
KATALOG ZNANJ V ODPRTEM KURIKULU - SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE 

PROGRAMI: MESAR, PEK, SLAŠČIČAR 

 

 

1. IME MODULA: IZDELKI PO NAROČILU IN DEKORACIJE  

 

2.ŠT. UR, ŠT. KREDITNIH TOČK:  224ur/  10 KT 

 

3.AVTORICE/ AVTORJI KATALOGA:  

 

- Zdenka Masten (IC Piramida Maribor), 

- Vesna Poštuvan (IC Piramida Maribor), 

- Silva Hostnik (IC Piramida Maribor), 

- Irena Rihter (IC Piramida Maribor), 

- Polonca Leskovar Mesarič (IC Piramida 

Maribor), 

- Apolonija Lipovšek (IC Piramida 

Maribor), 

 

 

- Franjo Rojht (IC Piramida Maribor), 

- Marija Horvat (IC Piramida Maribor), 

- Veronika Krstanovič (IC Piramida 

Maribor), 

- Manja Perčič (IC Piramida Maribor), 

- Magdalena Turk (IC Piramida Maribor), 

- Darko Hercog (IC Piramida Maribor), 

- Stanko Vorih (IC Piramida Maribor) 

 

 

 

4.USMERJEVALNI CILJI MODULA:  

 

Dijak bo zmožen: 

 

 Spremlja ustrezno dokumentacijo s pomočjo IKT in skrbeti za sledljivost.  

 Racionalno rabiti energijo, material in čas. 

 Poznati surovine za izdelavo polizdelkov in izdelkov po naročilu. 

 Pripraviti  in izdelati  polizdelke in izdelke po naročilu. 

 Poznati načine podaljšanja trajnosti polizdelkov in izdelkov po naročilu. 

 Oblikovati ponudbo po želji posameznega kupca – naročnika. 

 Izdelati in uporabiti načrt oblikovanja dekoracije. 

 Oblikovati dekorativne elemente po različnih tehnikah. 

 Razviti lastne ideje oblikovanja dekoracij. 

 Oblikovati lastno in prodajno ceno izdelka. 

 Izdelati promocijska gradiva. 

 Realizirati naročilo posameznega kupca v proizvodnji. 

 Pripravi izdelke za transport oziroma distribucijo. 

 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. 
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5. OPERATIVNI CILJI  

Poklicne kompetence 

OZNAKA 
KOMPETENCA 

KIPD1 Izdela polizdelke in izdelke po naročilu in jih dekorira 

KIPD2 Izvede naročilo 

 

KIPD 1 – Izdela polizdelke in izdelke po naročilu 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Dijak: 

- pozna surovine za izdelavo različnih izdelkov in 

polizdelkov po naročilu,  

- pozna postopke mehanske, kulinarične in toplotne 

obdelave živil, 

- našteje fizikalne, kemične in biološke načine 

podaljšanja trajnosti,  

- pozna tehnološki postopek izdelave polizdelkov in 

izdelkov, 

- spozna pomen dodanih naravnih dodatkov,  

- razume principe zdrave prehrane,  

- spozna senzorično ocenjevanje hrane,  

- pozna osnove likovnega oblikovanja,  

- spremlja novosti o dekoriranju, 

- izbira surovine in industrijske polizdelke ustrezne 

kakovosti in predelovalnih sposobnosti za 

dekoriranje, 

- načrtuje dekoracije, 

- oblikuje površinske in stoječe dekoracije. 

Dijak: 

- izbere in pripravi osnovne sestavine za izdelavo 

polizdelkov in izdelkov  po naročilu, 

- pripravi različne polizdelke in izdelke  po naročilu, 

- uporablja različne stroje in naprave, 

- toplotno obdeluje, hladi ali zamrzuje polizdelke in 

izdelke po naročilu, 

- izdela polizdelke in izdelke po tehnološkem 

postopku, 

- kontrolira kakovost končnega izdelka, 

- izbere embalažo in pakira polizdelke in izdelke po 

naročilu, 

- senzorično oceni polizdelke in izdelke po naročilu,  

- uporabi znanja iz likovne teorije pri oblikovanju 

dekoracij, 

- izbira primerne surovine in polizdelke za izdelavo  

dekoracije 

- načrtuje izgled, velikost, maso, vrsto, obliko, barvo 

dekoracije in oblikuje lastne zamisli in kreacije pri 

oblikovanju dekoracije, 

- oblikuje, slika, brizga različne vrste dekoracij, 

- oceni videz dekoracije. 

 

 

KIPD 2 – Izvede naročila 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Dijak:  

- zna se odzvati na individualno naročilo 

- spozna pomen načrtovanja za delo in omejitve 

proizvodnje in dobave, 

- pozna osnovne tržne zahteve, 

- oblikuje (lastne in prodajne) cene izdelka; 

- spozna ustrezen pristop do stranke, 

- spozna osnove komunikacije in pomen svetovanja 

stranki, 

- upošteva priložnost za katero so izdelki namenjeni 

in komu so namenjeni, 

- zna sprejeti naročilo in upoštevati želje naročnika, 

- pozna tehnološke postopke za izdelavo izdelkov po 

naročilu, 

- zna pripraviti izdelek za distribucijo in/ali 

postrežbo,  

- pozna zahteve za varen proizvod, 

- pozna pomen ustrezne dokumentacije. 

Dijak:  

- izdela kalkulacijo;  

- oblikuje celostno podobo ponudbe; 

- izdela promocijski material; 

- komunicira s stranko ter ji svetuje; 

- sprejme naročilo, 

- na podlagi naročila naredi načrt dela (preračun 

količin za naročilo, pripomočki), 

- izdela naročen izdelek, 

- skladišči izdelek do prevzema, 

- kupcu preda naročen izdelek, 

- skrbi za higieno, 

- ravna varno, 

- uporablja in vodi ustrezno dokumentacijo. 
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6. POGOJI ZA VKLJUČITEV IN DOKONČANJE MODULA 

 

Pogoji za vključitev:  

 

 opravljen vsebinski sklop Odgovorno ravnanje živilca iz modula Osnove             

živilstva, 

 predznanje iz tehnoloških postopkov (glede na poklic). 

 

 

 

7. OBLIKE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 

 

 pouk teorije, 

 demonstracije, 

 praktično izobraževanje (v šoli) 

 

8. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA: 

 ustno, 

 pisno, 

 izdelek 

 

9. KADROVSKI POGOJI ZA IZVAJALCE 

 

Učitelj  

 

Visokošolska izobrazba s področja živilstva 

Učitelj praktičnega pouka 

 

Srednješolska ali višješolska izobrazba s področja živilstva 

 

 

 


