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OSNOVNI POJMI ZA PRIPRAVO KAZALNIKOV 

PROGRAMA – delovno gradivo 

 

Razlika med podatki in kazalniki 
Glavna razlika med podatki in kazalniki je ta, da se podatek nanaša na posameznika, medtem ko se 

kazalnik nanaša na neko skupino, ki jo opazujemo. 

Za pripravo kazalnika vedno potrebujemo osnovne vhodne podatke, ki jih po v naprej določeni 

metodologiji nato preračunamo v kazalnik.  

PRIMER:  

Podatek: Telesna teža otroka pri 5. letih (v kg) 

Kazalnik: Delež debelosti med 5 - letniki v Sloveniji 

 

KAJ SO KAZALNIKI? 
Kazalnik je v osnovi število, stopnja ali delež, ki nam pomaga meriti nek pojav, ki se nanaša na 

posamezno skupino. Kazalniki so zbirne mere, ki skušajo na enostavnejši način prikazovati kompleksne 

tematike.  

S spremljanjem kazalnikov programa pridobimo informacije o tem kaj se dogaja, kako so aktivnosti 

izvedene, zakaj določene aktivnosti niso izvedene, kakšne rezultate daje program ipd. Spremljanje 

kazalnikov nam pomaga pri spremljanju in ocenjevanju programa ter usmerjanju predlogov glede 

potrebnih sprememb (za določanje prioritet, za razvoj in usmerjanje virov, prepoznavanje dobrih praks 

…). Kazalniki povečujejo tudi zavedanje o določeni tematiki v različnih ciljnih publikah. 
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VRSTE KAZALNIKOV 
 

Kazalnike lahko razdelimo na različne načine, odvisno od njihovega namena. S to anketo želimo 

pridobiti vaše mnenje o kazalnikih preventivnega programa – obrazložitev je prikazana na spodnji 

shemi. 

 

 

 

Pri kazalnikih programa kazalnike običajno razdelimo na naslednje kategorije: 

Strukturni kazalniki kažejo na vire (zakonske, materialne, človeške, finančne), ki jih moramo zagotoviti, 

da program lahko izvajamo. 

Procesni kazalniki kažejo na to, ali so bile planirane aktivnosti izvedene, v kakšni meri in kaj je njihov 

doseg. Ti kazalniki običajno spremljajo tudi kakovost. 

Kazalniki izida in učinka kažejo na rezultate izvedenih aktivnosti v skupini prebivalcev in se nanašajo 

na zastavljen namen programa. Odražajo tako količino kot kakovost izvedenih aktivnosti. Ne smemo 

pozabiti, da nanje pogosto vplivajo dejavniki izven programa, saj opazujemo kompleksno tematiko. 

Pogosto se ločijo na kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne kazalnike izida in učinka, saj je pogosto 

namen programa določena sprememba, ki se bo v izrazila šele preko daljšega časovnega obdobja. 

 


