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AD HOC MODEL 2002 
 
 
 

ŠT.  
VPR. 

VPRAŠANJE  
 

FILTER PRESKOK 

AH1 Ali imate kakšne dolgotrajne zdravstvene težave ali  bolezen (ki traja ali bo 
predvidoma trajala vsaj 6 mesecev)? 

starost >14 in <65  

1 Da   
2 Ne  konec AH 

AH2 Katera je ta zdravstvena težava?  Zanima nas tista, ki vas najbolj ovira pri delu 
ali iskanju dela. 

AH1 = 1  

1 Težave z rokami ali dlanmi (vključno z vnetjem sklepov in revmatizmom)   
2 Težave z nogami ali stopali (vključno z vnetjem sklepov in revmatizmom)   
3 Težave s hrbtom ali vratom (vključno z vnetjem sklepov in revmatizmom)   
4 Težave z vidom (tudi, če imate očala ali kontaktne leče)   
5 Težave s sluhom (tudi, če imate slušni aparat)   
6 Govorne napake   
7 Težave s kožo (vključno z brazgotinami, alergijami)   
8 Težave z dihanjem (vključno z astmo in bronhitisom)   
9 Težave s srcem, krvnim tlakom ali krvnim obtokom   

10 Želodčne težave, težave z jetri, ledvicami ali prebavo   
11 Sladkorno bolezen   
12 Božjast   
13 Duševne bolezni (shizofrenija, manična depresija, anksioznost, različne fobije, 

težave z učenjem in podobno) 
  

14 Druge bolezni (okuženost z virusom HIV, parkinsonova bolezen ipd.)   
15 Rak   
16 Druge dolgotrajne zdravstvene težave   

AH3 Koliko časa že imate omenjene zdravstvene težave?  AH1 = 1  
1 Manj kot 6 mesecev   
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2 Vsaj 6 mesecev, vendar manj kot 1 leto   
3 Vsaj 1 leto, vendar manj kot 2 leti   
4 Vsaj 2 leti, vendar manj kot 3 leta   
5 Vsaj 3 leta, vendar manj kot 5 let    
6 Vsaj 5 let, vendar manj kot 10 let   
7 10 let ali več   

AH4 Kaj je povzro čilo vaše zdravstvene težave?  AH1 = 1  
1 Imate jo od rojstva   
2 Je posledica poškodbe pri delu (tudi prometne nesreče, če je do nje prišlo med 

delom) 
  

3 Je posledica prometne nesreče    
4 Je posledica poškodbe doma, športnih aktivnostih, preživljanja prostega časa   
5 Gre za poklicno bolezen   
6 Prišle so same od sebe   

AH5 Ali vašo pla čo mogo če financira oz. sofinancira kdo, ki ni vaš delodaja lec?  AH1 = 1 in v4_1>0  
1 Da   
2 Ne   

AH6 Ali vaše zdravstvene težave vplivajo na to, da ne m orete opr avljati vseh vrst 
dela? 

AH1 = 1  

1 Da, zelo   
2 Da, delno   
3 Ne   

AH7 Ali vaše zdravstvene težave vplivajo oz. bi vplival e na koli čino opravljenega 
dela? 

AH1 = 1  

1 Da, zelo   
2 Da, delno   
3 Ne   

AH8 Ali vaše zdravstvene težave otežujejo oz. bi o teževale prihod na delo in z dela?  AH1 = 1  
1 Da, zelo   
2 Da, delno   
3 Ne   
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AH9 Ali imate pri delu, ki ga opravljate, kakšno pomo č (npr. prilagojeno delovno 
okolje, posebno organiziranost dela ipd)? 

AH1 = 1 in v4_1>0 in 
AH6, AH7 ali AH8 = 1, 
2 
 

 

1 Da   
2 Ne   

AH10 Ali bi pri delu, če bi ga opravljali, potrebovali kakšno pomo č zaradi 
zdravstvenih težav (npr. prilagojeno delovno okolje , posebna organiziranost 
dela ipd)? 

AH1 = 1 in v4_1=-2 in 
AH6, AH7 ali AH8 = 1, 
2 
 

 

1 Da   
2 Ne   

AH11 Kakšne vrst e pomo či ste deležni oz. bi jo potrebovali?  AH9 = 1 ali AH10 = 1  
1 Zdravstvenim težavam prilagojeno delo   
2 Zdravstvenim težavam prilagojeno količino dela   
3 Fizično pomoč na poti na delo in z dela   
4 Fizično pomoči pri mobilnosti na delu   
5 Razumevanje sodelavcev in nadrejenih   
6 Drugo   

 


