 
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3.3.18.2.3. Mišično-skeletna pripravljenost – mišična jakost, moč in vzdržljivost 

V prazni prostor vpišite rezultat zmogljivosti prijema, rezultat iztega trupa in rezultat delnega upogiba 

trupa (Slika 76).  

Slika 76: Zmogljivost prijema, Izteg trupa in Delni upogib trupa 
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V prazni prostor vpišite rezultat sklec z dotikom dlani ter rezultat skoka v višino z mesta (Slika 77). 

Slika 77: Sklece z dotikom dlani in Skok v višino z mesta 

 

 

3.3.18.2.4. Kardiorespiratorna pripravljenost – vzdržljivost srca, ožilja in dihal 

V okviru rezultatov testiranja telesne pripravljenosti je potrebno poročati o aerobni zmogljivosti 

posameznika. Poročati je potrebno dejanske rezultate (NE ocene na podlagi rezultatov testiranja). 

Delni rezultat ob nedokončanem testu si zapišite na udeleženčev testni karton. To je referenčna 

vrednost udeleženca za primerjavo ob drugem testiranju. Delnega rezultata ne vnašate v aplikacijo! 

 

Ko izberete test telesne pripravljenosti, ki ga je udeleženec opravil, se vam bo odprlo novo vprašanje s 

poljem, v katerega vpišete numerično vrednost. V kolikor udeleženec ni opravil testa, označite 

»Zavrnil« (Slika 78). V kolikor se je udeleženec testa udeležil, vendar ga ni dokončal, označite 

»Nedokončan test«. V tem primeru sem vam odpre dodatno okno, v katerega zapišete razlog 

nedokončanega testa (Slika 79).  
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3.3.18.2.4.1. Končan aerobni test 

Ko izberete ustrezen aerobni test, se vam odpre novo vprašanje, kjer izberete, ali je udeleženec aerobni 

test končal oziroma opravil. V primeru, da je udeleženec aerobni test končal, se vam odpre novo 

vprašanje s poljem (pri 6-minutni test hoje, 2-minutni test stopanja na mestu ter drugem aerobnem 

testu), v katerega vpišete numerično vrednost (Slika 78). Aplikacija vsebuje mejne vrednosti (»Max in 

Min« vrednost) in vas bo ob tipkarski napaki (oz. napačnem vnosu, ki presega mejno vrednost), 

opozorila. 

Slika 78: Testiranje telesne zmogljivosti – udeleženec je zaključil testiranje 
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3.3.18.2.4.2. Nedokončan aerobni test 

V primeru, da udeleženec testa telesne zmogljivosti ni končal, se vam odpre novo vprašanje s poljem, 

v katerega navedete razlog nedokončanega testa (Slika 79). Delni rezultat ob nedokončanem testu si 

zapišite na udeleženčev testni karton. To je referenčna vrednost udeleženca za primerjavo ob drugem 

testiranju. Delnega rezultata ne vnašate v aplikacijo! 

Slika 79: Testiranje telesne zmogljivosti – udeleženec ni zaključil testiranja 
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3.3.18.3. Meritve – skupina testov za starejše (SFT) 

V nadaljevanju vpišite rezultate meritev, ki ste jih opravili pri udeležencu, pri katerem ste izvedli 

skupino testov telesne pripravljenost za starejše (SFT). 

3.3.18.3.1. Motorične sposobnosti – ravnotežje in agilnost 

V prazni prostor vpišite rezultat testa stoje na eni nogi ter rezultat testa vstani in pojdi (2,4m) (Slika 

80). 

Slika 80: Test stoje na eno nogi in Časovno merjeni vstani in pojdi test (2,4m) 
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3.3.18.3.2. Mišično-skeletna pripravljenost – gibčnost 

V prazni prostor vpišite rezultat dosega sede na stolu in rezultat dotika dlani za hrbtom (Slika 81).  

Slika 81: Doseg sede na stolu in Dotik dlani za hrbtom 
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3.3.18.3.3. Mišično-skeletna pripravljenost – mišična jakost, moč in vzdržljivost 

V prazni prostor vpišite rezultat vstajanja s stola ter rezultat upogiba komolca (Slika 82).  

Slika 82: Vstajanje s stola in Upogib komolca 

 

 

3.3.18.3.4. Kardiorespiratorna pripravljenost – vzdržljivost srca, ožilja in dihal 

V okviru rezultatov testiranja telesne pripravljenosti je potrebno poročati o aerobni zmogljivosti 

posameznika. Poročati je potrebno dejanske rezultate (NE ocene na podlagi rezultatov testiranja). 

Delni rezultat ob nedokončanem testu si zapišite na udeleženčev testni karton. To je referenčna 

vrednost udeleženca za primerjavo ob drugem testiranju. Delnega rezultata ne vnašate v aplikacijo! 

Ko izberete test telesne pripravljenosti, ki ga je udeleženec opravil, se vam bo odprlo novo vprašanje 

s poljem, v katerega vpišete numerično vrednost. V kolikor udeleženec ni opravil testa, označite 

»Zavrnil« (Slika 83). V kolikor se je udeleženec testa udeležil, vendar ga ni dokončal, označite 

»Nedokončan test«. V tem primeru sem vam odpre dodatno okno, v katerega zapišete razlog 

nedokončanega testa. (Slika 84). 
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3.3.18.3.4.1. Končan aerobni test 

Ko izberete ustrezen aerobni test, se vam odpre novo vprašanje, kjer izberete, ali je udeleženec aerobni 

test končal oziroma opravil. V primeru, da je udeleženec aerobni test končal, se vam odpre novo 

vprašanje s poljem (pri 6-minutni test hoje, 2-minutni test stopanja na mestu ter drugem aerobnem 

testu), v katerega vpišete numerično vrednost (Slika 83). Aplikacija vsebuje mejne vrednosti (»Max in 

Min« vrednost) in vas bo ob tipkarski napaki (oz. napačnem vnosu, ki presega mejno vrednost), 

opozorila. 

Slika 83: Testiranje telesne zmogljivosti – udeleženec je zaključil testiranje 
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3.3.18.3.4.2. Nedokončan aerobni test 

V primeru, da udeleženec testa telesne zmogljivosti ni končal, se vam odpre novo vprašanje s poljem, 

v katerega navedete razlog nedokončanega testa (Slika 84). Delni rezultat ob nedokončanem testu si 

zapišite na udeleženčev testni karton. To je referenčna vrednost udeleženca za primerjavo ob drugem 

testiranju. Delnega rezultata ne vnašate v aplikacijo! 

Slika 84: Testiranje telesne zmogljivosti – udeleženec ni zaključil testiranja 
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1.1.1. Presejanje za funkcijsko manjzmožnost 

V kolikor želite vnesti podatke o udeležencih za »Presejanje za funkcijsko manjzmožnost« v aplikaciji 
izberite omenjeno delavnico, kot kaže Slika 8.  
 

Postopek v začetnem delu je enak kot je opisano v okviru delavnice »Zdravo hujšanje« (tj. od Error! 
Reference source not found. do Slika 18, z izjemo, da je potrebno kreirati identifikacijsko številko glede 
na izbrano delavnico – z inicialkami izbrane delavnice). Obrazci posameznih delavnic/ svetovanj se 
namreč od ID številke dalje med seboj razlikujejo. 

 
 

V okviru presejanja za funckjsko manjzmožnost je potrebno na podlagi predhodno izpolnjenega 

vprašalnika in morebitnega dodatnega funkcijskega testa določiti, ali je pri udeležencu funkcijska 

manjzmožnost prisotna ali ne (Slika 85). 

Slika 85: Presejanje za funkcijsko manjzmožnost 
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