
 
 

 
Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! 

 
Z veseljem sporočamo, da smo izdali Vprašalnik pozitivnosti (PT), ki meri pozitivno 
naravnanost posameznik do različnih vidikov njegovega življenja. Uporaben je na 

področju zdravstva, šolstva in v delovnih organizacijah ter je primeren za 
mladostnike in odrasle.  

Avtorji vprašalnika so Gian Vittorio Caprara, Guido Alessandri in Patrizia Steca,  
slovensko priredbo pa smo pripravili na Centru za psihodiagnostična sredstva. 

 

Vljudno vas vabimo na kratko brezplačno predstavitev Vprašalnika 
pozitivnosti, ki bo potekala na daljavo,  

v četrtek, 13. oktobra 2022,  
s pričetkom ob 13.00 (trajalo bo približno eno uro). 

 
Lepo vas prosimo za potrditev vaše udeležbe najkasneje do torka, 11. oktobra, na 
telefonsko številko 01 51 41 666 ali e-naslov psiholog@center-pds.si, da vam lahko 

pošljemo podatke za dostop do spletne učilnice. 

 

Vprašalnik pozitivnosti (PT) 
 

USPOSOBLJENOST 

Vprašalnik je namenjen psihologom ter drugim 
strokovnjakom z visokošolsko izobrazbo in z 
opravljenim dodatnim usposabljanjem.  

Prvo usposabljanje načrtujemo v kratkem. 
Predprijavo lahko oddate preko spletne strani: 
https://www.center-
pds.si/Usposabljanja/Predprijave.aspx.   

PT lahko naročite s spodnjo naročilnico, po 
telefonu (01 51 41 666), elektronski pošti 
(prodaja@center-pds.si) ali na naši spletni strani 
(https://www.center-pds.si/Nakup). 
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OPIS 
Vprašalnik pozitivnosti je bil sestavljen z namenom, da bi lahko na preprost in hiter način opisali 
odnos osebe do sebe, drugih ljudi, prihodnosti in življenja na splošno. Sestavlja ga 34 trditev, ki se 
nanašajo na posameznikovo zmožnost soočanja z različnimi vidiki vsakdanjega življenja. Posameznik 
za vsako trditev na 5-stopenjski lestvici določi stopnjo strinjanja. 

Postavke so organizirane v dve osrednji lestvici in dve lestvici veljavnosti. Osrednja lestvica je tako 
imenovana Večdimenzionalna lestvica pozitivne usmerjenosti, ki jo sestavljajo tri dimenzije 
pozitivnosti:  

• Odnos do sebe,  

• Odnos do drugih in  

• Odnos do prihodnosti.  

Druga osrednja lestvica je Lestvica pozitivnosti z osmimi postavkami. Lestvici veljavnosti, Egoistični 
bias in Moralistični bias, merita socialno sprejemljive odgovore izpolnjevalca. 

 

Lestvica Dimenzija Opis 

Lestvica pozitivnosti Pozitivnost Celoten konstrukt pozitivnosti, ki vključuje 
odnos do življenja v smislu splošnega 
zadovoljstva. 

Večdimenzionalna 
lestvica pozitivne 
usmerjenosti 

Odnos do sebe Zajema samozavest, zaupanje vase in 
samospoštovanje. 

Odnos do prihodnosti Raven zaupanja in pozitivna pričakovanja do 
prihodnjih dogodkov oz. splošni občutek 
optimizma. 

Odnos do drugih Stopnja zaupanja, odprtost in pričakovanja, ki 
jih imamo do drugih ljudi. 

Pozitivna usmerjenost Nanaša se na pozitiven odnos do sebe, drugih 
in prihodnosti. 

Lestvici veljavnosti Egoistični bias Nagnjenost osebe, k sistematičnemu 
pretiravanju v opisu svojih sposobnosti, 
lastnosti in učinkovitosti. 

Moralistični bias Nagnjenost osebe k pretiravanju o svojih 
družbenih in moralnih lastnostih (npr. 
empatija, prijaznost). 

 

Vprašalnik se lahko izpolni v papirni ali elektronski obliki. Izpolnjevanje vprašalnika traja od 5 do 10 

minut. Vrednotenje vprašalnika je možno samo preko spletne aplikacije TESTrešuj in traja nekaj 

minut; če je tudi izvedba preko spletne aplikacije, je vrednotenje samodejno.  

  



 
 

 

NAROČILO VPRAŠALNIKA POZITIVNOSTI (PT) 
 
 

Ustanova (plačnik): _______________________________________________________________________  

Naslov: _________________________________________________________________________________ 

Davčni zavezanec: DA NE       Davčna številka: ____________________ Telefon: _______________________  

 

Uporabnik psihodiagnostičnega pripomočka (ime in priimek): _____________________________________  

Telefon: _________________________ e-naslov: _______________________________________________ 

 

Količina Vprašalnik pozitivnosti (PT) 
Cena 

(brez DDV) 
Cena (z DDV*) 

* Za vse gradivo je DDV 5 % 

 Priročnik PT 77,00 80,85 
 Vprašalnik v papirju, e-vrednotenje in dve poročili PT 9,50 9,98 
 E-vprašalnik z dvema poročiloma PT (1-50) 9,20 9,66 
 E-vprašalnik z dvema poročiloma PT (nad 50) 8,28 8,69 
 Začetni komplet PT  

(priročnik, 10 vprašalnikov z e-vrednotenjem) 
153,00 160,65 

 Začetni e-komplet PT  
(priročnik in 10 e-vprašalnikov z že vključenim 
vrednotenjem) 

150,60 158,13 

 
Kraj in datum: ______________________    

        
Podpis odgovorne osebe in žig: ______________________ 

 
 
 
 

Pred prvim naročilom vas prosimo za registracijo, ki jo opravite, tako da nam pošljete izpolnjeno izjavo 
uporabnika (https://www.center-pds.si/Portals/0/Dokumenti/izjava.pdf).  

 
Podpis naročnika pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o., zbrane osebne podatke hrani in obdeluje za 

izdajo naročila. 

https://www.center-pds.si/Portals/0/Dokumenti/izjava.pdf

