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Spoznajte našega novega sodelavca 
 

Jaša Čebulj je del TESTcentra postal kot študent druge stopnje 
psihologije že leta 2018, ko je pomagal pri organizaciji in izvedbi 
psiholoških testiranj v mednarodnem okolju. Z odličnim znanjem 
angleškega jezika je prijeten in sproščen sogovornik kandidatom 
iz različnih evropskih dežel, ki pogosto pohvalijo njegovo 
podporo med izpolnjevanjem testov na daljavo. S sodelavko 
Niko tesno sodelujeva z Jašo ves ta čas in med drugim ceniva 
njegovo zanesljivost v vseh pogledih ter smisel za humor.  
Jaša, vsi sodelavci ti želimo številne zmage in veliko zadovoljstva 
skupaj z nami. 
 

Navijamo zate in šparamo penino za magistrsko zabavo! 
 
 
  

Na svetu ni ničesar tako 
neustavljivo nalezljivega kot 

smeh in dobra volja. 
Charles Dickens 

Naj bosta v letu 2022 smeh 
in dobra volja vaša 

vsakdanja sopotnika. 

VESELE BOŽIČNE IN 
NOVOLETNE PRAZNIKE! 

 

NOV KATALOG 2021/22 – SPOROČITE, 
ČE BI GA ŽELELI PREJETI. 
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NOVE IZDAJE V ZAČETKU LETA 2022 

 

Preizkus predbralnih zmožnosti (PPZ)                                                          Avtorica priročnika Ivanka Bider Petelin 

                                                                                 Avtorici preizkusa Ivanka Bider Petelin in Martina Ozbič 

  

PPZ omogoča oceno stopnje razvitosti posamezne predbralne zmožnosti pri otroku, starem od 5 do 
7 let. Sestavljen je iz 6 predbralnih zmožnosti: fonološko zavedanje prve, druge in tretje ravni, hitrega 
priklica jezikovnih informacij, slušnega spomina in vidne zmožnosti (razlikovanje in spomin). Vseh 
podtestov je 15, izvedba pa traja 30–40 minut. Podtest Vidno-prostorski spomin je pripravljen v 
aplikaciji TESTrešuj. 

 

Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za mladostnike – ACS-2  

(angl. Adolescent Coping Scale – 2, prej VSTM)                                     Avtorja Erica Frydenberg in Ramon Lewis                                                                                                                           
 

Avstralski vprašalnik (prva izdaja) je v Sloveniji že od leta 2001. Njegova druga izdaja vključuje posodobljene strategije 
spoprijemanja s težavami. Razdelimo jih lahko na učinkovit stil spoprijemanja, kamor sodijo strategije/lestvice: Podpora 
drugih ljudi, Usmerjenost k reševanju težave, Telesna rekreacija, Iskanje sprostitve, Vzdrževanje tesnih prijateljstev, 
Nekaj doseči s trdim delom, Usmerjenost k pozitivnemu, Sprejeti, kar si naredil, Dejavnosti v širši družbi in Iskanje 
strokovne podpore ter na neučinkovit stil spoprijemanja, kamor sodijo strategije/lestvice: Skrbeti, Zidanje gradov v 
oblakih, Neobvladovanje, Zmanjševanje napetosti, Ignoriranje težave, Zapiranje vase, Samoobtoževanje in Neprimerno 
vedenje. Vprašalnik ima dolgo in kratko obliko; nanj se odgovarja z mislijo na vse težave ali na določeno težavo, kako 
pogosto se uporablja strategija in kako je učinkovita.  

 

Vprašalnik o spoprijemanju s težavami za odrasle – CSA                 Avtorja Erica Frydenberg in Ramon Lewis 
 

Podoben vprašalnik, kot je zgoraj opisan vprašalnik ACS-2, je tudi vprašalnik o spoprijemanju s težavami za odrasle 
(kratica CSA-2, Coping Scale for Adults – 2). Vprašalnik ima dolgo in kratko obliko; nanj se odgovarja z mislijo na vse 
težave ali na določeno težavo, kako pogosto se uporablja strategija in kako je učinkovita.  
Dvajset spoprijemalnih strategij/lestvic je prirejenih za odrasle in so: Usmerjenost k pozitivnemu, Iskanje sprostitve, 
Izboljšanje odnosov, Zidanje gradov v oblakih, Ignoriranje težave, Humor, Iskanje duhovne opore, Zaščitim sebe, 
Podpora drugih ljudi, Usmerjenost k reševanju težave, Dejavnosti v širši družbi, Iskanje strokovne pomoči, Skrbeti, 
Neobvladovanje, Zmanjševanje napetosti, Samoobtoževanje, Negativne misli, Nekaj doseči s trdnim delom, Telesna 
rekreacija in Zapiranje vase. 

KAJ PRIPRAVLJAMO ZA VAS IN V KATERIH FAZAH RAZVOJA BOMO PRIČAKALI  
NOVO LETO  
 

Urejamo priročnike ter pripravljamo za tisk vprašalnike in/ali njihove elektronske verzije 
 

Vprašalnik pozitivnosti – PT                                  Avtorji Gian Vittorio Caprara, Guido Alessandri, Patrizia Steca  
 

PT je kratek vprašalnik za mladostnike in odrasle s 34 trditvami, ki pa nam dajo veliko podatkov o pozitivni usmerjenosti 
posameznika. Meri odnos posameznika do sebe, drugih in prihodnosti ter skupno pozitivnost. Vprašalnik vključuje tudi 
dve veljavnostni lestvici: egoistični in moralistični bias.  
Vprašalnik uporabljajo na področju psihologije dela in organizacije, klinične psihologije in pedagoške psihologe. 

 

Digitalna zasvojenost – Priročnik za uporabo merskih pripomočkov  
                                                      Avtorji priročnika David Gosar, Špela Selak, Petra Belina in Kimberly S. Young  
 

Priročnik bo združeval podatke za uporabo treh svetovno znanih vprašalnikov oz. lestvic na področju digitalne 
zasvojenosti: Vprašalnika zasvojenosti s spletom (avtorica K. S. Young), Kratke lestvice zasvojenosti s spletom (avtorja 
H. M. Pontes in M. D. Griffiths) ter Kratke lestvice zasvojenosti z igranjem videoiger (avtorja H. M. Pontes in M. D. 
Griffiths). Vse tri merske pripomočke smo priredili v slovenski jezik. Njihova zanesljivost je visoka, prav tako pa so dobri 
tudi podatki o veljavnosti.  
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Pišemo priročnike in/ali pripravljamo nove norme 
 

Psihološke lestvice za področje medosebnih odnosov                                            Avtorica Metoda Maj 
 

Avtorica lestvice »Moja čustva do«, Metoda Maj, pripravlja izdajo treh lestvic za področje medosebnih odnosov. 
Prenovljeni lestvici MCD se bo pridružila lestvica DD, s pomočjo katere bodo lahko odrasli izrazili svoje potrebe in njihovo 
zadovoljenost v partnerskih in drugih medosebnih odnosih, posebna oblika te lestvice pa je izdelana za otroke in 
mladostnike, ki bodo označevali svoje potrebe v odnosu do staršev, skrbnikov in rejnikov. Tudi tretja lestvica, to je 
Lestvica partnerskega ujemanja (LPU), se navezuje na motivacijsko komponento odnosa, vendar pa usmerja pogled v 
samooceno skladnosti na različnih področjih partnerskega življenja in bo uporabna predvsem pri odraslih. Lestvica MCD 
bo dobila dve obliki - dolgo in kratko, slednja bo namenjena otrokom in mladostnikom. V skupen priročnik bo vključen 
teoretični del o različnih vidikih medosebnih odnosov. 
Avtorica se je skupaj s sodelavcema Niko Bajda in Ivanom Jakovljevićem in ob pomoči Dušice Boben v letu 2021 lotila 
glajenja že izdelanih in v praksi preizkušenih lestvic, ob tem pa so poskrbeli tudi za nekaj vzorcev oziroma starostnih 
norm. Izid lestvic planiramo v letu 2022. 
 

PIE, EPQ-R, TN, TVS 
 

Z vašo pomočjo smo zbrali ogromno podatkov za preverjanje norm za testa TN, TVS in vprašalnika PIE in EPQ-R. Tako 
bodo vsi prenovljeni priročniki vključevali nove norme. Istočasno bodo posodobljena tudi elektronska poročila v 
aplikaciji TESTrešuj. 

 

Zaključujemo z zbiranjem podatkov 
 

Slovenski test iskanja besed – STIB & Test verbalne fluentnosti 
                                                                              Avtorji Barbara Vogrinčič, Tina Pogorelčnik in Matic Pavlič  
 

Kljub ogromnim težavam pri testiranju v vzorec določenih otrok iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol, se približujemo koncu 
zbiranja podatkov. Vsem šolskim koordinatorjem in vsem logopedinjam ter logopedu se iz srca zahvaljujemo za njihovo 
potrpežljivo in skrbno sodelovanje. 
 

Presejalni vprašalnik za oceno osebnosti – samoocena (PAS) in ocena drugega (PAS-O)  
                                                                                                 Avtor: Leslie C. Morey 

 

PAS in PAS-O sta izpeljanki že dobro uveljavljenega kliničnega vprašalnika PAI. Imata le 22 postavk in sta namenjena za 
hitro presojo desetih področij kliničnih težav, s katerimi ocenimo verjetnost problematičnih rezultatov na PAI. Področja 
kliničnih težav so: Negativni afekt, Vedenjski izpadi, Zdravstvene težave, Psihotične značilnosti, Socialni umik, Nadzor 
sovražnosti, Samomorilne misli, Odtujenost v odnosih, Težave z alkoholom, Nadzor jeze. 
Zbrali smo podatke normativne skupine, za kar se najlepše zahvaljujemo diplomiranim psihologom iz vseh treh 
slovenskih univerz. Podatke za klinične skupine še zbiramo. Vabljeni k sodelovanju.  
 

POSEBNO OBVESTILO: 
V samokopirni odgovorni list PAI se je prikradla tiskarska napaka. Drugi list, kjer je ključ PAI, ni pravih dimenzij in je 
branja ključa oteženo. Za napako in vse neprijetnosti, povezane z njo, se iskreno opravičujemo. PROSIMO, POŠLJITE 
NAM ODGOVORNE LISTE, DA VAM JIH ZAMENJAMO ZA PRAVILNO NATISNJENE.  

 

Začenjamo z zbiranjem standardizacijskih podatkov 
 

Z založbo Hogrefe smo letos podpisali kar nekaj pogodb za posodabljanje 
testov/vprašalnikov, ki smo jih že izdali. Med njimi sta tudi Kratka oblika 
vprašalnika za oceno osebnosti na delovnem mestu imenovana 6-faktorski 
vprašalnik za oceno osebnosti na delovnem mestu – BIP-6F in Test pozornosti, 
2. posodobljena izdaja d2-R. Za oba projekta imamo pripravljeno gradivo za 
začetek standardizacije.  

VLJUDNO VABLJENI! Testirali 
bomo učence od 4. razreda 

osnovne šole do odraslih (d2-R) 
in zaposlene odrasle na različnih 

položajih (BIP-6F). 

 

Posodabljamo prve izdaje vprašalnikov 

 Hollandov vprašalnik »Iskanje poklicne poti«,  
2. izdaja, ki so jo v angleščini poimenovali Standard 
SDS (prej SDS-R)                                                                                    

 Test poklicnih interesov – 2. izdaja (TPI-II)  

Za oba vprašalnika prirejamo postavke ter pripravljamo 
elektronsko obliko, s katero bomo v letu 2022 zbirali nove 
norme. TPI-II je namenjen osnovnošolcem, Standard SDS pa 
mladostnikom in odraslim. 
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KOLEDAR USPOSABLJANJ V LETU 2022 

Januar 2022 
18. 1. 2022 Vprašalnik za oceno osebnosti na delovnem mestu (BIP in BIP-D) 

Vodita mag. Nika Knez, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih. 
27. in 28. 1. ter  

5. 2. 2022 
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. 

 

Februar 2022 

11. 2. 2022 Vprašalnik o motnjah hranjenja Presejalna oblika – odločitev za nadaljnjo obravnavo EDI-3 RF 
Vodi dr. Maša Černelič Bizjak, univ. dipl. psih. 

 

Marec 2022 

10. 3. 2022 Delo s primeri: Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT)  
Vodita Dušica Boben, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih. 

11. 3. 2022 Profil ocene posebnih potreb (SNAP-Združen) – SNAP-3 
Vodi Pika Polona Bižal, univ. prof. defektologije 

12. 3. 2022 Profil ocene posebnih potreb (SNAP-Združen) – SNAP-V 
Vodi Pika Polona Bižal, univ. prof. defektologije 

18. 3. 2022 Delo s primeri: Profil ocene posebnih potreb (SNAP-Združen) 
Vodi Pika Polona Bižal, univ. prof. defektologije 

22. 3. 2022 Vizualno-motorični test BENDER-GEŠTALT II (BG-II) 
Vodi dr. Aleš Friedl, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije 

28. 3. 2022 Lestvice splošnega govornega razvoja (LSGR-LJ) 
Vodita dr. Ljubica Marjanovič Umek, univ. dipl. psih. in dr. Urška Fekonja, univ. dipl. psih. 

 

April 2022 

1. in 4. 4. 2022 Vprašalnik za oceno osebnosti – oblika za mladostnike (PAI-A) 
Vodita dr. David Gosar, specialist klinične psihologije in Vesna Žličar, specialistka klinične psihologije 

6. in 7. 4. 2022 Vprašalnik za oceno osebnosti (PAI) 
Vodi doc. dr. Slavka Galić, specialistka klinične psihologije 

8. 4. 2022 
 
Delo s primeri: Vprašalnik za oceno osebnosti (PAI) 
Vodi doc. dr. Slavka Galić, specialistka klinične psihologije 

 

Maj 2022 

11. 5. 2022 Psihološko profiliranje: interpretacija rezultatov vprašalnikov PIE in EPQ-R 
Vodi dr. Aleksander Zadel, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije 

 

Junij 2022 

13. 6. 2022 
 
Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja (ABAS-3) 
Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije 

14. in 15. 6. 2022 Usposabljanje WAIS-IV ali WPPIS-III, odvisno od števila predprijav 
Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije 

 

September 2022 

26. 09. 2022 
 
Preizkus zaznavno-motoričnih sposobnosti (ZMS) 
Vodi Nina Vernik, prof. defektologije 

23. in 24. 9. 2022 Baterija za oceno otrokovega gibanja, druga izdaja (ABC gibanja 2) 
Vodijo dr. Blanka Čebašek, dr. Tina Kavčič in Pika Polona Bižal, univ. prof. defektologije 

30. 9. in  
14. 10. 2022 

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

 

Oktober 2022 

6. 10. 2022 (prvo 
srečanje) 

Sklop srečanj psihologov na področju psihodiagnostike kadrov 
Vodita mag. Nika Knez, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih. 

7. in 8. 10. 2022 Vprašalnik o otrokovi predelavi senzornih prilivov (VOP-SI) 
Vodita Nevenka Gričar, prof. defektologije in dipl. delovna terapevtka in Andreja Kovačič, dipl. delovna terapevtka 

8. 10. 2022 E-PSIHOLOGIJA 
Vodi dr. David Gosar, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije 

11. in 27. 10. 2022 Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT) – BESEDNA OBLIKA A 
Vodita Dušica Boben, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih. 

19. in 27. 10. 2022 Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT) – SLIKOVNA OBLIKA A 
Vodita Dušica Boben, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih. 

 


