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Drage kolegice, dragi kolegi.  
 
Še preden nam bo prevroče in si boste želeli le 
hladne osvežitve v morju, vam sporočamo nekaj 
vročih novic. Tokratne novičke so povsem 
računalniško obarvane, saj vam predstavljamo le 
elektronska psihodiagnostična sredstva. Prva 
skupina so elektronski vprašalniki na Centrovi 
platformi TESTrešuj, druga skupina pa  
Schuhfriedov Dunajski sistem testov, ki ga 
pripravljamo za slovenske uporabnike.  
 
Vse psihologe, ki boste septembra obiskali kongres, vabimo k poslušanju referatov o standardizaciji 
WAIS-IV in BIP, prvih podatkih ABAS-3 in VTS.  
 
Še vedno ste vabljeni tudi k uporabi naših prostorov TESTcentra za psihološko testiranje po simbolični 
ceni 6,10 EUR na uro. 
 
Želimo vam prijetne počitnice.  

 
Dušica, Marjetka in sodelavci  

 

 
P.S. VABILO: Vsi, ki bi bili pripravljeni sodelovati z nami kot predavatelji za usposabljanje kolegov o 
naših testih in vprašalnikih in te dobro poznate ter imate z njimi bogate izkušnje, prisrčno vabljeni.    
 

 

 

TESTrešuj 
 

V aplikaciji TESTrešuj je trenutno 8 testov oz. vprašalnikov: 
PIE, EPQ-R, VUN, SDS, PAI, SV-O, d2, VMR-OM, v pripravi 
sta še PAI-A in BIP, ki bosta pripravljena skupaj z izidom 
priročnikov.    
 
Dostop do testov oz. vprašalnikov (v nadaljevanju zaradi 
enostavnosti uporabljamo splošni izraz »test«) je možen le 
z uporabniškim imenom in geslom. Prijava v aplikacijo je 
enaka za strokovnjaka (trenutno je to pri vseh testih 
psiholog, razen pri SDS) in testiranca. Strokovnjak dobi 
uporabniško ime in geslo na Centru za psihodiagnostična 
sredstva, testirancu pa ga dodeli strokovnjak.  
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Strokovnjak vidi ob vstopu v aplikacijo dva zavihka: 
 Uporabnik: testiranci, moja organizacija, moji podatki ter 
 Testi: aktivni, zaključeni. 
 
Zavihek »Testiranci« skriva tabelo testirancev, ki jih je vpisal (dodal) strokovnjak. Izbranim osebam 
lahko posredujete podatke o dostopu za reševanje določenega testa, lahko pa testirance in z njimi 
povezane podatke (npr. rezultate testov) tudi izbrišete. V tem zavihku dodajate podatke o novem 
testirancu in mu dodelite želene teste oz. pregledate že zaključene.  
 
V zavihku »Moja organizacija« so zapisani splošni podatki o organizaciji strokovnjaka, tudi podatki o 
nakupu in porabi določenih elektronskih testov. Stanje se beleži s krediti (1 kredit pomeni 1 test) za 
posamezen test in tudi za vsakega strokovnjaka, če jih je več v organizaciji. Elektronske teste naročate 
tako kot ostale, njihova cena pa je odvisna od števila kupljenih (več jih kupite, nižja je cena).    
 
Zavihek »Testi« (SAMO tega imajo na voljo tudi testiranci) je razdeljen na aktivne in zaključene teste. 
Seznam vseh aktivnih testov predstavlja teste, ki še čakajo, da jih bo izpolnil testiranec ali da boste vi 
vnesli odgovore, ki jih je testiranec izpolnil na listu (uporaba aplikacije le za vrednotenje). Prav tako 
imate pregled nad zaključenimi testi, kjer lahko izpišete t. i. poročilo za strokovnjaka, ki običajno vsebuje 
surove in standardne rezultate, profil in odgovore na posamezne postavke. Če je na voljo poročilo za 
testiranca, ga lahko izpiše tudi on. 

 
 
Schuhfriedov VTS 
 

SCHUHFRIED je družinsko podjetje s sedežem v Avstriji, 
ustanovljeno leta 1947. Je prvo podjetje na svetu, ki je razvilo 
elektronski sistem testov, imenovan Vienna test system (VTS) in je 
pionir digitalnega testiranja. So vodilni na področju prometa (cestni, 
železniški, letalski, športni). Njihovi testi so prevedeni v 27 jezikov, 
partnerje pa imajo v kar 41 državah. Leta 2015 se je tej veliki 
mednarodni družini pridružil tudi Center za psihodiagnostična 
sredstva. 
 

Ponujajo izdelke in storitve s področja psihološkega ocenjevanja (VTS), kognitivnega treninga in 
rehabilitacije (Cogni plus) ter biofeedbacka (Biofeedback Xpert). V sistemu VTS je čez 100 testov, 
nekateri med njimi so združeni v 16 baterij, ki pokrivajo štiri sklope:  

 
HR   – selekcija in razvoj ter karierno svetovanje, 
NEURO  – nevropsihološko in klinično raziskovanje, 
TRAFFIC  – psihološko ocenjevanje voznikov, 
SPORT   – identifikacija športnih talentov ter delo s športniki. 
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Nekateri testi so že na voljo v slovenskem jeziku, trenutno pa pripravljamo prevode še dodatnih in se 
dogovarjamo o pričetku standardizacije. Prednost bomo dali preizkusom za ocenjevanje sposobnosti 
posameznikov za vožnjo, ki so bili validirani za uporabo v prometni psihologiji. Kljub temu da so 
računalniški, od testiranca ne zahtevajo računalniškega znanja. 
 

 DRIVESTA je standardna baterija > dobimo posamezne ocene in skupno oceno, ki uvrsti 
posameznika na eno izmed petih ravni. 

 Dodaten test perifernega zaznavanja pri bateriji DRIVEPLS povečuje veljavnost rezultatov. 
 

DRIVESTA in DRIVEPLS se uporabljata za prepoznavanje upada pri potencialno nevarnih voznikih (zaradi 
alkohola, drog, starostnih in psihiatričnih sprememb) ter pri izboru voznikov s povišano odgovornostjo, kot 

so vozniki taksijev, avtobusov in tovornih vozil z nevarnimi snovmi. 
 

 DRIVE SC je presejalna baterija > meri klinično najpomembnejše sposobnosti, ki so pomembne 
za vožnjo. 

 SA ROAD je namenjena oceni varnosti na cesti > ocenjuje sposobnosti, povezane z vožnjo, in 
osebnostne dejavnike poklicnih voznikov (tudi bodočih).  

 
Naslednja tabela prikazuje pregled baterij z vključenimi podtesti. 
 

Dimenzija 

Testna 
baterija 

Test 

DRIVE 
STA 

DRIVE 
PLS 

DRIVE 
SC 

SA 
ROAD 

Odpornost na stres 
(reaktivna) 

DT     

Sposobnost odzivanja 
(reakcijski čas) 

RT     

Pregled nad prometom na 
levi in desni strani 

ATAVT      

Logično sklepanje AMT     

Koncentracija COG     

Periferno zaznavanje PP-R     

Osebnostne lastnosti (npr. 

stabilnost, občutek odgovornosti, 
samokontrola, izogibanje 
tveganju) 

     

TRAJANJE  ~ 60 min ~ 83 min ~ 26 min ~ 52 min 
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Sistem VTS je možno uporabljati kot nameščen program na računalniku ali na spletu, preko internetne 
povezave. Osnovne razlike so navedene v preglednici. 
 

Lokalna namestitev programske opreme VTS – 
uporaba na računalniku z zaščitnim USB ključem 

Uporaba preko varne spletne povezave 

Na voljo so vsi testi in testne baterije. Na voljo so samo nekateri testi. 

Kupiti je možno letno licenco za uporabo 
testa/baterije ali po porabi (npr. 50 izvedb) 
(ni možno kupiti npr. le ene izvedbe testa/baterije). 

Kupi se posamezne teste/baterije (želeno število). 

Možnost uporabe  
 posebne tipkovnice,  

 delovne plošče za »motorične teste« in 

 naprave za periferno zaznavanje. 

Uporaba dodatne strojne opreme ni možna. 

Pregled nad testiranci, testi, rezultati in normami; elektronski priročniki. 

 
Na kongresu bo mogoče videti in preizkušati teste VTS. Vabljeni. 

 


