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Operacijo sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega  sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne 

osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Izboljšanje enakega dostopa 

do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev 

znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem 

pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 

                                       

 

Program: PRIPRAVE NA NPK DIETNI KUHAR 

 

Program: Priprave na NPK dietni kuhar 

Trajanje: 30 ur 

Ciljna skupina: odrasli, ki so manj usposobljeni in manj izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 

let (razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta)  

Začetek tečaja: 19.8.2021 

Kraj izvajanja: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje, Kidričeva ulica 2, Trebnje 

Predvideni termini: 

Srečanje  Dan  Datum trajanje št. šolskih 
ur 

prostor 

1 četrtek 19.8.2021 15.30 – 19.15 4 učilnica 

2 ponedeljek 23.8.2021 16.00 – 19.15 4 učilnica 

3 torek - 1. skupina 24.8.2021 16.00 – 20.00 5 kuhinja 

4 sreda - 2. skupina 25.8.2021 16.00 – 20.00 5 kuhinja 

5 ponedeljek 6.9.2021 16.00 – 20.00 5 učilnica – osnutek 
pripravljene naloge  

6 sreda 8.9.2021 16.00 – 19.15 4 učilnica 

7 četrtek 9.9.2021 16.00 – 19.15 4 učilnica 

8 ponedeljek 13.9.2021 16.00 – 19.15 4 učilnica 

rezerva torek 14.9.2021 16.00 – 19.15 4 učilnica 

rezerva sreda 15.9.2021 16.00 – 19.15 4 učilnica 
 

V četrtek, 19.8.2021 je začetek ob 15.30 uri izjemoma, ker je zaradi projekta Pridobivanje temeljnih 

in poklicnih kompetenc potrebno izpolniti obrazce. 

OPOMBA: Pridržujemo si pravico do spremembe urnika. O morebitni spremembi boste pravočasno 

obveščeni. 

Termini označeni z rumeno barvo so rezervni termini, ki se bodo izvajali le v primeru kakršne koli 

odpovedi izvedbe izmed preostalih terminov. 

Informacije in prijave na: 
Martina Podlesnik 
T: 07 3482 109 
E: martina.podlesnik@ciktrebnje.si  

mailto:martina.podlesnik@ciktrebnje.si

