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KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA
KULTURA BIVALNEGA OKOLJA (KBO)
2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilji predmeta so:
• seznaniti se z vlogo estetike pri urejanju prostora
• osvajati znanja in spretnosti, ki so potrebni za poznavanje in vzdrževanje hotela in
hotelskega inventarja
• poskrbeti za celotno podobo hotelske hiše in optimalno udobje gostov
3. PREDMETNO - SPECIFIČNE KOMPETENCE
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
• poznavanje opremljenost hotelskih prostorov v skladu z javno veljavnimi standardi,
• obvladovanje osnov hotelskega interiera, poznavanje različnih vrst materialov in
tekstilij ter spremljanje novosti stroke,
• pravilna uporaba čistil in kemičnih sredstev za čiščenje,
• skrb za urejenost, oblikovanje in načrtovanje ambienta, ki omogoča prijetno počutje
gostov,
• organiziranje in vodenje dela v hotelski pralnici.
4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:
• spozna javno veljavno kategorizacijo
nastanitvenih obratov;
• spozna različne vrste hotelskega
interiera (vrste pohištva);
• pozna različne vrste tkanin in
njihovo vzdrževanje;
• seznani se z vrstami talnih površin;
• pozna načine vzdrževanja in nege
inventarja;
• seznani se z osnovami kemije;
• pozna uporabo čistil;
• seznani se z vodenjem pralnice;
• seznani se s storitvami pralnice za
hotelsko in gostovo perilo;
•

seznani se s storitvijo valejev;

FORMATIVNI CILJI
Študent:
• upošteva predpisane standarde
opremljenosti hotelskih prostorov;
• analizira kakovost opreme hotelske
sobe;
• pripravi ideje in predloge za
opremljanje hotelskih sob;
• skrbi za izvajanje higiene opreme in
upošteva sanitarno- tehnične
predpise;
•
•

organizira in vodi delo v pralnici;
vodi in organizira oddajo osebnega
perila gostov v pranje, čiščenje ali
likanje

•

organizira opravljanje težjih del;
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•

pozna osnove deratizacije,
dezinfekcije in dekontaminacije;

•

•

zna oblikovati negovano okolje, ki je
prijetno za goste (vloga estetike pri
urejanju prostorov);
zna izbrati priložnosti primerno
dekoracijo prostora.

•

•

•

izvaja ukrepe za preprečevanje
mikrobiološke, kemijske in fizikalne
kontaminacije;
razvija natančnost, odgovornost in
čut za estetiko;
pripravi in dekorira prostor glede na
namembnost prireditve.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 36 (24 ur predavanj, 12 ur vaj)
Število ur samostojnega dela: 44 (30 ur študija literature, 14 ur samostojne vaje in priprave
na izpit)
Obveznosti študenta so:
• obvezna prisotnost na vajah – 80%
• pisni izpit

