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1KA.ARNES.SI

Uporabniki z dostopom AAI (šole, univerze, inštituti, 

knjižnice, muzeji ...) lahko storitev spletnega

anketiranja 1KA uporabljajo neomejeno na

Arnesovi pod-domeni 1KA.ARNES.SI.

Tako, kot sicer velja za ostale Arnesove storitve, za

dostop do 1KA.ARNES.SI z AAI prijavo potrebujete

AAI račun, ki vam ga je dodelila vaša domača

organizacija. Torej organizacija, na kateri se 

izobražujete ali ste zaposleni. 

Uporabnikom 1KA.ARNES.SI so brezplačno na voljo

vse napredne funkcionalnosti orodja 1KA.



1KA.ARNES.SI IMA NAJNOVEJŠO 
RAZLIČICO ORODJA 1KA

Prenovljena celostna grafična 
podoba

Posebej za 1KA.ARNES.SI 
prenovljena vstopna stran

Prenovljen vmesnik za uporabo na 
vseh napravah



1KA.ARNES.SI – vstopna stran



PREDNOSTI IN 
POSEBNOSTI 
1KA.ARNES.SI



PREDNOSTI ▪ Brezplačna in neomejena uporaba 
orodja;

▪ Dostop do vseh funkcionalnosti;
▪ Enostavna registracija in prijava z 

obstoječo digitalno AAI identiteto;
▪ Stabilno gostovanje na oblaku Arnes;
▪ Poleg siceršnje možnosti 1KA sistema 

za pošiljanje vabil preko lastnega 
SMTP strežnika je na voljo dodatna 
možnost pošiljanja preko 
prednastavljenega strežnika Arnes.

https://www.1ka.si/d/sl/pomoc/vodic-za-uporabnike/objava/email-vabila


POSEBNOSTI ▪ Uredniški dostop do anket samo za 
uporabnike z AAI uporabniškim 
računom;

▪ Spreminjanje uporabniškega imena v 
orodju 1KA ni mogoče, ni možno 
dodajati alternativnega e-poštnega 
naslova;

▪ Javna knjižnica anket in vprašanj se 
razlikuje od javne knjižnice 
na www.1ka.si;

▪ Nima lastne zunanje spletne strani 
(obvestila, informacije, pomoč ipd.) –
vse to dostopno na centralnem 
spletnem mestu www.1KA.si.

http://www.1ka.si/
http://www.1ka.si/


NAPREDNE 
FUNKCIONALNOSTI 
BREZ OMEJITEV NA 
1KA.ARNES.SI



Kreiranje vprašalnika

Osnovno:

• Kreiranje nove ankete

• Kopiranje ankete

• Uvoz 1KA ankete

Napredno: 

▪ Anketa iz predloge

▪ Uvoz ankete iz besedila

▪ Možnost map v seznamu mojih anket



Urejanje vprašalnika

Osnovno:

• Vprašanja tipa kategorija: en 

odgovor, več odgovorov

• Vnosi: število, besedilo, drsnik

• Tabele (osnovne)

• Posebna vprašanja: nagovor, 

datum, email, URL, fotografiraj, 

Captcha koda, GDPR uvod, upload

datoteke

Napredno: 

 Bloki
 Pogoji, notranji pogoji
 Večjezične ankete
 Kalkulacije
 Kvote
 Zanke
 Kombinirana tabela
 Vsota
 Razvrščanje
 Lokacija
 Heatmap
 Validacije vprašanj
 Prilagoditev teme (svoj logotip, pisave 

…)
 Prilagoditev teme z urejanjem CSS
 Elektronski podpis



Napredni moduli

Osnovno:

• Kviz

Napredno: 

 Volitve
 Napredni parapodatki
 Socialna omrežja
 Prezentacija
 Telefonska anketa
 Klepet
 Panel
 Evalvacija strani
 Samoevalvacija v šolah



Status vprašalnika

Osnovno:

• Povzetek: končni status, stopnja 

odgovorov, kliki na anketo, časovni 

potek in potek po straneh

Napredno: 

 Parapodatki (podatki po napravah, 
brskalniku …)

 Neodgovor spremenljivke

 Napredni statusi: 
 Uporabni respondenti
 IP lokacija
 Statistika jezikov



Podatki

Osnovno:

• Osnovni pregled podatkov

• Vpogled v posamezno enoto

Napredno: 

 Filtriranje po statusu, spremenljivkah, 
pogojih, obdobju

 Izvoz podatkov v XLS, CSV, SPSS
 Uvoz in združevanje podatkov iz 

datoteke
 Izračuni, kodiranje in rekodiranje

 Javna povezava do 
podatkov in analiz



Analiza

Osnovno:

• Osnovni pregled analiz

Napredno: 

 Poročila (avtomatsko generirana)
 Poročilo po meri
 Filtriranje, zoom, skupine, pogoji, 

segmenti
 Grafi
 Tabele
 Multitabele
 Povprečja
 Izvoz analiz in poročil v PDF, RTF, 

XLS



Dodatne nastavitve in možnosti

Vklop gesla za dostop do ankete

Skupine (več URL-jev na anketo)

Obveščanje (o izpolnjeni anketi …)

Nastavitev lepega URL-ja ankete

Komentarji (testiranje vprašalnika)

▪ Izdelava arhiva vprašalnika, podatkov, analiz

▪ Vpogled do arhiva analiz, vabil

▪ GDPR nastavitve in izpisi GDPR informacij

▪ Izvoz vprašalnika v PDF, RTF

▪ Uvoz/izvoz ankete v datoteko

Vmesnik za pošiljanje email vabil ▪ Možnost map v seznamu mojih anket



Hvala za pozornost!

Kontakt: 

Katja Trebežnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko
katja.trebeznik@fdv.uni-lj.si

mailto:katja.trebeznik@fdv.uni-lj.si
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