PRIJAVNICA
PRIJAVLJAM SE V IZOBRAŽEVALNI PROGRAM:
PRIPRAVA ZDRAVIH IN DIETNIH JEDI – DIETNI KUHAR/-ICA – 50 UR
TERMIN : 10. 1. 2022 – 14. 1. 2022 IN 18. 1. 2022

Kontaktna oseba: Inka Nose, inka.nose@ssgtlj.si, 01 546 61 52
Kraj: Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9, 1000 Ljubljana

PODATKI O UDELEŽENCU
Ime in priimek:
Datum in kraj rojstva:
Naslov:
Pošta:
Stopnja izobrazbe:

nedokončana osnovna šola
višja šola

Kontaktni telefon:

osnovna šola

visoka/univerzitetna

srednja šola
magisterij/doktorat

el. naslov:

Ustanova / podjetje:
Potrdilo ustanove / podjetja o zaposlenosti udeleženca (namesto podpisa in žiga delodajalca lahko
udeleženec prinese izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali
ZRSZ); podpis odgovorne osebe in žig:
Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov v skladu s Splošno
uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR: General Data Protection Regulation) in področne zakonodaje o
varstvu osebnih podatkov.

Izvedbo usposabljanja v celoti financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski
socialni sklad, zato je udeležba brezplačna.
Datum:

Podpis udeleženca:

PRIJAVE:
 po pošti (Srednja šola za gastronomijo in turizem Ljubljana, Preglov trg 9,
1000 Ljubljana)
 ali skenirano po e-pošti: inka.nose@ssgtlj.si
 ali po faksu: 01 540 85 89

Javni razpis za izbor operacij sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020, prednostna os 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba
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; specifični cilj 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje
neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela

