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Želimo vam vesele božične in novoletne praznike.  

V novem letu pa veliko zdravja in uspehov  

ter z lepimi trenutki izpolnjen vsakdan.  

 

 

 
 

 

 

Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o. 

 

 
 

SREČNO 2021!  



DAISY&DRUM PRESS – DECEMBER 2020 
 

NAJNOVEJŠI IZIDI 
 

Prenovljen priročnik avtorja Vida Pogačnika 

Test numerične sposobnosti »Računi« (THR) 
 

Test je namenjen merjenju numerične sposobnosti in mentalne hitrosti. Starost: 15+ let 

  
 

Prevod vprašalnikov za starše (1 in 2) 
v srbščino in bosanščino. 

 
Sistematični psihološki pregled triletnega otroka 

SPP-3 
 

Prenovljeni in dopolnjeni  
 

Iskali poklicev   
Hollandovega vprašalnika SDS, 

obliki R in E 
Starost: 13+ let 

 

KMALU NA POLICI 
 

Vprašalnik o otrokovi predelavi senzornih prilivov (VOP-SI) 
Avtorici: Nevenka Gričar in Andreja Kovačič 

 
VOP-SI temelji na teoriji senzorne integracije. Pripravljen je vprašalnik za predšolske 
otroke, stare od 3 let in do 5 let in 11 mesecev, in vprašalnik za šolske otroke, stare 
od 6 do 10 let in 11 mesecev.  
 

Vprašalnika nam pomagata dobiti vpogled, kako si otroci organizirajo senzorno 
zaznavanje iz lastnega telesa in okolja. To so informacije, ki jih otrok sprejme preko 
sluha, dotika, okusa in vonja, pa tudi ravnotežja in zaznavanje telesa v prostoru. 
Rezultati nam razkrijejo, na katerih senzornih sistemih se pojavljajo posebnosti in 
kako se otrok nanje odzove.  
 

VOP-Si je pripravljen za strokovnjake s področja zdravstva, šolstva ali socialnega varstva, ki se strokovno 
ukvarjajo s predšolskimi ali šolskimi otroki in imajo opravljen vsaj uvodni del izobraževanja Senzorne 
integracije ali pa seminar za ocenjevalce VOP-SI. 

Prenovljen priročnik z novimi normami 
Vprašalnik samopodobe (SPA)   

 
SPA meri splošno, družinsko, učno, emocionalno, 

socialno in telesno samopodobo. 
 

Starost: 10–18 let 

Prenovljen priročnik z novimi normami 
Vprašalnik o učnih navadah za mladostnike 

(VUN)  
VUN pokaže dobre strani učnih in delovnih tehnik 
ter omogoča določitev motivacijskih, čustvenih, 

osebnih in socialnopsiholoških dejavnikov učenje. 
Starost: 11–19 let 

 

Prenovljen Brasov priročnik Projekcijski preizkus »Mozaik« (PPM), 
dopolnjen z izkušnjami njegove hčerke Nine Bras Meglič. 

 

PPM je nebesedni preizkus za ugotavljanje prilagojenosti posameznika in za 
diagnosticiranje psihogenih motenj vedenja ter osebnosti. 

 

V marcu 2021 izidejo trije vprašalniki o motnjah hranjenja, avtorja Davida M. Garnerja: 
 Vprašalnik o motnjah hranjenja − tretja izdaja (EDI-3), 
 Presejalna oblika EDI-3 – odločitev za nadaljnjo obravnavo – EDI-3 RF in 
 Samoocenjevalni seznam simptomov EDI-3 SC. 

Z EDI-3 ocenimo prisotnost in izrazitost psiholoških značilnosti ali skupin simptomov, ki so klinično 
pomembni pri ocenjevanju posameznikov z motnjami hranjenja. Starost: 11+ let.  
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NOVOSTI v spletni aplikaciji TESTrešuj 
 

Elektronska oblika Sistema za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja 

ABAS-3 
 Pomaga odkriti težave na različnih področjih prilagoditvenega vedenja. 
 Za univ. dipl. psihologe oz. mag. psihologije ter univ. specialne in rehabilitacijske 

pedagoge oz. mag. prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike.  
Starost: 0-89 let 

 

ZA VAS PRIPRAVLJAMO ŠE ELEKTRONSKE OBLIKE:  

 Iskanje poklicne poti – E oblika (SDS-E) 
 Lestvica osebnih vrednot (LOV) 

 Test nizov (TN) 
 Vprašalnik samopodobe (SPA) 

 

NE POZABITE NA VSAKOLETNO ČIŠČENJE  
 

Kot veste, se po vsakem zaključenem vprašalniku/testu v TESTrešuj samodejno generirajo profili rezultatov, 
ki so strokovnjaku na voljo v pdf-datoteki. Radi bi vas opozorili, da bomo s 1. februarjem 2021 v aplikaciji 
izvedli čiščenje in bomo stare pdf-je, tj. vse, ki so nastali pred 1. 1. 2015, pobrisali. Podatki bodo ostali v 
sistemu in boste tudi profile lahko ponovno generirali. Če želite imeti profile pri sebi, vam priporočamo, da si 
jih shranite v svoj računalnik ali izpišete na papir. 
 

Novi termin kratke brezplačne delavnice za uporabo TESTrešuj: četrtek, 4. februar 2021, od 8. do 10. ure. 

 

SCHUHFRIEDove novičke 
 

V septembru smo v malih skupinah organizirali urice odprtih vrat za vse, ki so želeli spoznati in preizkušati 
Schuhfriedove teste. Udeležencem se zahvaljujemo za obisk in jim podarjamo 10 % popust pri prvem nakupu. 
 

Sedanjim in bodočim uporabnikom Schuhfriedovih testov sporočamo, da si vse teste sistema VTS in CPS lahko 
ogledajo na Centru za psihodiagnostična sredstva. Načrtujemo tudi srečanje uporabnikov, kjer bo priložnost 
za izmenjavo izkušenj.  
 

Novost: VTS je na voljo tudi v spletni izvedbi, VTS Online. Po registraciji lahko uporabljate izbrane teste v 
vseh jezikih, ki so na voljo. Upravljanje z aplikacijo in poročila pa so za zdaj le v angleškem ali nemškem jeziku.  

 

SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 
 

V letu 2020 smo sodelovali pri nastajanju Računalniškega sistema za 
prepoznavanje disleksije v sklopu projekta »Projektno delo z gospodarstvom 
in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do 
znanja 2017-2020«.  

 

 

Konec avgusta 2020 smo zaključili tudi projekt priredbe MFBT za spletno 
uporabo, ki nam ga je zaupal Zavod RS za zaposlovanje. 
 

eMFBT je spletna aplikacija, ki jo upravlja Zavod RS za zaposlovanje. Je 
brezplačna, vendar pa morajo uporabniki izpolniti nekaj zahtev. eMFBT lahko 
uporablja le univ. dipl. psih. oz. mag. psihologije po bolonjskem študiju z 
uspešno zaključenim usposabljanjem. Usposabljanja prav tako organizira 
Zavod RS za zaposlovanje. Za vsa vprašanja, povezana z eMFBT so ustvarili 
poseben poštni predal: emfbt@ess.gov.si. 

mailto:emfbt@ess.gov.si


DAISY&DRUM PRESS – DECEMBER 2020 
 

POGLED NAPREJ 
 

ZA LOGOPEDE  

Standardizacija Slovenskega testa iskanja besed (STIB)  

Testa STIB so oblikovali logopedinji Barbara Vogrinčič in Tina Pogorelčnik ter 
jezikoslovec dr. Matic Pavlič. Meri sposobnost poimenovanja pri otrocih, 
mladostnikih in odraslih in je namenjen logopedom in specialistom klinične 
logopedije pri oceni posameznikovih jezikovnih težav. 
Smo sredi standardizacije. Podatke za odrasle nam je uspelo zbrati, testiranje 
otrok in mladostnikov pa smo bili primorani preložiti na čas po epidemiji.  

 

Preizkus predbralnih zmožnosti pripravlja dr. Ivanka Bider Petelin. Test bo prav tako pripomoček 
logopedov. Pripravljamo testno gradivo, avtorica pa piše priročnik. 
 

TEŽKO PRIČAKOVANI 
 

Naši načrti za naslednjih pet let vključujejo širok nabor testov. Naj vam zaupamo le dva težko pričakovana.  

 Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke, 5. izdaja (WISC-V).  

 Razvojne lestvice Griffiths-III, ki bodo v Sloveniji nadomestile Lestvice zgodnjega razvoja Nancy Bayley, 
za katere žal nismo dobili dovoljenja za priredbo. 

 

POSODOBITVE 
 

 Avtorici Maja Zupančič in Tina Kavčič pripravljata posodobljen VMR-OM. 
 Dogovarjamo se za evropsko klinično izdajo Ravnovih progresivnih matric RPM 2. 
 Prenovljen Test pozornosti – d2-R: največja sprememba so podaljšane vrstice znakov. 
 BIP-6F je krajša, časovno ekonomična alternativa Vprašalnika za oceno osebnosti na delovnem mestu 

(BIP), ki nam razširi pogled na osebnost.  
 Dogovarjamo se za krajšo obliko Vprašalnika za oceno osebnosti (PAI), t. i. PAS in nov posodobljen 

priročnik PAI-Plus. 
 

Načrtujemo tudi druge priredbe priznanih vprašalnikov na forenzičnem in kliničnem področju ter področju 
psihologije dela. Upamo, da vas bomo kmalu lahko povabili k sodelovanju pri standardizacijah. 

 

NAJ VAM SPOROČIMO ŠE:  
 

Rezervni deli WPPSI-III 
Zaradi razkuževanja so se vam morda obrabile kocke ali sestavljanke WPPSI-III. Na voljo imamo v 
standardizaciji uporabljene »rezervne dele« po ugodni ceni.  
 

LSGR-LJ za klinične logopede 
Avtorice Lestvice splošnega govornega razvoja so ocenile, da lahko LSGR-LJ uporabljajo tudi specializanti in 
specialisti klinične logopedije. Priporočajo pa usposabljanje, saj je poleg znanja z ožjega področja klinične 
logopedije enako pomembno širše razvojno psihološko znanje. Naslednje usposabljanje je 14. maja 2021. 
 

Opravičilo za ABAS-3 
Zelo hvaležni smo vsem, ki so nas opozorili na napake, ki so se nam prikradle v vprašalnike ABAS-3. Vse nujne 
napake odpravljamo sproti, nekatere pa bomo upoštevali pri tisku nove naklade. Za vse nevšečnosti se vam 
iskreno opravičujemo. 
 

Hrvaški TN, EPQ, BIP in PIE 

Za teste TN, EPQ, BIP, PIE lahko na Centru za psihodiagnostična sredstva kupite tudi odgovorne liste v 
hrvaškem jeziku založbe Naklada Slap. Pozor: BIP in EPQ nista popolnoma enaka naši izdaji, tako da za njiju 
potrebujete tudi priročnik in pripomočke za vrednotenja (šablone in list s profilom ali e-vrednotenje), ki jih 
prav tako naročite pri nas.   
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USPOSABLJANJA V LETU 2021 

Način izvedbe usposabljanj bomo prilagajali razmeram povezanih z virusom Covid-19. 

 

JANUAR 2021 

Četrtek, 14. januarja 
2021 

Psihološko profiliranje: interpretacija rezultatov vprašalnikov PIE in EPQ-R  
Vodi dr. Aleksander Zadel, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije 

FEBRUAR 2021 

Sreda, 17. februarja 
2021 

Delo s primeri: Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (WISC-IIISI) 

Vodi mag. Jožica Možina, uni. dipl. psih. 

MAREC 2021 

Petek, 5. marca 2021 
Vizualno-motorični test BENDER-GEŠTALT II (BG-II) 
Vodi dr. Aleš Friedl, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije 

Petek, 12. marca 2021 
Delo s primeri: Vizualno-motorični test BENDER-GEŠTALT (I ali II) 
Vodi dr. Aleš Friedl, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije 

Petek, 19. marca 2021 
Profil ocene posebnih potreb (SNAP-Združen) – SNAP-3 
Vodi Pika Polona Bižal, univ. prof. defektologije 

Sobota, 20. marca 2021 
Profil ocene posebnih potreb (SNAP-Združen) – SNAP-V 
Vodi Pika Polona Bižal, univ. prof. defektologije 

APRIL 2021 

Petek, 9. in sobota, 10. 
aprila 2021 

Vprašalnik za oceno osebnosti – oblika za mladostnike (PAI-A) 
Vodita dr. David Gosar, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije in  
Vesna Žličar, univ. dipl. psih., specialistka klinične psihologije 

Sreda, 14. in četrtek, 15. 
aprila 2021 

Vprašalnik za oceno osebnosti (PAI) 
Vodi doc. dr. Slavka Galić, specialistka klinične psihologije 

Petek, 16. aprila 2021 
Delo s primeri: Vprašalnik za oceno osebnosti (PAI) 
Vodi doc. dr. Slavka Galić, specialistka klinične psihologije 

Petek, 16. in petek 23. 
aprila 2021 

Učne navade (z uporabo vprašalnika VUN) 
Vodita dr. Sonja Pečjak, univ. dipl. psih. in dr. Gordana Rostohar, univ. dipl. psih. 

MAJ 2021 

Torek, 11. maja 2021 
Iskanje poklicne poti po J. L. Hollandu (SDS) 
Vodi Dušica Boben, univ. dipl. psih. 

Petek, 14. maja 2021 
Lestvice splošnega govornega razvoja (LSGR-LJ) 
Vodita dr. Ljubica Marjanovič Umek, univ. dipl. psih. in dr. Urška Fekonja, univ. 
dipl. psih. 

JUNIJ 2021 

Sreda, 9. in četrtek, 10. 
junija 2021 

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za predšolske otroke (WPPSI-IIISI) 
Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije 

Petek, 11. junija 2021 
Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja (ABAS-3) 
Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije 

SEPTEMBER 2021 

Petek, 10. in sobota, 
11. septembra 2021 

Baterija za oceno otrokovega gibanja, druga izdaja (ABC gibanja 2) 
Vodijo dr. Blanka Čebašek, dr. Tina Kavčič in Pika Polona Bižal, univ. prof. 
defektologije 

Torek, 21. in sreda, 22. 
septembra 2021 

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za odrasle (WAIS-IV) 
Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije 

Četrtek, 23. septembra 
2021 

Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja (ABAS-3) 
Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije 

Ponedeljek, 27. 
septembra 2021 

Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti (ZMS) 
Vodi Nina Vernik, prof. defektologije 

  

https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20Delo%20s%20primeri%20PIE%20in%20EPQ-2021%20zoom.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20sre%C4%8Danje%20-%20delo%20s%20primeri%20WISC-III%20feb%202021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/BG-II%20vabilo%205.%20marca%202021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20-%20delo%20s%20primeri%20BG-II%20marec%202021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/SNAP%20vabilo%2019.%20in%2020.%20marec%202021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/SNAP%20vabilo%2019.%20in%2020.%20marec%202021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/PAI-A%20-%20vabilo%20in%20prijavnica%20april%202021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/PAI%20vabilo%20in%20prijavnica-april%202021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Delo%20s%20primeri%20PAI%20-%20april%202021%20-%20vabilo%20s%20prijavnico.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20VUN-april21.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20Iskanje%20poklicne%20poti%20-%20maj%202021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20LSGR-LJ%20maj21.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20usposabljanje%20WPPSI-III%20jun2021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/vabilo%20ABAS-11%20junij%202021.pdf
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OKTOBER 2021 

Torek, 5. in četrtek, 14. 
oktobra 2021 

Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT) – besedna oblika A 
Vodita Dušica Boben, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih. 

Sreda, 6. in četrtek 14. 
oktobra 2021 

Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT) – slikovna oblika A 
Vodita Dušica Boben, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih. 

Sobota, 16. oktobra 
2021 

E-psihologija 
Vodi dr. David Gosar, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije 

NOVEMBER 2021 
Ponedeljek, 22., torek, 
23. in sobota, 27. 
novembra 2021 

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (WISC-IIISI) 
Vodijo mag. Jožica Možina, univ. dipl. psih., dr. David Gosar, univ. dipl. psih., 
specialist klinične psihologije in dr. Lidija Magajna, univ. dipl. psih. 

DECEMBER 2021 
Četrtek, 9. decembra 
2021 

Uporaba WISC-III v procesu diagnostike in obravnave motenj učenja 
Vodi dr. Lidija Magajna, univ. dipl. psih. 

 

To pa še ni vse. Pripravljamo še usposabljanja za LOV, PPM in novosti:  
Vprašalnik o otrokovi predelavi senzornih prilivov (VOP-SI) 
Vodita Nevenka Gričar, prof. defektologije za MVO in dipl. delovna terapevtka in Andreja Kovačič, dipl. 
delovna terapevtka 

 

Uporaba psihometričnih preizkusov pri izboru kadrov (sklop 5 srečanj od februarja do maja) 
Vodita Nika Knez in Marjeta Trstenjak, psihologinji, ki vsakodnevno izvajata ocenjevanja kandidatov za 
zaposlitev v slovenskih in mednarodnih organizacijah.  

 

Verjetno pa se bo tem pridružilo še kakšno usposabljanje, saj nam idej nikoli ne zmanjka, prisluhnemo pa 
tudi vašim.  

 


