
 
 

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 
MESAR 
 

 
                                            
1. IME MODULA: PRODAJA MESA IN MESNIN 
 
 
2. USMERJEVALNI  CILJI MODULA:  
 
Dijak bo zmožen: 
 

• Voditi ustrezno dokumentacijo s pomočjo IKT in skrbeti za sledljivost  
• Delati v skladu s predpisi v živilstvu  
• Nabavljati, prevzemati, skladiščiti in skrbeti za transport 
• Ohlajati, hladiti in zamrzovati meso in mesne izdelke 
• Izdelovati presne mesnine, pripravljene in gotove jedi 
• Pripravljati, pakirati izdelke za prodajo 
• Prodajati izdelke in svetovati pri prodaji 
• Racionalno rabiti energijo, material in čas 
• Varovati zdravje in okolje 
• Izražati pozitiven odnos do ljudi 
• Razvijati pozitiven odnos do učenja 
• Izpolnjevati zaupane naloge in jih odgovorno opraviti 
• Razumeti potrebe drugih ljudi in sodelovati z drugimi 
• Prilagajanja spremembam in slediti novostim v poklicu 

 
 

3. OPERATIVNI CILJI  

Poklicne kompetence 

OZNAK
A 

KOMPETENCA NIVO USVAJANJA KOMPETENCE 

  
OSNOVN

I NIVO 
RUTINSK

I NIVO 
NAPREDNI 

NIVO 
KPMM1 Oblikuje izdelke iz kosov mesa  RUTINSKI  

KPMM2 Izdeluje presne mesnine, pripravljene jedi 
in gotove jedi  RUTINSKI  

KPMM3 Pakira izdelke  RUTINSKI  
KPMM4 Prodaja izdelke  RUTINSKI  

 
 
 
 
 
 
 
KPMM 1 - Oblikuje izdelke iz kosov mesa 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- pozna različne načine razseka in razkosavanje 

mesa za prodajo, 
- zna poimenovati dele mesa in navesti njihovo 

uporabo, 
- pozna pomen pravilnega oblikovanja kosov, 
- pozna pomen in načine hlajenja, zamrzovanja 

tajanja 

Dijak: 
- pripravi si orodja in naprave za obdelavo mesa, 
- razkosa meso na osnovne prodajne kose,  
- kategorizira meso za prodajo, 
- izkosti, obdela in oblikuje  kose, 
- oblikuje izdelke iz osnovnih kosov mesa, 
- vzdržuje hladno verigo v prodajalni mesa in 

mesnih izdelkov 
 
 
KPMM 2 - Izdeluje presne mesnine, pripravljene jedi in gotove jedi 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- pozna vrste presnih mesnin in pripravljenih 

jedi, 
- pozna posebnosti v tehnoloških postopkih 

izdelave  presnih mesnin,  
- pozna posebnosti v tehnoloških postopkih 

izdelave  pripravljenih jedi, 
- pozna stroje in naprave za izdelavo izdelkov 
- pozna posebnosti toplotne obdelave 

pripravljenih jedi,        
- pozna naprave za toplotno obdelavo 

Dijak: 
- pripravi orodje, naprave in stroje za izdelavo 

izdelkov, 
- izbere ustrezne surovine in dodatke za 

posamezne izdelke,   
- po tehnološkem navodilu izdela presne 

mesnine in pripravljene jedi,  
- toplotno obdela pripravljeno jed  
 

 
 
KPMM  3 - Pakira izdelke 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- pozna stroje in naprave za pakiranje in 

deklariranje mesa in mesnih izdelkov, 
- pozna pomen in vrste embalažnih materialov, 
- pozna predpise o pakiranju in deklariranju 

mesa in mesnih  izdelkov, 
- pozna pogoje hlajenja in skladiščenja, 
- zna narezati in zapakirati meso in mesne  

izdelke 

Dijak: 
- izbere ustrezne embalažne materiale, 
- preveri kakovost izdelkov pred pakiranjem in 

prodajo, 
- pripravi, tehta in pakira izdelke v embalažo, 
- upravlja s stroji  za pakiranje, 
- opremlja pakirane izdelke z deklaracijami, 
- kontrolira maso pakiranih izdelkov, 
- vzdržuje hladno verigo pri pakiranem mesu in 

mesnih izdelkih 
 
 
 
 
 
KPMM 4 - Prodaja izdelke 
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 
Dijak: 
- pozna osnove psihologije prodaje, 
- pozna predpise za klasične in samopostrežne 

prodajalne, 
- pozna postopek vzdrževanja  hladne verige v  

prodajalni, 
- pozna kategorizacijo mesa za prodajo 
 
 
 

Dijak: 
- pripravi vitrine z mesom in delikatesne vitrine 

za prodajo, 
- pravilno shranjuje in razvršča izdelke v 

prodajnih vitrinah,  
- skrbi za urejen lasten videz in videz prodajalne 

(mesnice), 
- izračuna ceno izdelka, 
- sprejme  kupca, mu svetuje in  ga postreže,   
- dogovarja se s strankami o naročilih 

 
 
4. POGOJI ZA VKLJUČITEV IN DOKONČANJE MODULA 
 

Pogoji za vključitev:  
• Vsebinski sklop odgovorno ravnanje živilca iz modula Osnove živilstva. 
• Moduli: Razsek mesa, Izdelava mesnin 

 
5. OBLIKE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 

• pouk teorije, 
• vaje, 
• demonstracije, 
• praktično izobraževanje (v šoli, v podjetju).  

 
 
6. METODIČNO – DIDAKTIČNA PRIPOROČILA 
 
Učitelj je avtonomen pri določanju števila ur, namenjenih obravnavi poklicnih in ključnih 
kompetenc in njihovega zaporedja. 
Informativni cilji obsegajo pridobivanje temeljnih strokovnih znanj na vseh zahtevnostnih 
ravneh, pri načrtovanju in izvajanju pouka naj učitelj omogoči doseganje vseh ciljev na čim 
višjih ravneh znanja.  
Formativni cilji se nanašajo na razvijanje motivacijskih, učnih, miselnih, socialnih spretnosti in 
poklicnih kompetenc dijaka.  
Pouk naj poteka z uporabo različnih metod (razlaga, vodena diskusija, demonstracija, praktično 
delo dijakov, metoda uporabe virov…) in organizacijskih oblik (skupinsko delo, delo v 
dvojicah, individualno delo…). Razlaga in demonstracija naj bosta problemsko obarvani, 
frontalno delo naj se izmenjuje s skupinskim in individualnim. Pri pouku naj se dosledno 
uporablja strokovne izraze s področja mesarstva, da dijak razvija poklicno identiteto. Pri pouku 
naj učitelj uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo. 
Pri pouku naj bo zagotovljen interdisciplinarni pristop: pri obravnavi vsebin naj se učitelji 
strokovnih  modulov časovno in vsebinsko povezujejo in usklajujejo. 
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