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Naj bo vsak dan  

v novem letu izpolnjen z  

veseljem,  

prijaznostjo,  

zaupanjem in   

hvaležnostjo  

za vse, kar smo dosegli, 

dobili in podarili. 

VESELE PRAZNIKE IN 

SREČNO NOVO LETO 

2023! 
 

 

 

 

 

SELEKCIJA HR – SPLETNA PLATFORMA ZA UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI 
 

Vabljeni na predstavitev, ki bo v četrtek, 19. januarja 2023, v Ljubljani, v hrvaškem 

in angleškem jeziku. O točni uri in kraju vas obvestimo. Prosimo, prijavite se na 

psiholog@center-pds.si – predali jih bomo organizatorju. 
 

Selekcija.hr je spletna platforma za upravljanje s človeškimi viri, ki ponuja možnost superviziranega in avtomatiziranega 

ocenjevanja kandidatov za zaposlitev, ki se opravlja prek spleta. Avtorji platforme so hrvaški kolegi. Vsebuje širok nabor 

pripomočkov, validiranih na velikih vzorcih in odobrenih s strani Hrvaške psihološke zbornice (hr. Hrvatska psihološka komora). 

Platformo že uporabljajo na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Mehiki, Čilu in na Poljskem, trenutno pa se širi še v 

Slovenijo, Brazilijo, Egipt in Savdsko Arabijo. 

 

 

 

 

 

 

Jahanje nikoli ne bo lahko, le vi 

boste boljši jezdec. (neznani avtor) 

 

NOV KATALOG 

PSIHODIAGNOSTIČNIH 

SREDSTEV 2023/24 

 

Pripravljamo nov katalog. Vse, ki bi želeli 

brezplačen izvod, vabimo, naj nam 

napišete kratko sporočilo na 

prodaja@center-pds.si. 

mailto:psiholog@center-pds.si
https://www.selekcija.hr/
mailto:prodaja@center-pds.si
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Letos smo v aplikaciji TESTrešuj dodali tri nove lestvice, ki so bile do zdaj na voljo le v papirni obliki. To so: 

 Lestvica osebnih vrednot (LOV) – pri elektronskem izpolnjevanju/vrednotenju se ustvarita dve poročili: za 

testiranca in za strokovnjaka,  

 Lestvica anksioznosti za učence in dijake (AN-UD) in 

 Lestvica agresivnosti za učence in dijake (AG-UD). 

 

Prenovili smo tudi Profil indeks emocij (PIE), ki je zaradi novih norm dobil nov izris profilov, glede na starost, 

spol in način izvedbe (elektronsko, papir-svinčnik). Priročnik PIE je posodobljen, največja sprememba so nove 

norme. Star priročnik lahko še vedno zamenjate za novega z 20 % popustom.  

                 Preizkus predbralnih zmožnosti (PPZ) 
              Avtorica priročnika Ivanka Bider Petelin 

                  Avtorici preizkusa Ivanka Bider Petelin in 
Martina Ozbič  

 

PPZ meri stopnjo razvitosti predbralnih zmožnosti 
pri otrocih, starih 5–7 let (več www.center-

pds.si/Katalogtestov). Po uspešnem izidu PPZ smo 
organizirali prvo predstavitev preizkusa, kjer se nam 
je pridružilo 170 udeležencev. Veliko zanimanje se je 

pokazalo tudi pri usposabljanju, saj je bila prva 
skupina v novembru hitro zapolnjena, polna je že 

skupina v marcu, počasi se polni tudi skupina v 
oktobru 2023. Prvim udeležencem je bila najbolj 

všeč možnost sodelovanja, praktično delo, 
dostopnost predavateljic in njuno bogato znanje. Če 
bi se radi udeležili usposabljanja, nam pošljite svojo 
informativno PREDPRIJAVO in vam pošljemo vabilo 

za 4. in 14. oktober 2023.  
 

Vprašalnik pozitivnosti (PT) 

Avtorji Gian Vittorio Caprara, Guido Alessandri in 

Patrizia Steca 
 

Avgusta izdan PT meri pozitivnost oseb pri 

ocenjevanju sebe, svoje prihodnosti, svojega 

življenja in splošne ravni zaupanja drugim. 

Vprašalnik smo predstavili oktobra – na 

YouTubu si lahko ogledate predstavitev 

(https://www.youtube.com/watch?v=4u-

QZA8H5WM), v našem spletnem katalogu pa 

kratek opis (www.center-pds.si/Katalogtestov). 

Usposabljanje za PT, ki bo potekalo 22. 

februarja 2023, smo združili s spoznavanjem še 

dveh vprašalnikov za odrasle – Lestvice za 

oceno stresa (EAE) in vprašalnika Spoprijemalno 

vedenje odraslih (CSA-2), ki je tik pred izidom. 

Spoprijemalno vedenje 

mladostnikov (ACS-2) 

Avtorja Erica Frydenberg in Ramon Lewis 
 

                     Kmalu bomo izdali novo različico  

                      pripomočka za merjenje pogostosti  

                         uporabe in subjektivne ocene 

koristnosti strategij ter stilov spoprijemanja s 

težavami za mladostnike. Prvo izdajo vprašalnika 

morda že poznate, imela je naslov Vprašalnik o 

spoprijemanju s težavami za mladostnike – VSTM. 

Vprašalnik (dolga in kratka oblika) je namenjen 

svetovalcem v šoli, zdravstvu in sociali. 

Spoprijemalno vedenje odraslih (CSA-2) 

Avtorja Erica Frydenberg in Ramon Lewis 
 

Poleg pripomočka, s katerim lahko merimo 

pogostost uporabe in subjektivne ocene  

koristnosti strategij ter stilov spoprijemanja s težavami za  

mladostnike, bomo naslednje  

leto izdali tudi različico tega  

pripomočka, ki je namenjena  

odraslim. 

http://www.center-pds.si/Katalogtestov
http://www.center-pds.si/Katalogtestov
https://www.center-pds.si/Usposabljanja/Predprijave.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=4u-QZA8H5WM
https://www.youtube.com/watch?v=4u-QZA8H5WM
http://www.center-pds.si/Katalogtestov
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 d2-R – prenovljen test pozornosti d2 (www.center-pds.si/Katalogtestov). 

 BIP-6F – kratka, nekoliko preurejena oblika vprašalnika BIP (www.center-pds.si/Katalogtestov). 

 PAS, PAS-O – kratki triažni obliki vprašalnika PAI (www.center-pds.si/Katalogtestov).  
 

Hvala vsem, ki ste nam pomagali pri zbiranju podatkov. Ko izdamo priročnik, vam ga pošljemo.  

Hollandov vprašalnik Iskanje poklicne poti 

(StandardSDS) 

Avtorja John L. Holland in Melissa A. Messer 
 

Vprašalnik, ki temelji na Hollandovi tipologiji 

osebnosti in okoljskih modelih, je prenovljen, z 

novimi postavkami, prilagojenimi slovenskim 

razmeram. V novem priročniku bodo kot 

dodatek k razlagi rezultatov novost tudi 

normativni podatki. Letos smo že izdali novi 

Iskali poklicev (Hollandovo in abecedno), ki sta 

prenovljeni po SKP 2021. 

Digitalna zasvojenost – priročnik za uporabo 

merskih pripomočkov 

Avtorji priročnika: David Gosar, Špela Selak, Petra Belina, 

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), tudi v e-izvedbi; 

 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 smo priredili v slovenščino in standardizirali. Merijo 

splošno zasvojenost s spletom in specifično zasvojenost 

z igranjem videoiger. Interpretacija je možna na podlagi 

kritičnih vrednosti, centilov, kot dopolnilo so na voljo 

kritične postavke, napotki za motivacijski intervju in 

seznam kriterijev po DSM-5-TR. 

 

Slovenski test iskanja besed (STIB) 

Avtorji: Barbara Vogrinčič, Tina Pogorelčnik, Matic Pavlič in David 

Gosar, soavtor priročnika 
 

STIB je kratek diagnostični instrument, namenjen 

prepoznavanju odstopanj na področju poimenovanja 

nanosnikov s samostalniki pri osebah od 4,5 do 85 let. 

Test vsebuje slike (ilustracije nanosnikov), predvidena 

poimenovanja za upodobljene nanosnike in različne tipe 

pomoči/namigov, ki testatorju lahko pomagajo določiti 

vzrok za anomijo, tj. nezmožnost poimenovanja. V 

priročniku bodo poleg teoretičnih osnov in navodil za 

izvedbo tudi normativni podatki ter navodila za 

interpretacijo. Namenjen je strokovnjakom na področju 

komunikacije in jezika, to so logopedinje in logopedi po 

zaključenem strokovnem izpitu. 

Verbalna fluentnost 

Avtorji: Barbara Vogrinčič, Tina Pogorelčnik, Matic Pavlič 

in David Gosar, soavtor priročnika 
 

Test verbalne fluetnosti je kratek diagnostični 

instrument, namenjen prepoznavanju 

odstopanj na področju priklica besed. Test 

vsebuje natančno izbiro semantičnih in 

fonemskih kategorij. Imamo dve obliki, v vsaki 

je en preizkus semantične in en preizkus 

fonemske fluentnosti. V priročniku so poleg 

teoretičnih osnov in navodil za izvedbo tudi 

normativni podatki ter navodila za 

interpretacijo. Test verbalne fluentnosti lahko 

uporabljajo strokovnjaki na področju 

kognitivnih ved. 

 

Vprašalnik o medosebnih razlikah pri 

otrocih in mladostnikih – kratka oblika 

(VMR-OM-K) 

Avtorici: Maja Zupančič, Tina Kavčič 
 

VMR-OM bo doživel prenovo v kratki obliki, ki 

bo bolj priročna in praktična za izvedbo. V 

priročniku bodo dodane novejše raziskave, 

avtorici pa sta dodali še več primerov 

interpretacije.   

http://www.center-pds.si/Katalogtestov
http://www.center-pds.si/Katalogtestov
http://www.center-pds.si/Katalogtestov
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Eysenckov osebnostni vprašalnik (EPQ-R) – prenovljen priročnik z novimi normami 
 

Cilj prenove priročnika EPQ-R je priprava norm za vprašalnik EPQ-R, ki bodo zdaj na voljo v obliki decilov. Preverili 

bomo skladnost podatkov za spletno obliko izvedbe z izvedbo papir-svinčnik. Dodali bomo tudi podatke o novi 

klinični skupini, ki so nam jih posredovali kolegi iz zaporov. 

 

Medosebni odnosi 

Avtorica: Metoda Maj  
 

Priročnik bo poleg obširnega teoretičnega uvoda o psihologiji medosebnih odnosov združeval navodila za 

uporabo več avtorskih vprašalnikov: 

 Prenovljena lestvica Moja čustva do (MCD), bo imela tudi kratko obliko, namenjeno otrokom in 

mladostnikom.   

 Lestvica DD, ki omogoča oceno potreb in njihove zadovoljenosti v različnih medosebnih odnosih; posebna 

oblika te lestvice je izdelana za otroke in mladostnike in njihove potrebe v odnosu do staršev, skrbnikov in 

rejnikov.  

 Lestvica partnerskega ujemanja (LPU) omogoča samooceno skladnosti na različnih področjih partnerskega 

življenja.  

 

Pripomoček za opazovanje in spremljanje predšolskega otroka (POSPO-5) 

Avtorice: Martina Ozbič, Valentina Ferluga, Petra Rojko in Tjaša Kanalec  
 

Pripomoček POSPO-5 izpolnijo vzgojitelji/-ice, ki sistematično opazujejo, spremljajo in na tak način opišejo 

predšolskega 5–6 let starega otroka pred vstopom v šolo. Pripomoček omogoči spremljanje procesa otrokovega 

razvoja in učenja, prepoznavanje njegovih močnih ter šibkih področij. Ob opaženih težavah pridobljeni profil 

nudi osnovo, da kompetenten strokovnjak načrtuje preventivno pomoč ter ciljne dejavnosti za razvoj šibkejših 

spretnosti, sposobnosti oz. zmožnosti znotraj vsakodnevnih vrtčevskih dejavnosti ali v obliki bolj specifične 

usmerjene in strokovne pomoči. 

 

 

 Test poklicnih interesov – 2. izdaja (BIT-II, prvo izdajo poznate pod kratico TPI). Test bo samo v elektronski 

obliki v aplikaciji TESTrešuj. Pripravljamo dve obliki: posodobljen interaktiven test s križišči ter klasično obliko 

vprašalnika. Dejavnosti, ki so v testu in vprašalniku, so posodobljene in prilagojene slovenskim srednješolskim 

izobraževalnim programom. Učenci 7.–9. razreda bodo dobili poročilo s seznamom najpogosteje izbranih 

dejavnosti in pripadajočimi srednješolskimi programi. 
 

 Ravnove progresivne matrice − 2. izdaja (RPM-2). Test ima posodobljene naloge, predvsem pa bodo 

uporabniki veseli novih norm. 
 

 Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke – 5. izdaja (WISC-V). Začeli bomo s pilotno študijo, kjer bomo 

preverjali besedne podteste. Sledila bo standardizacija.   
 

 Test mehanskih odnosov – druga izdaja (TMO-2). Druga izdaja tega testa bo v papirni kot tudi v elektronski 

obliki. 

 

Hvala vsem, ki ste izrazili pripravljenost za sodelovanje. V začetku naslednjega leta vam bomo posredovali več 

informacij glede zbiranja podatkov.   
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Jeseni smo pričeli sodelovanje s podjetjem Prometric pri izvajanju mednarodnih izpitov. To pomeni, da se naš 

TESTcenter občasno pretvori v Prometricov testni center, kjer kandidati pristopijo k izpolnjevanju izpitov v strogo 

nadziranem okolju. 
 

Prometric je vodilni ponudnik tehnološko podprtih rešitev za testiranje in ocenjevanje za številne svetovno najbolj priznane 

organizacije za izdajanje licenc in certifikatov, akademske ustanove in vladne agencije. Svoje testne centre ima v več kot 

180 državah po svetu. 

 

 

V tem letu smo poslali več kot 100 pisem 
kolegom in njihovim nadrejenim 
(ravnateljem, direktorjem), ki so vabili 
bralce h knjižnični izposoji naših 
priročnikov. Kot veste, so priročniki za 
psihodiagnostična sredstva ZAUPNE narave 
in ne smejo biti javno dostopni, saj bi s tem 
ogrožali njihovo veljavnost in strokovnost 
uporabe. Vsem, ki se držite mednarodno 
postavljenih standardov glede dostopnosti, 
se najlepše zahvaljujemo. 
 

 

V prihajajočem letu bomo podobno akcijo naredili z 
obveščanjem direktorjev in ravnateljev o upoštevanju 
Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Dobili smo 
namreč več namigov, da kolegi ne spoštujejo avtorskih 
pravic in naša psihodiagnostična sredstva kopirajo ali 
kako drugače razmnožujejo. O vsem bomo obvestili tudi 
strokovna društva, zbornice in pristojne inšpektorje. 
Vsem, ki spoštujete zakon (ki velja po vsem svetu) in s 
tem izkazujete spoštovanje do avtorskih del ter pod-
pirate večletno delo avtorjev in s tem razvoj prihodnjih 
posodobljenih različic, se najlepše zahvaljujemo.  

 
 

Januar 2023 

11. in 24. 1. 2023 
Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT) – Besedna oblika A 
Vodita Dušica Boben, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih. 

19. 1. 2023 Predstavitev spletne platforme za upravljanje s človeškimi viri Selekcija.HR  

20. 1. 2023 
Vprašalnik o motnjah hranjenja Presejalna oblika – odločitev za nadaljnjo obravnavo (EDI-3 RF) 
Vodi dr. Maša Černelič Bizjak, univ. dipl. psih. 

 

Februar 2023 

16. 2. in 9. 3. 2023 
Učne navade (z uporabo vprašalnika VUN) 
Vodita dr. Sonja Pečjak, univ. dipl. psih. in dr. Gordana Rostohar, univ. dipl. psih. 

22. 2. 2023 
Merjenje stresa in spoprijemanja z njim (vprašalniki PT, EAE, CSA-2)  

Vodijo mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih., Nika Knez, mag. psih. in Dušica Boben, univ. dipl. psih. 
 

Marec 2023 

1. in 11. 3. 2023 
Preizkus predbralnih zmožnosti (PPZ)                                                                           POLNA SKUPINA! 
Vodita dr. Ivanka Bider Petelin, prof. spec. in reh. ped. in dr. Martina Ozbič, prof. spec. in reh. ped., prof. log. surdo 

15., 22. in 25. 3. 
2023 

Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (WISC-III) 
Vodijo mag. Jožica Možina, univ. dipl. psih., dr. David Gosar, spec. klin. psih., dr. Lidija Magajna, univ. dipl. psih. 

16. 3. 2023 
Lestvici agresivnosti in anksioznosti za učence in dijake (AN-UD in AG-UD) 
Vodijo dr. Ana Kozina, univ. dipl. psih., mag. Janja Kranjc, univ. dipl. psih., dr. Peter Janjušević, spec. klin. psih., 
Katja Stres Kaučič, spec. klin. psih. 

17. 3. 2023 
Profil ocene posebnih potreb (SNAP-Združen) – SNAP-3 
Vodi Pika Polona Bižal, univ. prof. defektologije 

18. 3. 2023 
Profil ocene posebnih potreb (SNAP-Združen) – SNAP-V 
Vodi Pika Polona Bižal, univ. prof. defektologije 

30. 3. 2023 
Vizualno-motorični test Bender-geštalt II (BG-II) 
Vodi dr. Aleš Friedl, spec. klin. psih. 
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Marec/april  
Diagnostično ocenjevanje kognitivnih procesov pri specifičnih motnjah branja 
Vodi dr. Lidija Magajna, univ. dipl. psih. 

Marec/april  
Diagnostično ocenjevanje kognitivnih procesov pri specifičnih motnjah pisanja 
Vodi dr. Lidija Magajna, univ. dipl. psih. 

Marec/april  
Diagnostično ocenjevanje kognitivnih procesov pri specifičnih motnjah matematike 
Vodi dr. Lidija Magajna, univ. dipl. psih. 

 

April 2023 

7. 4. 2023 
Brezplačna predstavitev spletne aplikacije TESTrešuj 
Vodita mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih. in Nika Knez, mag. psih. 

17. in 18. 4. 2023 
Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za odrasle (WAIS-IV) 
Vodi doc. dr. Slavka Galić, spec. klin. psih. 

19. in 20. 4. 2023 
Vprašalnik za oceno osebnosti (PAI) 
Vodi doc. dr. Slavka Galić, spec. klin. psih. 

21. 4. 2023 
Delo s primeri: Vprašalnik za oceno osebnosti (PAI) 
Vodi doc. dr. Slavka Galić, spec. klin. psih. 

26. 4. 2023 
Psihološko profiliranje: Interpretacija rezultatov vprašalnikov PIE in EPQ-R 
Vodi dr. Aleksander Zadel, spec. klin. psih. 

31. 3. in 3. 4. 2023 
Vprašalnik za oceno osebnosti – oblika za mladostnike (PAI-A) 
Vodita dr. David Gosar, spec. klin. psih. in Vesna Žličar, spec. klin. psih. 

 

Maj 2023 

25. in 26. 5. 2023 
Vprašalnik o motnjah hranjenja (EDI-3) 
Vodi Vesna Žličar, spec. klin. psih. 

 

Junij 2023 

7. in 8. 6. 2023 
Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za predšolske otroke (WPPSI-III) 
Vodi dr. Eva Tideman, spec. klin. psih. in nevropsihologije 

9. 6. 2023 
Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja (ABAS-3) 
Vodi dr. Eva Tideman, spec. klin. psih. in nevropsihologije 

 

September 2023 

22. in 28. 9. 2023 
Vprašalnik za oceno osebnosti na delovnem mestu (BIP in BIP-D) 
Vodita mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih. in Nika Knez, mag. psih. 

29. in 30. 9. 2023 
Baterija za oceno otrokovega gibanja, druga izdaja (ABC gibanja 2) 
Vodijo dr. Blanka Čebašek, univ. dipl. psih. in prof. spec. in reh. ped., dr. Tina Kavčič, univ. dipl. psih. in Pika Polona 
Bižal, univ. prof. defektologije 

 

Oktober 2023 

4. in 14. 10. 2023 
Preizkus predbralnih zmožnosti (PPZ) 
Vodita dr. Ivanka Bider Petelin, prof. spec. in reh. ped. in dr. Martina Ozbič, prof. spec. in reh. ped., prof. log. surdo. 

6. 10. 2023 
Delovni naslov: Veljavnost 
Vodi dr. David Gosar, spec. klin. psih. 

10. in 19. 10. 2023 
Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT) – BESEDNA OBLIKA A 
Vodita Dušica Boben, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih. 

11. in 20. 10. 2023 
Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja (TTCT) – SLIKOVNA OBLIKA A 
Vodita Dušica Boben, univ. dipl. psih. in mag. Marjeta Trstenjak, univ. dipl. psih. 

 

November 2023 

O datumu vas 
obvestimo. 

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

 
Načrtujemo še: StandardSDS, LOV, Delo s primeri WISC-III, Pozornost, IAT, ACS-2 in usposabljanja za novo izdane 
pripomočke (STIB, Fluentnost, VMR-OM-K) ter druge, odvisno od števila predprijav. 


