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SHEMATIČNI PRIKAZ ANKETE 
 

Orodja za izvedbo ankete: 

1. stik (osebni) 

Aktivnosti: 

 

Izdelki: 

Motivacijska in pomožna gradiva 
(papirna ali elektronska oblika) 

Darilo za anketiranca 

Predstavitev in motivacija za 
izvedbo ankete 

Pristanek na anketo.  

Prenosni računalnik z vprašalnikom 
(SQ2A oz. SQ2B) (aplikacija) 

Izvedba vprašalnika SQ2A 
oz. SQ2B,  

Izpolnjen vprašalnik (SQ2A oz. 
SQ2B) za anketiranca. 

Prenosni računalnik z aplikacijo OPKP 

Obrazec Priklic jedilnika (PJ) 

Slikovno gradivo za oceno porcij 
(papirna oblika) 

Podporne kartice 

Zapis prvega Priklica 
jedilnika (PJ) v OPKP 

aplikacijo  

 

Zapis jedilnika za prvi dogovorjeni 
dan v OPKP. 

 

Tehtnica, višinomer Antropometrične meritve Telesna masa, telesna sestava in 
telesna višina anketiranca vnesena 

v vprašalnik (SQ2A oz. SQ2B) 
(aplikacija). 

Slikovno gradivo za oceno porcij 
(papirna oblika) in Obrazec Priklic 

jedilnika (PJ) ter podporne kartice, ki 
ostaneta anketirancu 

Dogovor za izvedbo drugega 
Priklica jedilnika (PJ) v OPKP 

aplikacijo  

Dogovorjen termin za drugo 
izvedbo.   

Opomba: trajanje 60-80 min 

 

 

Orodja za izvedbo ankete: 

2. stik (telefonski) 

Aktivnosti: 

 

Izdelki: 

Telefon  

Računalnik z aplikacijo OPKP 

Obrazec Priklic jedilnika (PJ) 

Podporne kartice 

Slikovno gradivo za oceno porcij 
(papirna oblika) + kuverta 

Zapis drugega Priklica jedilnika 
(PJ) v OPKP aplikacijo  

 

Zapis jedilnika za drugi 
dogovorjeni dan v OPKP. 

Opomba: trajanje 20 min 

 

 



 

 

Pojasnila: 

Anketni vprašalnik za mladostnika (SQ2_A)  
Anketni vprašalnik za odraslega (SQ2_B) 

Vprašalnik sestavljajo splošna vprašanja in 
vprašanja o pogostosti uživanja določenih živil – 
pripravljen v 1ka. Vprašalnik SQ2_A in SQ2_B se 
razlikujeta le v nekaj vprašanjih  (cca 15%) in v 
načinu naslavljanja (vikanje/tikanje).  

Priklic jedilnika (PJ) z navodili Obrazec za vpisovanje zaužitih količin hrane 
prejšnji dan. 

Slikovno gradivo Slike jedi za oceno velikosti porcij. 

Aplikacija OPKP Računalniški program za vnos podatkov o vrsti  
in količini zaužite hrane. 

Motivacijska in pomožna gradiva  

Prvi dan Glej shematični časovni prikaz stikov. 

Drugi dan  

Delovnik  

Vikend  
 

SHEMATIČNI ČASOVNI PRIKAZ STIKOV 
PON TOR SRE ČET PET SOB NED PON TOR VMES   

1.DAN 1.STIK        1-3 
TEDNE 

2.DAN 2.STIK 

 1.DAN 1.STIK       1-3 
TEDNE 

2.DAN 2.STIK 

  1.DAN 1.STIK      1-3 
TEDNE 

2.DAN 2.STIK 

   1.DAN 1.STIK     1-3 
TEDNE 

2.DAN 2.STIK 

    1.DAN 1.STIK    1-3 
TEDNE 

2.DAN 2.STIK 

     1.DAN 1.STIK   1-3 
TEDNE 

2.DAN 2.STIK 

      1.DAN 1.STIK  1-3 
TEDNE 

2.DAN 2.STIK 

»Anketiranec Janez Novak (mladostnik) je izbran za anketo in je označen v seznamu za anketiranje, da mora 
biti priklic jedilnika opravljen na delovni dan (prvi dan). Anketar ga obišče na dan med torkom in soboto, 
tako da bo zapis jedilnika vedno ustrezal delovnemu dnevu (od ponedeljka do petka). Pred tem je prejel na 
svoj domači naslov obvestilno pismo o napovedanem obisku. V tem primeru mora biti tudi drugi dogovorjeni 
dan delovni dan«.   

 
»Anketiranka Mojca Novak (odrasla) je izbrana za anketo in je označena v seznamu za anketiranje, da mora 
biti priklic jedilnika opravljen na vikend (prvi dan). Anketar jo obišče na nedeljo ali ponedeljek, tako da bo 
zapis jedilnika vedno ustrezal vikendu (soboti ali nedelji). Pred tem je prejela na svoj domači naslov 
obvestilno pismo o napovedanem obisku. V tem primeru mora biti tudi drugi dogovorjeni dan vikend«.   



 

 

1 = v celoti izvedene aktivnosti 1. stika (predstavitev, osebna izvedba 24h 
jedilnika prejšnjega dne, antropometričniemeritve in izvedba vprašalnika) 
2 = delno izvedene aktivnosti 1. Stika 
3 =  stik z izbrano osebo, vendar brez izvedenih aktivnosti 
4 = stik z nekom; ni znano, ali je izbrana oseba 
5 = stik z nekom DRUGIM (ni izbrana oseba) 
6 = BREZ STIKA (nikogar doma ...) 
7 = naslov ne obstaja (nenaseljeno, podrto, ustanova …) 

1. (PRVI) STIK 
»Pripravite prenosni računalnik z naloženim vprašalnikom SQ2_A (mladostnik) oz. SQ2_B (odrasli), izberete 
zavihek Status ankete,  pred anketo že pripravite-odprete profil izbrane anketirane osebe Janeza  Novaka in 
vpišete šifro izbrane osebe in anketarja ter vpisujete ostale podatke« 
 
Šifra izbrane osebe:  |___|___|___|___|___|         
 
Šifra anketarja:  |___|___|___|            
 
A1  Poskusi navezave PRVEGA stika z izbrano osebo 
 

Zmenek oz. 
naslednji stik Zap. št. Datum Ura Vrsta 

stika Rezultat Zavračanje Opombe 
(podrobnosti o stiku, dogovoru ipd.) Datum Ura 

1  .      . 

2  .      . 

3  .      . 

4  .      . 

5  .      . 

6  .      . 

7  .      . 

8  .      . 

9  .      . 

10  .      . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Telefonska številka izbrane osebe za stik: 
   
Stacionarno omrežje  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|   
                               
 
Mobilno omrežje         |___|___|___|___|___|___|___|___|___|   

1 = osebni stik 
2 = osebni stik, vendar prek 
domofona 
9 = drugo (opiši) 

Ob zavračanju: 

Na lestvici od 1 do 5 ocenite stopnjo zavračanja, kjer 1 
pomeni blago zavračanje, 5 pa dokončno zavračanje. 



 

 

1.1 STATUS OB VZPOSTAVITVI 1. STIKA 

»Nadaljujete z izpolnjevanjem Statusa ankete« 
 
 
A11  Ali obstaja stanovanje na naslovu izbrane osebe? 
 

1 – Da, stanovanje obstaja in je naseljeno. 
2 – Da, stanovanje obstaja, vendar ni naseljeno. 

3 – 
Ne, stanovanja ni (npr. poslovni prostor, porušena stavba 
ipd.). 

4 – Počitniška hiša, zidanica ipd. 
5 – Stanovanja ni mogoče določiti. 

6 – 
Drugo, vezano na naslov izbrane osebe. Kaj? 
________________ . 

 
Vprašanje A12 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je A11=1. 
A12  Izbrana oseba … 
  

1 – na tem naslovu stanuje. 
2 – stanuje drugje v Sloveniji. 
3 – stanuje v tujini. 

4 – 
živi v skupinskem gospodinjstvu (npr. domu upokojencev, 
samostanu). Kje? 
______________________________________ . 

5 – je umrla. 
6 – je neznana na tem naslovu. 

7 – 
drugo, vezano na izbrano osebo. Kaj? 
______________________ . 

 
Vprašanje A13 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je A11=1 in A12=1. 
A13  Ali bo na vprašanja odgovarjala izbrana oseba? 
 

1 – Da. 
2 – Ne. 

 
 
Končno stanje anketiranca pri anketarju: v primeru, da je izbrana in ustrezna oseba dosegljiva v drugem času, potem 
še ne govorimo o končnem stanju; pojdite na prvo stran in vpišite ponoven zmenek. 
 
 
A14 Zakaj izbrana oseba ne želi sodelovati? 
 

Oseba zavrača sodelovanje… 

1 – 
Zaradi prezaposlenosti, pomanjkanja časa, neprimernega 
trenutka. 

2 – Ker ima slabe izkušnje z anketiranjem. 
3 – Ker načelno odklanja anketiranje. 
4 – Drugi razlogi, kateri?_________________ 
5 – Oseba je odstotna v obdobju zbiranja podatkov. 
Drugi razlogi: 
6 – Oseba ni zmožna sodelovati (bolezen ipd.). 

  Konec anketiranja (neustreznost) 

  Konec anketiranja (neustreznost) 

   Konec anketiranja (neustreznost) 



 

 

7 – Drugi razlogi, kateri: ________________ 
 
»Janez Novak, ki je bil  izbran v vzorec, bo odgovarjal na vprašanja. Razložite mu potek ankete in ga 
motivirajte za sodelovanje – izročite mu darilo.«  
 

1.2 SQ2_A – VPRAŠALNIK ZA MLADOSTNIKE 

»Pripravite prenosni računalnik z naloženim vprašalnikom SQ2_A (mladostnik), izberete zavihek Vprašalnik 
za mladostnike SQ2_A,  pred tem že imate pripravljen-odprt profil izbrane anketirane osebe Janeza 
 Novaka.« 
 
 
ŠTEVILO OBROKOV Želeli bi ti postaviti nekaj vprašanj o tem, kako pogosto uživaš posamezne obroke hrane.   
 
 
Q9 - Kako pogosto med tednom (od ponedeljka do petka) uživaš posamezne obroke?  
 

 vse dni štiri dni tri dni dva dneva en dan nikoli Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

zajtrk         
dopoldanska malica         
kosilo         
popoldanska malica         
večerja         
priložnostni obrok (npr. 
prigrizek pred 
televizijo) 

        

 
 
Q10 - Kako pogosto med vikendom (soboto in nedeljo) uživaš posamezne obroke?  
 

 oba dneva en dan nikoli Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

zajtrk      
dopoldanska malica      
kosilo      
popoldanska malica      
večerja      
priložnostni obrok (npr. prigrizek pred televizijo)       
 
 
TVOJE PREHRANSKE NAVADE 
  
 
Q11 - Če bi imel ali imaš na voljo izbiro porcije v nekem gostinskem lokalu, kakšno bi izbral oziroma običajno 
izbereš zase?  
 

 veliko porcijo  
 običajno porcijo  
 malo porcijo  
 odvisno od tega, kako sem lačen  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q12 - Ali hrano pri mizi dodatno soliš?  
 



 

 

 nikoli ne dosolim pripravljene hrane  
 hrano najprej poskusim in po potrebi dosolim  
 hrano brez predhodnega poskušanja vedno dosolim  

 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q13 - Ali vidne maščobe pri mesu...?  
 

 povsem odstranim  
 delno odstranim  
 ne odstranim  
 ne uživam mesa  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q14 - S koliko polnimi čajnimi žličkami ali vrečkami sladkorja oz. medu ali sladkih sirupov  si običajno sladkaš 
skodelico kave ali čaja?  
 

 3 žličke 
oz. vrečke 

ali več  

2 žlički oz. 
vrečki  

1 žlička 
oz. vrečka 

1/2 žličke 
oz. vrečke 
ali manj 

ne dodam 
sladkorja  

ne pijem 
kave/čaja 

Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

Skodelica kave oz. čaja         
 
 
Q15 - Nekateri uživajo živila iz vseh skupin živil, drugi pa določene skupine živil izpuščajo iz svoje prehrane. 
Kakšen je tvoj način prehranjevanja?  
 

 uživam mešano prehrano (uživam vse skupine živil, tudi meso)  
 delno vegetarijanstvo (ne jem mesa, uživam pa ribe in/ali perutninsko meso in/ali mlečne izdelke in/ali jajca)  
 ovo-lakto vegetarijanstvo (ne jem mesa, vendar jem mleko, mlečne izdelke in jajca)  
 veganstvo (ne uživam nobenih izdelkov živalskega izvora, torej ne mleka, ne jajc, ne mesa in ne rib)  
 frutarijanstvo (uživam pretežno surovo sadje, nekatere vrste zelenjave, semen, kalčkov, oreškov)  
 makrobiotično prehranjevanje (iščem ravnotežje med živili tipa ying in yang, živila živalskega izvora postopno 

opuščam)   
 Drugo:  
 Ne vem  

 Ne želim odgovoriti  
 
 
Q16 - Ali si na dieti?  
 

 predpisana dieta s strani zdravnika  
 dieta zaradi hujšanja, vzdrževanja telesne teže, krepitve zdravja, krepitev mišic, priporočil prijateljev, medijev ipd.  
 nisem na dieti  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
IF Q16 = [1]   
Q17 - Prosim navedi katera dieta:  
 
 
  

 
 
IF Q16 = [2]   



 

 

Q18 - Prosim navedi katera dieta:  
 
 
  

 
 
 
TVOJA POGOSTOST UŽIVANJA POSAMEZNIH ŽIVIL Zanima nas, kako pogosto si užival naslednja živila v 
zadnjih 12 mesecih? (pri sezonskem uživanju živil poskušaj podati odgovor za povprečno uživanje živila skozi celo 
leto- npr. v primeru, da jeste jagodičevje v obdobju od junija do avgusta 2-3 dni na teden, označi v tabeli 1 krat 
tedensko).   
 
»Anketiranemu Janezu Novaku ponudite Podporne kartice za lažje reševanje tega sklopa  vprašalnika. 
Razložite mu način poročanja in ga spodbujajte k sodelovanju.«  
 
Q19 - ŽITA IN ŽITNI IZDELKI Označi kako pogosto uživaš naslednja živila v običajni porciji.  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Beli, pol beli kruh 
(kruh, žemlja, toast, 
prepečenec)  

         

Črni, polnozrnati kruh 
(kruh, žemlja, toast, 
prepečenec)  

         

Naravni kosmiči, kaše 
(ovseni, rženi, ipd.)            
Sladki koruzni, 
hrustljavi kosmiči, 
čokolino  

         

Riž          
Testenine          
Rogljički, zavitki, 
potica, buhtelj in drugo 
sladko listnato in 
kvašeno pecivo 

         

Torta, rolada, biskviti          
Piškoti, napolitanke in 
drugo drobno sladko 
pecivo  

         

Slanik, burek, pica in 
drugo listnato in 
kvašeno slano pecivo  

         

Čips, palčke, smoki in 
drugo drobno slano 
pecivo  

         

Ocvrti krofi, miške, 
flancati in podobno 
sladko ocvrto kvašeno 
pecivo  

         

Kupljene zamrznjene 
močnate jedi (npr. 
svaljki, cmoki ipd.)  

         

 
Q20 - MLEKO IN MLEČNI IZDELKI TER NADOMESTKI Označi kako pogosto uživaš naslednja živila v 
običajni porciji 



 

 

  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Mleko (tudi v beli kavi, 
kakavu ipd.)           
Jogurt, kislo mleko, 
kefir, skuta in drugi 
fermentirani mlečni 
izdelki 

         

Sir, sirni namazi          
Mlečni sladoled in 
industrijski mlečni 
deserti (npr. mlečni 
puding) 

         

Sojino mleko in napitki          
Riževo mleko in napitki          
 
 
Q21 - SADJE Označi kako pogosto uživaš naslednja živila v običajni porciji  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Sadje (sveže vseh vrst)          
Jagode, maline, 
borovnice in drugo 
jagodičevje 

         

Predelano sadje 
(kompot, sadje v 
pločevinki, čežana ipd.)  

         

Suho sadje (rozine, 
dateljni, suhe slive, fige 
ipd.)  

         

Slani oreški (arašidi, 
pistacija ipd.)           
Nesoljeni oreški in 
semena (arašidi, lešniki, 
mandlji, orehi ipd.)  

         

 
 
Q22 - ZELENJAVA IN KROMPIR Označi kako pogosto uživaš naslednja živila v običajni porciji  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Zelenjava (sveža vseh 
vrst)          
Vse vrste listnate 
zelenjave (zelena solata, 
regrat, rukola, špinača, 
blitva) 

         

Fižol, grah, leča in 
druge stročnice          
Cvetača, brokoli, sveže 
zelje, ohrovt in druge 
kapusnice  

         

Korenje, repa, koleraba 
in druge korenovke in          



 

 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
gomoljnice (razen 
krompirja) 
Krompir (v kosih, pire, 
ocvrt, njoki, ipd.)           
Ocvrti krompirček in 
druge ocvrte zelenjavne 
priloge  

         

Paradižnik, paprika, 
kumare in druge 
plodovke  

         

Divje gobe          
Konzervirana zelenjava          
Kislo zelje, kisla repa          
 
 
  
Q23 - MESO, MESNI IZDELKI, RIBE TER NADOMESTKI Označi kako pogosto uživaš naslednja živila v 
običajni porciji  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na danj 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali man 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Perutnina in drugo belo 
meso          
Goveje, telečje, svinjsko 
meso          
Ovčje, kozje, konjsko in 
drugo rdeče meso          
Drobovina (jetra, 
ledvica ipd.)          
Mesni izdelki (klobase, 
šunka, salama, 
hrenovke, paštete ipd.)  

         

Sladkovodne ribe 
(postrv, panga, som, 
zlatovčica, ipd.) 

         

Morske ribe (sardela, 
oslič, brancin, orada, 
ipd.) 

         

Morski sadeži (školjke, 
lignji, škampi, jastogi, 
hobotnica, ipd.)  

         

Ribje konzerve in 
paštete (tuna, sardine, 
inčuni ipd.)  

         

Divjačina          
Ocvrto panirano meso, 
ribe          
Nadomestki mesa (soja, 
tofu, seitan)           
Hitra prehrana, ki 
vsebuje meso (Hot dog, 
pizza, mesni burek, 
hamburger, kebab ipd.) 

         

 
Q24 - MAŠČOBE IN MAŠČOBNA ŽIVILA Označi kako pogosto uživaš naslednja živila v običajni porciji  
 



 

 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Oljčno olje           
Bučno olje          
Maslo           
Svinjska mast, zaseka in 
ocvirki          
Margarina za mazanje          
Rastlinska mast ali trdna 
margarina za peko          
Kokosova in palmina 
maščoba          
 
 
Q25 - SLADKOR, SLADILA TER DRUGA PRETEŽNO SLADKA ŽIVILA Označi kako pogosto uživaš 
naslednja živila v običajni porciji  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Med          
Čokolada, čokoladno-
lešnikov namaz (viki 
krema, nutela, ipd.) 

         

Sadno žitne rezine (npr. 
frutabela)           
Džem, marmelada in 
drugi sadni namazi           
Bonboni           
Sladila (tablete, sirupi, v 
prahu, npr. stevia, 
natreen)  

         

 
 
Q26 – PIJAČE Označi kako pogosto uživaš naslednje pijače v običajni količini   
 

 1 -3x na 
dan ali 

pogosteje 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Voda (iz pipe, 
embalirana brez okusa)           
Mineralna voda           
Sadni sok (sveže 
stisnjen "Smoothie" in 
sok s 100% sadnim 
deležem)  

         

Osvežilne 
brezalkoholne gazirane 
pijače (kole, fante ipd.)  

         

Brezalkoholne 
negazirane pijače (fruc, 
ledeni čaj, sok iz 
sadnega sirupa ipd.)  

         

Sadni in zeliščni čaji 
(kamilični, žajbljev, 
planinski ipd.) 

         

Pravi (zeleni in črni) čaj          
Prava kava           



 

 

 1 -3x na 
dan ali 

pogosteje 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Energijske pijače 
(redbul, shark ipd.)           
Alkoholne pijače (pivo, 
radler, vino ipd.)          
 
 
Q27 – DRUGO Označi kako pogosto uživaš naslednja živila v običajni porciji  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Gotove in pol gotove 
jedi (jedi iz pločevink, 
juhe iz vrečk, omake za 
testenine ipd.) 

         

Jedi z dodanimi 
vitamini/minerali 
(mleko s kalcijem, jajca 
z omega-3) 

         

Probiotični jogurt in 
drugi probiotični izdelki          
 
 
 
PREHRANSKA DOPOLNILA    
 
Q28 - Ali si v zadnjih 12 mesecih užival prehranska dopolnila (vitamine, minerale, proteine v kapsulah, v 
tabletah, v praških, ipd.)?  
 

 da  
 ne  

 
 
IF Q28 = [1]   
Q29 - Prosimo označi katere skupine prehranskih dopolnil si užival v zadnjih 12 mesecih in kako pogosto:  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na  mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Vitamini          
Minerali          
Multivitaminski 
pripravki          
Cedevita          
Pripravki za krepitev 
mišic (npr. sirotka v 
prahu, sojine 
beljakovine, glutamin, 
kreatin ipd.) 

         

Maščobe in maščobne 
kisline (ribje olje, 
omega 3 in omega 6 
maščobne kisline) 

         

Rastlinski izvlečki          
Probiotiki, prebiotiki, 
kolostrumi          
Čebelji izdelki razen          



 

 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na  mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
medu (npr. propolis, 
matični mleček) 
Preparati iz alg          
Drugo (navedi):          
 
 
IF Q28 = [1]   
IF Q29a = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]   
Q30 - Katere vitamine si užival?  
Možnih je več odgovorov  
 

 vitamin C  
 vitamin D  
 folna kislina  
 Drugo (navedi):  

 
 
IF Q28 = [1]   
IF Q29b = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]   
Q31 - Katere minerale si užival?  
Možnih je več odgovorov  
 

 kalcij  
 železo  
 magnezij  
 fluor  
 Drugo (navedi):  

 
 
IF Q28 = [1]   
Q32 - Kje najpogosteje kupuješ oz. dobiš prehranska dopolnila?  
Možnih je več odgovorov  
 

 v lekarni   
 v specializirani trgovini z zdravo hrano oz. športno prehrano   
 v običajni trgovini z živili ali kozmetiko   
 preko interneta   
 v fitnesu oz. klubu   
 preko distributerja, svetovalca oz. zastopnika (npr. herbalife)   

 doma (mi jih kupijo straši/skrbniki)  
 Drugo (navedi):  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
TVOJ ODNOS DO SAMEGA SEBE 
  
Q33 - Ali se samemu sebi zdiš: (opcijsko)  
 

 precej pretežek  
 nekoliko pretežek  
 ravno prav težek  
 nekoliko prelahek  
 precej prelahek  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 



 

 

 
Q34- Ali si trenutno na shujševalni dieti oziroma počneš karkoli, da bi shujšal? (opcijsko)  
 

 ne, moja teža je v redu  
 ne, vendar pa bi moral malo shujšati  
 ne, ker se moram zrediti  
 da  
 drugo (navedi):  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
 
TVOJE ZDRAVSTVENO STANJE 
  
 
Q40 - Kako bi na splošno ocenil svoje splošno zdravstveno stanje?  
 

 zelo dobro  dobro  niti dobro, 
niti slabo  

slabo  zelo slabo  Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

         
 
 
 
Q41 - Kako pogosto se počutiš napeto, pod stresom ali velikim pritiskom?   
 

 vsak dan  
 pogosto  
 občasno  
 zelo redko  
 nikoli  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
 
Q42 - Ali imaš katero od dolgotrajnih bolezni, oviranosti ali drugih bolezenskih stanj (npr. diabetes, 
slabovidnost, gibalna oviranost, celiakija, alergija...)?  
 

 ne  
 da, katero:  
 ne vem  
 ne želim odgovoriti  

 
 
TVOJE IZKUŠNJE S KAJENJEM 
  
 
Q43 - Ali sedaj kadiš oziroma si kadarkoli kadili (cigarete, cigarilose, cigare, pipe tobaka...) ?  
 

 sedaj kadim  
 sedaj ne kadim, a prej sem kadil  
 ne kadim in nisem nikoli kadil  
 ne vem  
 ne želim odgovoriti  

 
 
IF Q43 = [2, 1]   
Q44 - Kakšen kadilec si (ali si bil) ?  
 



 

 

 reden, kadim (kadil sem) vsak dan  
 občasen, ne kadim (nisem kadil) vsak dan  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
TVOJE SPANJE 
  
Q45 - Oceni, koliko ur v povprečju spiš...  
 
 
MED TEDNOM 

(od ... 
  OB KONCU 

TEDNA ... 
  

 
 
TELESNA AKTIVNOST Postavili ti bomo vprašanja o času, ki ga porabiš za različne telesne aktivnosti v običajnem 
tednu. Prosimo, da odgovoriš na naslednja vprašanja tudi, če se ti zdi, da sploh nisi telesno aktiven.   
 
 
Najprej pomisli na čas, ki ga porabiš za IZVAJANJE RAZLIČNIH AKTIVNOSTI. Pod aktivnosti razumemo vse, 
kar moraš opravljati, npr. učenje, hišna opravila, plačano in neplačano delo  ipd.  
 
 
Q46 - Kaj od naslednjega najbolje opiše tvojo GLAVNO AKTIVNOST, ki jo opravljaš? Bi rekel, da je tvoja glavna 
aktivnost ... 
  
 

 večinoma sedeča ali stoječa  
 večinoma hoja ali fizično zmerno zahtevna opravila  
 večinoma težka ali fizično zahtevna opravila  
 ne opravljam nobenih aktivnosti   
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Naslednja vprašanja NE vključujejo telesne aktivnosti, povezane z aktivnostmi, ki si jih že navedel. Zdaj bi 
te vprašali o tem, kako PRIDEŠ S KRAJA NA KRAJ, npr. v šolo, po nakupih ali v trgovino.  
 
 
 
Q47 - Koliko dni v običajnem tednu HODIŠ neprekinjeno vsaj 10 min, da prideš s kraja na kraj?  
 

 Niti enega  
 En dan  
 Dva dni  
 Tri dni  
 Štiri dni  
 Pet dni  
 Šest dni  
 Vseh sedem dni  
 Nikoli ne izvajam tovrstnih telesnih dejavnosti  



 

 

 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
IF Q47 = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]   
Q48 - Koliko časa v običajnem dnevu HODIŠ, da prideš s kraja na kraj? (Seštej le razdalje, ko hodiš najmanj 
10 minut neprekinjeno.)  
 

 10 do manj kot  30 minut na dan  
 30 do manj kot 60 minut na dan  
 1 do manj kot 2 uri na dan  
 2 do manj kot 3 ure na dan  
 3 ure ali več na dan  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q49 - Koliko dni v običajnem tednu KOLESARIŠ, ROLAŠ... neprekinjeno najmanj 10 minut  , da pridete s 
kraja na kraj? (Vključena so tudi potovanja z ostalimi prevoznimi sredstvi, ki niso na motorni pogon: 
skiro, rolerji, kotalke ali skateboard.)   
 

 Niti enega  
 En dan  
 Dva dni  
 Tri dni  
 Štiri dni  
 Pet dni  
 Šest dni  
 Vseh sedem dni  
 Nikoli ne izvajam tovrstnih telesnih dejavnosti  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
IF Q49 = [3, 4, 5, 6, 7, 8, 2]   
Q50 - Koliko časa v običajnem dnevu KOLESARIŠ, ROLAŠ...., da prideš s kraja na kraj? (Vključena so tudi 
potovanja z ostalimi prevoznimi sredstvi, ki niso na motorni pogon: skiro, rolerji, kotalke ali skateboard.)   
 

 10 do manj kot 30 minut na dan  
 30 do manj kot 60 minut na dan  
 1 do manj kot 2 uri na dan  
 2 do manj kot 3 ure na dan  
 3 ure ali več na dan  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  



 

 

 
 
Naslednja vprašanja NE vključujejo dela in prevoza, ki si ju že navedel. Zdaj bi te vprašali o ŠPORTU, 
TELESNI PRIPRAVLJENOSTI IN REKREATIVNIH (prostočasnih) telesnih aktivnostih, pri katerih se ti vsaj malo 
pospeši dihanje ali srčni utrip, npr. hitra hoja, igre z žogo, tek, kolesarjenje ali plavanje, pohodništvo.  
 
 
Q51 - Koliko dni v običajnem tednu se vsaj 10 minut neprekinjeno ukvarjaš s ŠPORTOM, TELESNO 
PRIPRAVLJENOSTJO IN REKREATIVNO (prostočasno) telesno aktivnostjo?  
 

 Niti enega  
 En dan  
 Dva dni  
 Tri dni  
 Štiri dni  
 Pet dni  
 Šest dni  
 Vseh sedem dni  
 Nikoli ne izvajam tovrstnih telesnih dejavnosti  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
IF Q51 = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]   
Q52 - Koliko časa v običajnem tednu se posvetiš ŠPORTU, TELESNI PRIPRAVLJENOSTI ali REKREATIVNIM 
(prostočasnim) telesnim aktivnostim?  
 
 

  ur   minut na teden 

 
 Ne vem 
 Ne Å¾elim odgovoriti 

 
Q53- Koliko dni v običajnem tednu izvajaš posebej zasnovane AKTIVNOSTI ZA KREPITEV MIŠIC, kot npr. 
vadba za moč ali vaje za krepitev mišic? Upoštevaj vse tovrstne dejavnosti, tudi če si jih že prej navedel.  
 

 Niti enega  
 En dan  
 Dva dni  
 Tri dni  
 Štiri dni  
 Pet dni  
 Šest dni  
 Vseh sedem dni  



 

 

 Nič od navedenega  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q54 - Si dnevno povprečno telesno aktiven/a vsaj 30 minut ali skupno 150 minut na teden? Upoštevaj 
aktivnosti pri vsakodnevnih opravilih in v prostem času.  
 

 da  
 ne  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 

1.2.1 SQ2_A – VPRAŠANJA GLEDE SOCIO-DEMOGRAFSKIH PODATKOV 

»Odgovarja Mojca Novak, mama anketiranca Janeza Novaka, lahko tudi oče ali skrbnik, ki ga /jo povabite k 
sodelovanju . Odgovore na  vprašanja iz poglavja 1.5 vpisujete v vprašalnik za mladostnike SQ2_A. Za bolj 
podrobna pojasnila glejte metodološka navodila.« 
 
Q55 - Leto rojstva vašega otroka:  
 
 

   
 
 
Q56 - V kakšnem razmerju ste z vašim otrokom?  
 

 mati  
 oče  
 skrbnik  
 Drugo:  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q57 - Do katerega meseca starosti je bil vaš otrok kot dojenček polno dojen (brez dodatnega mleka)? (opcijsko)  
 
 

   
 
 
Q58 - Ali ste trenutno...?  

 Samski  
 Poročeni   
 Živite v zunajzakonski zvezi   
 Odoveli in ne ponovno poročeni  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q59 - Koliko oseb vključno z vami v vašem gospodinjstvu je ... V nasprotnem vpišite v posamezne kategorije "0".   
 

 Število oseb  Ne vem Ne želim 
odgovoriti 



 

 

 Število oseb  Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

starih 7 let ali manj?       
starih med 8 in 13 let?       
starih med 14 in 17 let?        
starih med 18 in 24 let?       
starih med 25 in 64 let?       
starih 65 let ali več?        
 
 
Q60 - Katero stopnjo javnoveljavne izobrazbe ste dosegli?  
Možnih je več odgovorov  
 

 mati oče skrbnik 
Osnovnošolska izobrazba ali manj    
Nižja ali srednja poklicna izobrazba    
Srednja strokovna, splošna izobrazba    
Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba     
Visokošolska strokovna izobrazba (vključuje tudi 1. 
bolonjsko stopnjo)    
Visokošolska univerzitetna izobrazba  (vključuje tudi 
2. bolonjsko stopnjo)     
Specializacija, magisterij, doktorat    
Ne vem    
Ne želim odgovoriti    
 
 
Q61 - Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? (vir:EHIS 2014)  
Možnih je več odgovorov  
 

 mati oče skrbnik 
Zaposlen (ali kmet, pripravnik, vajenec, opravljate 
javna dela)    
Samozaposlen (vključene tudi avtorske in podjemne 
pogodbe)     
Pomagajoči družinski član (pomoč na družinski 
kmetiji, v družinskem podjetju)    
Brezposeln    
Učenec,dijak, študent ali opravljate neplačano 
delovno prakso    
Upokojenec    
Nezmožni za delo (zaradi starosti, bolezni, 
invalidnosti)    
Gospodinja    
Drugo. Kaj delate?    
Ne vem    
Ne želim odgovoriti    
 
 
Q62 - Kako ocenjujete sedanji materialni standard vašega gospodinjstva? Prosimo, ocenite s številčno lestvico do 
1 do 6, na kateri 1 pomeni podpovrečen (npr. sposojam/o si, da pokrijem tekoče stroške) in 6 nadpovprečen (npr. 
veliko lahko privarčujem/o).   
 

 1 2 3 4 5 6 Ne vem Ne 
želim 

odgovor
iti 



 

 

 1 2 3 4 5 6 Ne vem Ne 
želim 

odgovor
iti 

podpovprečen         nadpovprečen 
 
 
   
Q63 - Zadnje vprašanje je o dohodkih vašega gospodinjstva. Kolikšen je mesečni neto dohodek vašega 
gospodinjstva, to je dohodek vseh članov gospodinjstva skupaj (v EUR)? Morda bi ga lažje ocenili s pomočjo 
lestvice dohodkovnih razredov (v EUR)? Ali mesečni neto dohodek vseh članov gospodinjstva skupaj znaša …    
 

 500 EURali manj?   
 od 501 EUR do 700 EUR?   
 od 701EUR do 900 EUR?   
 od 901EUR do 1.100 EUR?   
 od 1.101EUR do 1.300 EUR?   
 od 1.301EUR do 1.500 EUR?   
 od 1.501EUR do 1.700 EUR?   
 od 1.701EUR do 1.900 EUR?   
 od 1.901. EUR do 2.100 EUR?   
 2.101 EUR ali več?  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 

1.3 SQ2_B – VPRAŠALNIK ZA ODRASLE 
»Pripravite prenosni računalnik z naloženim vprašalnikom SQ2_B (odrasli), izberete zavihek Vprašalnik za 
odrasle SQ2_B,  pred tem že imate pripravljen-odprt profil izbrane anketirane osebe Mojce Novak.« 
 
POGOSTOST UŽIVANJA OBROKOV  
Želeli bi vam postaviti nekaj vprašanj o tem, kako pogosto uživate posamezne obroke hrane.   
 
Q14 - Kako pogosto med tednom (od ponedeljka do petka) uživate posamezne obroke? 
  
 

 vse dni  štiri dni  tri dni  dva dneva en dan  nikoli  Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

zajtrk         
dopoldanska malica         
kosilo         
popoldanska malica         
večerja         
priložnostni obrok (npr. 
prigrizek pred 
televizijo) 

        

 
 
Q15 - Kako pogosto med vikendom (sobota in nedelja) uživate posamezne obroke? 
  
 

 oba dneva  en dan  nikoli Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

zajtrk      
dopoldanska malica      
kosilo      
popoldanska malica      



 

 

 oba dneva  en dan  nikoli Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

večerja      
priložnostni obrok (npr. prigrizek pred televizijo)      
 
 
Q16 - Kje najpogosteje med tednom uživate posamezne obroke? 
  
 

 doma izven doma (v 
službi, na poti, 
bar/restavracij

a...) 

Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

zajtrk     
dopoldanska malica     
kosilo     
popoldanska malica     
večerja     
 
 
 
 
PREHRANSKE NAVADE  
 
 
Q17 - Če bi imeli ali imate na voljo izbiro porcije v nekem gostinskem lokalu, kakšno bi, oziroma kakšno 
običajno izberete zase?  
 

 veliko porcijo  
 običajno porcijo  
 malo porcijo  
 odvisno od tega, kako sem lačen  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q18 - Ali hrano pri mizi dodatno solite?  
 

 nikoli ne dosolim pripravljene hrane  
 hrano najprej poskusim in po potrebi dosolim  
 hrano brez predhodnega pokušanja vedno dosolim  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q19 - Ali vidne maščobe pri mesu...?  
 

 povsem odstranite  
 delno odstranite  
 ne odstranite  
 ne uživam mesa  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q20 - S koliko polnimi čajnimi žličkami ali vrečkami sladkorja oz. medu ali sladkih sirupov si običajno sladkate 
skodelico kave ali čaja?  
 



 

 

 3 žličke 
oz. vrečke 

ali več   

2 žlički oz. 
vrečki   

1 žlička 
oz. vrečka 

1/2 žličke 
oz. vrečke 
ali manj 

ne dodam 
sladkorja 

ne pijem 
kave/čaja 

Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

Skodelica kave         
Skodelica čaja         
 
 
Q21 - Nekateri uživajo živila iz vseh skupin živil, drugi pa določene skupine živil izpuščajo iz svoje prehrane. 
Kakšen je vaš način prehranjevanja?  
 

 uživam mešano prehrano (uživam vse skupine živil, tudi meso)  
 delno vegetarijanstvo (ne jem mesa, uživam pa ribe in/ali perutninsko meso in/ali mlečne izdelke in/ali jajca)  
 (ovo-lakto) vegetarijanstvo (ne jem mesa, vendar jem mleko, mlečne izdelke in jajca)   
 veganstvo (ne uživam nobenih izdelkov živalskega izvora, torej ne mleka, ne jajc, ne mesa in ne rib)  
 frutarijanstvo (uživam pretežno surovo sadje, nekatere vrste zelenjave, semen, kalčkov, oreškov)  
 makrobiotično prehranjevanje (iščem ravnotežje med živili tipa ying in yang, živila živalskega izvora postopno 

opuščam)  
 Drugo:  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q22 - Ali ste na dieti?   
 

 nisem na dieti  
 predpisana dieta s strani zdravnika  
 dieta zaradi hujšanja, vzdrževanja telesne teže, krepitve zdravja, priporočil prijateljev, medijev ipd.  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
IF Q22 = [2] ( predpisana dieta s strani zdravnika )    
Q23 - Prosimo navedite katera dieta:  
 
 
  

 
 
IF Q22 = [3] ( dieta zaradi hujšanja, vzdrževanja telesne teže, krepitve zdravja, priporočil prijateljev, medijev 
ipd. )    
Q24- Prosimo navedite katera dieta:  
 
 
  

 
 
Q25 - Kako pogosto izven doma izberete oz. želite izbrati v lokalu ali kupiti v trgovini živila/jedi z...?  
 

 vedno pogosto Občasno redko nikoli Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

manj maščob        
manj sladkorja        
manj soli        
 



 

 

 
POTROŠNIŠKE NAVADE 
  
Q26 - Različnim ljudem so različno pomembne lastnosti hrane, ki jo uživajo iz dneva v dan. Označite kako 
pomembne so te lastnosti za vas osebno.  
 

 1 -zelo 
pomembno 

 2 -
pomembno 

3 -niti  
pomembno, 

niti 
nepomembn

o 

4 -ni 
pomembno 

5 -sploh ni 
pomembno 

Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

dostopna cena        
dober okus        
navajen sem je oz. jo 
poznam        
ugoden vpliv na zdravje        
ugoden vpliv na 
razpoloženje        
enostavna priprava        
vsebnost "naravnih" 
sestavin        
ima znak ekološke 
pridelave        
ne redi oz. ima navedbo 
"light", "lahki" ipd.         
Drugo (navedite):        
 
 
Q27 - Nekateri potrošniki preberejo informacije, ki so na embalaži živil, drugi pa ne. Kako pogosto jih ob prvem 
nakupu preverite vi?  
 

 1 -vedno 2 -pogosto 3 -občasno 4 -redko 5 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

cena        
rok trajanja        
država, v kateri je bilo 
proizvedeno/pridelano        
ime proizvajalca ali 
blagovna znamka        
navedba npr. z manj 
sladkorja, brez maščob, 
z dodanim kalcijem, n-3 
maščobami...  

       

trditev npr. uravnava  
holesterol v krvi, 
uravnava prebavo... 

       

pridelano na ekološki 
način        
odsotnost gensko 
spremenjenih 
organizmov (brez GSO) 

       

brez laktoze        
brez glutena        
prisotnost alergenov. 
Navedite katerih:        
hranilna tabela npr. 
energija, maščobe, 
ogljikovi hidrati, 
beljakovne, sol...  

       



 

 

 1 -vedno 2 -pogosto 3 -občasno 4 -redko 5 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

prisotnost 
konzervansov, barvil, 
sladil in drugih aditivov 
(E-ji) 

       

oznake s katerimi se 
izpostavlja višja 
vrednost živila (višja 
kakovost, "Varuje srce", 
serija Vital, serija 
Zdravo življenje ipd.) 

       

Drugo (navedite):        
 
 
Q28 - V kakšni posodi običajno termično obdelujete živila (kuhate, pečete, cvrete) v vašem gospodinjstvu?   
 

 Da ne  Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

nerjavno jeklo (inox)     
emajlirana     
prevlečena s teflonom     
aluminijska      
silikon     
litoželezna (črna težka posoda)     
steklena     
lončena, keramična     
prevlečena z materiali, na katerih se hrana ne 
oprijemlje (razen teflona)     
Drugo:     
 
 
POGOSTOST UŽIVANJA DOLOČENIH ŽIVIL  
Zanima nas kako pogosto ste uživali naslednja živila v zadnjih 12 mesecih? (pri sezonskem uživanju živil poskušajte 
podati odgovor za povprečno uživanje živila skozi celo leto- npr. v primeru, da jeste jagodičevje v obdobju od junija do 
avgusta 2-3 dni na teden, označite v tabeli 1 krat tedensko).   
 
»Anketirani Mojci Novak ponudite Podporne kartice za lažje reševanje tega sklopa  vprašalnika. Razložite ji 
način poročanja in jo spodbujajte k sodelovanju.«  
 
Q29 - ŽITA IN ŽITNI IZDELKI Označite kako pogosto uživate naslednja živila v običajni porciji  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem  Ne želim 
odgovorit

i 
Beli, pol beli kruh 
(kruh, žemlja, toast, 
prepečenec)  

         

Črni, polnozrnati kruh 
(kruh, žemlja, toast, 
prepečenec)  

         

Naravni kosmiči, kaše 
(ovseni, rženi ipd.)           
Sladki koruzni, 
hrustljavi kosmiči, 
čokolino 

         

Riž           
Testenine           



 

 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem  Ne želim 
odgovorit

i 
Ajda in izdelki iz ajde          
Rogljički, zavitki, 
potica, buhtelj in drugo 
sladko listnato in 
kvašeno pecivo 

         

Torta, rolada, biskviti          
Piškoti, napolitanke in 
drugo drobno sladko 
pecivo 

         

Slanik, burek, pica in 
drugo listnato in 
kvašeno slano pecivo 

         

Čips, palčke smoki in 
drugo drobno slano 
pecivo 

         

Ocvrti krofi, miške, 
flancati in podobno 
ocvrto sladko kvašeno 
pecivo 

         

Kupljene zamrznjene 
močnate jedi (npr. 
svaljki, cmoki ipd.) 

         

 
 
Q30 - MLEKO IN MLEČNI IZDELKI TER NADOMESTKI Označite kako pogosto uživate naslednja živila v 
običajni porciji  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Mleko (tudi v beli kavi, 
kakavu ipd.)           
Jogurt, kislo mleko, 
kefir, skuta in drugi 
fermentirani mlečni 
izdelki 

         

Sir, sirni namazi           
Mlečni sladoled in 
industrijski mlečni 
deserti (npr. mlečni 
puding) 

         

Sojino mleko in napitki          
Riževo mleko in napitki          
 
 
Q31 - SADJE Označite kako pogosto uživate naslednja živila v običajni porciji  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Sadje (sveže vseh vrst)          
Jagode, maline, 
borovnice in drugo 
jagodičevje 

         

Predelano sadje 
(kompot, sadje v 
pločevinki, čežana ipd.)  

         



 

 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Suho sadje (rozine, 
dateljni, suhe slive, fige 
ipd.)  

         

Slani oreški  (arašidi, 
pistacije ipd.)          
Nesoljeni oreški in 
semena (arašidi, lešniki, 
mandlji, orehi,  ipd.)  

         

 
 
Q32 - ZELENJAVA IN KROMPIR Označite kako pogosto uživate naslednja živila v običajni porciji  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Zelenjava (sveža vseh 
vrst)          
Vse vrste listnate 
zelenjava (zelena solata, 
regrat, rukola, špinača, 
blitva)  

         

Fižol, grah, leča in 
druge stročnice          
Cvetača, brokoli, ohrovt 
in druge kapusnice           
Korenje, repa, koleraba 
in druge korenovke in 
gomoljnice (razen 
krompirja) 

         

Krompir (v kosih, pire, 
ocvrt, njoki ipd.)           
Ocvrti krompirček in 
druge ocvrte zelenjavne 
priloge  

         

Paradižnik, paprika, 
kumare in druge 
plodovke  

         

Divje gobe          
Konzervirana zelenjava          
Kislo zelje, kisla repa           
 
 
Q33 - MESO, MESNI IZDELKI, RIBE TER NADOMESTKI Označite kako pogosto uživate naslednja živila v 
običajni porciji  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Perutnina in drugo belo 
meso          
Goveje, telečje, svinjsko 
meso          
Ovčje, kozje, konjsko in 
drugo rdeče meso          
Drobovina (jetra, 
ledvica ipd.)          
Mesni izdelki (klobase,          



 

 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
šunka, salama, 
hrenovke, paštete ipd.)  
Sladkovodne ribe 
(postrv, panga, som, 
zlatovčica, ipd.)  

         

Morske ribe (sardela, 
oslič, brancin, orada, 
ipd.) 

         

Morski sadeži (školjke, 
lignji, škampi, jastogi, 
hobotnica, ipd.)  

         

Ribje konzerve in 
paštete (tuna, sardine, 
inčuni, ipd.)  

         

Ocvrto panirano meso, 
ocvrte ribe          
Divjačina          
Nadomestki mesa (soja, 
tofu, seitan)          
Hitra prehrana, ki 
vsebuje meso (Hot dog, 
pizza, mesni burek, 
hamburger, kebab ipd.) 

         

 
 
Q34 - MAŠČOBE IN MAŠČOBNA ŽIVILA Označite kako pogosto uživate naslednja živila v običajni porciji  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Oljčno olje           
Bučno olje          
Maslo          
Svinjska mast, zaseka in 
ocvirki          
Margarina za mazanje           
Rastlinska mast ali trdna 
margarina za peko           
Kokosova in palmina 
maščoba           
 
 
Q35 - SLADKOR, SLADILA TER DRUGA PRETEŽNO SLADKA ŽIVILAOznačite kako pogosto uživate 
naslednja živila v običajni količini  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Med           
Čokolada, čokoladni 
namazi (nutela, viki 
krema ipd.)  

         

Sadno žitne rezine (npr. 
frutabela)           
Džem, marmelada in 
drugi sadni namazi           



 

 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Bonboni           
Sladila (tablete, sirupi, v 
prahu, npr. stevia, 
natreen)  

         

 
 
Q36 – PIJAČE Označite kako pogosto uživate naslednje pijače v običajni količini  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Voda (iz pipe, 
embalirana brez okusa)          
Mineralna voda           
Sadni sok (sveže 
stisnjen (Smoothie" in 
sokovi s 100% sadnim 
deležem)  

         

Osvežilne 
brezalkoholne gazirane 
pijače (kole, fanta ipd.)  

         

Brezalkoholne 
negazirane pijače (fruc, 
ledeni čaj, sok iz 
sadnega sirupa ipd.)  

         

Sadni in zeliščni čaji 
(kamilični, žajbljev, 
planinski ipd.) 

         

Pravi (zeleni in črni) čaj          
Prava kava           
Energijske pijače (npr. 
redbull, shark...)           
Pivo, radler           
Vino           
Žgane pijače           
 
 
Q37 – DRUGO Kako pogosto uživate naslednje jedi  v običajni količini  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem  Ne želim 
odgovorit

i 
Gotove in pol gotove 
jedi (jedi iz pločevink, 
juhe iz vrečk, omake za 
testenine ipd.) 

         

Jedi z dodanimi 
vitamini/minerali 
(mleko s kalcijem, jajca 
z omega-3, ipd.) 

         

Probiotični jogurt in 
drugi probiotični izdelki          
 
 
PREHRANSKA DOPOLNILA    
 



 

 

Q38 - Ali ste v zadnjih 12 mesecih uživali prehranska dopolnila? (vitamine, minerale, proteine v kapsulah, v 
tabletah, v praških, ipd.)?   
 

 da  
 ne  

 
 
IF Q38 = [1]   
Q39 - Prosimo označite katere skupine prehranskih dopolnil ste uživali v zadnjih 12 mesecih in kako pogosto:  
 

 1 -3x na 
dan ali 

več 

2 -1-2x 
na dan 

3 -4-6x 
na teden 

4 -2-3x 
na teden 

5 -1x na 
teden 

6 -1-3x 
na mesec 
ali manj 

7 -nikoli Ne vem Ne želim 
odgovorit

i 
Vitamini          
Minerali          
Multivitaminski 
pripravki          
Cedevita          
Pripravki za krepitev 
mišic (npr. sirotka v 
prahu, sojine 
beljakovine, glutamin, 
kreatin, ipd.) 

         

Maščobe in maščobne 
kisline (ribje olje, 
omega 3 in omega 6 
maščobne kisline) 

         

Rastlinski izvlečki          
Probiotiki, prebiotiki, 
kolostrumi          
Čebelji izdelki razen 
medu (npr. propolis, 
matični mleček) 

         

Pripravki iz alg          
Pripravki iz gob          
Glukozamin          
Lutein          
Izoflavoni          
Koencim Q10          
Drugo (navedite):          
 
IF Q38 = [1]   
IF Q39a = [2, 3, 4, 5, 6, 7]   
Q40 - Katere vitamine ste uživali?  
Možnih je več odgovorov  
 

 vitamin C  
 vitamin D  
 folna kislina  
 Drugo (navedite):  

 
IF Q38 = [1]   
IF Q39b = [2, 3, 4, 5, 6, 7]   
Q41 - Katere minerale ste uživali?  
Možnih je več odgovorov  
 

 kalcij  
 železo  
 magnezij  



 

 

 fluor  
 Drugo (navedite):  

 
 
IF Q38 = [1]   
Q42 - Kje najpogosteje kupujete prehranska dopolnila? (Vir: PANEU)  
Možnih je več odgovorov  
 

 v lekarni  
 v specializirani trgovini z zdravo hrano oz. športno prehrano  
 v običajni trgovini z živili ali kozmetiko  
 preko interneta  
 v fitnesu oz. klubu  
 preko distributerja, svetovalca oz. zastopnika (npr. Herbalife)  
 Drugo (navedite):  
 ne vem  
 ne želim odgovoriti  

 
ZDRAVSTVENO STANJE 
 
Q48 - Kako bi na splošno ocenili vaše splošno zdravstveno stanje?  
 

 zelo dobro dobro niti dobro, 
niti slabo 

slabo zelo slabo Ne vem Ne želim 
odgovoriti  

Zdravstveno stanje        
 
 
 
Q49 - Kako pogosto se počutite napeto, pod stresom ali velikim pritiskom?   
 

 vedno  
 pogosto  
 občasno  
 zelo redko  
 nikoli  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q50 - Ali ste trenutno...  
 

 noseči  
 dojite  
 oboje (noseči in dojite)  
 nič od tega  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q51 - Ali imate/ste imeli katero od navedenih bolezni ali stanj, ki jih je ugotovil zdravnik?  
 

 Ne da, v 
zadnjih 12 
mesecih 

da, pred več 
kot enim 

letom 

Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

zvišan krvni tlak več kot 140/90 mmHg 
(hipertenzijo)      
zvišan holesterol več kot 5 mmol/l 
(hiperholesterolemijo)      
zvišan krvni sladkor (več kot 6,1 mmol/l)      



 

 

 Ne da, v 
zadnjih 12 
mesecih 

da, pred več 
kot enim 

letom 

Ne vem Ne želim 
odgovoriti 

sladkorno bolezen (diabetes) tip I      
sladkorno bolezen (diabetes) tip II      
prebolelo srčno kap (miokardni infarkt)      
bolečino v prsih pri mirovanju ali med telesno 
dejavnostjo (npr. angino pektoris)      
srčno popuščanje      
možgansko kap      
razjedo (ulkus) na želodcu ali dvanajstniku      
jetrno cirozo      
bolezni ledvic      
rak debelega črevesa      
bolezni ščitnice      
osteoporoza      
debelost      
drugo:      
 
 
 
IZKUŠNJE S KAJENJEM 
  
Q52 - Ali sedaj kadite oziroma ste kadarkoli kadili (cigarete, cigarilose, cigare, pipe tobaka...) ? (vir: CINDI)  
 

 ne kadim in nisem nikoli kadil  
 sedaj ne kadim, a prej sem kadil  
 sedaj kadim  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
IF Q52 = [2, 3]   
Q53 - Kakšen kadilec ste (ali ste bili) ?  
 

 reden, kadim (kadil sem) vsak dan  
 občasen, ne kadim (nisem kadil) vsak dan  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
SPANJE 
  
Q54 - Ocenite, koliko ur v povprečju spite...  
 
 
MED TEDNOM 

(od ... 
  OB KONCU 

TEDNA ... 
  

 
 
TELESNA AKTIVNOST  
Postavili vam bomo vprašanja o času, ki ga porabite za različne telesne aktivnosti v običajnem tednu. Prosimo vas, da 
odgovorite na naslednja vprašanja tudi, če se vam zdi, da sploh niste telesno aktivni.   
 
Najprej pomislite na čas, ki ga porabite za IZVAJANJE AKTIVNOSTI. Pod aktivnosti razumemo vse, kar morate 
opravljati, npr. služba, drugo plačano in neplačano delo, hišna opravila, skrb za družino, študij. 
  
 



 

 

Q55 - Kaj od naslednjega najbolje opiše vašo GLAVNO AKTIVNOST, ki jo opravljate? Bi rekli, da je vaša glavna 
aktivnost ... 
  
 

 večinoma sedeča ali stoječa  
 večinoma hoja ali fizično zmerno zahtevna dela   
 večinoma težko delo ali fizično zahtevna opravila  
 ne opravljam nobenih aktivnosti  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Naslednja vprašanja NE vključujejo telesne aktivnosti, povezane z aktivnostmi, ki ste jih že navedli. Zdaj bi vas 
vprašali o tem, kako PRIDETE S KRAJA NA KRAJ, npr. na delo, na študij, po nakupih ali v trgovino. 
  
Q56 - Koliko dni v običajnem tednu HODITE neprekinjeno najmanj 10 min, da pridete s kraja na kraj?  
  
 

 Niti enega  
 En dan  
 Dva dni  
 Tri dni  
 Štiri dni  
 Pet dni  
 Šest dni  
 Vseh sedem dni  
 Nikoli ne izvajam tovrstnih telesnih dejavnosti  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
IF Q56 = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]   
Q57 - Koliko časa v običajnem dnevu HODITE, da pridete s kraja na kraj? (Seštejte le razdalje, ko hodite najmanj 10 
minut neprekinjeno.) 
  
 

 10-29 minut na dan  
 30-59 minut na dan  
 Od 1 do manj kot 2 uri na dan  
 Od 2 do manj kot 3 ure na dan  
 3 ure ali več na dan  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q58 - Koliko dni v običajnem tednu KOLESARITE, ROLATE... neprekinjeno najmanj 10 minut  , da pridete s 
kraja na kraj? (Vključena so tudi potovanja z ostalimi prevoznimi sredstvi, ki niso na motorni pogon: skiro, 
rolerji, kotalke ali skateboard.)  
 

 Niti enega  
 En dan  
 Dva dni  
 Tri dni  
 Štiri dni  
 Pet dni  
 Šest dni  
 Vseh sedem dni  
 Nikoli ne izvajam tovrstnih telesnih dejavnosti  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  



 

 

 
 
IF Q58 = [3, 4, 5, 6, 7, 8, 2]   
Q59 - Koliko časa v običajnem dnevu KOLESARITE, ROLATE ...., da pridete s kraja na kraj? (Vključena so tudi 
potovanja z ostalimi prevoznimi sredstvi, ki niso na motorni pogon: skiro, rolerji, kotalke ali skateboard.) 
  
 

 10-29 minut na dan  
 30-59 minut na dan  
 Od 1 do manj kot 2 uri na dan  
 Od 2 do manj kot 3 ure na dan  
 3 ure ali več na dan.  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Naslednja vprašanja NE vključujejo dela in prevoza, ki ste ju že navedli. Zdaj bi vas vprašali o ŠPORTU, 
TELESNI PRIPRAVLJENOSTI IN REKREATIVNIH (prostočasnih) telesnih aktivnostih, pri katerih se vam vsaj 
malo pospeši dihanje ali srčni utrip, npr. hitra hoja, igre z žogo, tek, kolesarjenje ali plavanje, pohodništvo. 
  
Q60 - Koliko dni v običajnem tednu se vsaj 10 minut neprekinjeno ukvarjate s ŠPORTOM, TELESNO 
PRIPRAVLJENOSTJO ALI REKREATIVNIM (prostočasnim) telesnim aktivnostim? 
  
 

 Niti enega  
 En dan  
 Dva dni  
 Tri dni  
 Štiri dni  
 Pet dni  
 Šest dni  
 Vseh sedem dni  
 Nikoli ne izvajam tovrstne rekreacije  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
IF Q60 = [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]   
Q61 - Koliko časa v običajnem tednu se posvetite ŠPORTU, TELESNI PRIPRAVLJENOSTI ALI 
REKREATIVNIM (prostočasnim) telesnim aktivnostim? 
  
 
 

  ur   minut na teden 
 

 Ne vem 
 Ne želim odgovoriti 

 
Q62 - Koliko dni v običajnem tednu izvajate posebej zasnovane AKTIVNOSTI ZA KREPITEV MIŠIC, kot npr. 
vadba za moč ali vaje za krepitev mišic? Upoštevajte vse tovrstne dejavnosti, tudi če ste jih že prej navedli. 
  
 

 Niti enga  
 En dan  
 Dva dni  
 Tri dni  
 Štiri dni  
 Pet dni  
 Šest dni  
 Vseh sedem dni  



 

 

 Nikoli ne izvajam tovrstnih aktivnosti za krepitev mišic  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q63 - Ste dnevno povprečno telesno dejavni vsaj 30 minut ali skupno 150 minut na teden? Upoštevajte aktivnosti 
pri delu, vsakodnevnih opravilih in v prostem času. 
  
 

 Da  
 Ne  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
SOCIODEMOGRAFSKI PODATKI     
Želeli bi vam zastaviti še nekaj vprašanj, ki se nanašajo izključno na vas osebno.   
 
Q64 - Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status?   
 

 Zaposlen (ali kmet, pripravnik, vajenec, opravljate javna dela)  
 Samozaposlen (vključene tudi avtorske in podjemne pogodbe)   
 Pomagajoči družinski član (pomoč na družinski kmetiji, v družinskem podjetju)  
 Brezposeln  
 Učenec, dijak, študent ali opravljate neplačano delovno prakso  
 Upokojenec  
 Nezmožni za delo (zaradi starosti, bolezni, invalidnosti)  
 Gospodinja  
 Drugo. Kaj delate?  
 Ne vem  
 Ne želim odgovoriti  

 
 
Q65 - Kako ocenjujete sedanji materialni standard vašega gospodinjstva? Prosimo, ocenite s številčno lestvico do 
1 do 6, na kateri 1 pomeni podpovrečen (npr. sposojam/o si, da pokrijem tekoče stroške) in 6 nadpovprečen (npr. 
veliko lahko privarčujem/o).  
 

 1 2  3 4 5 6 Ne vem Ne 
želim 

odgovor
iti 

podpovprečen         nadpovprečen 
 
 
 
Q66 - Zadnje vprašanje je o dohodkih vašega gospodinjstva. Kolikšen je mesečni neto dohodek vašega 
gospodinjstva, to je dohodek vseh članov gospodinjstva skupaj (v EUR)? Morda bi ga lažje ocenili s pomočjo 
lestvice dohodkovnih razredov (v EUR)? Ali mesečni neto dohodek vseh članov gospodinjstva skupaj znaša …    
 

 500 EUR ali manj?  
 od 501EUR do 700 EUR?  
 od 701EUR do 900 EUR?   
 od 901EUR do 1.100 EUR?   
 od 1.101 EUR do 1.300 EUR?   
 od 1.301 EUR do 1.500 EUR?   
 od 1.501 EUR do 1.700 EUR?   
 od 1.701 EUR do 1.900 EUR?   
 od 1.901 EUR do 2.100 EUR?   
 2.101 EUR ali več?   
 Ne vem  



 

 

 Ne želim odgovoriti  
 
 
1.4 ANTROPOMETRIČNI PODATKI   
 
»Pripravite prenosni računalnik z naloženo aplikacijo OPKP, vstopite v OPKP aplikacijo. Pod zavihek 
Anketiranci poiščete in odprete že prednaložen profil anketirane osebe Janeza  Novaka. Izmerjene podatke 
poglavja 1.4 vpišete v profil anketirane osebe. Za bolj podrobna pojasnila glejte metodološka navodila.«  
»Antropometrične meritve se opravijo z merilno tehniko. Pri vseh anketiranih osebah se izmeri telesno težo 
in višino, pri odraslih pa se dodatno odčita tudi meritve sestave telesa. Za bolj podrobna pojasnila glejte 
metodološka navodila.«   
 
Telesna masa (brez vrhnjih oblačil in obutve) na eno decimalko natančno  
 
 

  kg 
 
 
Telesna višina (brez obutve) na eno decimalko natančno  
 
 

  cm 
 
 
Delež maščob v telesu (le pri odraslih) 
 
 

  % 
 
 
Delež mišične mase (le pri odraslih) 
 
 

  % 
 
 
Delež vode v telesu (le pri odraslih) 
 
 

  % 

 

1.5 PRVI ZAPIS PRIKLICA JEDILNIKA (PJ) V OPKP  

»Janezu Novaku izročite Obrazec Priklic jedilnika (PJ) in mu pojasnite navodila za izpolnjevanje. Pripravite 
Slikovno gradivo za oceno velikosti porcij (PB) in prenosni računalnik z naloženo aplikacijo OPKP, pred tem že 
pripravite-odprete profil anketirane osebe in greste pod zavihek Dnevnik. Po preteku 5-10 minutah skupaj 
pogledata izpolnjen obrazec PJ, anketirani osebi razložite, da boste v računalniško aplikacijo OPKP vnašali 
po posameznih obrokih vse poročane podatke o zaužiti hrani in pijači za pretekli dan. Skupaj s pregledom 
obrazca PJ in Slikovnim gradivom (PB) ocenite vrsto in količino poročane hrane in pijače ter vpisujete 
podatke v OPKP. Za bolj podrobna navodila uporabite metodološka navodila« 

Obrazec Priklic jedilnika (PJ) z navodili je v Prilogi 1. 



 

 

»Z Janezom Novakom se dogovorite tudi za datum ponovitve zapisa Priklica jedilnika (PJ) (po 1 do 3 tednih- 
pazite na to ali je anketiranec izbran za delovnik ali vikend), ki se bo izvedel preko telefona. Pojasnite mu, da 
bo način poročanja enak, ob tej priliki mu tudi pustite Obrazec Priklic jedilnika (PJ) in Slikovno gradivo (PB).« 
 
»Podatke iz aplikacije OPKP čim prej prenesite na varovani strežnik tako, da vzpostavitev povezavo z 
internetom.« 
 

1.6 STATUS OB ZAKLJUČKU 1. STIKA  
»Ponovno odprete naloženi vprašalnik SQ2_A (mladostnik) oz. SQ2_B (odrasli), izberete zavihek Status 
ankete,  nadaljujete z vpisovanjem ostalih podatkov« 
 
 
A21 Status izhoda ob zaključku 1. stika: 

1 – Vse aktivnosti 1. stika so izvedene, dogovorjen termin za 2. stik 
2 – Vse aktivnosti 1. stika so izvedene, termin za 2. stik še ni usklajen 
3 – Vse aktivnosti 1. stika so izvedene, zavrne nadaljnjo sodelovanje v raziskavi 
4 – Delno izvedene aktivnosti 1. Stika 

5 – Aktivnosti 1. stika niso izvedene, oseba je med izvajanjem vprašalnika 
zavrnila nadaljnje sodelovanje. 

6 – Aktivnosti 1. stika niso izvedene, načrtovan dodaten stik. 
9 – Drugo, ________________ . 

 
Vprašanje A22 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je A21=6.  
A22 Dogovor dodatnem  stiku: 
 
 
 
 
  
 
Vprašanje A23 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je A21=1.  
A23 Dogovor o naslednjem stiku: 
 
 
 
 
  
 
Vprašanje A24 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je A21=2.  
A24 Usklajevanje naslednjega stika: 
 
 
 
 
  
  
 
 
A25  Telefonska številka izbrane osebe za stik: 
  Stacionarno omrežje  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|   
                               
 

Datum 2. stika: |___|___|.|___|___|.|___|___|___|___| ob uri: _____________. 

                                         Dan              mesec                      leto 

Za dogovor o izvedbi naslednjega stika, je načrtovan telefonski 
klic: 

Datum: |___|___|.|___|___|.|___|___|___|___| ob uri: _____________. 

Datum dodatnega stika: |___|___|.|___|___|.|___|___|___|___| ob uri: 
_____________. 



 

 

             Mobilno omrežje         |___|___|___|___|___|___|___|___|___|   
 
 
A26 Anketar bo osebo kontaktiral 2 dneva pred načrtovanim 2. stikom. Termin opozorilnega klica za spremljanje 
prehrane in izvedbo jedilnika prejšnjega dne: 
 
 
 
 
 
 
A27 Anketar predstavi slikovno gradivo in njegovo uporabo pri izvedbi prehranskega dnevnika.  
Slikovno gradivo je izbrani osebi izročeno v naslednji obliki: 
 

1 – Slikovno gradivo je izročeno v tiskani obliki  
2 – Listek z navedeno internetno povezavo do slikovnega gradiva 

3 – Slikovno gradivo je izročeno s prenosom gradiva iz USB ključka na napravo (npr. 
računalnik izbrane osebe). 

4 – Izbrana oseba zavrača prevzem slikovnega gradiva 
9 – Drugo, ________________ . 

 

Datum opozorilnega klica: |___|___|.|___|___|.|___|___|___|___| ob uri: _____________. 

                                                                    Dan              mesec                      leto 



 

 

2. (DRUGI) STIK 
»Pripravite prenosni računalnik z naloženim vprašalnikom SQ2_A (mladostnik) oz. SQ2_B (odrasli), izberete 
zavihek Status ankete,  pred anketo že pripravite-odprete profil izbrane anketirane osebe Janeza  Novaka in 
nadaljujete z vpisom ostalih podatkov. Janeza Novaka pokličete po telefonu na dogovorjeni dan in 
nadaljujete«. 
 
 
B1  Poskusi navezave DRUGEGA stika z izbrano osebo 
 

Zmenek oz. 
naslednji stik Zap. št. Datum Ura Vrsta 

stika Rezultat Zavračanje Opombe 
(podrobnosti o stiku, dogovoru ipd.) Datum Ura 

1  .      . 

2  .      . 

3   .      . 

4  .      . 

5  .      . 

6  .      . 

7  .      . 

8  .      . 

9  .      . 

10  .      . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Telefonska številka izbrane osebe za stik: 
   
Stacionarno omrežje  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|   
                               
Mobilno omrežje         |___|___|___|___|___|___|___|___|___|   

1 = telefonski stik  
2 = telefonska tajnica 
3 = telefonski klic izbrane osebe 

Ob zavračanju: 

Na lestvici od 1 do 5 ocenite stopnjo zavračanja, kjer 1 
pomeni blago zavračanje, 5 pa dokončno zavračanje. 

1 = v celoti izvedene aktivnosti 2. stika (druga izvedba 24h jedilnika prejšnjega 
dne, pregled vprašalnika in pregled prvega 24h jedilnika prejšnjega dne)  

 2 = delno izvedene aktivnosti 2. stika  
3 = stik z izbrano osebo, vendar brez izvedenih aktivnosti 2. stika 
4 = stik z nekom; ni znano, ali je izbrana oseba 
5 = stik z nekom drugim (ni izbrana oseba) 
6 = BREZ STIKA (oseba se ne oglaša na telefon) 
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2.1 STATUS OB ZAČETKU 2. STIKA  
»Nadaljujete z izpolnjevanjem Statusa ankete« 
 
 
B21 Status ob začetku 2. stika: 
 

1 – 
Oseba je pripravljena na izvedbo 24h jedilnika prejšnjega 
dne. 

2 – 
Oseba ni pripravljena na izvedbo 24h jedilnika prejšnjega 
dne, predlaga drug termin.  

3 – 
Oseba ni pripravljena na izvedbo jedilnika prejšnjega dne in 
zavrne nadaljnjo sodelovanje v raziskavi. 

9 – Drugo,  ________________ . 
 
Vprašanje B22 se vnese samo za tiste anketirance, kjer je B21=2.  
B22 Dogovor o naslednjem stiku, ko bo oseba pripravljena na izvedbo jedilnika prejšnjega dne: 
 
 
 
 
 
 
»Janez Novak, ki je bil  izbran v vzorec, bo sodeloval pri drugem zapisu jedilnika preteklega dne.. Razložite 
mu potek ankete in ga motivirajte za sodelovanje.«  
 

2.2 DRUGI ZAPIS PRIKLICA JEDILNIKA (PJ) V OPKP  
 »Anketiranca prosite da izpolni Obrazec Priklic jedilnika (PJ) in mu ponovno v grobem pojasnite navodila 
za izpolnjevanje. Anketiranec naj tudi pripravi Slikovno gradivo (PB). Prav tako sami pripravite Slikovno 
gradivo za oceno velikosti porcij (PB) in prenosni računalnik z naloženo aplikacijo OPKP, pred tem že 
pripravite-odprete profil anketirane osebe. Po preteku 5-10 minutah skupaj pregledata izpolnjen obrazec 
PJ, anketirani osebi razložite, da boste v računalniško aplikacijo OPKP sproti vnašali vse poročane podatke 
o zaužiti hrani in pijači za pretekli dan. Skupaj s pregledom obrazca PJ in Slikovnim gradivom (PB) ocenite 
vrsto in količino poročane hrane in pijače ter vpisujete podatke v OPKP. Za bolj podrobna navodila 
uporabite metodološka navodila« 

Obrazec Priklic jedilnika (PJ) je v PRILOGI 1. 

»Z Janezom Novakom se dogovorite tudi, da uporabljeno Slikovno gradivo (PB) po zaključku vstavi v 
priloženo kuverto in vrne na slov izvajalca ankete.« 
 
»Podatke iz aplikacije OPKP čim prej prenesite na varovani strežnik tako, da vzpostavitev povezavo z 
internetom.« 
 

»Ob drugem obisku tudi pregledate manjkajoče zadeve, skladno z metodološkimi navodili. Če ob prvem 
obisku niste uspeli opraviti vseh predvidenih elementov, za katere se zahteva osebni stik, je potrebno 
drugi obisk načrtovati kot osebni stik.«   

Datum ponovnega stika: |___|___|.|___|___|.|___|___|___|___| ob uri: 
_____________. 
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2.3. ZAKLJUČEK IN STATUS OB ZAKLJUČKU 2. STIKA 
»Janezu oz. Mojci Novak se toplo zahvalite za sodelovanje. Po končanem obisku preverite, če izdelki 
ustrezajo zahtevam v metodoloških navodilih.« »Nadaljujete in končate z izpolnjevanjem Statusa ankete« 
 
 
B31 Status izhoda po 2. stiku: 

1 – Vse aktivnosti 2. stika so izvedene. 
2 – Aktivnosti 2. stika so delno izvedene 
3 – Aktivnosti 2. stika niso izvedene. 
9 – Drugo,  ________________ . 
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3. PRILOGA 1  

Prosti zapis jedilnika na Obrazec Priklica jedilnika (PJ)  
 Anketiranim osebam v primeru osebnega stika tik pred intervjujem izročite, v primeru 
telefonske ankete pa prosite, da sami izpolnijo Obrazec Priklic jedilnika (PJ). 
Anketiranca prosite, da v 5 – 10 minutah na Obrazec Priklic jedilnika (PJ) zapiše vse kar je prejšnji 
dan pojedel in popil, navede naj tudi kraj in čas zaužitja ter približne količine zaužitih porcij v 
domačih merah (npr.: en kozarec, dve žlici, 180 gramski lonček...). Anketiranec naj si pomaga s 
primerom poročanja, ki je naveden na zadnji strani obrazca. Anketiranca spodbudite naj se 
spomni vseh aktivnosti čez dan, s čimer si bo lažje priklical v spomin tudi zaužito hrano in pijačo. 
Četudi včerajšnji dan za anketiranega ni bil običajni dan (npr.: post, praznovanje rojstnega 
dne,...), ga prosite, da poroča za ta dan.  
 

OBRAZEC PRIKLICA JEDILNIKA (PJ_tip B) 
                                                                                                         
                                                                                                                
Datum:_____________Šifra anketarja:_______________ ID anketiranca:                                       
         
Vpišite, kaj vse ste VČERAJ pojedli in popili preko celega dne. Pomislite na glavne obroke in prigrizke vmes. 
 

  KAJ ste pojedli oz. popili? 
(čim bolj natančno opišite – glejte primer zapisa na drugi 
strani) 

 
KOLIKO ste pojedli oz. popili? 
(npr. kozarec soka, dva kosa kruha, krožnik 
juhe, pol tablice 100g čokolade, 0,33 l 
pločevinka, 180g lonček jogurta…) 

Zajtrk:     

Ura:     

     

     

     

 
Dopoldanska     

malica:     

Ura:     

     

 

Kosilo:     

Ura:     

     

     

     

     

     

 
Popoldanska     

malica:     
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Ura:     

     

 

Večerja:     

Ura:     

     

     

     

 

Kaj ste še      

pojedli     

med obroki?     

Ura:     

     

 
Ste zaužili kakšno  
PREHRANSKO DOPOLNILO 
/ZDRAVILO? 

 ime izdelka   ime proizvajalca  tehnološka oblika  
(npr: prah, kapsula,...) 

(npr: cedevito, železo,     
 

    

vitaminske šumeče tablete,...)       

       

 
 
Primer zapisa:  
 

  Vrsta zaužite hrane in pijače Zaužita količina 
    

Zajtrk:  koruzni kosmiči pol srednje velike skodelice (2 dcl) 
  sladkor  dve žlici 
  delno posneto mleko (1,5% m.m.) velika skodelica (3 dcl) 
  sadni biskvit dva kosa velikosti rezine 
    

 
Dopoldanska  polnozrnata žemlja en kos – mala 

malica:  piščančja pašteta namaz 
  sir ¾ mastni ena rezina 
  navadni jogurt (3,2% m.m.) en lonček (180 gramov) 
  jabolko en kos 
    

 
Kosilo:  goveja juha z rezanci en globok krožnik  

  puranji zrezek (pečen v naravni omaki) kos - velik  
  naravna omaka ½  zajemalke 
  kuhan riž dve veliki zajemalki 
  solata (zelena in radič) en krožnik 
  preliv za solato  žlica sončničnega olja, žlica kisa 
  ledeni čaj pločevinka (0,33 l) 
    

 
 

Prehransko  Ime izdelka Ime proizvajalca Tehnološka oblika 
dopolnilo/  Cedevita Atlantic grupa d.d. prah 

zdravilo:  Multivitamin Krüger šumeče tablete 
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  Ferrum Lek Lek žvečljiva tableta 
 
 


