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ARNES 1KA – spletne ankete na 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.

https://www.1ka.si/d/sl/cenik/zasebni-paketi


Vstopna stran 1ka.arnes.si



Prijava v AAI sistem



Vmesnik za kreiranje ankete

POMOČ PRI UPORABI ORODJA 1KA POIŠČITE NA WWW.1KA.SI:

| PRIROČNIKI | POGOSTA VPRAŠANJA | VIDEO VODIČI |

https://www.1ka.si/d/sl/pomoc/prirocniki
https://www.1ka.si/d/sl/pomoc/pogosta-vprasanja
https://www.1ka.si/d/sl/pomoc/video-vodici


NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI 1KA

IZDELAVA KVIZOV
V 1KA lahko z uporabo naprednega modula „Kviz“ enostavno izdelate kviz ali test. Posebnost kviza je možnost
določanja pravilnih in napačnih odgovorov. Video vodič

Slika: Prikaz pravilnih in nepravilnih odgovorov v zaključku kviza

Slika: V kvizu lahko enostavno določite pravilne in nepravilne odgovore

https://www.1ka.si/d/sl/pomoc/video/izdelava-kviza-3m-27s


NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI 1KA

KNJIŽNICA VPRAŠANJ IN ANKET
Knjižnica ponuja možnost, da si ogledate že pripravljene vprašalnike, prav tako
pa lahko svoje ankete v celoti prekopirate v podzavihek 'Moja knjižnica', ter jih
tako naredite bolj dostopne za ponovno uporabo. Video vodič

Slika: Uporaba knjižnice v anketi

Slika: Knjižnica primerov anket v zavihku Moje ankete

https://www.1ka.si/d/sl/pomoc/video/uporaba-knjiznice-1ka-3m-6s-novo


NAPREDNE FUNKCIONALNOSTI 1KA

KALKULACIJE
Kalkulacija je funkcija, ki jo orodje 1KA omogoča
za izdelavo različnih izračunov. Uporabna je 
predvsem pri raznih kvizih in testih, kjer vas 
zanima izid glede na vrednosti posameznih
odgovorov. Video vodič

Slika: Uporaba kalkulacije v anketi

https://www.1ka.si/d/sl/pomoc/video/kalkulacije-4m-30s-novo


PRENOS ANKETE IZ WWW.1KA.SI NA 1KA.ARNES.SI

Če ste prej (do 1. 7. 2020) uporabljali AAI račun za
prijavo na www.1ka.si in imate tam že kreirane
ankete, si lahko te ankete prenesete na
1ka.arnes.si domeno, kjer lahko 1KA 
uporabljate brez omejitev.

Navodila za prenos ankete so na voljo tukaj. 

Anketo in funkcionalnosti (tudi napredne) 
lahko še naprej uporabljate na www.1ka.si
(velja samo za ankete ustvarjene pred 
1.7.2020!). Edina omejitev je, da anket, ki
so ustvarjene pred 1.7.2020, ne morete
kopirati. 

http://www.1ka.si/
https://www.1ka.si/d/sl/pomoc/prirocniki/prenos-ankete-med-domenami-1ka
http://www.1ka.si/


Izvoz ankete iz www.1ka.si

http://www.1ka.si/


Uvoz ankete na 1ka.arnes.si



MOJA ANKETA JE IZGINILA

Anketa ni še nikoli „izginila“. Najpogostejši razlogi, zakaj uporabnik ne najde svojih anket, so navedeni tukaj.

Eden izmed pogostejših razlogov, da uporabniki na ARNES 1KA ne najdejo ankete, je v spremembi podatkov 
v uporabniške imenu. Ob prijavi se nato ustvari nov uporabniški profil, vaša anketa pa se nahaja na starem
uporabniškem profilu. 

V tem primeru vam svetujemo, da se obrnete na odgovorno osebo ali službo v svoji domači organizaciji, da vam
začasno omogoči dostop do vašega starega AAI-računa. 

Na vaš nov uporabniški račun si nato lahko prenesete svoje ankete.

https://www.1ka.si/d/sl/pomoc/pogosta-vprasanja/moja-anketa-izginila
https://www.1ka.si/d/sl/pomoc/prirocniki/prenos-ankete-med-domenami-1ka


SPREMENJENO UPORABNIŠKO IME ARNES RAČUNA

Na 1ka.arnes.si obstoječega e-poštnega naslova ni možno spremeniti. 

Če pride do spremembe vašega Arnes uporabniškega imena, vam svetujemo:

• da se v primeru, ko vaša organizacija spremeni ime svoje domene in posledično pride do spremembe v 
vašem Arnes uporabniškem imenu, obrnete na odgovorno osebo ali službo v svoji domači organizaciji, da 
vam začasno omogoči dostop do vašega starega Arnes uporabniškega računa. Ob prijavi se vam bo namreč 
ustvaril novi uporabniški profil. Na vaš novi uporabniški račun si nato lahko prenesete svoje ankete;

• da v primeru, ko načrtujete spremembo uporabniškega imena Arnes računa (npr. sprememba priimka), pred 
tem iz obstoječega uporabniškega računa izvozite svoje ankete. Ankete nato lahko prenesete na vaš novi 
uporabniški račun.

https://www.1ka.si/d/sl/pomoc/pogosta-vprasanja/spremenjeno-uporabnisko-ime-arnes-racuna
https://www.1ka.si/d/sl/pomoc/prirocniki/prenos-ankete-med-domenami-1ka
https://www.1ka.si/d/sl/pomoc/prirocniki/prenos-ankete-med-domenami-1ka


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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