
 

 

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!     

 
Z veseljem vas obveščamo, da smo izdali  prenovljen Freiburški osebnostni 
vprašalnik (FPI-R).  
 
OPIS 
 
FPI-R je večdimenzionalni vprašalnik za samooceno osebnostnih potez pri 
odraslih in mladostnikih od 15. leta naprej. Posodobljena izdaja zajema 10 
standardnih lestvic ter dve sekundarni lestvici Ekstravertnost in Čustvenost. 
Skupno vprašalnik vsebuje 138 postavk, na katere udeleženec odgovarja z 
DRŽI  ali NE DRŽI. Z lestvicami dobimo vpogled v osebnostne značilnosti 
odraslih oseb in mladostnikov, ki zajemajo različna področja človekovega 
odzivanja in občutenja. Vprašalnik je uporaben pri raznovrstnih psiholoških 
obravnavah, še posebej na kliničnem in zdravstvenem področju.  
 
PRIKAZ IN OPIS LESTVIC 
 

Ime lestvice Opis lestvice 

Zadovoljstvo z življenjem Zajema razpoloženje in pretežno pozitiven oz. 
negativen odnos do življenja in življenjskih izkušenj. 

Socialna usmerjenost Vključuje večje ali manjše zanimanje za sočloveka, 
družbo in medsebojno pomoč. 

Usmerjenost k dosežkom Stopnja usmerjenosti k dosežkom na službenem 
področju ter ostalih področjih življenja. 

Zadržanost Razteza se od zadržanosti in negotovosti do 
sproščenosti in odprtosti v socialnih situacijah. 

Razdražljivost Bolj oz. manj pogosto odzivanje na dražljaje z 
razdražljivostjo in neobrzdanostjo.  

Agresivnost Izraženost spontanega in reaktivnega napadalnega 
vedenja. 

Obremenjenost Stopnja, do katere se oseba počuti obremenjeno, 
živčno, izčrpano in pod stresom. 

Telesne težave Relativna pogostost telesnih težav, od katerih 
nekatere morda nimajo organskih vzrokov. 

Zaskrbljenost za zdravje Nagnjenost k skrbi za zdravje, strahu pred okužbami 
in drugim tveganjem. 

Odkritost Stopnja odkritosti za priznavanje majhnih slabosti in 
vsakdanjih kršitev pravil. 

Ekstravertnost Višja ali nižja izraženost impulzivnosti, podjetnosti in 
potrebe po druženju. 

Čustvenost Se razteza od občutljivega in čustveno labilnega do 
sproščenega, samozavestnega in čustveno 
stabilnega odzivanja na dražljaje. 

 
 
Dušica Boben                           Ljubljana, 29. januarja 2020 



 

 

NAROČILO PRENOVLJENEGA FPI-R   

 

Ustanova (plačnik): 

_________________________________________________________________________________________ 

Naslov: 

_________________________________________________________________________________________ 

Davčni zavezanec: DA   NE  Davčna številka: ______________________ Telefon: __________________ 

Uporabnik psihodiagnostičnega pripomočka (ime in priimek): _______________________________________ 

Telefon: _____________________________ e-naslov: _____________________________________________ 

  
 

KOL. GRADIVO (vse cene so v evrih) CENA (BREZ DDV) CENA (Z DDV)* 
 

FPI-R FREIBURŠKI OSEBNOSTIN VPRAŠALNIK 
*Za vse gradivo je DDV 5 % 

 

 Priročnik FPI-R 75,00 78,75 

 Vprašalnik FPI-R 0,72 0,76 

 List s profilom FPI-R 0,13 0,14 

 Šablona FPI-R 15,00 15,75 

 e-vprašalnik FPI-R (za naročilo 1-50 izvodov) 1,38 1,45 

 e-vprašalnik FPI-R (za naročilo 51 in več izvodov) 1,24 1,30 

 Začetni komplet FPI-R (priročnik, šablona, 25 vprašalnikov, 
25 listov s profilom)  

107,00 112,35 

 e-začetni komplet FPI-R (priročnik, 25 e-vprašalnikov) 102,60 107,73 
 

 
 
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 (http://www.center-pds.si/dokumenti/izjava.pdf). 

 
 
 
Podpis uporabnika pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d.o.o., zbrane osebne podatke 

hrani in obdeluje za izdajo naročila. 

http://www.center-pds.si/dokumenti/izjava.pdf

