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    KATALOG ZNANJA 
 

1. Ime modula: OBROKI IN DOGODKI Z ANIMACIJO 
 
2. Usmerjevalni cilji:  
 
Dijak bo zmožen: 

• pripraviti in izdelati ponudbo za določen obrok in dogodek  
• pripraviti alternativne in dietne jedi 
• svetovati in upoštevati želje gostov ter pripraviti predračunsko kalkulacijo 
• sprejeti naročilo in ga posredovati drugim oddelkom 
• organizirati lastno delo in delo v timu 
• načrtovati in pripraviti prostor   
• sprejeti goste po protokolu 
• pripraviti in postreči jedi (ameriški, francoski, angleški) in pijače 
• opraviti zaključna dela 

 
3. Vsebinski sklopi:  
1. Organizacija in izvedba rednih obrokov z animacijo 
2. Organizacija in  izvedba izrednih obrokov z animacijo 
 
 
1. Vsebinski sklop: ORGANIZACIJA IN IZVEDBA  REDNIH OBROKOV Z  
ANIMACIJO 
Poklicne kompetence 

o Vključuje animacijo v gostinsko ponudbo. 
o Načrtuje redne obroke v strežbi in kuhinji. 
o Organizira redne obroke v strežbi in kuhinji. 
o Izvede redne obroke v strežbi in kuhinji. 
o Deluje podjetno 

 
 
Operativni cilji:  

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak:  

• pozna specifiko organizacije rednih 
obrokov  

• pozna pravila sprejemanja naročila  
• pozna postopke od sprejetja do izvedbe 

naročila 
• seznani se s pojmom animacija 
• pozna različne vrste animacij 
• pozna različne načine animacije glede na 

vrsto obroka in strukturo gostov 

Dijak: 
• trži gostinske storitve z izdelavo 

trženjskega načrta 
• zna pospeševati prodajo 
• organizira lastno delo in delo v timu 
• izdela načrt priprave in izvedbe 
• pripravi prostor glede na vrsto obroka  
• svetuje 
• izvede postrežbo jedi in pijače 
• sestavi jedilnik ali meni za različne obroke 
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2. Vsebinski sklopi: ORGANIZACIJA IN IZVEDBA  IZREDNIH OBROKOV Z 
ANIMACIJO 
 
Poklicne kompetence 

o Vključuje animacijo v izredne obroke. 
o Načrtuje izredne obroke v strežbi in kuhinji. 
o Organizira izredne obroke v strežbi in kuhinji. 
o Izvede izredne obroke v strežbi in kuhinji. 

 
 
 

• pozna razliko pri načrtovanju in pripravi 
posameznih obrokov za penzionske in 
prehodne goste v kuhinji in strežbi 

• pozna organizacijo lastnega dela in dela v 
timu 

• pozna jedi iz različnih skupin in jih zna 
vključevati v menije 

• pozna načela za planiranje jedilnika 
• razlikuje energijsko in hranilno vrednost 

jedi, jo poišče in izračuna 
• pozna načela varovalne prehrane in 

značilnosti posameznih diet 
• pozna alternativne oblike prehranjevanja 
• pojasni prednosti in slabosti posameznih 

oblik prehrane na človekovo zdravje  
• seznani se s posebnostmi priprave dietne 

in alternativne prehrane 
• razume načine priprave jedi po naročilu 
• razume pomen, vlogo, prednosti in 

tveganja podjetništva 
• opiše lastnosti, spretnosti in vedenje 

podjetnika 
• loči vrste sredstev in njihovih virov 
• razume pomen amortiziranja 
• pozna vrste in značilnosti stroškov, njihov 

vpliv na finančni izid ter možnosti 
pokrivanja negativnih finančnih rezultatov 

• razlikuje kazalce uspešnosti 
• pozna različne načine oblikovanja 

prodajnih cen 
 
 

• pripravi jedi iz različnih skupin in jih 
vključuje v obroke  

• uporablja strokovne izraze, normative in 
recepture 

• uporablja dovoljene postopke termične 
obdelave pri pripravi dietne prehrane 

• pripravlja jedi po načelih varovalne 
prehrane in diet  

• izdela shemo priporočenih  in neustreznih 
živil v različnih dietah 

• sestavi varovalni jedilnik za ciljno skupino 
in ga kritično ovrednoti 

• sestavi jedilnik in pripravi jedi za različne 
alternativne načine prehrane 

• vključuje sodobne trende prehranjevanja in 
novosti na področju alternative 

• organizira in praktično izpelje zahtevnejše 
obroke v timu 

• pripravi in postreže jedi po naročilu iz 
različnih skupin 

• pripravlja jedilnike rednih in izrednih 
obrokov in vanje vključuje narodne jedi 

• opravi zaključna dela 
• analizira uspešnost poslovne akcije 
• razvija podjetne lastnosti 
• oblikuje poslovne ideje 
• sestavi bilanco stanja 
• izračuna finančni rezultat 
• izdela amortizacijski načrt 
• izračuna potrebna gibljiva sredstva 
• oblikuje prodajne cene storitev 
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Operativni cilji:  

 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak:   

• pozna različne ciljne skupine gostov 
• pozna urejenost animatorja 
• pozna lokalne dogodke 
• pozna kulturne narodne prireditve, običaje 

in dogodke 
• pozna različne načine informiranja gostov 
• pozna različne oblike večernih programov 

in zabave gostov 
• pozna oblike zabave in iger za odrasle 
• pozna oblike zabave in iger za otroke 
 
• pozna pravila sprejema naročila za izredne 

obroke in dogodke 
• pozna organizacijo dela v timu 
• pozna pravila pri načrtovanju in 

organizaciji v strežbi in kuhinji 
• pozna načine izvedbe izrednih obrokov 

strežbi in kuhinji 
• pozna načela planiranja jedilnikov 
• razume pojem in pomen izvajanja 

marketinga v podjetju 
• razume pomen zbiranja informacij o 

okolju in podjetju samem 
• pozna raziskovalne metode in raziskovalne 

instrumente 
• pozna pojem tržne strategije in razume 

trženjski splet 
• pozna različne obroke in dogodke 
• pozna pravila sprejemanja naročila za 

obroke in dogodke v kuhinji in strežbi 
• pozna postopke od sprejetja do izvedbe 

naročila v kuhinji in strežbi 
• pozna organizacijo lastnega dela in dela v 

timu 

Dijak: 
• pripravi prostor glede na vrsto obroka ali 

dogodka 
• uskladi delo glede na časovni termin in 

zahtevnost ter opravi generalno vajo  
• izvede postrežbo jedi in pijače 
• opravi zaključna dela 
• sestavi jedilnik ali meni za različne izredne 

obroke in dogodke 
• pripravi jedi iz vseh skupin jedi za različne 

izredne obroke in dogodke, jih ustrezno 
porcionira in ponudi 

• pripravlja jedi po načelih- smernicah 
zdrave prehrane in vključuje sodobne 
trende v kulinariki  

• organizira in praktično izpelje bolj 
zahtevne izredne obroke v timu 

• pripravlja in v jedilnike izrednih obrokov 
vključuje narodne jedi in jedi tujih kuhinj 

• analizira uspešnost poslovne akcije 
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