
 

 
 
Spoštovana kolegica, spoštovani kolega! 
 
Vljudno vabljeni na usposabljanje za uporabo Vprašalnika o motnjah hranjenja – 
EDI-3, ki je izšel leta 2021. Vprašalnik EDI-3 meri psihološke značilnosti in skupine 
simptomov, ki so pomembni pri razvoju in vzdrževanju motenj hranjenja. Namenjen 
je mladostnikom (od 11. leta naprej) in odraslim. Svoje bogate izkušnje bo z nami 
delila Vesna Žličar, specialistka klinične psihologije iz Splošne bolnišnice Celje.  
 
 
VSEBINA: 
 
Četrtek, 25. 5. 2023 

 Predstavitev glavnih značilnosti oseb z 
motnjo hranjenja, najučinkovitejši 
terapevtski pristopi pri obravnavi motenj 
hranjenja, 

 razvoj vprašalnika EDI-3, 
 izvedba in vrednotenje, 
 interpretacija. 

Petek, 26. 5. 2023 
 Interpretacija – nadaljevanje, 
 korelacija z drugimi vprašalniki osebnosti in 

čustvovanja, 
 prikaz primerov, 
 izkustveno delo na primerih. 

 

 
 
Usposabljanje bo v Ljubljani, na Centru za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d. Vsak udeleženec bo 
prejel gradivo (izročke) in ob koncu potrdilo o udeležbi. Poskrbljeno bo za pijačo in prigrizke med odmori. Če bi 
prišlo do kakršnih koli sprememb, vas bomo pravočasno obvestili.  
 
Kotizacija dvodnevnega usposabljanja je 210,00 EUR + 22 % DDV (tj. 256,20 EUR). 10 % popusta ima vsak drugi 
in naslednji prijavljeni iz iste organizacije. Račun vam bomo poslali po končanem usposabljanju.  
 
Udeleženci usposabljanja lahko kupijo seminarski komplet (priročnik, 5 vprašalnikov EDI-3, 5 e-vprašalnikov 
EDI-3, 5 listov za odgovore EDI-3, 5 listov s profilom, 5 vprašalnikov EDI-3 SC) z 10 % popustom. Komplet 
naročite na prijavnici. 
 
 
Lepo pozdravljeni!  
Anita Georgieva 

Ljubljana, 2. marec 2023 

 

Dvodnevno usposabljanje 
VPRAŠALNIK O MOTNJAH HRANJENJA (EDI-3) 

četrtek, 25. in petek, 26. maja 2023, od 9.00 do 16.30 ure 
Center za psihodiagnostična sredstva, Litostrojska 44d, Ljubljana 



 

 
Udeleženec/-ka: ___________________________________________________________________________ 

Naročnik (plačnik): _________________________________________________________________________ 

Naslov: ___________________________________________________________________________________ 

Telefon: ___________               E-naslov udeleženca:  _________________________ 

Zavezanec za DDV (ustrezno obkroži):   DA    NE     Davčna številka: _____________________________ 

 
 
Kotizacijo za udeležbo na usposabljanju, ki znaša 256,20 EUR (210,00 EUR + 22 % DDV) bomo poravnali po 
prejetju računa. Za drugega udeleženca iz iste organizacije priznamo 10 % popusta. 
 
 
Po posebni ceni za udeležence usposabljanja naročamo: 
_____ kos seminarskega kompleta EDI-3 (priročnik, 5 vprašalnikov EDI-3, 5 e-vprašalnikov EDI-3, 5 listov za 
odgovore EDI-3, 5 listov s profilom, 5 vprašalnikov EDI-3 SC) po ceni 134,35 EUR (10 % popust in DDV sta že 
upoštevana). 
  
 

 

 

Podpis udeleženca:     Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

Datum:       Žig 

 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis udeleženca pomeni privolitev, da Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o. zbrane osebne podatke hrani in obdeluje za 
izdajo potrdil o izobraževanju in za lastne potrebe ter za informacijo plačniku o udeležbi na seminarju do preklica. 

 
Prijavnico pošljite na Center za psihodiagnostična sredstva, d. o. o. Litostrojska 44d, 1000 Ljubljana 

ali skenirano na usposabljanje@center-pds.si. 

Prijavnica za udeležbo na usposabljanju  
VPRAŠALNIK O MOTNJAH HRANJENJA (EDI-3) 

25. in 26. maja 2023 


