
 

 

Program izobraževanja 

Podrobnejšo vsebino izobraževanja najdete 

spodaj v  Programu izobraževanja. 

Vsak udeleženec bo prejel tudi potrdilo o 

udeležbi na izobraževanju, ki je na podlagi 

4. člena Zakona o zdravstveni ustreznosti 

živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik 

z živili, nujno potrebno za vse osebe, ki pri-

hajajo v stik z živili tako v vrtcih in šolah kot 

tudi dijaških domovih! 

Komu je izobraževanje namenjeno? 

Izobraz evanje je namenjeno organizatorjem 

š olške prehrane, kuharjem/kuharica in njiho-

vim pomoc nikom v š olških kuhinjah in vrtcih 

ter dijaš kih domovih, prevoznikom hrane 

(tištim, ki hrano prevaz ajo na dišlocirane eno-

te), ravnateljem ter oštalim zaintereširanim.

   

Vabilo na izobraz evanje  

HACCP IN PRAKTIČNI VIDIK ZDRAVEGA        
PREHRANJEVANJA V ŠOLAH IN VRTCIH 

Kotizacija za udelez bo na izobraz evanju 

znaš a 85,00 EUR (v ceno ni vkljuc en DDV).  

Seminar bo trajal predvidoma do 18:30 ure. 

KOTIZACIJA IN TRAJANJE 

IZOBRAŽEVANJA:  

ki bo potekalo v NOVEM MESTU, MARIBORU, KOPRU, CELJU, KRANJU in MURSKI SOBOTI:  
 

a) 11.10.2019, s pričetkom ob 15.30 uri v v Knjižnici Mirana Jarca, Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto;  

b) 15.10.2019, s pričetkom ob 15.30 uri v  hotelu Mercure Maribor City Center (bivši Hotel Piramida Maribor), 
Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor; 

c) 17.10.2019, s pričetkom ob 15.30 uri v StudioCriss d.o.o., Šmarska cesta 7c, 6000 Koper; 

d) 22.10.2019, s pričetkom ob 15.30 uri v  v medetaži poslovne stavbe RITS (Razvojno, inovacijsko in              
tehnološko središče Savinjske regije), Kidričeva ulica 25, 3000 Celje; 

e) 23.10.2019, s pričetkom ob 15.30 uri v prostorih B&B izobraževanje in usposabljanje d.o.o., Ljubljanska  
cesta 30, Kranj; 

f) 24.10.2019, s pričetkom ob 15.30 uri v Območni obrtno-podjetniški zbornici Murska Sobota, Lendavska 33, 
9000 Murska Sobota;  

Predavatelja 

Ga. Tatjana Kruder, univ. dipl. inž. živilške 

tehnologije, šamoštojna švetovalka, izvajalka 

velikega š tevila izobraz evanj za zapošlene, ki 

delajo v štiku z z ivili. Je tudi šodna izvedenka in 

cenilka za z ivila na Miništrštvu za pravošodje. 

Doc. dr. Evgen Benedik je univ. diplomirani 

inz enir  z ivilške tehnologije, zapošlen na Pedia-

tric ni  kliniki Univerzitetnega klinic nega centra 

Ljubljana. Njegova raziškovalna podroc ja šo 

maš c obne kišline in prehrana. Ima bogate izkuš -

nje na podroc ju prehranškega švetovanja.   



PROGRAM IZOBRAŽEVANJA 

Izsek iz vsebine: 
 HACCP med obvezo in rešnic noštjo: 

o   koliko dokumentacije je potrebno izpolnjevati 
o   ali vzorno vodena dokumentacija pomeni varno hrano 

 HACCP še vzpoštavi na podlagi: 
o   Prepoznanih dejavnikov tveganja 
o   Analize dejavnikov tveganja 
o   Ugotovitev kritic nih kontrolnih toc  
o   Doloc itev mejne vrednošti 

 KEMIC NI DEJAVNIKI TVEGANJA PRI PRIPRAVI HRANE 
o   Kaj je kemic no tveganje? Najpogoštejš i kemic ni onešnaz evalci 

 NE POZABIMO NA KEMIC NA TVEGANJA MED PRIPRAVO HRANE 
o   Akriamid, glutaminat 
o   Tranš maš c obne kišline 
o   Policiklic ni aromatški ogljikovodiki 
o   Uporaba šoli v š olški kuhinji 
o   Sladkor v pijac ah 

 GASTRONOMSKE LASTNOSTI PRIPRAVLJENIH Z IVIL 
o   Velikokrat pozabljena kvaliteta 
o   Prevec  kuhana z ivila 
o   Unic evanje vitaminov in mineralov med pripravo 
o   Iz dobrih šurovin lahko naredimo tudi šlab obrok 

 NADZOR NAD PORABO Z IVIL 
o   Nekatere ugotovitve revizijških poroc il 
o   Nadzor nabave: nad kvaliteto in kvantiteto 

Predavateljica: 

Tatjana Kruder 

15:30 - 17:00 Predavanje  

1. DEL IZOBRAŽEVANJA 

Predavatelj: 

Evgen Benedik  

17:00 - 18:30 Predavanje  

2. DEL IZOBRAŽEVANJA 

Izsek iz vsebine: 
 Maš c oba in olja; miti in rešnice 
 Sladkor v prehrani: zakaj ne? 
 Sol v prehrani otrok in mladoštnikov 
 Prehranška dopolnila – DA ali NE? 
 Prehranško programiranje 
 CELIAKIJA ≠ ALERGIJA ≠ INTOLERANCA 
 
Glede na čas, ki ga otroci in mladostniki preživijo v vrtcih in šolah, je zelo pomembno, da je šolska 
prehrana ustrezno organizirana in načrtovana. Zato bo predavatelj podal udeležencem izobraževa-
nja strokovne nasvete in praktične smernice za pripravo zdravih obrokov otrok in mladostnikov. 



Prijavnica na izobraževanje 

HACCP IN PRAKTIČNI VIDIK ZDRAVEGA               
PREHRANJEVANJA V ŠOLAH IN VRTCIH 

Obkrožite ustrezen termin in lokacijo! 

a) 11.10.2019, Novo mesto        b) 15.10.2019, Maribor         c) 17.10.2019, Koper 

d) 22.10.2019, Celje        e) 23.10.2019, Kranj        f) 24.10.2019, Murska Sobota    

Datum: Z ig: Podpiš odgovorne ošebe: 

KOTIZACIJA IN PRIJAVA: 

Kotizacija za udelez bo na izobraz evanju znaš a 85,00 EUR (v ceno ni vkljuc en DDV). Prijavnico nam poš ljete na elektron-

ški našlov izobrazevanja@intelektum.eu, po faxu na: 026209841, ali po poš ti na našlov: Intelektum Maribor, Zagrebš ka 

cešta 44, 2000 Maribor. Pišne odjave upoš tevamo 2 delovna dneva pred izvedbo. V primeru nepravoc ašne odjave oziro-

ma neudelez be brez odjave zarac unamo 100% celotne kotizacije. Kotizacijo pravne ošebe poravnajo po izobraz evanju 

na podlagi izdanega rac una. Rok plac ila za prorac unške uporabnike je 30 dni po prejemu rac una. Fizic ne ošebe poravna-

jo kotizacijo pred izobraz evanjem na podlagi predrac una. 

Ime in priimek: 

E-pošta: 

Telefon: 

Ime plačnika: 

Naslov plačnika:  

ID za DDV: 

Ali želite, da na vaš elektronski naslov tudi v prihodnje pošiljamo vabila na izobraževanja?      

DA    /      NE 

Vaše osebne podatke bo Intelektum Maribor hranil do preklica, in sicer toliko časa, kot je to potrebno za dosego namena, 

zaradi katerega jih zbira in obdeluje. Predmetno soglasje lahko kadarkoli prekličete, kar pa ne bo vplivalo na zakonitost 

obdelave, ki se je izvajala do preklica. Intelektum Maribor bo osebne podatke hranil in varoval tako, da ne bo prišlo do mo-

rebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Hkrati se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredo-

val tretji osebi brez pisne privolitve posameznika razen pogodbenim obdelovalcem, ki za Intelektum Maribor izvajajo nalo-

ge skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Pravico imate, da od Intelektuma Maribor kadarkoli zahtevate popra-

vek, dopolnitev, izbris, omejitev obdelave, prenosa vaših osebnih podatkov in ugovora, vključno s pravico do pritožbe pri 

Informacijskem pooblaščencu.  


