
 

                                                                                                                    
 

 
 

 

Organizatorje šolske prehrane in organizatorje zdravstveno-higienskega režima  
vabimo na dvodnevni 

 

Posvet organizatorjev prehrane v vrtcih in šolah, 
 

ki bo potekal 6. in 7. aprila 2023 v prostorih Kongresnega centra Thermana Park Laško v Laškem. 
 

Četrtek, 6. 4. 2023 

8.30 – 9.00 Registracija udeležencev 
 

9.00 - 9.15 Uvodni nagovori  
 

9.15 – 10.45 
Izzivi pri izvajanju medicinsko predpisanih diet  
dr. Evgen Benedik  

 

10.45 – 11.00 Odmor 
 

11.00 – 12.30 
Vloga vodje prehrane pri javnih in evidenčnih naročilih 
Janja Bajt Smrekar 

 

12.30 – 14.30 Kosilo, restavracija hotela Thermana Laško 
 

14.30 – 16.00 
Polni energije skozi izzive srednjih let 
Magdalena Fabčič 

 

18.00 Literarno-glasbeni večer z Ditko in Gorazdom Čepinom 
 

19.30 Večerja v a la carte restavraciji 

 

Petek, 7. 4. 2023 

9.00 – 10.30 
Dobra praksa internih izobraževanj kuhinjskega osebja 
Metka Goričar  

  

10. 30 – 10.45 Odmor 
 

10.45 – 12.15 
Vzdrževanje ustrezne higiene v kuhinji 
Jan Brajer  

 

12.15 – 12.30 Odmor 
 

12-30 – 14.00 
Drža in prehrana v hitrosti našega vsakdana 
Saša Staparski Dobravec, dr.med., spec. 

14.00-14.10 Zaključek srečanja 

 
 
Prijava 
Na posvet se prijavite z izpolnitvijo spletnega obrazca na naslovu http://www.ravnateljski-
servis.com/portal/seminarji/. Po uspešni prijavi boste na vaš elektronski naslov prejeli potrditev 
prijave. Prosimo, da pravilno vnesete vaš e-naslov. Nanj boste prejeli informacije povezane s 
posvetom. 
 

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 torka, 4. aprila 2023, do 15. ure. 

http://www.ravnateljski-servis.com/portal/seminarji/
http://www.ravnateljski-servis.com/portal/seminarji/


 

                                                                                                                    
 

 
 

 

Odjava 
Odjave sprejemamo samo v pisni obliki na e-naslov: info-ravnatelj-servis@ravnateljski-servis.com, 
najkasneje 3 dni pred seminarjem. V takem primeru prijavnine ne bomo računali. Če bomo pisno 
odjavo prejeli po tem roku, a pred dnem začetka seminarja, vam bomo zaračunali 60 % prijavnine. 
Kasnejših odjav ne moremo upoštevati. 
 

Plačilo 
Prijavnino plačate na podlagi izstavljenega računa po izvedenem seminarju. Prijavnina znaša 150 EUR 
za pogodbenike Ravnateljskega servisa in 210 EUR za ostale. DDV ni vključen v ceno. V ceno so 
vključeni prigrizki in pijača med odmorom, kosilo in večerja prvega dne ter gradivo, ki ga boste prejeli 
po elektronski pošti. 
Za drugega in vsakega naslednjega udeleženca iz istega zavoda plačate 20% nižjo prijavnino. 
 
 

Prijava prenočitve 
Hotel Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško, Slovenija 
Splet: www.thermana.si 
E-pošta: info@thermana.si 
Kontakt za rezervacijo namestitve: 
Telefon: 03 4232 100 ali info@thermana.si 
 
Udeleženci dogodka imajo namestitev v hotelu Thermana Park Laško ****, Superior po ugodnejši 
cenah: https://book.thermana.si/booking.php?company_id=3a8147c063b505dd2124c801de62be59&date=20

23-04-06&nights=1&lang=si&partners_access=PREHRANA 
 

Cena za udeleženca na osebo / na noč / standardna soba Thermana Park Laško****, Superior 
Nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi 113,75 EUR 
Nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi                             91,00 EUR 

Doplačila: 

-        prijavnina 2 EUR /na bivanje/na osebo 

-        turistična taksa se zaračunava po odloku Občine Laško/na dan/na osebo 

-        soba komfort, soba z balkonom, suita, se plača v skladu z rednim cenikom.   

Cena vključuje: nočitev, samopostrežni zajtrk, neomejen vstop v bazene, dnevno vstop v fitnes center, pitje 

termalne vode, kopalni plašč in kopalna brisača v sobi, dostop do brezžičnega interneta v objektu, program 

animacije, sprostitve in rekreacije. Možnost koriščenja bazenskih kapacitet tudi na dan odhoda po 11.00 uri. 

Soba je na dan prihoda na razpolago po 14. uri oz. že dopoldan v primeru, da je soba prosta. Na dan odhoda je 

soba na voljo do 11. ure, proti doplačilu nudimo možnost poznega odhoda iz sobe (do 18.00 ure). 

 
Odpoved rezervacije namestitve je potrebno urediti pred dogodkom. Neprihode zaračunamo v skladu z 
uzancami. 
 
Ostale informacije 
Brezplačno parkiranje je zagotovljeno na parkirišču pri hotelu in v plačljivo v garažni hiši hotela. 

 
Seminar organizira Ravnateljski servis. 
 

Vljudno vabljeni! 
Vodstvo Ravnateljskega servisa 

Doris Kužel, Janja Zupančič, Bogomir Marčinković 
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
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