
                                                                                                                       

Spletni seminar 
Dietna prehrana v vrtcih in šolah – 2. del 

 

Vabimo vas, da se udeležite spletnega seminarja, Dietna prehrana v vrtcih in šolah – 2. del, ki bo 
potekal v torek, 28. februarja 2023, od 14.00 do 16.00. 

Seminar je namenjen organizatorjem šolske prehrane, kuharjem in kuharskim pomočnikom v 

šolah in vrtcih. 

Seminar bo izvajal doc. dr. Evgen Benedik, univ. dipl. inž. živilske tehnologije. Dr. Benedik je 

delno zaposlen na Pediatrični  kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana kot klinični 

dietetik in delno na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani kot predavatelj klinične dietetike. Je 

ustanovitelj in lastnik Inštituta za prehransko programiranje. Ima bogate izkušnje na področju 

prehranskega svetovanja. Je tudi aktiven član različnih uglednih domačih in tujih strokovnih in 

znanstvenih združenj. 

 
Vsebinski sklopi: 
 

 
- Varovalna prehrana; balastna dieta in redukcijska dieta 
- Alergijska dieta brez kravjega mleka, jajc, pšenice, arašidov, drevesnih oreščkov 
- Brezglutenska dieta 
- Dieta pri laktozni intoleranci 
- Sladkorna dieta – štetje ogljikovih hidratov 
- Dieta pri motnjah presnove 
- Dieta pri drugih kroničnih boleznih 

 
 

 



Prijava 

Na seminar se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljski-

servis.com/portal/seminarji/. Po uspešni prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrdilo. 

Prosimo, da pravilno vnesete vaš elektronski naslov. Nanj boste prejeli informacije, ki so 

povezane s seminarjem in brez katerih se seminarja ne boste mogli udeležiti. 

Naročilnice ne potrebujemo, zadošča elektronska prijava. Če morate naročilnico izstaviti zaradi 

svojih evidenc, jo naslovite na: Ravnateljski servis, d. o. o., Otoki 13, 4228 Železniki. 

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. V primeru prevelikega števila prijav bomo upoštevali 

tiste, ki bodo prispele prej. Prijava je možna do ponedeljka, 27. februarja 2023, do 8. ure. 

Udeleženci seminarja boste najkasneje dan pred začetkom seminarja po elektronski pošti prejeli 

gradivo in povezavo do videokonference. 

 

Plačilo 

Prijavnino plačate na podlagi izstavljenega računa po izvedenem seminarju. Prijavnina znaša 

30 EUR za pogodbenike Ravnateljskega servisa in 60 EUR za ostale. DDV ni vključen v ceno. V 

ceno je vključeno gradivo, ki ga boste prejeli po elektronski pošti. 

Odjava 

Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-

servis.com, najkasneje 2 dni pred seminarjem. Če gradiva do takrat še ne bomo poslali, prijavnine 

ne bomo računali. Kasnejših odjav ne moremo upoštevati. 

Morebitna vprašanja v zvezi s témo seminarja lahko pošljete do ponedeljka, 27. februarja 2023, 

na naslov: albert.pavli@guest.arnes.si. Vaša predhodno poslana vprašanja bodo posredovana 

predavatelju. 

 

Seminar organizira Ravnateljski servis. 

Pridržujemo si pravico do spremembe programa in odpovedi seminarja, v primeru premajhnega 
števila udeležencev. 

Vljudno vabljeni! 

Vodstvo Ravnateljskega servisa 
Doris Kužel, Janja Zupančič, Bogomir Marčinkovič 

 

http://www.ravnateljski-servis.com/portal/seminarji/
http://www.ravnateljski-servis.com/portal/seminarji/
mailto:info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com
mailto:info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com
mailto:albert.pavli@guest.arnes.si

