
 
 
Spoštovane kolegice in kolegi, 
 

Z veseljem vas vabimo na modul z naslovom 
 
 

OSNOVE KLINIČNE NEVROPSIHOLOGIJE 
 
 
za klinične psihologe, specializante klinične psihologije in psihologe v zdravstvu. Trajal bo pet dni, v 
skupnem obsegu 40 ur. 
 

Modul bomo izvedli med 16. in 20. novembrom 2020, 
v predavalnici poslovne stavbe SMELT, na Dunajski 106 v Ljubljani. 

 
Predavatelji bodo slovenski strokovnjaki, ki delujejo na področju klinične nevropsihologije. Modul bo 
zajemal pregled vsebin, relevantnih za področje nevropsihologije, od indikacij za nevropsihološki pregled, 
podrobnejše razdelave kognitivnih funkcij in njihovega ocenjevanja, pregleda posameznih bolezenskih stanj 
ter relevantne etiološke in razvojne vidike (otroška in mladostniška nevropsihologija). Za podrobnejši 
pregled vsebin in predavateljev prilagamo predvideni urnik modula. Pridržujemo si pravico do sprememb 
urnika. 
 
Prijave sprejemamo izključno na elektronskem naslovu izobrazevanja@klinicna-psihologija.si 
Ob prijavi prosimo navedite: ime in status udeleženca (specializant, specialist, zaposleni v zdravstvu), 
članstvo v ZKP in plačnika. V kolikor vas na dogodek pošilja delodajalec, naj nam le-ta (po elektronski pošti) 
posreduje prijavo. Po zaključenem modulu bomo plačniku izstavili račun. Prijave so odprte do vključno 
srede 11. 11. 2020 (zadnji rok za prijavo). Število mest je omejeno. Prednost pri prijavah imajo specializanti 
klinične psihologije. 
 
Kotizacija za člane ZKP s plačano članarino za leto 2020 znaša € 500, za nečlane € 600. Za kandidate, ki bi se 
želeli udeležiti le posameznih delov modula, omogočamo udeležbo za posamezne dneve. V tem primeru je 
cena za člane ZKP € 110 na dan udeležbe, za nečlane pa € 130. V primeru premajhnega števila prijav si 
pridržujemo pravico, da srečanje odpovemo. 
 
Kotizacija zajema udeležbo na srečanju, gradiva (izročke) ter potrdilo o udeležbi. 
 
Glede na epidemiološko situacijo se bomo odločali v zvezi z izvedbo modula »v živo« ali v »spletni obliki«. O 
razvoju dogodkov in relevantnih odločitvah vas bomo obveščali. 
 

V upanju, da se na modulu zberemo v čim večjem številu, vas lepo pozdravljamo. 
 
 
doc. dr. Vita Štukovnik, univ. dipl. psih.,        dr. Rok Podkrajšek, univ. dipl. psih., 
spec. klin. psih.,                         spec. klin. psih., 
vodja programskega odbora                       vodja Odbora za izobraževanja ZKP 
 

mailto:izobrazevanja@klinicna-psihologija.si


Osnove klinične nevropsihologije - urnik 
 

 16.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 19.11.2020 20.11. 2020 

8.00−8.30 Registracija     

8.30−9.00 Temeljni principi 
nevropsihologije in 
opredelitev klinične 

nevropsihologije 
Alenka Sever 

Pozornost in hitrost 
procesiranja 
Sanja Šešok 

Nevropsihološko 
ocenjevanje pri osebah z 
multiplo sklerozo in pri 

infekcijskih boleznih  
Ana Ožura Brečko 

Nevropsihološko 
ocenjevanje pri odraslih in 

otrocih z epilepsijo 
Anja Čuš in David Gosar 

 Razvojna nevropsihologija - 
razvoj možganov in 

kognitivnih spsobnosti 
David Gosar 

9.00−9.30 

9.30−10.00 

10.00−10.30 odmor odmor odmor odmor odmor 

10.30−11.00 

Funkcionalna 
nevroanatomija možganov 

Blaž Koritnik 

Vidno-prostorske 
sposobnosti ter jezik in 

govor 
Barbara Starovasnik Žagavec 

Nevropsihologija spanja 
Vita Štukovnik 

Ocenjevanje veljavnosti pri 
nevropsihološkem pregledu 

David Gosar 

Razvojna nevropsihologija - 
razvojne motnje 

Jana Kodrič  
11.00−11.30 

11.30−12.00 

12.00−13.00 
 

odmor odmor odmor odmor odmor 

13.00−13.30 
Nevrofiziološke in 

nevroslikovne diagnostične 
metode 

Blaž Koritnik 

Spomin in Izvršilne funkcije 
Sanja Šešok 

Nevropsihološko 
ocenjevanje pri osebah z 

duševnimi motnjami 
Helena Lukan 

 Z dokazi podprti 
psihoterapevtski ukrepi pri 

nevroloških bolnikih 
Barbara Starovasnik Žagavec 

Razvojna nevropsihologija - 
razvojne motnje 

Jana Kodrič 
13.30−14.00 

14.00−14.30 

14.30−15.00 odmor odmor odmor odmor odmor 

15.00−15.30 
Osnove nevropsihološkega 

pregleda 
Vita Štukovnik 

Nevropsihološko 
ocenjevanje nezgodne 

možganske poškodbe in 
možgansko žilnih bolezni 

Sanja Šešok 

Nevropsihološko ocenjevaje 
nevrodegenerativnih bolezni 

in motnje gibanja  
Simon Brezovar 

Nevropsihološka 
rehabilitacija 
Urša Čižman 

Pisanje nevropsiholoških 
poročil in priporočil 

Jana Kodrič 15.30−16.00 

16.00−16.30 Evalvacija in zaključek 

 

 
 

 


