
 
 
 

organizira seminar z delavnico z naslovom: 

 

Nevropsihološka ocena pri vračanju v proces 

vožnje po nevrološki okvari 

 
Ljubljana, 26.11.2021 

 
 Vodja: asist. dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih. 

 
 

PROGRAM  

 

 

8.00 - 8.30 Registracija udeležencev 

8.30 – 9.00 asist. dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih. 

Modeli in temeljni kognitivni principi vožnje  

9.00 – 9.30 asist. dr. Barbara Starovasnik Žagavec, spec. klin. psih. 

Značilnosti kognitivne oškodovanosti posameznih nevroloških okvar  

9.30 – 9.50 mag. Marjana Krajnc Dobre, spec. klin. psih. 

Vpliv samozavedanja na sposobnost vračanja v proces vožnje po nevrološki 

okvari  

9.50 – 10.10 asist. dr. Katja Dular, spec. klin. psih. 

Dejavniki ki vplivajo na uspešnost vračanja v proces vožnje po nevrološki okvari  

10.10 – 10.30 asist. Vesna Mlinarič Lešnik, spec. klin. psih. 

Rehabilitacija vožnje: učinkovitost kognitivnega treninga in ponovna ocena  

10.30 – 11.00 Odmor  

11.00 - 11.20 asist. Vida Ana Politakis, univ. dipl. psih. 

Vpliv osebnostnih motenj in motenj čustvovanja na vožnjo  

11.20 - 11.40 asist. dr. Miha Rutar, univ. dipl. psih. 
Posebnosti pri ocenjevanju starejših voznikov  

11.40 – 12.00   asist. dr. Barbara Horvat Rauter, univ. dipl. psih. 

Strah pred vožnjo  

12.00 – 12.20   asist. Karmen Resnik Robida, dipl. zdr. psih, mag. nevrz. 
Skladnost ocene vozniških zmožnosti med nevrospihološko preiskušnjo in 
simulatorjem vožnje – izsledki raziskave 



12.20 – 14.00 Odmor 

14.00 - 14.30 Marko Sremec, spec. MDPŠ  

Predstavitev ambulante za voznike s posebnimi potrebami URI Soča  

 

14.30 - 14.50 Marjan Loboda, tehnik v laboratoriju za preizkušanje vozniških sposobnosti 
Ocenjevanje vozniških zmožnosti s simulatorjem vožnje   

14.50 - 15.10 Brane Legan, učitelj vožnje  

Ocena vozniške zmožnosti učitelja vožnje 

15.10 – 15.30 prof. dr. Jaka Sodnik, uni. dipl. inž. el. 

Doc. dr. Kristina Stojmenova, mag. gosp. Inž. 

Predstavitev simulatorja vožnje SimFit2Drive 

15.30 – 16.00 Diskusija 

S P L O Š N E    I N F O R M A C I J E 
 

Komu je seminar namenjen? 

Seminar obravnava empirično zasnovane metode za vrednotenje kognitivnih, vidno 
zaznavnih, vedenjskih in izvršilnih funkcij, ki so potrebne za vožnjo. Te sposobnosti pogosto 
niso očitne zunanjemu opazovalcu ali vozniku samemu. Obravnavali bomo simptome in 
diagnoze, ki povzročajo primanjkljaje pri vožnji.  
 
Seminar je namenjen kliničnim psihologom, psihologom, zdravnikom, delovnim terapevtom, 
učiteljem vožnje, študentom, prostovoljcem in ostalim, ki jih zanima ocenjevanje vozniških 
zmožnosti pri osebah s posebnimi potrebami.  
 
Udeležba na seminarju in delavnici bo upoštevana za stalno podiplomsko usposabljanje 
zdravnikov za podaljševanje licenc ZZS in s strani IVZ kot strokovno izobraževanje.  
 
Seminar se bo izvedel v obliki interaktivnega videoizobraževanja preko spletne platforme 
ZOOM. Za nemoteno sodelovanje je potrebno pred prvo povezavo opraviti tehnični test preko 
povezave: https://zoom.us/test. ZOOM je uporabniku prijazna spletna platforma in za 
udeležbo potrebujete kvalitetno internetno povezavo in računalnik.  
 

Kotizacija:  

Kotizacija za seminar znaša 80,00 € z DDV. 
 
Račun za plačilo kotizacije vam bomo poslali po pošti v 8 dneh po končanem seminarju. 
Kotizacija vključuje udeležbo na predavanjih, izročke v elektronski obliki in potrdilo o udeležbi. 
 

Prijave in informacije: 

Prijave sprejemamo do 20.11.2021 izključno preko spletnega obrazca, ki se nahaja na 
povezavi: https://dogodki.uri-soca.si/sl/Dogodki/. 
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete:  
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA, Tajništvo zdravstvenih 
programov, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel.: 030/620 377, E-mail: dogodki@ir-rs.si 
Odjavite se lahko do vključno 20.11.2021 preko zgoraj navedenega elektronskega naslova. 
Kasnejših odjav ne bomo upoštevali in bomo zaračunali stroške seminarja v višini polne 
kotizacije. 
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