
 
 

Datum: 20.8.2013 
Številka:  /2013/04-AJ 
 
Vodjem kuhinj v vrtcih,  v osnovnih in srednjih šolah, 
vodjem prehrane in delavcem v kuhinji, 
učiteljem gospodinjstva,  
učiteljem strokovnih modulov v programih srednjega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. 
 

 
V A B I L O 

 
Vljudno vabimo na enodnevni  seminar (8 ur), objavljen v  KATISu za šol. leto 2013/2014, z 
naslovom  
 

Prehrana za osebe s celiakijo ali brezglutenska dieta v teoriji in praksi 
 

ki bo   v soboto, 21. septembra 2013, s pričetkom ob 9.00. uri 
v prostorih  Šolskega centra Velenje, Srednja šola za storitvene dejavnosti,  

Trg mladosti 3, Velenje 
 
Seminar je pripravljen  in bo izveden v sodelovanju s Slovenskim društvom za Celiakijo in 
njihovimi odličnimi strokovnimi  sodelavci. Udeleženci  bodo na seminarju spoznali pomen 
brezglutenske diete za osebe s celiakijo, se naučili izbirati dopustna živila, sestaviti jedilnike in 
ustrezno pripravti jedi. 
 
Program dela:  

čas Vsebina dela Predavatelj Štev.ur in oblika 
dela 

9.00 – 10.30 Celiakija ni alergija Jernej Dolinšek  2 uri  P 
10.30 -10.45 odmor   
10.45 – 11.30 Brez glutena se da Breda Kojc 1 ura P 

11.30 -  13.00 Sestavimo jedilnik Breda Kojc 2 uri  P 
13.00 – 13.45 Pravica otrok s celiakijo do zdrave in uravnotežene 

prehrane (zakonodaja s področja prehrane) 
Breda Kojc 1 ura P 

13.45 – 14.00 odmor   
14.00 – 15.30 Priprava varne brezglutenske prehrane Andrej Voh 2 uri  D 

 
Pri pripravi varne glutenske prehrane bodo udeleženci aktivno sodelovali s predavateljem  v kuhinji, 
zato prosimo, da udeleženci s seboj prinesejo zaščitna delovna oblačila. 
 
Prijavite  se  z izpolnjeno prijavnico, ki je v prilogi, na e-naslov: Sasa.Grasic@cpi.si ,   
do torka, 17. septembra 2013. Število mest je omejeno na 30 udeležencev.   
 
Udeleženci seminarja po izpolnjenem evalvacijskem vprašalniku v e-obliki v okviru KATISa 
prejmejo Potrdilo o udeležbi  z vrednostjo 0,5 točke v skladu s Pravilnikom o napredovanju v 
nazive. 
 

mailto:Sasa.Grasic@cpi.si


Kotizacija za seminar je 12,00 EUR na udeleženca, poravnate jo na račun organizatorja, Center RS za 
poklicno izobraževanje, Kajuhova 32, Ljubljana, TR 01100-6030633011, s pripisom, “seminar – 
Celiakija”.  
Po pravilih KATISa se bo zaračunala kotizacija tudi tistim prijavljenim, ki se seminarja ne bodo 
udeležili, a se ne bodo odjavili do 17. septembra 2013.  
 
POZOR, NOVOST! Nujno se je prijaviti do 17. septembra 2013, saj na podlagi ustreznega števila 
udeležencev lahko seminar izvedemo in sklenemo pogodbo z MIZŠ. Kasnejše, naknadne  prijave žal, 
niso možne. Prosim, upošetevajte to novost, da se izognemo nesporazumom. Hvala za razumevanje. 
 
 
Vljudno vabljeni k prijavi in udeležbi na seminarju. 
 
Lep pozdrav! 
 
Anica Justinek                 Elido Bandelj 
Višja svetovalka za področja       Direktor 
 

Priloga: 

• Prijavnica na seminar CPI 

 



 

 

Prijavnica na  

CPI-jev seminar, ki je objavljen v KATIS-u 

 

Prijavljam se na seminar: ________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Izvajalec: Center RS za poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000   Ljubljana 

 

Študijsko leto: 2013/14 

 

 Datum prijave:  

 

Moji podatki (podatki o udeležencu/ki): 

               

Ime in priimek:  

 

  

Datum rojstva:  

 

  

Davčna številka:  

 

  

Elektronski naslov:  

 

  

a.) zaposlen/-a sem v  
javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu 

b.) zaposlen/-a sem drugje 

(sem samoplačnik/-ca oz. je plačnik podjetje) 



*Seznanjen sem, da sem po zaključku seminarja, najkasneje v 7 dneh dolžan/-na izpolniti evalvacijski list, kar je pogoj za 
pridobitev potrdila o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.* 

 

Podatki o inštituciji, kjer sem zaposlen/-a:  

Ime inštitucije:  

 

Ulica:  

 

Poštna številka in kraj:                                                                

 

Davčna številka inštitucije:  

 

*Opomba: Seznanjen/-a sem, da se bodo moji osebni podatki, ki so navedeni v prijavnici, uporabljali izključno za namen in 
potrebe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 94/07-UPB1) in Pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport (št. 007-24/2008, z dne: 1.4.2008). S prijavo podajam osebno privolitev za obdelavo in uporabo v 
prijavnici navedenih podatkov.* 

 

 

Prijavnico pošljite po e-pošti: sasa.grasic@cpi.si 
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	V A B I L O

