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Vprašalnik o motnjah hranjenja – PRESEJALNA OBLIKA  

odločitev za nadaljnjo obravnavo (EDI-3 RF)                                                   junij 2021 
 

Vprašalnik EDI-3 RF je kratek samoocenjevalni merski instrument, s katerim ocenjujemo tveganje za 
motnje hranjenja, ki temelji na obremenjenosti z dietami in hujšanjem, telesni masi, zgodovini telesne 
mase, telesni višini in vedenjskih simptomih, ki so značilni za motnje hranjenja. Predstavlja skrajšano 
presejalno obliko za odločitev za nadaljnjo uporabo vprašalnika EDI-3 oz. napotitev na nadaljnjo 
obravnavno.  
 

Vprašalnik lahko uporabljajo strokovnjaki za duševno zdravje, šolski svetovalni delavci, učitelji in 
drugi svetovalci, ki želijo ugotoviti, ali je treba posameznika napotiti k usposobljenemu strokovnjaku 
za motnje hranjenja. Uporabniki EDI-3 RF lahko rezultate posredujejo le strokovnjakom, ki so 
usposobljeni za njihovo strokovno in etično uporabo. 
 
 

Vprašalnik o motnjah hranjenja (EDI-3)                                                           junij 2021 
 

Vprašalnik EDI-3 meri psihološke značilnosti in skupine simptomov, ki so pomembni pri razvoju in 
vzdrževanju motenj hranjenja. Uporabljamo ga za klinično ocenjevanje simptomatike, povezane z 
motnjami hranjenja, vendar ni namenjen postavljanju diagnoze.  
 

Interpretacija rezultatov je omejena samo na usposobljene strokovnjake, ki imajo opravljeno formalno 
izobraževanje na področju ocenjevanja in znanje iz psihometričnih statističnih metod ter izkušnje na 
področju psihopatologije motenj hranjenja.  
 

Vprašalnik EDI-3 je na voljo tudi v elektronski obliki na spletni aplikaciji TESTrešuj. 
 
 

VLJUDNO VABLJENI NA KRATKO PREDSTAVITEV EDI-3 IN EDI-3 RF 
Okvirni datum: 20. september 2021 

Če bi se želeli udeležiti kratke predstavitve, nam prosim, sporočite na psiholog@center-pds.si in vas 
bomo obvestili takoj, ko bomo imeli bolj podrobne informacije. 

 

 

Prenovljen Vprašalnik o učnih navadah za mladostnike (VUN)                    junij 2021 
 

Izdali smo tudi nov, prenovljen priročnik VUN z novimi normami iz leta 2018. Posodobili smo imena 
lestvic in teoretični uvod v priročniku ter naredili nekaj manjših popravkov pri postavkah. Na spletni 
aplikaciji TESTrešuj vam je na voljo tudi nova posodobljena oblika elektronskega vprašalnika. Za vsak 
izpolnjen elektronski vprašalnik po 5. julija 2021 bodo upoštevane nove norme in ustvarjena oblikovno 
posodobljena poročila. 
 

STAR PRIROČNIK LAHKO ZAMENJATE ZA NOVEGA Z 20 % POPUSTOM. 
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Prenovljen Vprašalnik samopodobe (SPA)                                                        april 2021 
 

V posodobljenem priročniku SPA so nove norme, ki so razširjene na 4. letnik srednje šole. Na spletni 
aplikaciji TESTrešuj vam je na voljo nov elektronski Vprašalnik samopodobe (SPA), pri katerem je 
vrednotenje samodejno. 
 

STAR PRIROČNIK LAHKO ZAMENJATE ZA NOVEGA Z 20 % POPUSTOM. 
 
 

Vprašalnik o otrokovi predelavi senzornih prilivov (VOP-SI)                       februar 2021 
 

VOP-SI meri senzorno integracijo za področje sluha, dotika, vonja in okusa, ravnotežje, zavedanje 
telesa v prostoru, ideje in načrtovanje gibanja.  
 

Uporabljajo ga lahko strokovnjaki s področja zdravstva, šolstva ali socialnega varstva (delovni terapevt, 
fizioterapevt, logoped, specialni pedagog, pedagog, psiholog), ki se strokovno ukvarjajo s 
predšolskimi ali šolskimi otroki in imajo opravljen vsaj 16-urni uvodni del izobraževanja Senzorne 
integracije ali pa 14-urno usposabljanje VOP-SI.  
 

Vprašalnik VOP-SI je na voljo tudi v elektronski obliki. 
 
 

 

Projekcijski preizkus »Mozaik« (PPM)                                                   Avtor Stanislav Bras 
 

Vrednost PPM je v odkrivanju različnih kliničnih slik, od nevroz preko različnih organskih možganskih 
obolenj do psihoz, predvsem pa pri odkrivanju shizofrenij, kjer se je izkazala njegova visoka veljavnost. 
Dragocen je zlasti pri delu s tistimi ljudmi, pri katerih je besedna komunikacija otežena. Uporaben je 
tudi za spremljanje poteka terapije. Namenjen je otrokom, mladostnikom in odraslim.  
 

Uporabljajo ga lahko psihologi z opravljenim dodatnim usposabljanjem.  
 

Do konca leta bomo izdali prenovljen priročnik PPM, ki ga je uredila hčerka avtorja Nina Bras Meglič, 
spec. klin. psihologije. Ob izidu novega priročnika bomo organizirali tudi usposabljanje.  
 
 

Preizkus predbralnih zmožnosti (PPZ)                                 Avtorica priročnika Ivanka Bider Petelin 

                                                                        Avtorici preizkusa Ivanka Bider Petelin in Martina Ozbič 
 

S PPZ ocenjujemo stopnjo razvitosti predbralne zmožnosti pri otroku in primerjavo 
z vrstniki. Namenjen je otrokom, starim od 5 do 7 let. Izvedba traja od 30 do 40 
minut.  
 

Preizkus je namenjen specialnim in rehabilitacijskim pedagogom, logopedom in 
psihologom, ki imajo specifična znanja za interpretacijo dobljenih rezultatov. 
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AVGUST, 2021  

Torek, 24. in sreda, 25. 
avgusta 2021 

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

Četrtek, 26. avgusta 2021 
Sistem za ocenjevanje prilagoditvenega vedenja (ABAS-3) 
Vodi dr. Eva Tideman, specialistka klinične psihologije in nevropsihologije 

SEPTEMBER, 2021 

Petek, 3. septembra 2021 

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

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 

Ponedeljek, 27. septembra 
2021 

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

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, 9. in ponedeljek 11. 
oktobra 2021 

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

Sobota, 16. oktobra 2021 
E-PSIHOLOGIJA 
Vodi dr. David Gosar, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije 

NOVEMBER, 2021 

Petek, 5. in 12. novembra 
2021 

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

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. 

 

https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20WAIS-IV%20avgust%202021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/vabilo%20ABAS-3-26.%20avgust%202021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20LSGR-LJ%20september%202021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20usposabljanje%20ABC%20gibanja%202%20-%20september%202021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20usposabljanje%20ZMS%2027sep21.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20usposabljanje%20TTCT-BS-okt2021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20usposabljanje%20TTCT-SL-okt2021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20na%20usposabljanje%20VOP-SI%20oktober%202021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20E-PSIHOLOGIJA%2016okt2021.pdf
https://www.center-pds.si/Portals/0/Vabilo%20VUN-5.%20in%2012.%20november%202021.pdf

