
  

 

 

 

Spoštovani! 

Mentorje UP Fakultete za vede o zdravju ter ostalo strokovno javnost vabimo 

na strokovno izobraževanje 

 

Odprta platforma za klinično prehrano (OPKP), 
 

ki bo potekalo  

v četrtek, 28. maja 2015,   

v prostorih UP Fakultete za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola,  

s pričetkom ob 15. 30 uri. 
 

Izvajalka:  

dr. Barbara Koroušić Seljak (Institut Jožef Stefan).  

 

Avtorica spletnega orodja OPKP, dr. Barbara Koroušić Seljak, je zaposlena na Institutu »Jožef 

Stefan«, kjer na Odseku za računalniške sisteme opravlja raziskovalno delo na področjih 

optimizacije zahtevnih problemov z uporabo meta-hevrističnih metod in načrtovanja 

vgrajenih sistemov za delo v realnem času. Na področju prehrane je sodelovala pri številnih 

nacionalnih in mednarodnih projektih. Njeno pedagoško delo zajema vodenje predmeta 

Programski inženiring na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana in mentorstvo ter 

komentorstvo študentom in diplomantom. 

  

Namen in cilji: 

Na izobraževanju bo predstavljeno spletno orodje za načrtovanje prehrane in prehransko 

obravnavo zdravih in bolnih ljudi. Uporabnost orodja bo prikazana skozi več primerov 

uporabe OPKP v slovenskih in evropskih raziskavah. Predstavljena bo tudi brezžična žepna 

tehtnica, ki je namenjena sladkornim bolnikom kot tudi ostalim, ki morajo nadzirati vnos 

določenih hranil. 

 

Trajanje:  

5 pedagoških ur; 2 pedagoški uri teoretično predavanje, 3 pedagoške ure delavnica s 

praktično uporabo računalniškega orodja OPKP. 

 

 



Potek:   

 

ODPRTA PLATFORMA ZA KLINIČNO PREHRANO (OPKP) 
 

15.15 – 15.30 Registracija udeležencev 
 

15.30 – 17.00 (90 min): Odprta platforma za klinično prehrano – teoretični del  
dr. Barbara Koroušić Seljak  

 
17.00 – 17.15 ODMOR 

 
17.15 – 19.30 (135 min): Delavnica s praktično uporabo računalniškega orodja OPKP 

dr. Barbara Koroušić Seljak  
 

 

 

Prijavite se lahko s priloženo prijavnico  

na naslovu:  

 

UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola,  

ali po e-pošti: mariza.bulic@fvz.upr.si.  
 

Dodatne informacije lahko pridobite na navedenem elektronskem naslovu ali telefonski 

številki: 05/ 662 64 77. 
 

 

Prijave zbiramo do ponedeljka, 25. maja 2015. V primeru manj kot 10 prijav izobraževanje 

ne bo izvedeno.  

 

Kotizacija znaša 66 € in vključuje organizacijo izobraževanja, gradivo ter izdajo potrdila o 

udeležbi. Kotizacijo je potrebno poravnati pred pričetkom izobraževanja. Plačilo kotizacije je 

pogoj za pridobitev potrdila o udeležbi. V primeru najmanj treh udeležencev iz istega zavoda 

oz. podjetja se prizna 10 % popust na višino kotizacije. Diplomantom UP FVZ se prizna 10 % 

popust. Popusti se ne seštevajo.  

 

Znesek kotizacije nakažete na: UP FVZ, Polje 42, 6310 Izola, št. podračuna: 01100 – 

6000006037 (namen: vpišete svoje IME in PRIIMEK). Račun pošljemo po izvedenem 

izobraževanju na naslov plačnika. 

 
Za mentorje študentov UP Fakultete za vede o zdravju je izobraževanje brezplačno. Za 
študente UP FVZ je izobraževanje brezplačno, za študente drugih članic UP je kotizacija 10 
€.        

 
 

Vljudno vabljeni! 
                                            

 

prof. dr. Darja Barlič Maganja, l.r. 

 dekanja UP FVZ  


