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    KATALOG ZNANJA 
 

1. Ime modula: OBLIKOVANJE GOSTINSKE PONUDBE 
 
2. Usmerjevalni cilji:  
 
Dijak bo zmožen: 

• oblikovati gostinsko ponudbo v obliki menijev 
• oblikovati gostinsko ponudbo v obliki jedilnih listov 
• oblikovati gostinsko ponudbo v obliki cenikov pijač 
• oblikovati gostinsko ponudbo v obliki vinskega lista 

 
3. Poklicne kompetence 

o Sestavi, oblikuje in pripravi menije 
o Sestavi in oblikuje jedilne liste 
o Sestavi in oblikuje vinski list in cenik pijač 

 
4. Operativni cilji:  

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak:  

• pozna komuniciranje in sodelovanje med 
različnimi oddelki 

• razlikuje posamezne vrste menijev 
• pozna pravila pri sestavi posameznih 

skupin menijev 
• pozna pravila določanja pijač k 

posameznim vrstam menijev 
• živila razvrsti v skupine glede na izvor, 

hranilno sestavo in prehransko piramido 
• pozna skupine živil in njihovih izdelkov 
• utemelji prednosti uporabe posameznih 

živil in primernost izbora priprave  
• pozna načine oblikovanja meni kartic 
• razlikuje značilnosti posameznih skupin 

jedilnih listov 
• pozna pravila pri sestavi jedilnih listov 
• razlikujejo posamezne vrste ponudbe pijač 
• razlikuje in pozna osnovne značilnosti 

brezalkoholnih in alkoholnih pijač ter 
toplih napitkov 

• poznajo pravila pri sestavi  vinskega lista 
• pozna pravila pri sestavi cenikov pijač 
• pozna vlogo pisnih ponudb kot 

Dijak: 
• sestavlja pisne ponudbe z upoštevanjem 

področja kuharstva in strežbe 
• pri sestavi menijev upošteva vrsto obroka, 

strukturo gostov in letni čas 
• sestavi in napiše meni glede na vrsto 

obroka 
• vključuje živila in izdelke v  jedi  za 

pripravo polnovrednega  obroka 
• izbere ustrezna živila in postopke priprave 

po načelih zdrave prehrane  
• sestavi različne jedilne liste: za daljše 

časovno obdobje, specialne, za določen dan 
in obrok, za določene priložnosti,… 

• svetuje pri izboru domačih in tujih pijač 
• sestavi cenik pijač (namizne, stenski) za 

različne  tipe gostinskih obratov 
• sestavi vinski list, glede na ponudbo hiše, 
• skrbi za estetski videz pisne ponudbe 
• zna uporabljati IKT  
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