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Uvod 
Job to stay je neposreden odgovor na veliki socialni izziv, s katerim se sooča EU: učinki množičnih 

migracij ki jih je povzročila sirska vojna, ter drugi nasilni konflikti na Bližnjem vzhodu in v Afriki. 

Posledično je bilo v državah članicah EU v letih 2015 in 2016 (Eurostat, četrtletno poročilo 2017) 

vloženih 2,1 milijona uradnih prošenj za azil, od tega 1.200.000 le v Nemčiji (BAMF, Aktuelle Zahlen zu 

Asyl 2017). Medtem se je zaradi različnih razlogov število beguncev zmanjšalo, in tako vsaj začetna 

oskrba, uradna registracija, primarna nastanitev in podobno niso več glavne težave. 

Ženske begunke zaradi te situacije trpijo še bolj. Pogosto so manj usposobljene kot moški in prihajajo 

iz držav, kjer njihova tradicionalna vloga omogoča manj priložnosti za vključevanje v javno ali poslovno 

življenje. To tradicionalno družbeno vedenje se pogosto prenese na njihove evropske države 

gostiteljice in jih v javnem življenju skorajda naredi "nevidne". Težje je vzpostaviti stike z njimi in 

njihove življenjske okoliščine pogosto ne spodbujajo socialne vključenosti ali zaposlitvene integracije, 

zato je potrebno posebno pozornost nameniti povečanju števila žensk vključenih v programe 

usposabljanja in zaposlovanja. 

Drugi izziv, ki ga je potrebno nujno rešiti je trajnostno vključevanje beguncev na domače trge dela. 

Potrebno je oblikovati nove postopke ocenjevanja usposobljenosti, poklicne usmerjenosti in 

preizkušanja znanja, kakor tudi ustrezno usposobljenost, da le ti omogočajo hitro obravnavo velikega 

števila udeležencev. V ta namen je potrebno preskusiti in vključiti nove pristope pri ocenjevanju 

usposobljenosti, kvalificiranju in certificiranju. 

Glavni cilj projekta Erasmus + Job to stay je vzpostavitev postopkov ocenjevanja usposobljenosti, ki 

temeljijo na sistemih ECVET in EQR. Projekt se osredotoča na poklicne profile za osnovne 

nekvalificirane poklice, ki se običajno nanašajo na 2. stopnjo EQF (ali delno na 3. stopnjo). Za te stopnje 

kvalifikacij običajno ni opisanih izčrpnih standardiziranih profilov ali učnih dosežkov. Nekatera znanja, 

veščine in kompetence, ki so potrebne za delo na tej stopnji izobrazbe delno pokrivajo obstoječi 

nacionalni učni načrti. Vendar se na tej nizki stopnji izobrazbe večinoma obravnavajo kot samoumevne, 

saj so bile pridobljene v času predhodnih učnih izkušenj v šoli in v sistemih poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja ali ker so enostavno del evropske kulture. 

Kljub temu pa begunci pogosto nimajo teh učnih izkušenj in niso v celoti seznanjeni z evropskimi 

standardi, tradicijami in kulturo v družbenem, javnem in poklicnem življenju. Številna vprašanja, ki so 

Evropejcem popolnoma jasna in očitna, so za begunce večinoma povsem nova in jim prinašajo resnične 

težave. Zato je nujno potrebno poklicne profile in učne dosežke 2. Stopnje EQF opisati od začetka in 

zelo podrobno, ter kar je najpomembnejše, jih povezati s kulturno določenimi standardi ter z določeno 

stopnjo (splošnih in strokovnih) jezikovnih spretnosti, ki so potrebne za uspeh na delovnem mestu. 

Projektna skupina se bo na podlagi rezultatov predhodnega raziskovalnega dela in delovnih izkušenj 

lotila tega izziva s celovitim opisom profilov delovnih mest, pri čemer bo imela možnost povezati jih z 

nacionalnimi standardi in zahtevami. EQF bo služil kot model splošnega opisa tega dela. 
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V skladu s temi okviri bodo profili in učni izidi opisani za naslednje poklice v turističnem sektorju: 

• Gospodinjska pomočnica 

• Kuhinjski pomočnik 

• Pomočnik kuharja 

• Pomočnik točaja in natakar 

• Pomočnik krajinskega upravitelja 

Glavni rezultat intelektualnega dosežka 1 (IO1) je podroben opis poklicnih profilov in učnih izidov, ki 

temeljijo na EQF, vključno s kulturno določenimi standardi znanja, spretnostmi (npr. splošne in 

strokovne spretnosti v jeziku, ki se govori na delovnem mestu) in kompetencami (npr. komunikacija in 

vedenje v socialnih in poklicnih okoljih). 

V tem projektu EU skupaj sodeluje devet partnerjev. Zaradi strokovnih znanj in izkušenj združenj, kot 

so EUROPEAN NEIGHBOURS (Avstrija), Formazione Co & So Network (Italija) in Association Odyssée 

(Francija) je omogočeno socialno vključevanje in vključevanje beguncev na trg dela. Poleg tega 

Slovenska filantropija  – Združenje za promocijo prostovoljstva (Slovenija) k projektu prispeva svoje 

bogate izkušnje z vidika razvoja programov neformalnega izobraževanja begunk in beguncev. Projekta 

IHK Projektgesellschaft (Ostbrandenburg) in Verbund für soziale Projekte (VSP) skoraj vsak dan 

komunicirata s ciljno skupino zaradi narave svojega dela, poleg tega pa imajo znotraj nemškega 

gospodarstva izredno razpršeno mrežo delovanja. Razpršenost mreže je tudi ena od prednosti mreže 

European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results EU (E.N.T.E.R., Avstrija), ki bo 

rezultate projekta razširila na ciljne skupine, interesne skupine in tudi na širšo javnost. Nenazadnje 

Fachhochschule des Mittelstands (University of Applied Sciences, FHM, Nemčija) Schwerin in Univerza 

na Primorskem (Slovenija) zagotavljata znanstveno kakovost mednarodnega projekta ter zagotavljata 

preizkušenost in znanstveno veljavnost rezultatov. 

Izbrani poklicni profili so bili v prvi vrsti izbrani zaradi njihovih nizkih vstopnih pogojev.  Hkrati 

predstavljajo precejšnji primanjkljaj usposobljenih in strokovnih delavcev v turističnem sektorju. Prav 

tako je bilo partnerstvo projekta Job to stay skrbno izbrano, saj morajo poklicne profile oblikovati in 

razviti strokovnjaki z ustreznimi znanji. Vsi projektni partnerji razpolagajo z dolgoletnimi izkušnjami in 

usposabljanji, zaradi česar veljajo za strokovnjake na svojih področjih. 

Nazadnje je potrebno omeniti, da je ta priročnik splošen in standardiziran opis ne samo evropskih 

instrumentov preglednosti, temveč tudi opisov delovnih mest in samih kulturnih standardov. Ta 

različica bo uporabna kot usmeritev za delodajalce in ljudi na poti do integracije na trgu dela in kot 

"komplet prve pomoči", za pridobitev in vpogled v temo integracije. Ker pa obstajajo številne razlike, 

ne le znotraj posameznih evropskih držav, temveč tudi med njimi, obstajajo nacionalne norme in 

predpisi, ki jih morajo ljudje v teh državah upoštevati. To pomeni, da so znotraj posameznih evropskih 

držav zlasti vladna pravila, pravni pogoji in obravnavanje beguncev zelo specifična. Zato je ta priročnik 

zgolj zbirka primerov partnerskih držav. Ni jih potrebno uporabljati v drugih državah in niso nujno edina 

rešitev. To je razlog, zakaj se je partnerstvo odločilo, da bodo priročniki na voljo v nacionalnih jezikih. 

Angleška različica je torej nekakšen okvir in prva usmeritev, medtem ko nacionalne različice vsebujejo 

vse pomembne informacije na ravni države. Obstajajo torej nacionalne, specializirane različice v 

nemškem (za Nemčijo in Avstrijo), italijanskem, francoskem in slovenskem jeziku.
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1 Evropski instrumenti preglednosti 

V naslednjih odstavkih bo na kratko predstavljenih več evropskih instrumentov preglednosti. Ta orodja 

so krovni izraz, ki zajema vse instrumente ali sisteme, povezane z ECTS, ECVET, EQAVET in EQF. 

1.1 Evropski sistem kreditnih točk za poklicno izobraževanje in usposabljanje (ECVET)  

Na podlagi kopenhagenskega procesa Evropska komisija deluje v sodelovanju z nacionalnimi vladami, 

skupinami delodajalcev in delavcev ter z državami izven EU, da bi: 

• izboljšala kakovost usposabljanja (začetno izobraževanje, nadaljnji razvoj), 

• izboljšala kakovost učiteljev, trenerjev in drugih strokovnjakov v sektorju, 

• naredila tečaje bolj relevantne za trg dela. 

Sistem ECVET je del evropskih instrumentov preglednosti. Ker je precej zapleten in obširen, bo bolj 

podrobno predstavljen v naslednjih odstavkih. 

Sistem ECVET je bil ustanovljen leta 2009 in je postal prostovoljna, vendar skupna osnova za mobilnost 

in prenos znanja v Evropi. Evropski sistem kreditnih točk za poklicno izobraževanje in usposabljanje 

(ECVET) pomaga posameznikom, ki si prizadevajo pridobiti kvalifikacijo poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja (VET), da bi imeli možnost selitve med državami in pridobiti dostop do možnosti 

vseživljenjskega učenja. Vsaka država v Evropski uniji lahko te standarde svobodno prilagaja, zato je 

sama odgovorna za izvajanje sistema ECVET. Iz tega razloga je sistem v nekaterih evropskih državah še 

vedno malo poznan. 

Cilj evropskega sistema kreditnih točk za poklicno izobraževanje in usposabljanje (ECVET) je: 

• ljudem olajšati pridobivanje in priznavanje delovnih znanj in spretnosti ter znanj, pridobljenih v 

različnih sistemih in državah, da bi se lahko zanesli na pridobitev poklicne kvalifikacije, 

• narediti prehode med različnimi državami in učnimi okolji bolj privlačne, 

• povečati združljivost različnih sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) po 

Evropi in kvalifikacij, ki jih ponujajo, 

• povečati zaposljivost diplomantov poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ter zaupanje 

delodajalcev, da vsaka kvalifikacija za poklicno izobraževanje in usposabljanje zahteva posebne 

veščine in znanje1.   

Obstaja številne druge prakse, ki omogočajo izvajanje sistema ECVET v državah EU (npr. učenje na 

delovnem mestu v Evropi, alokacije sektorskih veščin ali program novih spretnosti in delovnih mest). 

Več informacij o uporabi, izvajanju in statusu sistema ECVET lahko najdete med drugimi viri: 

• http://www.cedefop.europa.eu/node/11836   

• http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page    

• http://www.ecvet-toolkit.eu/ 

ECVET temelji na konceptih in načelih, ki se uporabljajo sistematično za vzpostavitev skupnega in 

uporabniku prijaznega jezika za preglednost, prenos, zbiranje in prepoznavanje učnih izidov. Nekateri 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en 
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koncepti in procesi so že vključeni v številne sisteme kvalifikacij po vsej Evropi. Glavni koncepti in načela 

ECVET so: 

� Učni izidi, kot so izjave o znanju, spretnostih in kompetencah, ki jih je mogoče doseči v različnih 

kontekstih učenja. 

� Enote učnih izidov, ki so sestavni del kvalifikacij. Enote je mogoče oceniti, potrditi in priznati. 

� točke ECVET, ki zagotavljajo dodatne informacije o enotah in kvalifikacijah v numerični obliki. 

� Kreditne točke, ki so podeljene in dokumentirane za učne izide učenca. Kreditne točke je 

mogoče prenesti v druge okoliščine, zbirajo pa se za pridobitev kvalifikacije na podlagi 

standardov in predpisov o kvalifikacijah, ki obstajajo v sodelujočih državah. 

� Vzajemno zaupanje in partnerstvo med sodelujočimi organizacijami. Ti so izraženi v 

Memorandumu (Memorandum of Understanding) in učnih dogovorih2. 

Z opisom enot učnih izidov kot delov kvalifikacij, ki jih je mogoče oceniti in potrditi, ECVET omogoča 

prenos in priznavanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Indikacije temeljijo na velikosti enot 

in kvalifikacij s točkami ECVET. Na primer, 60 ECVET točk predstavlja celoletni študij programa za 

poklicno izobraževanje in usposabljanje. ECVET tako postane okvir za mobilnost po vsej Evropi, kar 

učencem olajša delo in omogoča bolj mednarodno dostopne kvalifikacije. 

Sistem ECVET je osnovna ponudba Komisije Evropske komisije za lažje potrjevanje, priznavanje in 

pridobivanje spretnosti in znanj, povezanih z delom, ki so pridobljena v času bivanja v drugi državi. Eno 

od osnovnih načel v tem sistemu so učni izidi, saj posamezniku zagotavljajo lasten učni status in 

opravljanje različnih učnih dejavnosti v različnih državah. V času "zbiranja" kreditnih točk jih je mogoče 

prenesti v kateri koli sistem kvalifikacij v Evropi. Lahko se nabirajo kadar koli in na katerem koli mestu 

v Evropi, ki sodeluje v sistemu ECVET. Mobilnost in mednarodne izkušnje ter mednarodna izmenjava 

strokovnih znanj se lahko s tem sistemom razvija mnogo lažje. 

1.1.1 Učni izidi in enote učnih izidov v sistemu ECVET 

Kot je navedeno zgoraj, so učni izidi eden od osnovnih načel v sistemu ECVET. Učni izidi so izjave o tem, 

kaj učenec zna, razume in je sposoben narediti ob zaključku učnega procesa (glej Priporočilo o 

evropskem okviru kvalifikacij – EQF iz leta 2008)3. Delujejo kot možnost ocenjevanja kvalifikacij, učnih 

načrtov ali kvalifikacijskih okvirov. Vsaka meritev (npr. kvalifikacija VET) ima določene vrednosti učnih 

izidov, ki jih mora udeleženec doseči, da bi pridobil kreditne točke. Na ta način omogočajo ocenjevanje 

spretnosti, znanja in kompetenc. 

Za poenostavitev procesa ocenjevanja udeležencev in njihovih učnih dosežkov so učni izidi združeni v 

posamezne enote. Enota je sestavni del kvalifikacije, ki je sestavljena iz skladnega niza znanj, spretnosti 

in kompetenc, ki jih je mogoče oceniti in potrditi. Enote omogočajo postopno doseganje kvalifikacij s 

prenosom in doseganjem učnih izidov. Ti so predmet postopka ocenjevanja in potrditve, ki preverjata 

in beležita, da je učenec dosegel pričakovane učne izide4. Ocenjeni učni izidi pa predstavljajo kredit, ki 

se lahko zbira preko "točk" in te kreditne točke so osnova za omogočanje prenosa med učnimi 

                                                           
2 http://www.ecvet-secretariat.eu/en/what-is-ecvet 
3 http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t1n966 
4 http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t2n969 
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okoliščinami in za pridobivanje učnih izidov. V sistemu ECVET se učni izidi uporabljajo kot osnova za 

prenos in pridobivanje kreditnih točk. 

1.1.2 ECVET v okviru neformalnega in priložnostnega učenja 

Postopek potrjevanja neformalnega in priložnostnega učenja za doseganje kvalifikacij običajno sledi 

tem fazam: 

• Opredelitev znanja, spretnosti in kompetenc, ki so se razvile med izvajanjem prostovoljnih 

dejavnosti, v družinskem ali delovnem okolju ali v prostem času. 

• Dokumentiranje teh učnih izidov z zbiranjem dokazov, kot so opis prejšnjih delovnih aktivnosti, 

razvoj portfolia ali ocenjevanje. 

• Potrjevanje teh učnih izidov glede na standarde, reference ali seznam pričakovanih učnih 

izidov. 

• Podelitev kvalifikacije ali dela kvalifikacije (priznavanje učnih izidov); 

ECVET ta proces olajša, saj: 

• Opisuje znanje, spretnosti in kompetence, ki so potrebne za kvalifikacijo in pripadajoče enote. 

To pristojni instituciji lajša ugotavljanje kaj so učenci že dosegli v primerjavi s tistim, kar se za 

neko kvalifikacijo zahteva. 

• Se lahko uporablja za omogočanje učencem, da nekatere enote pridobijo s potrditvijo 

neformalnega in priložnostnega učenja in druge s formalnim učenjem. 

• Olajša dokumentiranje učnih izidov, doseženih z uporabo orodij, kot so obvestila o uspehu. 

ECVET tako omogoča učencem doseganje kvalifikacij, delno s prepoznavanjem in potrditvijo njihovega 

neformalnega in priložnostnega učenja in s pridobivanjem dodatnih potrebnih enot preko formalnega 

učenja5. 

1.1.3 “Tehnično orodje ECVET”  

Sistem ECVET ponuja različne vrste podpore, ki udeležencem in podjetjem omogoča udeležbo v 

programu mobilnosti in izmenjavi. Obstaja veliko "tehničnih" dokumentov, ki poenostavljajo 

sodelovanje v skupnem okviru ocenjevanja in pridobivanja poklicnega in strokovnega izobraževanja. V 

nadaljevanju je kratek pregled instrumentov ECVET, ki so na voljo: 

• dogovor o sodelovanju (MoU), 

• učni dogovor, 

• obvestilo o uspehu.  

V okviru tega projekta partnerstvo išče ECVET orodja, ki bi bila koristna za prepoznavanje in 

ocenjevanje neformalnih, priložnostnih in formalnih znanj, spretnosti in kompetenc. Učni dogovor je 

primer orodja, ki ga lahko uporablja partnerstvo in ljudje na splošno. Omogoča dokumentiranje 

kvalifikacij učenca in opis učnih izidov, ki jih je potrebno doseči znotraj določene meritve. Učni dogovor 

je torej koristen za partnerstvo, saj ponuja pregled učenčevih (neglede na to, ali gre za osebo s 

                                                           
5 http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t6n984 
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statusom mednarodne zaščite ali drugim migrantskim statusom) predhodnih učnih izkušenj, 

spretnosti, znanj in kompetenc. Priloga 1 prikazuje primer učnega dogovora. 

Na splošno se učni dogovor uporablja predvsem za mobilno učenje, kjer se oseba iz ene države poklicno 

izobražuje in usposablja v drugi državi. Za dokumentiranje učnega procesa se na začetku in na koncu 

poklicnega izobraževanja določi status quo. Na ta način je enostavno videti izboljšave in poglabljanje 

znanja, veščin in kompetenc, pridobljenih s poklicnim izobraževanjem v tujini. 

Enak postopek lahko partnerstvo uporabi pri podpori oseb z mednarodno zaščito (v Sloveniji se na 

podlagi Zakona o mednarodni zaščiti uporablja ta izraz za vse, ki pri nas pridobijo mednarodno zaščito, 

hkrati pa zaradi poenostavitve v naprej uporabljamo pojem ˝begunec˝ in s tem mislimo na vse, ki 

pridobijo mednarodno zaščito) pri iskanju dela/uvajanja za obdobje 6-ih mesecev v turističnem 

podjetju. Sprva bo ocenjeno predhodno znanje, veščine in kompetence, predvsem z uporabo 

simulacije in na podlagi intervjujev s ciljno skupino. Partnerji želijo ugotoviti, kateri profil delovnega 

mesta je najboljša možnost za kandidata, na način da kandidat preizkusi specifično delovno mesto. 

Tukaj je bistvenega pomena tesna povezava in sodelovanje med partnerji (npr. hoteli, zdravilišči, vrtci, 

kavarnami, bari, restavracijami, Gospodarsko in Obrtno zbornico ter Zavodom za zaposlovanje), saj 

tudi oni pomagajo pri iskanju pravega mesta in dejavnosti za kandidate. 

Učni dogovor se nato lahko obravnava kot osnovni dokument, ki dokazuje obstoječe stanje begunca/. 

Prav tako je to dokumentacija za beleženje povečanja spretnosti, znanj in sposobnosti po uspešnem 6-

mesečnem delovnem uvajanju in odraža napredke kandidatov. Kljub temu je učni dogovor prvotno 

namenjen dvema podjetjema, ki sta povezana pri izmenjavi delavca. Dokument dejansko ni namenjen 

zaposlenim samim, zato tudi ni neposredno namenjen beguncem. Za njihovo uporabo obstaja bolj 

priročen dokument: Europass. 

Vendar pa je učni dogovor za organizacije odličen pregled in nekakšna podoba prosilca za delo. Na ta 

način partnerstvo uporablja obstoječe orodje sistema ECVET za dejansko podporo dostopa beguncev 

ali migrantov do trga dela. 

Poleg tega je obvestilo o uspehu koristno orodje za begunce, ki so ciljna skupina tega projekta: 

obvestilo o uspehu je zapis učnih dosežkov. Vsebuje informacije o ocenjenih učnih rezultatih učencev, 

enotah in dodeljenih točkah ECVET. Obenem dokazuje identiteto učenca in pristojnih institucij, ki so 

ocenile, potrdile in priznale učenčeve kreditne točke. Obvestilo o uspehu je dokument, ki pripada 

učencu6. Druga orodja evropske preglednosti, kot sta Europass (sestavljen iz petih dokumentov) in EQF 

pa ga le še nadgradijo. 

Ker je Europass pogosto uporabljeno orodje v praksi, bo partnerstvo uporabljalo ta dokument, saj je 

bolj pogosto v rabi kot obvestilo o uspehu. Iz tega razloga je Europass v nadaljevanju bolj nazorno 

opisan. 

.1. 1.4 Uporaba načel ECVET za tehtanje učnih rezultatov 

Leta 2009 je Evropska komisija izdala Priporočilo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi 

evropskega kreditnega sistema za poklicno izobraževanje in usposabljanje (ECVET). Namen 

priporočila je olajšati prepoznavanje, prepoznavanje in kopičenje učnih rezultatov posameznikov na 

poti do pridobitve kvalifikacije. Cilj je izboljšati preglednost in priznavanje pridobljenih poklicnih znanj 

                                                           
6 http://www.ecvet-secretariat.eu/en/faq-page#t9n989 
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ter spodbujati mobilnost, prepustnost in vseživljenjsko učenje. V tem okviru ECVET ponuja razčlenitev 

ustreznih kvalifikacij na kompetenčne učne enote. Kje in kako pridobivanje veščin je v veliki meri 

drugotnega pomena. Na splošno bi moral pripravnik zaslužiti do 60 kreditnih točk na leto, odvisno od 

posameznega števila lekcij (Le Mourillour, 2006). Vendar lahko takšna priporočila Evropske unije 

vključujejo hevristični pristop. Na primer, znotraj Nemčije je priznana kulturna suverenost zveznih 

držav. Poleg tega se vsaka država članica EU, kadar je to mogoče, samostojno odloči o nacionalnem 

izvajanju in o razlikah v posameznih državah, ki izhajajo iz dejanskega izvajanja, priznavanja in s tem 

akreditacije. 

Na splošno lahko tako doseženo širino in globino učnih rezultatov dobimo iz primerljivega opisa učnih 

rezultatov in kreditnih točk, povezanih s stopnjo potreb po DQR ali EQF. To tudi spodbuja 

preglednost. Na podoben način se ugotovi potencial za posojilo, kar tudi spodbuja prepustnost 

znotraj sistema PIU. Na primer, priznamo lahko kreditni prenos že doseženih učnih rezultatov, kar 

vodi do krajšega časa za izobraževanje in usposabljanje. Vendar mora biti izrecno zapisano, da je 

načrtovalni in organizacijski diskurz med vsemi ustreznimi akterji, vključno s pripravnikom / 

pripravnikom, nepogrešljiv. Tako zavezujoči kot že doseženi učni rezultati in samoocenjevanje 

trenutne ravni uspešnosti, iz katere izhajajo možnosti kreditiranja in kvalifikacije, sta zavezujoča. Prav 

tako se mora oblikovanje načrta usposabljanja vedno osredotočiti na ustreznega pripravnika, da se 

zagotovi individualnost, prožnost in usmerjenost k učnemu izidu v procesu usposabljanja. Za 

prepoznavanje in priznavanje rezultatov učenja je pomembno, da so zapisi vseh udeležencev tesno 

povezani. 

Čeprav se je ta dejavnik zdel v veliki meri izvedljiv v okviru konzorcija "Job to Stay Partner", to ni 

nujno še ena ključna zahteva: ECVET krediti, obstoj skupnih meril za njihovo dodelitev, kreditna 

priporočila in aplikacije v vseh sistemih PIU ter poklicna področja v vseh Države partnerice. Obstoječi 

standardi poklicnih profilov se med partnerskimi državami močno razlikujejo, tako da Slovenija še 

nima profilov poklica za stopnjo 2; Avstrija in Italija sta že našli nekaj osnovnih kazalcev; Nemčija in 

Francija pa lahko domnevata, da so začetni pogoji bolje usklajeni. Samo v Nemčiji so poudarjene 

možnosti, ki jih ECVET ponuja v okviru zaključenih projektov EU. Na nacionalni ravni pa so v veliki 

meri zanemarjeni, saj se zasledujejo evropska ideja usmerjenosti k učnemu izidu in EQF / DQR. 

Frommberger in sod. (2012) so v svoji raziskavi didaktičnih učnih pristopov projektov DECVET za 

spodbujanje prepustnosti sistema PIU v Nemčiji pokazali, da ustrezne zainteresirane strani, ciljne 

skupine in uporabniške skupine niso pokazale majhnega zanimanja za uvedbo točk ECVET in da je 

njihov dejanski Koristi so ocenili zelo kritično. DECVET je pilotna pobuda, ki je preučila načela ECVET 

za nemški izobraževalni sistem. Po mnenju teh avtorjev "čista" delovna obremenitev ni primerna kot 

podlaga za priznanje. Čeprav je to dejansko razmerje med časom, potrebnim za učenje, in doseženimi 

učnimi rezultati, ni jasno, ali je to linearno. Pri tehtanju in dodeljevanju kreditnih točk je treba 

upoštevati tudi raven zahtevane učne uspešnosti. V skladu s tem so ocenjene ECVET točke tehnična 

pomoč pri določanju teže posameznih učnih rezultatov v okviru programa PIU. Podelitev ECVET točk 

bi bila trenutno malo pomembna. Predvsem pa je treba, če jih uporabljamo, zagotoviti raven zahtev, 

ki jih novo pridobljene vsebine postavljajo posamezniku. Ekskluzivno upoštevanje razsežnosti "čas 

učenja" nima smisla. Ključnega pomena je tudi potrditev doseženih učnih izidov glede na splošno 

kvalifikacijo (tj. Poklic, ki se ga je treba učiti), in kreditne sposobnosti ni nujno treba realizirati v obliki 

številčne točke. Če je predvidljivo, da je doseženi učni rezultat sestavni del formalnega "učnega 

načrta", bodo ti delni dosežki priznani celostno (vsaj v Nemčiji) s končnim izpitom pristojnega organa. 
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Ločeno „prepoznavanje“ ali „ocenjevanje“ modulov ali, kot je v tem primeru posameznih učnih 

rezultatov, zato ni učinkovito. Le celostni izpit bi moral oceniti celotno izobraževanje s kreditnimi 

točkami. 

 

1.2 Europass 

Evropski forum o preglednosti poklicnih kvalifikacij je leta 2002 nadomestila tehnična delovna skupina, 

katere mandat je bil po zahtevi, ki jo je izrazila Kopenhagenska deklaracija, sledeč: "povečati 

preglednost poklicnega izobraževanja in usposabljanja z izvajanjem in racionalizacijo informacijskih 

orodij in omrežij, vključno z vključevanjem obstoječih instrumentov, kot so evropski življenjepis, 

potrdila in dodatki k diplomi, skupni evropski referenčni okvir za jezike ter Europass v en sam okvir.”7 

Skupaj so še naprej razvijali Europass, ki je dandanes sestavljen iz naslednjih dokumentov: 

• Europass CV (Življenjepis) učinkovito in jasno pokriva vse spretnosti in kvalifikacije osebe 

(primer je prikazan v Prilogi 2). 

• Jezikovni potni list je orodje za samoocenjevanje jezikovnih spretnosti in kvalifikacij (primer je 

prikazan v Prilogi 3). 

• Europass mobilnost beleži znanje in veščine, pridobljene v drugi evropski državi (primer je 

prikazan v Prilogi 4). 

• Priloga k spričevalu opisuje znanje in veščine, ki so jih pridobili imetniki potrdil o poklicnem 

izobraževanju in usposabljanju. 

• Priloga k diplomi opisuje znanja in spretnosti, ki jih pridobijo nosilci visokošolskih diplom.8. 

S temi dokumenti EU državljanom poskuša pomagati učinkoviteje predstaviti svoje znanje in spretnosti. 

To ima ključno vlogo pri iskanju zaposlitve, zlasti pri iskanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja 

ali delovnih mest v tujini. Po drugi strani ti dokumenti delodajalcem pomagajo pri ocenjevanju in 

razumevanju spretnosti in kvalifikacij prosilcev iz celotne Evrope. Ker ti dokumenti poenostavljajo in 

standardizirajo predhodnje izobraževalno in strokovno ozadje posameznika, jih lahko uporabljajo tudi 

begunci. Partnerstvo se posebej osredotoča na Europass življenjepis, jezikovni potni list in Europass 

mobilnost. 

Europass življenjepis je potreben za zagotovitev primerljivosti prosilcev (ne glede na to, kakšen status 

imajo ali od kod prihajajo), saj je to oblika, s katero lahko upravljajo skoraj vsi upravljavci človeških 

virov. Kandidatom, ki se zanimajo za nadaljnje izobraževanje v tujini ali celo v drugem podjetju, se 

splošno priporoča, da uporabijo ta standardizirani obrazec. Zlasti begunci lahko to gradivo uporabijo 

za dokumentiranje svojih predhodnjih izkušenj na razumljiv način za podjetja po vsej Evropi. Kot takšen 

lahko postane eden glavnih dokumentov v procesu vključevanja, saj bo partnerstvo, kot nekakšni 

mentorji podpiralo begunce znotraj programa “Buddy-Program”. Lahko je torej priporočilo za 

strukturiranje predhodnjih izkušenj v okviru Europass življenjepisa. 

Jezikovni potni list pomaga razumeti jezikovno raven prosilca. Ker temelji na skupnem evropskem 

referenčnem okviru za jezike (CEFR), lahko podjetja in upravljavci človeških virov zlahka prepoznajo 

raven jezika, na kateri je prosilec sposoben govoriti. Osnovni pogoj je jezikovni preizkus, ki kandidate 

                                                           
7 https://europass.cedefop.europa.eu/about/history 
8 https://europass.cedefop.europa.eu/documents 



  

13 

razvršča ali kategorizira znotraj teh okvirov. Ker se partnerstvo osredotoča na begunce, ki se vključijo 

s pomočjo delovnih mest na 2. stopnji EQF, se od kandidatov pričakuje jezikovna raven med A1 (ali celo 

nižjo v primeru nepismenosti) in A2, torej temeljna uporaba drugega tujega jezika. Partnerstvo lahko 

jezikovni potni list uporablja tudi kot dokumentacijo jezikovne ravni prosilcev. 

Europass mobilnost je trenutno eno od dejanskih orodij ocenjevanja, ki odražajo napredek, beguncev 

v času njihovega dela/uvajanja za obdobje 6-ih mesecev. Tukaj je delovno mesto ali uvajanje mogoče 

jasno opisati z vsemi nalogami in cilji. Trajanje je navedeno kot primer za delodajalca in bodočega 

zaposlenega. Poseben poudarek pa je na spretnostih, ki so pridobljene v času delovnih nalog ali 

uvajanja. Ker naj bi bilo delo za obdobje 6-ih mesecev le prvi korak vključitve na trg dela je begunce 

potrebno podpreti pri pridobivanju nadaljnjih spretnosti, znanj in kompetenc. Po 6-mesečnem 

uvajanju bi morali imeti možnost nadaljevati delo in zaposlitev, da bi dejansko dosegli trajnostne in 

dolgotrajne rezultate. Europass mobilnost enakovredno podpira delodajalce in zaposlene pri 

doseganju učnih ciljev, ki so bili predstavljena ob nastopu dela. Partnerstvo zato lahko ta dokument 

uporabi za pridobitev podatkov o obstoječem stanju spretnosti, kompetenc in znanja pred in po 

umestitvi. 

1.3 Evropski okvir kvalifikacij za vseživljenjsko učenje (EQF) 

Evropska komisija je septembra 2006 podala predlog evropskega okvira kvalifikacij. To priporočilo 

opisuje splošni okvir, ki ga je potrebno vzpostaviti v Evropi, da bi olajšal primerjavo kvalifikacij in ravni 

kvalifikacij, da bi spodbudili geografsko mobilnost in mobilnost na trgu dela ter vseživljenjsko učenje. 

Jedro okvira sestavlja osem ravni kvalifikacij, opisanih s pomočjo učnih izidov (znanje, spretnosti in 

kompetence)9. Evropski kvalifikacijski okvir (EQF) je skupni evropski referenčni okvir, ki povezuje 

sisteme kvalifikacij držav, ki delujejo kot prevajalska naprava, ki omogoča lažjo berljivost in razumljivost 

kvalifikacij v različnih državah in sistemih v Evropi (Evropska komisija, 2008). 

EQF bo povezoval nacionalne sisteme kvalifikacij in okvire različnih držav v skupni evropski referenčni 

sistem - v osem referenčnih ravni. Ravni zajemajo celoten obseg kvalifikacij, od osnovnih (1. stopnja, 

na primer potrdilo o zaključku šolanja) do naprednih (8. stopnja, npr. doktorat). EQF kot instrument za 

spodbujanje vseživljenjskega učenja zajema vse ravni kvalifikacij, pridobljenih na splošno, tako 

poklicna, pa tudi akademska izobraževanja in usposabljanja. Poleg tega okvir obravnava kvalifikacije, 

pridobljene v začetnem in nadaljevalnem izobraževanju in usposabljanju. Osem referenčnih ravni je 

opisanih v smislu učnih izidov. EQF priznava, da so evropski sistemi izobraževanja in usposabljanja tako 

raznoliki, da je potreben premik k učnim izidom, da bi omogočili primerjavo in sodelovanje med 

državami in institucijami. EQF zato poudarja rezultate učenja in se ne osredotoča na vložke, kot je 

dolžina študija.10.  

Za razumevanje EQF je najprej potrebno razumeti osem ravni, ki jih definira niz deskriptorjev, ki 

prikazujejo učne izide v smislu razvitih znanj, spretnosti in sposobnosti, kot so razvidni iz tabele spodaj: 

Raven 

EQF  

Znanje Spretnosti Kompetence 

                                                           
9 https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf 
10 https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_en.pdf 
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  V okviru EQF je znanje 

opisano kot teoretično 

in/ali dejansko. 

V okviru EQF so spretnosti 

opisane kot kognitivne in 

praktične 

V kontekstu EQF je pristojnost 

opisana z vidika odgovornosti 

in samostojnosti. 

1. 

raven  

Osnovno splošno znanje. Osnovna znanja, potrebna za 

izvajanje preprostih nalog. 

Delo ali študij pod 

neposrednim nadzorom v 

strukturiranem okolju. 

 

2. 

raven 

Osnovno znanje s področja 

dela ali študija. 

Osnovne kognitivne in 

praktične spretnosti, 

potrebne za uporabo 

ustreznih informacij za 

izvajanje nalog in za 

reševanje rutinskih 

problemov z uporabo 

preprostih pravil in orodij. 

Delo ali študij pod nadzorom z 

delno samostojnostjo. 

3. 

raven 

Poznavanje dejstev, načel, 

procesov in splošnih 

pojmov na področju dela 

ali študija. 

Niz kognitivnih in praktičnih 

veščin, potrebnih za 

izpolnjevanje nalog in 

reševanje problemov z izbiro 

in uporabo osnovnih metod, 

orodij, gradiv in informacij. 

Prevzemanje odgovornosti za 

dokončanje nalog pri delu ali 

študiju; prilagajanje lastnega 

vedenja okoliščinam pri 

reševanju problemov. 

4. 

raven 

Dejansko in teoretično 

znanje v širokem 

kontekstu na področju 

dela ali študija. 

Niz kognitivnih in praktičnih 

veščin, potrebnih za 

ustvarjanje rešitev 

določenih problemov na 

področju dela ali študija. 

Izvajanje, samostojno delo v 

okviru smernic dela ali 

študijskih okoliščin, ki so 

običajno predvidljive, vendar 

se lahko spremenijo; 

nadziranje rutinskega dela 

drugih, prevzemanje 

odgovornost za vrednotenje 

in izboljšanje dela ali 

študijskih dejavnosti. 

5. 

raven 

Obsežno, specializirano, 

dejansko in teoretično 

znanje na področju dela 

ali študija in zavedanje o 

mejah tega znanja. 

Obsežen niz kognitivnih in 

praktičnih veščin, potrebnih 

za razvoj kreativnih rešitev 

za abstraktne probleme. 

Upravljanje in nadzor v 

kontekstu dela ali študijskih 

dejavnosti, kjer obstajajo 

nepredvidljive spremembe; 

pregledovanje in razvijanje 

lastnega delovanja in 

delovanja drugih. 

6. 

raven 

Napredno znanje s 

področja dela ali študija, ki 

vključuje kritično 

Napredne veščine, ki 

dokazujejo mojstrstvo in 

inovacije, potrebne za 

Upravljanje zapletenih 

tehničnih ali strokovnih 

dejavnosti ali projektov, 
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razumevanje teorij in 

načel. 

reševanje zapletenih in 

nepredvidljivih problemov 

na specializiranem področju 

dela ali študija. 

prevzemanje odgovornosti za 

odločanje v nepredvidljivih 

delovnih ali študijskih 

okoliščinah; prevzemanje 

odgovornosti za upravljanje 

poklicnega razvoja 

posameznikov in skupin. 

7. 

raven 

Visoko specializirano 

znanje, od katerih so v 

ospredju znanja na 

področju dela ali študija, 

kot osnova za izvirno 

razmišljanje in/ali 

raziskave; kritično 

zavedanje o vprašanjih 

znanja na nekem področju 

in med različnimi področji. 

Specializirana znanja in 

spretnosti za reševanje 

problemov, potrebna v 

raziskavah in/ali inovacijah, 

za razvijanje novih znanj in 

postopkov ter vključevanje 

znanj z različnih področij. 

Upravljanje in preoblikovanje 

kontekstov dela ali študija, ki 

so zapleteni, nepredvidljivi in 

zahtevajo nove strateške 

pristope; prevzemanje 

odgovornosti za prispevke k 

strokovnemu znanju in praksi 

ter/ali za pregledovanje 

strateške uspešnosti delovnih 

skupin. 

8. 

raven 

Znanje na najnaprednejši 

stopnji nekega področja 

dela ali študija in med 

različnimi področji. 

Najnaprednejše in 

specializirane veščine in 

tehnike, vključno s sintezo in 

vrednotenjem, ki so 

potrebne za reševanje 

kritičnih problemov v 

raziskavah in/ali inovacijah 

ter za širjenje in ponovno 

opredelitev obstoječega 

znanja ali strokovne prakse. 

Dokazovanje znatne 

avtoritete, inovativnosti, 

avtonomije, znanstvene in 

strokovne integriteto ter 

trajne zavezanosti razvoju 

novih idej ali procesov na 

čelu delovnega ali študijskega 

konteksta, vključno z 

raziskavami. 

(https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors-page) 

Poleg tega, da deluje kot okvir, se EQF navezuje na široko paleto instrumentov preglednosti, podpornih 

orodij in pobud, katerih cilj je spodbujati mobilnost delavcev po vsej Evropi. Ta orodja so bila omenjena 

zgoraj, vključno s sistemom ECVET, Europass, EQAVET in ECTS. Očitno je, da je EQF še ena podlaga za 

to, da se partnerstvo odraža pri razvoju postopkov ocenjevanja usposobljenosti in pri omogočanju 

beguncem, da trgu ponudijo pregled svojih spretnosti, znanj in sposobnosti. 
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2 Podrobni opisi izbranih delovnih mest 
Kratek uvod v nekatere evropske instrumente preglednosti je podlaga za izbrane delovne profile. V 

projektu Job to stay se partnerstvo osredotoča na osebe s pridobljeno mednarodno zaščito, ki jim 

omogoča nadaljevanje bivanja v eni izmed EU držav. Posledično se je partnerstvo osredotočilo na pet 

delovnih profilov v turistični industriji. 

Na splošno je turistični sektor mednarodno delovno področje in je zato odprt za zaposlene z 

migrantskim ozadjem. Hkrati je turistična industrija soočena s pomanjkanjem usposobljenih delavcev; 

mnoga podjetja že več let brezuspešno iščejo nove zaposlene. 

Begunci vh državah sprejemnicah iščejo nove priložnosti in vstop na trg dela. Vendar morajo najprej 

premagati določene ovire; poleg birokratskih izzivov je jezikovna ovira ena od najpomembnejših ovir, 

ki jih je potrebno preseči. Turistična industrija kljub navedenemu ponuja mednarodni trg dela, v 

katerem imajo jezikovne ovire v vsakdanjem življenju manj pomembno vlogo (vsaj na nekaterih 

izbranih delovnih mestih). Partnerstvo je želelo začeti prav s to točko in je iskalo delovna mesta, kjer 

so vhodne in jezikovne ovire razmeroma nizke. Ker za ženske begunke ni na voljo posebnih ponudb 

del, je partnerstvo iskalo tudi delovna mesta, ki bi bila zanje lažje dostopna. Izbrali smo pet delovnih 

profilov, ki so opisani v nadaljevanju. Vsak partner projekta je opis delovnih mest podprl s svojimi 

najboljšimi izkušnjami, vsi pa imajo enako strukturo. 

Osnova za profile je sistem ECVET, zlasti s kategorizacijo učnih dosežkov v obliki učnih izidov. Ker so 

osnova vsakega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ga je potrebno oceniti, morajo biti tudi 

podlaga za opise delovnih mest. Omogočajo primerljivost spretnosti, znanj in kompetenc beguncev, ne 

glede na njihovo izobrazbeno ozadje. Zagotavljajo tudi zbirko predhodnih izobraževalnih izkušenj 

beguncev v razumljivem sistemu. Z uporabo evropskih instrumentov preglednosti je lahko prikazano 

tudi neformalno in priložnostno znanje. 

Poleg učnih izidov kot dela sistema ECVET, so morali profili ustrezati evropskemu kvalifikacijskemu 

okviru (EQF), da bi na določeni ravni dejansko kategorizirali predhodne učne izkušnje. Partnerji so se 

osredotočili na 2. stopnjo evropskega kvalifikacijskega okvira, saj je to najnižji opis kvalifikacij. Mnogi 

begunci niso bili deležni dolgotrajnega izobraževanja, pa vendar morajo kljub temu tudi oni najti svoje 

mesto na trgu dela. 

Vsi instrumenti evropske preglednosti so namenjeni poenostavitvi primerljivosti učnih dosežkov in s 

tem podpirajo mobilnost v Evropi. Zato so tudi rešitev za begunce, za pridobitev osebnih učnih izkušenj. 

Za oblikovanje sledečih opisov delovnih mest se je partnerstvo oprlo prav na ta orodja.  Zato so 

usmerjeni na 2. stopnjo evropskega kvalifikacijskega okvira, ter odražajo učne izide in ponujajo 

možnosti za uporabo drugih orodij evropskih instrumentov za preglednost. 
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2.1 Opis delovnega mesta: Gospodinjska pomočnica 

Predpogoji in okoljski dejavniki 

Naziv delovnega mesta 

 Gospodinjska pomočnica 

Nacionalni standardi in zahteve (na začetku EQF/NQF lvl 3 & 4) 

 Avstrija:  

• 3. raven: Occupation with apprenticeship 

• 4. raven: Occupation with medium vocational education and training 
Francija:  

• Curriculum reference n°G1501 – “Personnel d’étage” from the Operation Index of 
Jobs (edited by the French national agency for the employment – Pôle Emploi) 
(Fiche ROME n° G1501 – “Personnel d’étage”, housekeeping in hotel) 

Nemčija: 

• "Hauswirtschafter“ according to Rahmenplan für den Ausbildungsberuf 

Hauswirtschafter/Hauswirtschafterin (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

08. Juni 1999) 

• „Hotelfachmann/-Frau“ according to Ausbildungsrahmenplan proved by Chamber 
of Commerce and Industry  

Italija: 

• Classificazione Istat 2011 -  5.2.2.3.1 - Camerieri di albergo 

• Classificazione MLPS DM 05/05/2001:  5.2.2.3.06 - CAMERIERE AI PIANI 
Slovenija:  
1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti: Housekeeper 

Sobar/ sobarica 3404242011 
2. Klasius-P16 Hotelirstvo in gostinstvo (1013) 
3. KLASIUS-SRV Izidi, certifikatni sistem NPK (23000) 
4. Raven kvalifikacije 

SOK 3, EOK 3 

Nacionalni standardi in zahteve (za EQF/NQF lvl 2) (če je na voljo) 

 Nemčija: 

• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Housekeeping” (according to §68 BiBB) 
through Chamber of Commerce and Industry or Chamber of Crafts 

 
Drugi niso na voljo 

Kratek opis profila delovnega mesta 

 Gospodinje so zaposlene na območjih hotelov, restavracij in javnih zgradb. V glavnem se 
ukvarjajo s pomožnimi dejavnostmi pri čiščenju različnih funkcionalnih območij. Za 
obvladovanje teh nalog bodo spoznale osnovna sredstva za čiščenje in prepoznale oznake 
nevarnosti, ki so na njih natisnjene. Te materiale lahko uporabljajo ekološko, ekonomično 
in zdravju neškodljivo. Poleg tega imajo osnovno znanje o opremi in strojih za čiščenje ter 
jih znajo uporabljati pod vodstvom. Naučili so se osnovnih varnostnih navodil. 
Zlasti pri čiščenju v zasebnem sektorju ali v hotelskih sobah upoštevajo osnovna pravila o 
zasebnosti, kot sta diskrecija in zadrževanje v sobah. Čistijo prostore po posebnih 
postopkih. Poznajo različne materiale ter njihovo specifično čiščenje in nego. Po navodilih 
prepoznajo, kdaj je potrebno izdelke za goste zamenjati in jih napolniti ali dati v popravilo. 
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Imajo osnovno znanje o strokovnem odstranjevanju odpadkov. 
Poleg tega imajo osnovno znanje pri dekoriranju prostorov ob različnih priložnostih 
(formalnih in neformalnih). To dekoracijo lahko uredijo v sodelovanju z nadzornikom. 
Pri opravljanju težkih fizičnih nalog (premikanje postelj, premikanje pohištva, nošenje 
kovčkov) veljajo ergonomski standardi, da bi zaščitili svoje zdravje in z malo truda dosegli 
najboljši možni rezultat. 

Morebitna predhodna učne izkušnje, ki so lahko koristna za delo 

 1. pomoč na področju gastronomije in hotelske industrije 
2. lastna gospodinjska dejavnost 
3. osebni higienski standardi 
4. čiščenje po pogostitvah 
5. skrb za družinske člane različnih starostnih 
6. organizacija praznovanj 
7. počitniške nastanitve v hotelih in drugih objektih za prosti čas 
8. redna telesna dejavnost 

Profesionalni standardi (osebna higiena, potrebne značilnosti kandidata, značilnosti delovnega 
okolja, itd.) 

 Za dodatne informacije si podrobneje preberite poglavje 3.1. 

 

Možni osebni higienski standardi so: 
1. nošenje primernih oblačil, kot so dolge hlače, majica, čevlji 
2. brez nakita ali piercingov med delom 
3. redno umivanje/razkuževanje rok, še posebej po čiščenju kopalnic 
4. redno umivanje 
5. brez močnih parfumov 
 
Možne, osebne zahteve za prijavitelje so: 
1. pripravljenost in zmožnost dvigovanje težkih stvari 
2. točnost 
3. spretnosti 
4. dobro fizično stanje 
5. sposobni delati hitro  
6. komunikacijske veščine 
7. usmerjenost k strankam 
8. poštenosti in zanesljivosti 
9. pozornosti 
10. odpornost 
11. prilagodljivost 
12. varnost in okoljska ozaveščenost 
13. dobra raven osebne higiene in predstavitve 
14. vljudnost in prijaznost 

Opis delovnega prostora & okolja  

 Predpogoji 
1. celovita predstavitev in razlaga vseh orodij, podjetja/delodajalca 
2. osebni higienski standardi (nošenje čevljev, dolge hlače, majica z dolgimi rokavi)-v 

idealnem primeru nositi delovna uniformo, ki jo da delodajalec 
3. razumevanje organizacijske sheme organizacije (neposrednega nadzornika, drugih 

članov osebja, neposredno povezanih) 
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4. ogled objektov (sobe za goste, bazeni, barov itd.) 
5. natančna delovna navodila, na primer za brisanje prostora, kot je prikazano v 

naslednjem primeru:  

 
Potrebni pripomočki 
Čiščenje vozička, ki sestoji in vključuje naslednje predmete: 
1. metla (mehke/trde ščetine ali iz pene) 
2. sesalnik 
3. različne vrste oblačil- oblačila za prah  
4. parni čistilec 
5. naprava za ekstrakcijo čistil 

Jezikovne spretnosti (strokovni jezik, poklicni izrazi/stavki) 

 Osnovni B1 zmožnost opisati nepredvidljive situacije in komunicirati s pomočjo opisov o 
temah, kot so družina, hobiji, interesi ali delu. Povprečna B2 sposobnost, da se jasno izraža, 
da predstavi jasne opise in stališča, kot tudi oblikovanje nekaj bolj zapletenih stavkov. 
1. Osnovni poklicni jezik v jeziku EU 
2. Osnovno znanje slovenščine, angleščine 
Slovarček je zbirka najpomembnejšega besedišča, ki vam bo v pomoč za začetek.  

Okno Okno 

Vrata 
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Naloge delovnega mesta 

Gospodinja (EQF Lvl 2) lahko pod neposrednim nadzorom opravlja naslednje naloge: 

Področje dejavnosti Opis aktivnosti 
čiščenje in skrb za sobe • da so prostori za goste urejeni, da ustrezajo zahtevam 

• čistiti sobe za goste sistematično v skladu s 
specifikacijami in pravili vzdrževanja 

• opravljanje pisarniškega dela, povezanega z delovnim 
mestom 

• pisanje poročil in biti prepričani, da izpolnjujejo delovne 
naloge 

• da so izdelki za goste vedno napolnjeni/popravljeni 

• upoštevati ergonomska načela pri prevozu težkih 
predmetov 

dekoracija sob • zlaganje prtičkov (osnovne tehnike) 

• priprava namiznega prta, pogrinjkov 

• pokrivanje mize 

• dekoriranje pohištva (pregrinjala za stole) 

• uporablja dekoracije za prostore( baloni, žarnice,..) 

uporaba naprav, 
strojev in 
gospodinjskih pripomočkov, 
načrtovanje dela 
 
 

• načrtovanje in usklajevanje delovnih korakov 

• delovne priprave glede na vsako funkcionalno površino 

• uporaba opreme, strojev in pripomočkov, gospodarno in 
ekološko 

• čiščenje in vzdrževanje opreme, strojev in pripomočkov 
ter vrednotenje delovnih rezultatov 

delo s strankami 
 

• predstavi in utemelji učinke osebnega videza in vedenja 
na goste 

• upošteva naloge, kompetence in odgovornosti v okviru 
organizacije procesov 

• obvestiti goste o povpraševanju glede obsega storitev in 
izdelkov 

• sprejemanje in posredovanje sporočil in naročil 

• uporabljajo predpise o varstvu pri delu 

• sprejemanje in obdelava pritožb 

• upoštevajo zahteve gosta 

higiena • uporabo osebnih higienskih in poklicnih higienskih 
predpisov in načel 

• uporaba razkužil in detergentov za čiščenje gospodarno, 
ekološko in zdravo pod vodstvom 

varnost in zdravje 
varstvo pri delu 
 
 

• opredelijo in poročajo o nevarnostih za varnost in zdravje 
pri delu 

• uporabljajo predpise o zdravju in varnosti pri delu ter 
preprečevanje nesreč 

• opisati vedenje ob nesreči in začeti takojšnje ukrepanje 

• uporaba varnostnih predpisov za zaščito pred požarom 

varstvo okolja 
 

• uporabljajo predpise o varstvu okolja, ki se uporabljajo v 
podjetju za usposabljanje 
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• uporabljajo možnosti za gospodarno in okolju prijazno 
rabo energije in materialov 

• preprečevanje nastajanja odpadkov; uporabljati okolju 
prijazen način odstranjevanja 

 

Strokovni standardi za čiščenje funkcionalnih in sanitarnih prostorov 

Če je potrebno počistiti celotno sobo, je potrebno začeti pri eni steni in nato sistematično počistiti vse 
okoli, do zadnje stene. Desničarji delujejo v nasprotni smeri urinega kazalca, levičarji pa v smeri urinega 
kazalca. Na koncu je potrebno očistiti še pohištvo v sredini sobe. Ta postopek zagotavlja, da ničesar ne 
pozabimo. 

 

Vzdrževalno čiščenje: to se nanaša na vse vrste čiščenj, ki se izvaja v rednih časovnih intervalih in 
vključuje tedensko brisanje ali sesanje tal, brisanje prahu, mokro brisanje miz in delovnih površin ter 
čiščenje oken. 

 

Osnovno čiščenje: vse police, omare ali vitrine je potrebno izprazniti in očistiti z vseh strani. Da bi 
prihranili čas, je priporočljivo, da sledite določenemu zaporedju, torej vedno počistite z desne proti levi 
in tako naprej. Nato lahko predmete postavite nazaj v obratnem vrstnem redu, da bo vse na svojem 
prvotnem mestu. 

Vse površine posušite s suho krpo; pohištvo, ki se zapira, kot so na primer omare, je potrebno pustiti 
odprte, da se posuši tudi notranjost. Šele nato lahko predmete postavite nazaj v omaro. Pri mizah in 
stolih je potrebno temeljito očistiti tudi noge. 
 

Podrobno čiščenje pohištva  

Smetnjak/koši za smeti: potrebno jih je vsakodnevno izprazniti. Koš za smeti zaščitite pred umazanijo 
tako, da vanj namestite vrečko za smeti. V vsakem primeru, pa je koš za smeti potrebno občasno 
obrisati z ustreznim detergentom. 

Pepelniki: v zaprtih prostorih jih je potrebno izprazniti in mokro obrisati vsaj enkrat dnevno. Pepelniki, 
ki se uporabljajo na prostem vsebujejo pesek, ki ga je potrebno redno pregledovati glede na pogostost 
uporabe. Žarečega pepela nikoli ne smete stresti v plastična vedra ali vrečke za smeti. 

Računalniki/zasloni: očistite jih z zunanje strani, šele po tem, ko so izklopljeni in ohlajeni. Ker gre za 
električne naprave, voda ne sme priti v stik z notranjostjo tipkovnice, miške ali računalnika. Še posebej 
je priporočljivo čiščenje s krpo iz mikrovlaken ali z magnetom za prah. 

Okenske police: le te so lahko iz zelo različnih materialov. Glede na uporabo prostora jih je morda 
potrebno obrisati z ustreznim čistilnim sredstvom enkrat tedensko ali vsakih 14 dni. 

Svetilke: Svetilke očistite šele po tem, ko so ugasnjene ali izključene in ohlajene. S svetilke obrišete 
prah s suho krpo ali jih obrišete s primernim čistilnim sredstvom. 

Oblazinjeno pohištvo: blazine s tekstilnimi prevlekami lahko posesate s sesalcem ali pokrtačite s krtačo 
za pohištvo. 
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Tapete: Pralne tapete je mogoče skrbno očistiti z vrha navzdol z vlažno krpo ali brisalcem umazanije 
(da bi preprečili, da bi se robovi odlepili). Pri drugih tapetah pa je najprej na nevidnem mestu potrebno 
preveriti, če jih lahko obrišete z vlažno krpo. 

 

 

Sanitarije: Pomembno je, da se v teh funkcionalnih prostorih zagotovi čistoča in higiena. Zlasti v javnih 
sanitarijah obstaja tveganje prenosa bacilov. Poleg tega je potrebno razkužiti vse površine, ko gre za 
bolnišnice, kjer je še posebej pomembno, da raven mikroorganizmov ostane nizka. Tudi sanitarije je 
potrebno počistiti od vrha do tal. Vrstni red se od postopka do postopka razlikuje in je odvisen od 
organizacije delovnih procesov. 

Umivalnik, kad, podstavek za tuš: Začnite pri manj umazanih delih in se premikajte proti bolj 
umazanim. Najprej očistite zunanjost, nato notranjost kopalniške opreme. Za čiščenje lahko uporabite 
splošno, nevtralno ali alkoholno čistilo in krpo ali čistilno gobico, ki ne bo opraskala površine. 

Straniščna školjka: Najprej očistite notranji del straniščne školjke s straniščno krtačko in čistilom za WC 
ter temeljito sperite. Nato najprej očistite manj umazane dele, preden nadaljujete z bolj umazanimi 
predeli. Pričnite z držalom za toaletni papir, nato očistite posodo z vodo, nato pa še pokrov WC školjke 
od zunaj in znotraj, kasneje straniščni pokrov od zunaj in znotraj, sedež od zgoraj navzdol in nazadnje 
še držalo za straniščno krtačko. Pomembno je upoštevati simbole nevarnosti (ali piktograme nevarnih 
snovi) in opozorila na embalaži detergentov. 

Kopalniška oprema: sanitarna oprema je izdelana iz zelo različnih materialov, običajno imajo površino 
iz krom-niklja. Načeloma so nekovinske površine bolj občutljive na abrazivne snovi. Pipe ne smete čistiti 
z jedkimi praški. Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo klorovodikovo, mravljinčno ali ocetno 
kislino, ker lahko sanitarno opremo poškodujejo. Prav tako ne smemo uporabljati čistil, ki vsebujejo 
klor. Če uporabljate čistilo za pršenje, je sredstvo najprej potrebno razpršiti na krpo in ne neposredno 
na opremo. Z rednim čiščenjem lahko preprečimo nabiranje vodnega kamna. Za čiščenje kotov pipe 
lahko uporabite zobno ščetk ali nabodalo za meso. 

Kljuke: Ne pozabite na kljuke, ki se jih pogosto dotikajo nečiste roke.  
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Učni izidi 
Znanje Spretnost Kompetence 

Udeleženec zna… Udeleženec je sposoben… Udeleženec je sposoben… 

opisati operativne standarde 
odstranjevanja odpadkov 
 

uporabljati stroje, opremo in 
potrošniško blago gospodarno 
in v skladu s posebnimi 
okoliščinami ter jih očistiti in 
skrbeti zanje 
 

na zahtevo informirati goste o 
glavnih proizvodih in storitvah, 
ki jih nudijo  

prepoznati osnovno opremo in 
stroje za čiščenje stavb 
 

uporabljati čistilna sredstva na 
ekološko in ekonomično 
koristen način 

podati predloge za izboljšanje 
njihovega dela v omejenem 
obsegu (na zahtevo) 
 

prepoznati najpomembnejše 
simbole nevarnosti na 
embalaži čistilnih izdelkov 
 

opravljati pomožne naloge pri 
čiščenju stavb 
 

razmišljati o predlogih za 
izboljšave s strani zunanjih in 
internih strank glede 
čiščenja notranjosti, nege in 
oblikovanja prostorov (na 
zahtevo) 
 

opisati postopek čiščenja 
različnih funkcionalnih območij 
v  zasebnih in javnih prostorih 

Okrasiti prostore in mize za 
praznovanja in prireditve v 
skladu z navodili 

razpolagati z določeno mero 
diskretnosti in natančnosti v 
prostorih za goste in javnih 
prostorih 
 

opisati glavna načela čiščenja 
različnih materialov in 
ravnanja z elektronskimi 
napravami med čiščenjem 
 

samostojno napolniti izdelke za 
goste in higienske izdelke ter 
jih zamenjati v skladu z navodili 

spoštovati zasebnost gostov pri 
čiščenju sobe 
 

 

prepoznati razliko med 
vzdrževalnim in osnovnim 
čiščenjem 

 previdno premikati težje 
predmete glede na 
ergonomska načela, ob 
upoštevanju svojega lastnega 
zdravja 
 

imenovati osnovne storitve in 
izdelke podjetja, za katerega 
dela 
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Slovarček za opisano delovno mesto: :  

ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

air conditioning die Klimaanalage l’aria condizionata climatisation klima              ����� ����� ھ�ا  

alcohol cleaner der Alkoholreiniger l’alcool denaturato nettoyer avec de 
l’alcool  

alkoholno čistilo           ل�  ا��� ��������ه ���� �

ashtrays der Aschenbecher il posacenere cendrier pepelniki         �����  ز��#�"�ری ����� ا�

basement der Keller il seminterrato / il 
sottoscala 

cave klet                �%& 'ز��ز��  

basic cleaning die Grundreinigung la pulizia di base nettoyage de base osnovno čiščenje     (#�   ا�*���� ا(#

bathtube die Badewanne la vasca da bagno baignoire kopalna kad      م��0��� ��دن ���� -�ض ا(#*  

bedspread die Bettdecke il copriletto couvre-lit rjuha      ���# ء��م وان 23�-  

blanket die Decke la coperta couverture odeja         5�6�  �9*�9اب رو�� 27

to bleach sth. etw. bleichen sbiancare / 
candeggiare 

blanchir/décolorer nekaj pobeliti       �  0*� �*%��; :)ء �

blind die Jalousie la tapparella store žaluzije   رة�23�ء :%�ك (#*
          ( 

 از ا#*<�ده/��دن #<��
 #<������ه

 

breakfast buffet das Frühstücksbuffet il buffet della 
colazione 

buffet du petit-
déjeuner 

zajtrk bife        ر�  ����ه �0ده �7?�5 ا@?2

to break napkins die Servietten brechen 
(falten) 

piegare i tovaglioli plier les serviettes zlagati serviete       د�����6 �7?� ط�ي ا���%C  

bright Hell Brillante faire briller svetlo            ق�E� �  #<�ه د#*��ل زدن �

to brush etwas bürsten Spazzolare brosser krtačiti ����*ة ( ا��:�>��7    (   رو:' 

bucket  
(with wringer) 

der Eimer (mit 
Auswringvorrichtung) 

il secchio 
(con strizzatore) 

un seau à serpillère vedro (z 
ožemalnikom) 

)�I آ�5 ا��FG(د��     زدن �7س/���Eن �7س 

calcifications die Verkalkungen le incrostazioni le calcaire nabiranje vodnega 
kamna 

�ت       �L�� �2# (�  (�'I�M آب 7

carpet der Teppich il tappeto le tapis preproga            دة���#��ن #��>��L�  

cleaning detergent das Reinigungsmittel il prodotto 
detergente 

le détergent čistilo        ����*ا� ���  ?�ش #
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

cleaning equipment das Reinigungsgerät le apparecchiature 
per la pulizia 

l’équipement de 
nettoyage 

oprema za čiščenje           ����*ة ا��O ده�  ��������ه �

cleaning sponge der Reinigungs-
schwamm 

la spugna per la 
pulizia 

l’éponge čistilna goba       ����*ا� P�>#ات إ�����  ��������ه �

to clear away used 
dishes 

benutztes Geschirr 
wegräumen 

eliminare i piatti 
usati 

faire la vaisselle odstraniti 
uporabljeno 
posodo 

5L�G*�  ��������ه ا#<�P ����� اRو5�O ا��

to close the blinds etw. verdunkeln chiudere le 
tapparelle 

fermer les stores zagrniti žaluzije        ���*� ظ�وف ��دن S3@ I�Mق ا�
 :�ها#*<�ده

 

clothes hanger der Kleiderbügel  la gruccia / 
l’appendiabiti 

le cintre obešalnik         V7S� 5&SO '*�  ھ�����ه �0ده 7

coat rack die Garderobe  l’attaccapanni l’armoire stojalo za plašče        ط��G5 ا��O��: WXآو��ر  

colour die Farbe il colore la couleur barva              ن�� Y#�%��M  

colourful Bunt Colorato colore barvito             ن�L� Z6ر  

cushion das Kissen il cuscino les coussins vzglavnik             دة�  رY"6 و#

curtain der Vorhang la tenda les rideaux zavesa            رة�*# '#��  

danger marks die 
Gefahrenkennzeichnung  

i simboli di pericolo les pictogrammes 
de produits 
dangereux  

oznake za 
nevarnost 

       �2X ت��SO �0ده  

dark Dunkel Buio sombre temno            [L�� W�SOی�  �2X ھ

detergent das Reinigungsmittel il detergente le détergent čistilo           ���� ه���  

door handle der Türgriff la maniglia della 
porta 

la poignée de porte kljuka        ب�  :����ه �\%; ا�%

dormitory der Schlafsaal il dormitorio / la 
camerata 

le dortoir spalnica         5%Lدرب د#*"��ه #�' ط  

double room das Doppelzimmer una camera doppia la chambre double dvoposteljna soba       5Mه �3?5 ��دو�  �Xا7"

drape / bed sheet das Bettlaken la tenda/il lenzuolo le drap pregrinjalo / rjuha        ���# ء�  دو�7 ا��ق 23

Dry Trocken Asciutto sécher suho             ف�M Y*9رو�  
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

(to) dust sth. etw. abstauben Spolverare faire la poussière  brisati prah       ر�  EX^ 6<; ا�[%

duvet cover der Bettbezug il copripiumino la housse de 
couette 

prevleka za prešito 
odejo 

�ف       _�د_��ی 23�ء �

en-suit bathroom das En-suit Badezimmer  il bagno privato salle de bain privée soba s kopalnico  (LXم دا��-) 5?�]L� I7��
S`�(  

aف رو���  

environmental 
protection 

der Umweltschutz la tutela 
dell’ambiente 

protection 
environnementale 

varstvo okolja      5�b�%5 ا���� ��7ا:*Y #�و�V ا�
YC�F*Xا 

 

fitted sheet das Spannbetttuch il lenzuolo con 
angoli elasticizzati 

le drap housse rjuha po meri  ����L� ��L]� �:�: W�?��c از �� W�  ز�

fire alarm der Feueralarm  l’allarme anti 
incendio 

l’alarme incendie požarni alarm      d��  �X:�9اب إe6ار ا�

fire escape der Notausgang la scala 
d’emergenza 

la sortie de secours požarni izhod   d��  -��d اSOم ھ�Eار ��9ج ط�ارئ ا�

first floor das erste Obergeschoss  il primo piano le premier étage prvo nadstropje     ولRا d7�  ا��2اری �XوYM ا�2

foor brush der Schrubber  per spazzolare le balai brosse talna ščetka     5��ة أر�  اول ط%\� ?�:

floor cleaning cloth das Bodentuch  lo strofinaccio per 
pulire il pavimento 

la serpillère ščetka za tla  ����*� ش��& 5G2&
 ا(رض

  :�ی�� �7س

floor lamp die Stehlampe la piantana / la 
lampada da terra 

une lampe talna svetilka (�ح ار�%F� �jر�  �� ��������ه 0

garbage/rubbish der Abfall / der Müll  la spazzatura / i 
rifiuti 

les déchets / la 
poubelle 

smeti     5���ده �jاغ ا�\�*�  ا�

ground floor das Erdgeschoss il piano terra le rez-de-chaussée pritličje (�رRا d7�  ز7��� ا�2

guest article der Gastartikel l’articolo del 
cliente 

les produits à 
usage unique 

predmet za goste ف��l5 ا���  ھ��� ط%\� �\

guest room das Gästezimmer la camera del 
cliente 

la chambre d’hôtes soba za goste  ف��lت  �3?5 ا�)�F7�ر�^ � 
 ا#*<�ده

 

hallway der Flur il corridoio le couloir hodnik  �X��) ا��واق( �ن ا��ق ���  

ironing die Bügelwäsche Stirare le repassage likanje    V7Sور/راھ�و �) ا������  

to knock at the 
door 

an der Tür anklopfen bussare alla porta frapper à la porte trkati na vrata    ب�  ��دن ا��/ا���YE &�ع ا�%

laundry die Wäsche la lavanderia le linge perilo  V7Sا�� ���  زدن در 3
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

laundry service der Wäscheservice  il servizio di 
lavanderia 

le service de 
blanchiment 

pranje perila  V7Sا�� ���3 5��X WXرY��:  

to let down sth. etw. herunterlassen abbassare fermer/abaisser izpustiti nekaj  ك�*��:)ء � �ت ��X ^EXY��:  

to light sth. etw. beleuchten illuminare éclairer osvetliti nekaj � ز��' �7/��دن ����ه @��ءة :) �
 ��دن �6د�^

 

maintenance 
cleaning 

die Unterhaltsreinigung  la pulizia di 
manutenzione 

nettoyage de 
maintenance 

vzdrževalno 
čiščenje 

 56��C ����� ':�6ر/��دن رو 
 ر#��6ن

 

material das Material il materiale le matériel material      دة� رو�6 در ��دن ���� �
���G� 6"��اری و 

 

mattress die Matratze  il materasso le matelas vzmetnica  5%���)ر،?�اش���( �ده �  

mop der Mop il mocio la serviette krpa      5��� ^E�  

neutral cleaner der Neutralreiniger detergente neutro nettoyant neutre nevtralno čistilo    (G�%ی�� ���� ط�:  

net curtain die Gardine la zanzariera les rideaux 
transparents 

zavesa   5��%: رة�  Y`�X ��������ه #*

new garbage bag der neue Müllbeutel  il nuovo sacchetto 
della spazzatura 

un nouveau sac 
poubelle 

nova vrečka za 
smeti 

  ���M 5���& V�� زک �0ده�6  

nightstand / 
bedside table 

der Nachttisch il comodino la table de nuit nočna omarica  5����# ة�l��) 5\L�
������7(  

���� ���  ���M ز7

pillow das Kissen il cuscino le coussin vzglavnik       دة��ر ��� و#�� W9�/Y*9��0  

pillow case das Kopfkissen la federa la taie d’oreiller prevleka za 
vzglavnik 

23�ء ا��#�دة     WE��7  

to pull up sth. etw. hochziehen tirare su soulever quelque 
chose 

potegniti nekaj �p :)ء �# Y*E��  رو7

to put up sth. etw. aufhängen appendere suspendre quelque 
chose 

nekaj obesiti   �  ��دن ��E�/��L7ن 7�(: d�LG� )ء �

to remove the 
garbage 

den Müll entfernen buttare la 
spazzatura 

sortir les poubelles odstraniti smeti    5��  ��دن آو��ان @زا�5 ا�\�

roller shade das Rollo l’avvolgibile a rullo store rolo  5 ا���?��ك (�<%EL�(   ز7��� �7دا:*' 

room decoration die Zimmerdekoration gli ornamenti della 
stanza 

décoration de la 
chambre 

sobna dekoracija   5?�]ه د���ر ا����� Y\?ا  

room key der Zimmerschlüssel la chiave della 
stanza 

la clé de la 
chambre 

sobni ključ     5?�]ح ا��  ا��ق د��را#��ن �<*
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

room number die Zimmernummer il numero di stanza le numéro de la 
chambre 

številka sobe      5?�]ر&] ا� ��L� ق�  ا�

rubber glove der Gummihandschuh il guanto in gomma les gants en 
caoutchouc  

gumijaste rokavice     (ط�  ا��ق :��ره &<�ز �2

sanitary facilities die Sanitäranlagen i servizi igienici les toilettes sanitarije     5�C تqE�� a�*#د Y��*#)  

sanitary fittings die Armaturen gli accessori 
sanitari 

les robinetteries sanitarna oprema  ����) أو �C p����
         (C 

6�ت�  ��7ا:*Y ا��

second floor die zweite Etage il secondo piano le deuxième étage drugo nadstropje           (6��(ت/�����YE ا�2�d7 ا�`Fا� 
Y*:��7ا 

 

shower tray die Duschkabine il piatto doccia la cabine de 
douche 

kabina za tuš        ع��*#r� 5��7�  دوم ط%\� �

sink das Waschbecken  il lavandino l’évier pomivalno korito            5L�]� Y��# ش/دوش�s>� دوش  

single room das Einzelzimmer la camera singola chambre simple enoposteljna soba          �3?5 �<�دة ^��#/Y��:رو  

slatted frame der Lattenrost la rete con le 
doghe 

le sommier letvasti okvir         ILl� ر�  6<�ه�^ ا��ق إط

slip hazard die Rutschgefahr il rischio di 
scivolamento 

risque de glissade nevarnost zdrsa          �2 ا@�6(قX W9� ردار��:  

to sort laundry die Wäsche sortieren ordinare la 
biancheria 

laver razvrščati perilo             ���  �[�ش �2X �<�ز ا�[

stain der Fleck la macchia La tâche  madež               592� �*#��7ید WXیر� ھ
 �jک

 

stained Flecking macchiato tâché umazano               t2L� ���  

step der Tritt lo scalino La marche stopnica                  دار��� درج  

surface die Oberfläche la superficie La surface površina                   u2# �L0  

table linen die Tischwäsche la biancheria da 
tavola 

La nappe namizno perilo ء�2]��  ��/p���� u2# ا����lة 7

temperature die Temperatur la temperatura La température temperatura            ارة�  رو���ی در5M ا�

textile der Stoff il tessuto Le textile tekstil           P��  د�� ا�[�ل و ا��

toiletries die Toilettenartikel gli articoli da bagno Les produits de 
toilettes 

toaletni izdelki     ض��ت ا���-��L*�� �jر�0  
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

toilet seat der Toilettensitz l’asse del water Le siège de toilette straniščna deska        d?ا���ا �G\� ت)�F� YEو آرا� 
Y*:ازم/��7ا�� YEو آرا� 
Y:��7ا 

 

towel das Handtuch l’asciugamano La serviette brisača  5>E��) 5ط�?(  Wا��� Y"6�?/ه�"���E6 
Wا��� 

 

vaccum cleaner der Staubsauger l’aspirapolvere L‘aspirateur sesalnik  5���7��� 5���� ���-  

washing programm das Waschprogramm il programma del 
lavaggio 

Le programme de 
la machine à laver 

pralni program        ���6�7��P ا�[ Y&�7رو�M  

wet Nass umido/bagnato mouillé mokro           pرط ���6�7 �E*�:  

window sills die Fensterbänke il davanzale Les rebords de 
fenêtre 

okenske police      e?ت ا���ا�%*O V�X/ط�ب��  

window das Fenster la finestra La fenêtre okno           ك��0��ه #\� :%  
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2.2 Opis delovnega mesta: kuhinjski pomočnik 

Predpogoji in okoliški dejavniki  

Naziv delovnega mesta 

 Kuhinjski pomočnik 

Nacionalni standardi in zahteve (na začetku EQF/NQF lvl 3 & 4) 

 Avstrija:  

• 3. raven: Occupation with apprenticeship 

• 4. raven: Occupation with medium vocational education and training 
Francija:  

• Curriculum reference n°G1605 – “Plonge en restauration” related to “Aide de 
cuisine/Agent.e de cuisine” from the Operation Index of Jobs (edited by the French 
national agency for the employment – Pôle Emploi) (Fiche ROME n° G1605 – 
“Plonge en restauration”) 

Nemčija:  

• Professional occupation as “Fachpraktiker/in Küche (Beikoch/Beiköchin)” 
according to §66 BBiG/§42m HwO (3. raven / 4) contains some elements of the 
kitchen assistant, but there is no qualification needed as kitchen assistant. The 
Fachpraktiker/in Küche is also suitable for handicapped people. 

Italija: 

• in Italija it’s more the profile of cleaner / dishwasher or cook assistant 

• In case of cleaner/dishwasher: it is not a job profile in Italija 

• Requirements: For the cleaner/dishwasher: no qualification needed.  
Slovenija: 

• Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti: 
Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice 5302547011 

• Klasius-P16: Hotelirstvo in gostinstvo (1013) 

• Klasius-SRV: Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000) 
 

Nacionalni standardi in zahteve (za EQF/NQF lvl 2) (če obstaja) 

 Nemčija: 

• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Catering” (according to §54a SGB III) 
through Chamber of Commerce and Industry or Chamber of Crafts 
 

V drugih državah tega profila ni 

Kratek opis profila delovnega mesta 

 Kuhinjski pomočnik deluje v trgovskih in drugih gostinskih podjetjih, kot so podjetniške, 
šolske in bolniške menze; hoteli ali mala gostinska podjetja, kot so restavracije, picerije in 
majhne splošne restavracije. Z nekaj podpore in neposrednim nadzorom sprejema in 
preverja blago in svežo hrano. Z nekaj podpore in neposrednega nadzora se ukvarja tudi z 
upravljanjem / organizacijo skladišča, nego delovnega mesta, strojev, opreme in kuhinjskih 
pripomočkov ter ravnanjem z odpadki. Včasih bodo morda morali pomagati kuharjem in 
pomočnikom pri kuhanju pri čiščenju ali rezanju zelenjave ali podobnih opravilih. 

Morebitna predhodna učna izkušnja, ki je lahko koristna za delo 

 • čiščenje hiše in / ali predhodne delovne izkušnje kot čistilec, 
• kuhanje doma / s prijatelji in / ali predhodne delovne izkušnje v restavracijah, 
• predhodni obiski restavracij ali druge priložnosti, ko je bila hrana postrežena, 
• športno udejstvovanje (odpornost), 
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• splošne delovne izkušnje. 

Profesionalni standardi (osebna higiena, potrebne značilnosti prosilca, značilnosti delovnega 
okolja, itd.) 

 Za več informacij si podrobneje preberite poglavje 3.2. 

 
• poznavanje zgodovine lokalne kuhinje in prehranjevalnih navad, da bi ponudili 
ustrezne izdelke / storitev, 
• higienski in delovni standardi, varnostni predpisi, 
• točnost, 
• dobra fizična kondicija, 
• sposobnost za hitro delo, 
• komunikacijske sposobnosti. 

Opis delovnega prostora & okolja (Predpogoji, zahteve, potrebne naprave, odgovornosti osebja, itd.) 

 

 Lahko dela v srednje velikih ali velikih podjetjih (komercialna in druga gostinska podjetja, 
kot so šolske, bolniške menze; hoteli ali velike in specifične restavracije) ali mala podjetja 
(gostilna, pizzeria, majhne splošne restavracije). Dejavnost se lahko izvaja posamično ali v 
skupini in pomeni dolgotrajen stoječ položaj, izpostavljenost vročini ali mrazu ter nujnost 
dvigovanja / premikanja / vlečenja / potiska / težkih predmetov brez kakršne koli pomoči. 
Količina dela je lahko odvisna od sezone, vikendi in državni prazniki so pogosto delovni 
dnevi, delovni čas pa lahko vključuje nenavadne spremembe. 
Predpogoji: 
• izčrpen uvod in razlaga vseh orodij s strani delodajalca / kuharja, 
• osebni higienski standardi in delovna obleka 
• razumevanje in razjasnitev programa organizacije (kuhar, drugi uslužbenci) 

• ogled objektov (kuhinja, restavracija itd.) 

Jezikovne spretnosti (strokovni jezik, poklicni izrazi/stavki) 
 

 Osnovna B1 Sposobnost opisovanja nepredvidljivih situacij in komuniciranje s pomočjo 
opisov o temah, kot so izražanje o družini, hobiji, interesi ali delo. Povprečna sposobnost 
B2 biti jasen, predstaviti jasne opise in stališča ter oblikovati nekatere bolj zapletene 
stavčne zveze. 
• osnovni poklicni jezik v jeziku EU, 
• osnovno znanje slovenščine, angleščine (slovnica, skladnja, poklicni jezik za sestavljanje 
menija v angleščini). 
Slovarček je zbirka najpomembnejšega besedišča, ki je lahko v pomoč za začetek. 
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Naloge delovnega mesta 

Kuhinjski pomočnik lahko pod neposrednim nadzorom opravlja naslednje naloge: 

Področje dejavnosti Opis aktivnosti 

Osebna higiena in čistoča na 
delovnem mestu 

• ustrezno vzdržujte svojo osebno higieno (umijte si roke, 
negujte pričesko, nohte in zobe, oblecite redno čisto perilo, 
oblačila in primerno obutev itd.) 

• pripravite delovno mesto in potrebne kuhinjske aparate za 
postopek kuhanja 

• vzdržujte higieno in red na delovnem mestu (čiščenje 
delovnega prostora, nalaganje / praznjenje pomivalnega 
stroja, ločevanje odpadkov) v skladu z zdravstvenimi in 
varnostnimi predpisi 

• primerno uporabljajte čistila in razkužila za vzdrževanje 
higiene v delovnih prostorih 

Skladiščenje, zaščita in 
konzerviranje živil 

• shranjujte, zaščitite in konzervirajte ustrezno svežo blago in 
živila (sadje, zelenjava, mlečni izdelki, ribe, meso itd.), glede 
na namen, namenjen za uživanje hrane 

• prostori za shranjevanje hrane enostavni naj bodo za 
čiščenje, brez insektov, škodljivcev, podgan in miši ter brez 
kemikalij in strupov 

Pravilna uporaba opreme in 
strojev 

• primerno ravnajte, skladiščite in skrbite za opremo in stroje 

Pravilno čiščenje orodja, 
pripomočkov, opreme, strojev 
in naprav za pekarstvo 

• vzdržujte čista orodja, pripomočke, opremo, stroje 
in proizvodnjo pekarskih obratov 

• odstranite jedi in sestavine, ki se ne uporabljajo več 

• pravilno pomivajte in sušite posodo, krožnike, 
kozarce, jedilni pribor (ročno ali z uporabo ustreznih 
kuhinjskih aparatov) 

• primerno uporabljajte čistila in razkužila za 
vzdrževanje čistega orodja, pripomočkov, opreme, 
strojev in pekarskih obratov 
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Učni izidi  

 

Znanje Spretnosti Kompetence 
Udeleženec zna… Udeleženec je sposoben… Udeleženec je sposoben … 

zagotoviti higieno in varnostne 
predpise na delovnem mestu 
in pozna osnovne standarde 
HACCP 

skrbeti za osebno higieno in 
varnostne predpise (frizura, 
zobje, nohti, pranje in 
razkuževanje rok, čista delovna 
oblačila in čevlji) 

razumeti pomen upoštevanja 
predpisov o zdravju in varnosti 
tako na osebnem kot tudi na 
poslovnem nivoju 

opisati, kako hraniti in zaščititi 
hrano 

upoštevati higienske in 
varnostne predpise na 
delovnem mestu in upoštevati 
standarde HACCP 
 

razumeti pomen vzdrževanja 
osebnih in higienskih 
standardov na delovnem 
mestu 

prepoznati ustrezno vrsto in 
količino čistilnih sredstev in 
dezinfekcijskih sredstev za 
vzdrževanje higiene delovnih 
površin in opreme 

uporabiti ustrezno vrsto in 
količino čistilnih sredstev in 
dezinfekcijskih sredstev za 
vzdrževanje higiene delovnih 
površin in opreme 

odgovorno upoštevati 
postopke shranjevanja in 
zaščite hrane  

prepoznati način ločevanja 
odpadkov (biološke, embalažo, 
papir, steklo in druge odpadke) 

upoštevati postopke 
shranjevanja in zaščite hrane, 
preverjati in upravljati prostore 
za shranjevanje hrane pod 
nadzorom 

prepoznati ustrezno opremo in 
stroje glede na situacijo ter z 
njimi ravnati in jih čistiti 
odgovorno (pod neposrednim 
nadzorom) 

 skrbeti, čistiti in skrbeti za 
opremo, orodje, pripomočke, 
stroje in objekti za proizvodnjo 
pekovskih izdelkov na varen in 
primeren način 

natančno in učinkovito 
uporabljati situacijsko znanje in 
spretnosti 

 higiensko oprati posodo prepoznati lastno nalogo kot 
del večjega projekta 

  razumeti čas, ki je potreben za 
izvedbo posameznih ukrepov 
(upravljanje s časom) 
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Slovarček za opisano delovno mesto:  

ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

bain-marie das Wasserbad a bagnomaria Le bain-marie vodna kopel  'X��ا#*�9ام ا���ء ا�
�ء �vأ t%2ات ا��G� 5b?�*�
t%2ا� 

t%ری-7' ط��  

baking tray das Backblech la teglia Le plateau de 
cuisson 

pekač       �%95 ا����C Y��# �?  

bowl die Schüssel la zuppiera / la 
scodella 

Le bol skleda          5#��#� ط�  

bread das Brot il pane Le pain kruh          �%X ن�6  

cake plate die Kuchenplatte la tortiera Le moule à gâteau podstavek za torto  w5 ا���-��) wا��� d%ط(   ��^ ا#*��/��� ظ�ف 

candies die Süßwaren i dolcetti / le 
caramelle 

Les confiseries sladkarije          ت���L- ت�  :�Sت/آ%�7

can opener der Dosenöffner l’apriscatole L’ouvre-boîte  odpirač konzerv        pLG5 ا�-�7�ز در ?* '�/Yز &�ط�7 '�  

carving knife das Tranchiermesser il coltello da scalco Le couteau à 
découper 

rezalni nož       W�&�ی #��' ا��j �7ش  

cereals das Getreide i cereal Les céréales kosmiči      ب�%��L3 �6 ر&��d ا�%C  

clean sauber pulire/pulito Nettoyer čisto          ���6 ����  

cleaning rag der Feudel il panno per le 
pulizie 

Un chiffon 
nettoyant/Une 
serpillère 

krpa za čiščenje  ����*L� ش��& 5G2& ^EX'� �6�X�s:آ/���- 
�6�X�s:آ 

 

coffee brewer die Kaffesmaschine la macchina da 
caffè 

La machine à café Kavni avtomat  ا�\��ة ����� 5����ز&��ه �#  

convection oven der Konvektomat il forno a 
convezione 

Le four à 
convection 

konvekcijska pečica        اري��ق ا�<�ن ا�Mدارای ا '?  

cooker hood die Dunstabzugshaube la cappa aspirante La hotte aspirante kuhinjska napa      خ���6 ھ�د :<�ط5 ا�%2X�s:ق ھ�د /آ�Mا  

cooking plate die Kochplatte la piastra La plaque de 
cuisson 

kuhalna plošča  t%2ار�5 (��-5 ا��) ا�   وW90�0 ظ�ف 

corkscrew der Korkenzieher il cavatappi Le tire-bouchon odpirač  5�7ا�) u*>L�(  �27ی/�' 7�ز �j�%�0ب 
7�ز '� 

 



 

35 

ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

countertop die Arbeitsplatte il piano di lavoro Le comptoir pult  5�#�#Rا t%2ة ا���l��
)ا���و6*� (  

�>C W��7� رو��/�
W��7�� 

 

cup, mug die Tasse la tazza La tasse skodelica           ن، &�ح���گ ���ان، ?��  

cupboard der Schrank l’armadio / la 
credenza 

L’étagère kuhinjska omarica ة��]Fوس ا�zا56 ا���X ��>&  

to cut sth. etw. schneiden Tagliare Couper quelque 
chose 

rezati �  دادن �7ش/���7ن �\I�2 :)ء �

to cut up into slices aufschneiden tagliare a fette Trancher rezati na rezine  uإ�} :�ا� I�2\*د ا��X دن��  

cutlery das Besteck le posate Les couverts jedilni pribor  أدوات
���'(ا�����ة��)ا�t...ا�  

d:��ل و &"�j  

cutlery basket der Besteckkorb il cestino delle 
posate 

Le panier à 
couverts 

košarica za pribor ة����ل و &�:5L# �%#  d أدوات ا��"�j/ی�M 
d:��ل و &"�j 

 

diary products die Michprodukte i latticini Les produits laitiers mlečni izdelki  ن�%�Rت ا���F(ت ��*� Y�%�  

deep fryer die Fritteuse la friggitrice La friteuse friteza    5\��O 5��  �'#�خ �\

dishtowel das Geschirrtuch il canovaccio per i 
piatti 

Le torchon servieta  ن�F5 ا�>E�� ���- Y��E?ظ�/^EX
 ظ�وف �'

 

dishwasher der Geschirrspüler la lavastoviglie Le lave-vaisselle pomivalni stroj    ن�F5 ا����3 '�:�� Y��E?ظ�  

disinfectant desinfiziert il disinfettante Le désinfectant dezinfekcijsko 
sredstvo 

     ��2� Y6�>O��ه����  

dishmop die Spülbürste lo strofinaccio per i 
piatti 

La serviette krpa za posodo     ن�F5 ا�-�� �7س/ظ�وف �7س �
Y��E?ظ� 

 

to divide into eights achteln dividere in otto 
parti 

Diviser en huit razdeliti na osmine اء�M5�6 أ��v {إ� [����]/��دن &��W ھWE ا�*\\� 
��W ھWE �7 ��دن& 

 

dressing room die Ankleidekabine lo spogliatoio Le vestiaire garderoba  V�%L*�3?5 ا� '�*Xر  

egg das Ei l’uovo Les œufs jajce     ;�7 [9غ���  

electric range der Elektroherd la cucina elettrica La cuisinière 
électrique 

električni štedilnik       (���وده ط%�خ ���7� Y���*ا��  

environment 
protection 

der Umweltschutz la tutela 
dell’ambiente 

La protection 
environnementale 

okoljevarstvo        5�b�%5 ا�����?�W ا��c از �� W�  ز�
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

filleting knife das Filetiermesse il coltello da 
sfilettatura 

Le couteau à  
désosser 

nož za filetiranje     I�2\*ی #��' ا��&�j �L�?  

finished products die Fertigwaren i prodotti finiti Les produits finis končni izdelki     5��*�� ت���Fل ��*� �*X�  :�ه#

fish der Fisch il pesce Le poisson  riba         w�# Yھ��  

flour das Mehl la farina La farine moka          آرد أرض  

food steamer der Steamer la vaporiera Le cuiseur-vapeur parnik za hrano  ��R�9ة ا%�) ��Rا t%ط
9%�ر ��7(  

97�ر�0  

fork die Gabel la forchetta La fourchette vilica        5��: ل�"�j  

freezer das Gefrierfach il congelatore Le congélateur zamrzovalnik        ة���  ?���ر �

fruit die Frucht la frutta Le fruit sadje         5���  ���ه ?

game das Wild la selvaggina Le gibier divjačina          5%G� زی�7  

garbage / rubbish der Müll / der Abfall la spazzatura / i 
rifiuti 

Les déchets / La 
poubelle 

smeti          5���& ���  ز7

gas range der Gasherd la cucina a gas La cuisinière à gaz plinski štedilnik        ز��ز ��وده ط%�خ 3_  

glass das Glas il bicchiere Le verre kozarec           س|� �E�:  

glove der Handschuh il guanto Le gant rokavica        ز ا����>& a�*#د  

grill der Grill la griglia Le grill žar          5ب/_��� :�ا��%��0  

hairnet das Haarnetz la retina per capelli 
/ la cuffia 

Le filet à cheveux mrežica za lase       �GEه :%�5 ا�S� ی�s:آ  

to halve / to divide 
in half 

halbieren dimezzare / 
dividere a metà 

Diviser de moitié razrezati/ razdeliti 
na pol 

 [��ا�*\��] إ�} /�\
'�>Fا�� 

 ��دن �\��]/��دن ���6
 ��دن �6]/&��W دو �7

 

to hash hacken Tritare Hacher  nasekljati 5���ا�*��يء /ا�*   ��دن ر��/��دن ر�6ه 

herbs die Kräuter gli odori Les herbes 
aromatiques  

zelišča        ب�EOه/#%�ی أ��_ �2G�  

hot-air steamer der Kombidämpfer la vaporiera ad aria 
calda 

Cuiseur à l’étouffée parna pečica  'X��97�ر�0 3�#� ا���اء ا� Y7آ  
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

kitchen brigade die Küchenbrigade la brigata di cucina La brigade kuhinjska brigada      t%2ن أ���5 ا����6 ��ر���X�s:آ  

kitchen scales die Haushaltswaage la bilancia da 
cucina 

La balance de 
cuisine 

kuhinjska tehtnica t%2�6 ��ازوی ��از�' ا���X�s:آ  

kitchen sterilizer das Sterilisierungsmittel lo sterilizzatore Le stérilisateur kuhinjski 
sterilizator 

   t%2ا�� �\G� ���*#�6 ����ها�X�s:آ  

knife das Messer il coltello Le couteau nož       '��# �&�j  

knife block der Messerblock il portacoltelli / il 
ceppo 

Bloc à couteaux stojalo za nože  '������&� 6"��ار�6ه -���5 ا�j/ی�M 
�&�j 

 

legume die Hülsenfrucht i legumi Les légumineuses stročnica      ت ا�%\�ل�7�%-  

meat das Fleisch la carne La viande meso        [� W:�_ ���&  

meat slicer die Fleischschneide-
maschine 

l’affettatrice La trancheuse à 
viande 

rezalnik za meso    [Lا� I�2\� د����ه أداء�X W:�_  

microwave oven der Mikrowellenherd il forno a 
microonde 

Le four à 
microondes  

mikrovalovna 
pečica 

����وو�� د#*"�ه ?�ن ا�����و�� �  

mincer der Fleischwolf il tritacarne Le hachoir strojček za mletje 
mesa 

  _�:�jWخ ا��<��5      

office knife das Officemesser il coltello d’ufficio Le couteau 
multifonctions 

pisarniški nož     p*ی #��' ا����&�j �6�X�s:ی/آ�&�j 
�رهھ��� 

 

oven  der Ofen il forno Le four pečica        ن�? �?  

pan, frying pan die Pfanne, die 
Bratpfanne 

la padella La poêle, la poêle à 
frire 

ponev, ponev za 
cvrtje 

)�\Sة (ط�وة ا��2)   �7��ھ�*�  

pepper der Pfeffer il pepe Le poivre poper       �>L>ا� �>L?  

planetary mixer die Küchenmaschine la planetaria Le 
mélangeur/mixeur 
planétaire 

planetarni 
mešalnik 

)SXط ا(�� (SXط    �' ��L9ط/e3ا#�ز 

plate der Teller il piatto Le plat krožnik        d%ب ط�\E7  

pizza oven der Pizzaofen il forno per la pizza Le four à pizza peč za pico  ا�%�*�ا t%2� �0*�ا ?� ?�ن  

pot der Topf la pentola Un récipient lonec     t%2ر ا��& ��L7�&  
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

potato die Kartoffel la patata La pomme-de-terre krompir      Vط�  ز���p�#Y ا�2%

potato peeler der Kartoffelschäler il pelapatate L’éplucheur à 
légumes 

lupilnik za krompir      Vط��رة ا�2%E\� W#�0'� p�#Yز���  

to quarter vierteln dividere in quarti Couper en quart razdeliti na štiri 
dele 

7�(ر7�ع     [���ر ا�*\�j W����]/��دن &\� 
�ر �7 ��دن�j 

 

refrigerator, fridge der Kühlschrank l’armadio 
frigorifero 

Le réfrigérateur hladilnik        5MS`ل ا��}9�  

retained heat 
container 

die Thermophore il contenitore 
termico per 
alimenti 

Le récupérateur de 
chaleur 

zadržana toplota       ارة��?�5 ا�- ��>  6"��ار�6ه _�م �

salamander der Salamander la salamandra La salamandre pečica salamander       ر����  #���ر ا�<�ن ا�

salt das Salz il sale Le sel sol          uL�6^ ا��  

saucepan der Kochtopf la casseruola La casserole kozica     ��]C ش &�ر�M��:  

scouring pad der Scheuerschwamm la spugna abrasiva La brosse blazinica za 
čiščenje 

 u2��-5 ا���) t2%�L�(   ا#��چ 

seafood die Meeresfrucht i frutti di mare Les fruits de mer morski sadeži  5��  در���e3 Yای ا��|��(ت ا�%

separate collection 

of rubbish 

die getrennte Abfall-
sammlung 

la raccolta 
differenziata dei 
rifiuti 

Le tri sélectif  ločevanje 
odpadkov 

 '� 5LF>�� ت�O����
5�� ا�\�

���  :�ه��7ید#*� ز7

shelf  die Ablage lo scaffale L’étagère polica     رف ��>&  

sink das Spülbecken il lavandino L’évier umivalnik     5L�]� Y��:رو/^��#  

smoke alarm der Rauchmelder l’allarme 
antincendio 

L’alarme incendie dimni alarm ن�Xار ا��e6ز إ��M ار�Eم ھSOدود ا  

soap dispenser der Seifenspender il dispenser del 
sapone 

Le distributeur de 
savon 

razpršilnik za milo �7ن�Fز (��زع ا���M
�C 5��� (2G[��ة �' 

 ����ء ا�[�v�7ن أ�Fا�(  

��I ظ�ف� 
Y��E*#6"��ار�6ه/د I��� 
Y��E*#د 

 

spice das Gewürz la spezia Les épices začimba  �7ادو�� ا�*�ا  

sponge der Schwamm la spugna L’éponge spužva      P�>#@ا P�>#ا  
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

spoon der Löffel il cucchiaio La cuillère žlica       5\GLا�� d:�&  

steam pressure 
cooker 

der Dampfdruckkessel la pentola a 
pressione 

La cocotte-minute 
/ l’autocuiseur 

parni kuhalnik     ر�   زود�0 ط��5 ط%t ا�9%

storage room der Lagerraum il magazzino La réserve shramba       ر ا���9ن�  ا%6

sugar der Zucker lo zucchero Le sucre sladkor           ��# ��:/��&  

table der Tisch il tavolo La table miza           5و��  ��� ط

vegetables das Gemüse le verdure Les légumes zelenjava         وات�l9ت ا�����%#  

vegetable knife das Gemüsemesser il coltello per le 
verdure 

Le couteau à 
légume 

zelenjavni nož  وات�l9ا� I�2\� '��# ی�&�j ت����%#  

walk-in freezer der Tiefkühlraum la cella frigorifera La chambre froide zamrzovalnica  ��R�7 5C�ا�����ة ا�9
) S`� [Lا�(  

�6�Xد�#  

to wash up spülen / abspülen il risciacquo Laver sprati ��]L�/���أن �[�� /ا�[  '*�:  

water boiler der Wasserkocher il bollitore La bouilloire bojler za vodo      ء�  Y&�7 �*�ی 5�S3 ا��

whisk der Schneebesen la frusta Le fouet metlica za stepanje        5&�  د#*Y ھ��ن ا�9<
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2.3 Opis delovnega mesta: Pomočnik kuharja 

Predpogoji in okoliški dejavniki  

                                                           
11 http://web.rete.toscana.it/RRFP/jsp/OperazioniRfpFigure/stampaSchedaFigura.jsp  
12 http://professioniweb.regione.liguria.it/Dettaglio.aspx?code=0000000065  
13 http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/qualifiche/schede/produzione-distribuzione-
pasti/operatore-produzione-pasti  
14 http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professionidettaglio&id=660  
15 http://fabbisogni.isfol.it/professioni_raggruppamenti.php?div=red&where=PROFESSIONI&id=5.2.2&limite=1  

Naziv delovnega mesta 

 Pomočnik kuharja 

Nacionalni standardi in zahteve (na začetku EQF/NQF lvl 3 & 4) 

 Avstrija:  

• 3. raven: Occupation with apprenticeship 

• 4. raven: Occupation with medium vocational education and training 
Francija:  

• Curriculum reference n°G1602 – “Personnel.le de cuisine” related to “Commis.e de 
cuisine ” from the Operation Index of Jobs (edited by the French national agency 
for the employment – Pôle Emploi) (Fiche ROME n° G1602 – “ Personnel.le de 
cuisine ”) 

• Curriculum reference n°9106 of the National Index of Vocational Certifications 
(RNCP) – Commis de cuisine 

Nemčija:  

• Professional occupation as “Fachpraktiker/in Küche (Beikoch/Beiköchin)” 
according to §66 BBiG/§42m HwO (3. raven / 4). The Fachpraktiker/in Küche is also 
suitable for handicapped people. 

Italija: 

• Tuscany Region: Professional profiles of “Addetto all'approvvigionamento della 
cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei 
pasti” (413) and “Addetto alla preparazione e distribuzione di pietanze e bevande” 
- REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI (RRFP)11 (EQF not 
specified) 

• Liguria Region: Professional profile of “Aiuto cuoco”12 (EQF3) 

• Emilia Romagna Region:  Professional profile of “Operatore della produzione 
pasti” -  REPERTORIO QUALIFICHE EMILIA ROMAGNA13 (EQF4) 

• Regione Lazio:  Professional profile of “Operatore della ristorazione - aiuto cuoco” 
(EQF3)14 

• ISFOL (National Research Institute for Vocational Education and Training, 
Employment and Social Policies): Professional profiles of  
5.2.2.1.0 “Cuochi in alberghi e ristoranti” 

3.1.5.4.1 “Tecnici della preparazione alimentare” 

5.2.2.2.1 “Addetti alla preparazione e alla cottura di cibi in imprese per la 

ristorazione collettiva” 

5.2.2.2.3 “Addetti al banco nei servizi di ristorazione”  

5.2.2.2.2 “Addetti alla preparazione, alla cottura e alla vendita di cibi in fast food, 

tavole calde, rosticcerie ed esercizi assimilati” - REPERTORIO DELLE PROFESSIONI 

ISFOL15 
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Slovenija:  

• za to delovno mesto ni ustreznega profila, podoben je opis pomočnika pri peki 
in slaščicah, 

• ime in koda strokovnega standarda: Pomočnik pri peki in slaščicah 80171080 

• Klasius-P  Pekarstvo in slaščice (5413),  

• stopnja težavnosti III. 
 

Nacionalni standardi in zahteve (for EQF/NQF lvl 2) (če so na voljo) 

 Nemčija: 

• Einstiegsqualifizierung “Assistenz in der Lebensmitteltechnik” (according to §54a 
SGB III) through Chamber of Commerce and Industry or Chamber of Crafts 

• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Catering” (according to §54a SGB III) 
through Chamber of Commerce and Industry or Chamber of Crafts 

• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Speisenvorbereitung” (according to §54a 
SGB III) through Chamber of Commerce and Industry or Chamber of Crafts 

 
Druga niso na voljo  

Kratek opis profila delovnega mesta 

 Kuharska pomočnica dela gostinskih obratih, kot so šolske, bolnišnične in družbene menze; 
hoteli ali mala gostinska podjetja 
kot so restavracije, picerije in majhne splošne restavracije. S podporo in neposrednim 
nadzorom, sodeluje pri pripravi osnovnih jedi in kuharjem pomaga pripraviti hrano. To 
lahko vključuje pranje, luščenje in obrezovanje živil, priprava za kuhanje, ko jih naročajo 
stranke, pa tudi obdelava surovin, potrebnih za pripravo preprostih jedi in delo z 
osnovnimi recepti. Z malo podpore se ukvarja tudi z upravljanjem / organizacijo skladišča, 
nego delovnega mesta, strojev, opreme in kuhinjskih pripomočkov. 

Morebitna predhodna učna izkušnja, ki je lahko koristna za delo 

 • kuhanje doma / s prijatelji in / ali predhodne delovne izkušnje v restavracijah, 
• čiščenje hiše in / ali predhodne delovne izkušnje kot čistilec, 
• predhodni obiski restavracij ali druge priložnosti, ko je bila hrana postrežena, 
• športno udejstvovanje (odpornost), 
• splošne delovne izkušnje, 

Profesionalni standardi (osebna higiena, potrebne značilnosti prosilca, značilnosti delovnega 
okolja, itd.) 

 Podrobneje si preberite poglavje3.3 for further information. 

 
• poznavanje zgodovine lokalne kuhinje in prehranjevalnih navad, da bi ponudili 
ustrezne izdelke / storitev, 
•higienski in delovni standardi, varnostni predpisi, 
• točnost, 
• dobra fizična kondicija, 
• sposoben je za hitro delo, 
• komunikacijske sposobnosti. 

Opis delovnega prostora & okolja (Predpogoji, zahteve, potrebne naprave, odgovornosti osebja, itd.) 
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 Lahko dela v srednje velikih ali velikih podjetjih (komercialna in druga gostinska podjetja, 
kot so šolske, bolniške menze; hoteli ali velike restavracije) ali mala podjetja (gostilna, 
pizzeria, majhne splošne restavracije). Dejavnost se lahko izvaja posamično ali v skupini in 
pomeni dolgotrajen stoječ položaj, izpostavljenost vročini ali mrazu ter nujnost dvigovanja 
/ premikanja / vlečenja / potiska / težkih predmetov brez kakršne koli pomoči. 
Količina dela je lahko odvisna od sezone, vikendi in državni prazniki so pogosto delovni 
dnevi, delovni čas pa lahko vključuje nenavadne spremembe. 
 
Predpogoji: 

• izčrpen uvod in razlaga vseh orodij delodajalca / kuharja, 

• osebni higienski standardi in delovna obleka, 

• razumevanje in razjasnitev programa organizacije (kuhar, drugi uslužbenci), 

• ogled objektov (kuhinja, restavracija itd.). 

Jezikovne spretnosti (strokovni jezik, poklicni izrazi/stavki) 

 Osnovna B1 Sposobnost opisovanja nepredvidljivih situacij in komuniciranje s pomočjo 
opisov o temah, kot so izražanje o družini, hobiji, interesi ali delo. Povprečna sposobnost 
B2 biti jasen, predstaviti jasne opise in stališča ter oblikovati nekatere bolj zapletene 
stavčne zveze. 
• osnovni poklicni jezik v jeziku EU, 
• osnovno znanje slovenščine, angleščine (slovnica, skladnja, poklicni jezik za sestavljanje 
menija v angleščini). 
Slovarček je zbirka najpomembnejšega besedišča, ki je lahko v pomoč za začetek. 
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Naloge delovnega mesta 

Pomočnik kuharja lahko pod neposrednim nadzorom opravlja naslednje naloge: 

Področje dejavnosti Opis aktivnosti 

osebna higiena in čistoča na 
delovnem mestu 

• ustrezno vzdrževati svojo osebno higieno (umijte si roke, 
negujte pričesko, nohte in zobe, oblecite redno čisto perilo, 
oblačila in primerno obutev itd.) 

• pripravite delovno mesto in potrebne kuhinjske aparate za 
postopek kuhanja 

• vzdrževati higieno in red na delovnem mestu (čiščenje 
delovnega prostora, nalaganje / praznjenje pomivalnega 
stroja, ločevanje odpadkov) v skladu z zdravstvenimi in 
varnostnimi predpisi 

• primerno uporabljajte čistila in razkužila za vzdrževanje 
higiene v delovnih prostorih 

skladiščenje, zaščita in 
konzerviranje živil 

• sprejem in preverjanje blaga in sveže hrane v skladu s 
pravili podjetja in pod nadzorom * 

shranjevanje, zaščita in konzerviranje svežih izdelkov in živil 
(sadje, zelenjava, mlečni izdelki, ribe, meso itd.), glede na 
namen, ki ga določijo ali uporabijo, in ustrezno ohranjajo 
njihovo kakovost 

• prostori za shranjevanje hrane naj bodo čisti 

pravilna predelava živil • obdelajte surovine, ki so potrebne za kuhanje v skladu s 
kuharskimi navodili (pranje, luščenje, rezanje, sočenje, 
odstranjevanje neužitnih delov) 

pravilna uporaba opreme in 
strojev 

• primerno izbrati, ravnati, skladiščiti in skrbeti za opremo 
in stroje 

pravilno čiščenje orodja, 
pripomočkov, opreme, strojev 
in naprav za pekarstvo 

• vzdrževati čista orodja, pripomočke, opremo, stroje in 
proizvodnjo pekarskih obratov 

• čiščenje jedi in sestavin, ki se ne uporabljajo več 

• pravilno pomivanje in sušenje posode, krožnikov, kozarcev, 
jedilnega pribora (ročno ali z uporabo ustreznih kuhinjskih 
aparatov) 

• primerno uporabljajte čistila in razkužila za vzdrževanje 
čistega orodja, pripomočkov, opreme, strojev in pekarskih 
obratov 

naslednja dejanja in veščine 
udeležencev so primerne le, 
če podjetje / nadzornik dovoli 
in nadzoruje: 

delo z osnovnimi recepti 

• pripravi osnovne kulinarične stvaritve in izvede 
osnovno končno obdelavo elementarnih kulinaričnih 
stvaritev (osnovne tehnike kuhanja za pripravo 
katere koli vrste jedi: juhe, ribe, meso, pečeni izdelki, 
zelenjava, sadje, sladica, omake) 
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• pripravi in prepraži, peče na žaru, peče, kuha 
prehranske izdelke v skladu s potrebami kupcev in 
organizacije (uporablja pravilno opremo, 
temperaturo, čas glede na prehranske izdelke) 

• pripravi osnovni meni glede na navedbe podjetja, 
stranko, sezonsko ponudbo in stroške 
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Učni izidi  

 

Znanje Spretnosti Kompetence 
Udeleženec zna… Udeleženec je sposoben… Udeleženec je sposoben… 

zagotoviti higieno in varnostne 
predpise na delovnem mestu 
in pozna osnovne standarde 
HACCP 

skrbeti za osebno higieno in 
varnostne predpise (frizura, 
zobje, nohti, pranje in 
razkuževanje rok, čista delovna 
oblačila in čevlji) 

razumeti pomen upoštevanja 
predpisov o zdravju in varnosti 
tako na osebnem kot tudi na 
poslovnem nivoju 

opisati, kako hraniti in zaščititi 
hrano 

upoštevati higienske in 
varnostne predpise na 
delovnem mestu in upoštevati 
standarde HACCP 
 

razumeti pomen vzdrževanja 
osebnih in higienskih 
standardov na delovnem 
mestu 

prepoznati ustrezno vrsto in 
količino čistilnih sredstev in 
dezinfekcijskih sredstev za 
vzdrževanje higiene delovnih 
površin in opreme 

uporabiti ustrezno vrsto in 
količino čistilnih sredstev in 
dezinfekcijskih sredstev za 
vzdrževanje higiene delovnih 
površin in opreme 

odgovorno upoštevati 
postopke shranjevanja in 
zaščite hrane  

prepoznati način ločevanja 
odpadkov (biološke, embalažo, 
papir, steklo in druge odpadke) 

upoštevati postopke 
shranjevanja in zaščite hrane, 
preverjati in upravljati prostore 
za shranjevanje hrane pod 
nadzorom 

prepoznati ustrezno opremo in 
stroje glede na situacijo ter z 
njimi ravnati in jih čistiti 
odgovorno (pod neposrednim 
nadzorom) 

 skrbeti, čistiti in skrbeti za 
opremo, orodje, pripomočke, 
stroje in objekti za proizvodnjo 
pekovskih izdelkov na varen in 
primeren način 

natančno in učinkovito 
uporabljati situacijsko znanje in 
spretnosti 

 higiensko oprati posodo prepoznati lastno nalogo kot 
del večjega projekta 

  razumeti čas, ki je potreben za 
izvedbo posameznih ukrepov 
(upravljanje s časom) 

 uporabiti tehnike cvrtja, 
pečenja na žaru, pečenja in 
kuhanja ter predstaviti tehnike 
rezanja 
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Slovarček za opisano delovno mesto:    

ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

antipasti die Antipasti gli antipasti L‘antipasti predjed  �%& 5>�>X ت)��|�
 ا(��       

Y*6آY*#�0  

appetizer die Vorspeise gli stuzzichini Les apéritifs predjed     تS%\ا�� a�0اe3  

ask for the next 
plate 

nach dem nächsten 
Teller fragen 

chiedere il 
prossimo piatto 

Demander le 
prochain plat 

prositi za naslednjo 
jed 

 (�q*ا� 'Fا� pLأط W#ا�Xی #�و در�G7  

baguette / French 
bread 

das Baguette la baguette La baguette francoska bageta  (�  ?�ا6��ی 6�ن/7�_W ا�9%� ا�<�6

bain-marie das Wasserbad a bagno maria Le bain-marie vodna kopel  'X��ا#*�9ام ا���ء ا�
�ء �vأ t%2ات ا��G� 5b?�*�
t%2ا� 

t%ری-7' ط��  

baking tray das Backblech la teglia Le plateau de 
cuisson 

pekač  �%95 ا����C Y��# �?  

bread das Brot il pane Le pain kruh       �%X ن�6  

bread roll / bun das Brötchen il panino Un petit pain žemljica  �%9ن �<5 ا��  رول 6

broth die Brühe il brood Le bouillon juha        �7 ��ق�*:�_  

brown bread das Schwarzbrot il pane integrale Le pain complet črni kruh     ��#Rن ا�9%� ا�  ای&��ه 6

carrot die Karotte la carota La carotte korenje       ر��  ھ��P ا�

carving knife das Tranchiermesser il coltello da scalco Le couteau à 
découper 

nož za rezanje 
mesa 

 W�&�ی #��' ا��j �7ش  

cereals das Getreide i cereal Les céréales kosmiči  ب�%��L3 �6 ر&��d ا�%C  

chef‘s knife das Kochmesser il coltello dello chef Le couteau de chef kuharski nož  ( خ��&�ی #��' ا���E(ا�%2j �s:آ�#  

cherry die Kirsche la ciliegia La cerise češnja      س ا���زS�_  

cooker hood die Dunstabzugshaube la cappa aspirante La hotte aspirante kuhinjska napa  خ���6 ھ�د :<�ط5 ا�%2X�s:آ  

crispbread das Knäckebrot il pane croccante / 
le fette biscottate 

Le pain croustillant hrustljav kruh    aن ا�9%� ا���  ��د 6

cucumber die Gurke il cetriolo Le concombre kumara    ر��ر ا��9�X  

to cut Schneiden Tagliare Couper rezati       I�2\� ���7ن/�7ش  
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

deep fryer die Fritteuse la friggitrice La friteuse friteza  5\��Gة ا�S\خ ا���#'�  

dessert die Nachspeise / das 
Dessert 

il dessert / il dolce Le dessert sladica     ى�L  د#� ا�

dishes die Speisen i piatti Les plats jedi     ن�C ا ظ�فe3  

dishwasher der Geschirrspüler la lavastoviglie Le lave-vaisselle pomivalni stroj  ن�F5 ا����3 '�:�� Y��E?ظ�  

dressing das Dressing il condimento Le dressage preliv     V�%L� V# د)�#  

dressing room der Ankleideraum lo spogliatoio Le vestiaire garderoba  V�%L*�3?5 ا� '�*Xر  

egg das Ei l’uovo Les œufs  jajce   ;�7 [9غ���  

elderberry die Holunderbeere il sambuco Baie de sureau bezeg       ت��ن_%6�X Y2&آ  

electric range der Elektroherd la cucina elettrica La cuisinière 
électrique 

električni štedilnik     (���وده ا�%2�خ ا����7� Y���*ا��  

to fillet Filetieren sfilettare Découper en filets odrezati 
file/odstraniti kosti 

 uإ�} :�ا� I�2\*ا� �L�? دن��  

filleting knife das Filetiermesser il coltello da 
sfilettatura 

Le couteau à 
désosser 

nož za filetiranje   {إ� I�2\*ا� '��#
 uا��: 

�&�یj �L�?  

fish der Fisch il pesce Le poisson riba  w�# Yھ��  

flour das Mehl la farina La farine moka  '�  آرد ط

food das Gericht il cibo La nourriture hrana  م�G2ا ا�e3  

fruit die Frucht la frutta Le fruit sadje  5���  ���ه ?

game das Wild la selvaggina Le gibier divjačina  5%G� زی�7  

garbage / rubbish der Müll / der Abfall la spazzatura / i 
rifiuti 

Les déchets / La 
poubelle 

smeti  5���& ���  ز7

gas range der Gasherd la cucina a gas La cuisinière à gaz / 
la gazinière 

štedilnik na plin  ز��ز ��وده ط%�خ 3_  

gooseberry die Stachelbeere l’uvaspina / il ribes Groseille kosmulje  ت�%6_pLG`ا� p�O ا6"�ر Y"6�?  

grapefruit die Grapefruit il pompelmo Pamplemousse grenivka   ت�  ?�وت_��� ز%6�ع_%6

grill der Grill la griglia Le grill žar     5ب/_��� :�ا��  ��دن �%
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

hairnet das Haarnetz la retina per capelli 
/ la cuffia 

Le filet à cheveux mrežica za lase    �GEه :%�5 ا�S� ی�s:آ  

hatch die Durchreiche il passavivande Le passe loputa  t%2ار ?) ا���M 5*?
�ك )      %Eا�) 

  آ��ن ��7ون �9] از

herbs die Kräuter gli odori L’herbe 
aromatique 

zelišča      ب�EOه/#%�ی أ��_ �2G�  

honeydew melon die Honigmelone il melone di melata Le melon zelena melona t�27_��Gم ��ز ا���: Y%��  ط

ice cream die Eiscreme il gelato La crème glacée sladoled        5�7ظ Y�*�7  

to immerse Eintauchen immergere Immerger potopiti v nekaj     I�\�*و/��دن ور�3ط� ا��? 
 �7دن

 

kitchen balance die Küchenwaage la bilancia da 
cucina 

La balance de 
cuisine  

kuhinjska tehtnica  t%2�6 ��ازوی ���ان ا���X�s:آ  

kitchen brigade die Küchen Brigade la brigata da cucina La brigade kuhinjska brigada  t%2ن أ���5 ا����6 ��ر���X�s:آ  

kitchen sterilizer das Sterilisierungsmittel lo sterilizzatore Le stérilisateur  kuhinjski 
sterilizator 

 t%2ا�� [\G� ���*#�6 ����ها�X�s:آ  

kiwi die Kiwi il kiwi Le kiwi kivi     ی ���ي���  

knife block der Messerblock il portacoltelli / il 
ceppo 

Le bloc à couteaux stojalo za nože  '������&� 6"��ار�6ه -���5 ا�j/ی�M 
�&�j 

 

legume die Hülsenfrucht il legume Les légumineuses stročnice  ت ا�%\�ل�7�%-  

main course die Hauptspeise/ 
das Hauptgericht 

la portata 
principale 

Le plat principal glavna jed  (�  اe3 YLCای ا�d%2 ا����

mango die Mango il mango La mangue mango    ��6�  ا�%6 �

meal die Mahlzeit il pasto Le repas obrok      5%Mه و�Oو Yا�e3/اe3  

meat das Fleisch la carne La viande meso      [� W:�_ ���&  

meat slicer die Fleischschneide-
maschine 

l’affettatrice La trancheuse à 
viande  

rezalnik za meso  5-�E�/[L5 ا�O�2&
[Lا� 

  _�:�jWخ

melon / water 
melon 

die Melone / die 
Wassermelone 

il melone / il 
cocomero 

La pastèque melona / lubenica     t�27/م��: Y%��  ھ��وا�6 / ط

microwave oven der Mikrowellenherd il forno a 
microonde 

Le four à 
microondes 

mikrovalovna 
pečica 

����وو�� د#*"�ه �رن ا	���رو�ف �  

mincer der Fleischwolf il tritacarne Le hachoir mesoreznica       _�:�jWخ ا	��ر�
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

office knife das Officemesser il coltello d’ufficio Le couteau 
multifonctions  

pisarniški nož     ب���	ی ���ن ا�&�j �6�X�s:ی/آ�&�j 
�رهھ��� 

 

oven der Ofen il forno Le four pečica         رن� �?  

pan, frying pan die Pfanne, die 
Bratpfanne 

la padella La poêle, la poêle à 
frire 

ponev     ط��	�7 ط�وة ا��ھ�*�  

paprika die Paprika la paprica Le piment doux mleta paprika      ل أ��ر��� �>L? ����0�0  

paring knife das Küchenmesser il coltello da cucina L’économe majhen nož za 
lupljenje 

�&�ی ���ن ��دة      j W#�0'�  

pepper Pfeffer il pepe Le poivre poper  �>L?  

planetary mixer die Küchenmaschine la planetaria Le mélangeur 
planétaire 

planetarni 
mešalnik 

�ط ا��ل )��ط (�  �' ��L9ط/e3ا#�ز ا	

pot der Topf la pentola Le récipient posoda  !ط	در ا" ��L7�&  

potato die Kartoffel la patata La pomme-de-terre krompir     ط�طس! p�#Yز���  

potato peeler der Kartoffelschäler il pelapatate L’éplucheur à 
légume 

lupilec za krompir  !ط�طس	رة ا�$%� W#�0'� p�#Yز���  

to prewash  Vorwaschen fare il prelavaggio Prélaver  predpranje  !ق��	'�ل ا	ی ا�E*�a�0/او��� :
�E*�: 

 

refrigerator, fridge der Kühlschrank l’armadio 
frigorifero 

Le réfrigérateur hladilnik  (��ل (}9�  

rye bread das Graubrot il pane di segale Le pain de seigle rženi kruh  )ودار	ز ا!��ودار 6�ن ا	j  

salamander der Salamander la salamandra La salamandre pečica salamander  +در��	رن ا�	ر ا���#  

salt das Salz il sale Le sel sol      ,�� ^�6  

sauce die Sauce la salsa La sauce  omaka    -�- V#  

saucepan der Kochtopf la casseruola La casserole ponev  ش "در -'�ر�M��:  

sea food die Meeresfrucht 
 

i frutti di mare Les fruits de mer morski sadeži    در���e3 Yای �/�و�ت !�ر�

separate collection 
of rubbish 

die getrennte Abfall-
sammlung 

la raccolta 
differenziata dei 
rifiuti 

Le tri sélectif ločevanje 
odpadkov 

�)�و�0ت �+�-� �ن 
 ا	%���

���  :�ه��7ید#*� ز7

shelf die Ablage lo scaffale L’étagère polica        رف ��>&  
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

side dish die Beilage il contorno L’accompagnement priloga  �!+�( ت ط!ق�>L9�  

sink das Spülbecken il lavandino L’évier pomivalno korito    ��'� Y��:رو/^��#  

snack der Snack lo spuntino / lo 
snack 

La collation prigrizek  ����   و�Oه���ن/ا#�^ و)!

soup die Suppe la minestra / la 
zuppa 

La soupe juha      پ ���ء�#  

spice das Gewürz la spezia L’épice začimba       ادو�� �وا!ل  

sponge der Schwamm la spugna L’éponge goba za čiščenje      2+إ�� P�>#ا  

steel wool die Stahlwolle la spugna in lana 
d’acciaio ( la 
paglietta 

La paille de fer steklena volna  +ظ�ف��	ك �5د+� �� [�# Y��E?ظ�  

storage room der Lagerraum il magazzino La réserve shramba      زن�  ا%6�ر �

sugar der Zucker lo zucchero Le sucre sladkor     ر�� ��:/��&  

sundae der Eisbecher l’affogato / la 
coppa gelato  

Une coupe glacée sladoled  ��6ی +وع �ن أ+واع ا	!وظ#  

table  der Tisch il tavolo La table miza         ��� ط�و	

toast das Toastbrot il toast / il pane 
tostato 

Un toast toast kruh  ص���	ز ا!�6�ن ا	 W��/W��  

tomato die Tomate il pomodoro La tomate paradižnik     ط��طم �M�_Y"6�?  

towel protecting 
from warm plates 

Handtuch zum Schutz 
vor warmen Platten 

la presina La serviette pour se 
protéger des plats 
chauds 

zaščitna brisača za 
vroče krožnike 

 	�-�ون ���� ����
 +� ا	��

 ظ�وف �7ای د#*"��ه
 _�م

 

vegetables das Gemüse le verdure Les légumes zelenjava  روات:��ت ا	���%#  

vegetable knife das Gemüsemesser il coltello per le 
verdure 

Le couteau à 
légumes 

nož za zelenjavo  روات:��&�ی ���ن ا	j ت����%#  

walk-in freezer der Tiefkühlraum la cella frigorifera La chambre froide zamrzovalnica  ل�;�! -��ا	�)�دة ا	
( � (ا	��م �(

�6�Xد�#  

washing liquid das Waschmittel il detersivo liquido Le liquide vaisselle tekočina za pranje  '��ل	ل ا<�� I��� �E*�:  

white bread das Weißbrot il pane bianco Le pain blanc  bel kruh  زا;!�ض!� �7ون 6�ن/#<�� 6�ن ا	
 #%�س
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

wholewheat bread das Vollkornbrot il pane di frumento 
/ il pane integrale 

Le pain complet polnozrnat kruh  ز ا;��ر!�#%�س 6�ن/���� _��م 6�ن ا	
 دار
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2.4 Opis delovnega mesta: Natakar/natakarica v baru 

Predpogoji in okoliški dejavniki  

Naziv delovnega mesta 

 Natakar/natakarica v baru 
Pomočnik natakarja in natakarice 

Nacionalni standardi in zahteve (začetek z EQF/NQF lvl 3 & 4) 

 Avstrija:  

• 3. raven: Occupation with short training 

• 4. raven: Occupation with company training 
Francija:  

• Curriculum reference n°G1602 – “Personnel.le de cuisine” related to “Commis.e de 
cuisine ” from the Operation Index of Jobs (edited by the French national agency 
for the employment – Pôle Emploi) (Fiche ROME n° G1602 – “ Personnel.le de 
cuisine ”) 

• Curriculum reference n°9106 of the National Index of Vocational Certifications 
(RNCP) – Commis de cuisine 

Nemčija: 

• „Restaurantfachmann/-frau“ according to Ausbildungsrahmenplan proved by 
Chamber of Commerce and Industry  

Italija: 

• Sistema classificatorio ISTAT  - 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di 
giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali 

• Repertorio Profili Professionali Regione Toscana: Addetto alla realizzazione e 
manutenzione di giardini (137) 

• Law n. 154 of 26 July 2016 is the basis for the national professional and 
educational standards for this job profile 

Slovenija:  

• Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti  
Pomočnik/pomočnica natakarja/natakarice 8534368011  

• Klasius-P16: Hotelirstvo in gostinstvo (1013)  

• Klasius-SRV: Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000) 

Nacionalni standardi in zahteve (for EQF/NQF lvl 2) (če so na voljo) 

 Nemčija: 

• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Service” (according to §68 BiBB) through 
Chamber of Commerce and Industry or Chamber of Crafts 

• Einstiegsqualifizierung “Gastgewerbe – Catering” (according to §54a SGB III) 
through Chamber of Commerce and Industry or Chamber of Crafts 

 
Drugi niso na voljo 

Kratek opis profila delovnega mesta 

 Pomočniki natakarjev delajo v različnih vrstah restavracij, barov, hotelov in drugih 
prostorov za prosti čas, v katerih je vključena gostinska storitev. Pomočniki natakarjev 
prevzemajo naročila, strežejo prigrizke in pijače ter v kuhinjo nosijo umazane krožnike, 
kozarce in pribor. Pomembna naloga je, da s pripravo miz in prostorov, čiščenjem in 
postrežbo strankam pričarajo dobro počutje. Odgovorni so lahko tudi za čiščenje kozarcev, 
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pripomočkov in barske opreme, strežbo vina ter ustekleničenega ali točenega piva. 
Preveriti morajo identiteto strank in preveriti, ali izpolnjuje zakonito starost za uživanje 
alkoholnih pijač. Pomagajo pri obnovi in dopolnitvi zalog in potrebščin. Poznati morajo 
najpomembnejše predpise o hrani in pijači.  
Ko delajo v baru, pripravljajo preproste predjedi, na primer kumarice, sir in hladno meso. V 
restavracijah bodo pomočniki natakarja pomagali ustvarjati preproste jedi in delati 
kompozicije hrane na krožnikih. 
Pomočniki natakarjev bi morali biti odprti, znati odgovarjati na vprašanja in deliti dodatne 
informacije obiskovalcem restavracij. Za to delo je pomembno, da ostane pomočnik 
natakarja osredotočen in neguje odlično izkušnjo gostov. Kandidati, ki želijo delati v baru / 
restavraciji, morajo biti timski ljudje in učinkovito komunicirajo s kuhinjskim osebjem, da se 
prepričajo, da so naročila natančna in jih takoj dostavijo. 

Morebitna predhodna učna izkušnja, ki je lahko koristna za delo 

 • pomoč na področju gastronomije in prostočasnih ponudb, 
• lastna gospodinjska dejavnost, 
• standardi osebne higiene, 
• postrežba in pospravljanje po praznovanjih, 
• skrb za družinske člane različnih starosti, 
• organizacija praznovanj, 
• udeležujejo se konferenc, 
• bivanje v hotelih in drugih prostorih za prosti čas, 
• redna telesna aktivnost. 

Profesionalni standardi (osebna higiena, potrebne značilnosti prosilca, značilnosti delovnega 
okolja, itd.) 

 Za več informacij si podrobneje preberite poglavje 3.4. 
 

Pozornost in potrpežljivost do strank sta ključnega pomena ter odlične predstavitvene 
sposobnosti. Priporočljivo je, da imajo pomočniki natakarjev dobre organizacijske in 
večopravilne sposobnosti, s katerimi lahko dobro nastopajo v okolju. Pomočniki 
natakarjev bi morali imeti dobro fizično kondicijo, da lahko stojijo in hodijo ves delovni 
čas. Potrebne so osnovne matematične spretnosti, saj računajo denar za postrežene 
pijače. 

Možni osebni higienski standardi so: 
• primerna oblačila, kot so dolge črne hlače, bela bluza ali primerna majica, čevlji 
(upoštevajte posebne pogoje v vaši družbi), 
• med delom ni nakita ali piecinga, 
• redno umivanje / razkuževanje rok, zlasti po čiščenju kopalnice v restavraciji / baru, 
• čista obleka, 
• brez močnih parfumov. 

Možne, osebne zahteve za prijavitelje so: 
• pripravljenost in sposobnost dvigovanja težkih bremen, 
• točnost, 
• spretnost, 
• dobra fizična kondicija, 
• lahko hitro delajo, 
• komunikacijske sposobnosti, 
• naravnanost na stranko, 
• poštenost in zanesljivost, 
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• pozornost, 
• odpornost, 
• prilagodljivost, 
• varnost in okoljska ozaveščenost, 
• dobra raven osebne higiene in predstavitve, 
• vljudnost in prijaznost. 
 

Opis delovnega prostora & okolja  

 Predpogoji 
• celovito uvajanje in razlago vseh orodij s strani podjetja / delodajalca, 
• osebni higienski standardi (nošenje čevljev, dolge hlače, majica z dolgimi rokavi), 
- v idealnem primeru nosite delovno uniformo, ki jo zagotovi delodajalec, 
• razumevanje in razjasnitev organizacije (neposredni nadzornik, drugi uslužbenci, 
neposredno povezani), 
• ogled objektov, 

• natančna delovna navodila. 

Jezikovne spretnosti (strokovni jezik, poklicni izrazi/stavki) 

 Osnovna B1 Sposobnost opisovanja nepredvidljivih situacij in komuniciranje s pomočjo 
opisov o temah, kot so izražanje o družini, hobiji, interesi ali delo. Povprečna sposobnost 
B2 biti jasen, predstaviti jasne opise in stališča ter oblikovati nekatere bolj zapletene 
stavčne zveze. 
• osnovni poklicni jezik v jeziku EU, 
• osnovno znanje slovenščine, angleščine (slovnica, skladnja, poklicni jezik za sestavljanje 
menija v angleščini). 
Slovarček je zbirka najpomembnejšega besedišča, ki je lahko v pomoč za začetek. 
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Naloge delovnega mesta 

Pomočnik natakarja (EQF Lvl 2) lahko pod neposrednim nadzorom opravlja naslednje naloge: 

Področje dejavnosti Opis aktivnosti 
postrežba • preverite slanost izdelkov 

• pripravite pijače in tople napitke ter postrezite pijače 

• postrezite in odnesete hrano in pijače 

• sodelujte na sestankih servisa in pri pripravi menijev 
uporaba naprav, 
strojev in 
izdelkov za gospodinjstvo, 
načrtovanje dela 
 

• načrtovati in usklajevati delovne korake 
• izvajati delovne priprave, odvisno od vsakega funkcionalnega 
področja 
• ekonomično in ekološko uporabljati opremo, stroje in izdelke 
široke porabe 
• čiščenje in vzdrževanje opreme, strojev in izdelkov široke 
porabe 
• preveriti in oceniti rezultate dela 

delo s strankami 
 

• predstaviti in utemelji učinke osebnega videza in vedenja na 
goste 
• preučiti naloge, pristojnosti in odgovornosti v kontekstu 
organizacije procesov 
• na zahtevo obvesti goste o ponudbi storitev in izdelkov 
• sprejemanje in posredovanje sporočil in naročil 
• prejeti zahteve za rezervacijo 
• uporabljati predpise o varstvu pri delu 
• sprejema in obravnava pritožbe 
• upošteva prošnje gostov 

higiena • uporablja predpise in načela osebne higiene in higiene dela 
• ekonomično, ekološko in zdravo uporablja razkužila in čistila 
(pod vodstvom) 

varnost in zdravje 
zaščita pri delu 
 

• prepozna in poroča o nevarnostih pri delu in zdravju 
• uporablja predpise o varnosti in zdravju pri delu in 
preprečevanju nesreč 
• pozna postopke pri nesreči in sproži začetne ukrepe 
• uporablja preventivne predpise o požarni zaščiti 

varstvo okolja • uporabljati predpise o varstvu okolja, ki veljajo za podjetje za 
usposabljanje 
• izkoristiti priložnosti za ekonomično in okolju prijazno uporabo 
energije in materialov 
• izogibajte se odpadkom; uporabite okolju prijazen način 
odstranjevanja 
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Podrobnosti storitve/postopek postrežbe gosta 

Natakarji/natakarice ob prvem pristopu k mizi gostom ponudijo pijačo ob vseh obrokih. 

Ob zajtrku točaj ponudi pomarančni sok, ob kosilu ustekleničeno vodo in ob večerji vino (po dogovoru 
s podjetjem). Ob večerji se ustekleničena voda ponudi mizi pred naročilom glavne jedi.  

Vsi natakarji/natakarice morajo biti usposobljeni do te mere, da so seznanjeni in sposobni razložiti 
celoten jedilni list ter podati priporočila gostom. 

1) Ko goste sprejmete in posedete, se vrnite k mizi in prevzemite naročilo. Vprašajte naslednja 
vprašanja. 

Želite jed iz samopostrežnega bifeja ali po naročilu? 

2) V primeru, da se gost odloči za bife, ga napotite k bifeju, kjer si lahko sam postreže hrano. 

"Izvolite si postreči hrano iz bifeja, ko boste pripravljeni." 

3) V primeru, da se gost odloči za hrano po naročilu, ga vprašajte sledeče: 

"Želite naročiti sedaj?" 

Če gost ni pripravljen naročiti, recite sledeče: 

• "Se opravičujem, g. Novak, (vedno skušajte goste naslavljati s priimkom). Ko boste 
pripravljeni naročiti, se vrnem po naročilo." 

Če vas gost pokliče za prevzem naročila, odgovorite z: 

• Da, g. Novak. /Seveda, g. Novak. Želite, prosim? 

4) Gosta vprašajte sledeča vprašanja. 

• Kaj želite za predjed, g. Novak? 
• In za glavno jed? 
• Kaj pa za vas, (ga. Novak)? 

Ponudite možnosti:  

• Želite s sirom ali brez? 
• Kako zapečen (vrsta mesa) želite? 
• Kakšne vrste (kruha/omako) želite? 

5) Gostu razložite različne velikosti porcij in pomagajte pri izbiri jedi. 

• Ta plošča (kosilo/večerja) je za najmanj (2) osebi. 
• Velika pica je dovolj velika za (3) osebe. 
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6) Razlaga jedi, metode kuhanja in vrsta okusa: 

Metode kuhanja: 

• ocvrto v ponvi / sotirana - hitro prepražena jed / ocvrto v olju, 
• kuhano / dimljeno / poširano / kuhano na pari,  
• "Svinjsko pleče je dušeno z jabolki in postreženo s polento in sirom", 
• "Marinirano v česnu, limoni, origanu in z grško solato kot prilogo." 

Vrsta okusa: 

• precej (blago) / izredno (pikantno) / zelo (vroče), 
• bogato / kremna / sladko / gosto / kislo, 
• "Ta paradižnikova kremna juha z baziliko je zelo bogata." 
• "Piščančji kari je izredno pikanten." 
• "To je neke vrste (ribja juha)." 
• "Piščanec je polnjen s špinačo in feta sirom." 

7) Ugotavljanje želja gostov in ustrezno predlaganje možnosti ter ponujanje priporočil: 

• Želite kaj (lahkega / pikantnega / blagega)? 
• Želite prigrizek ali cel obrok? 
• Lahko predlagam našo dnevno specialiteto? Danes strežemo/predstavljamo (jagnječjo 

pečenko s česnom in rožmarinom).  
• Današnja kuharjeva specialiteta je (piščanec z granatnim jabolkom). 

7) Kako pohvaliti hrano: 

• Ta jed je zelo popularna / odlična / zelo okusna.  
• Prepričan/-a sem, da vam bo všeč. 
• "Lahko predlagam 'sladko-kislo piščančjo juho'? To je (pikantna juha sladkega in kislega okusa 

s piščancem in kitajskimi gobami). Je zelo okusna." 
• "Morda bi želeli poskusiti piščančji tika masala. To so kosi piščanca brez kosti, na palčki, 

pečeni v glineni pečici in je zelo popularna jed." 

8) Kako razložiti čas priprave hrane in zaključiti naročilo. 

• Ta jed je pripravljena v (25) minutah.  
• Zajtrk je postrežen v desetih minutah po naročilu.  
• Kosilo je postreženo v 12 minutah po naročilu. 
• Večerja bo postrežena 20 minut po naročilu. 

Zaključek naročila 

• Lahko ponovim naročilo? 

• Lahko prinesem še kaj? 
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Osnovno znanje o alkoholu 

Pomembno je, da se natakar ali pomočnik točaja zaveda, da je z alkoholom v barih in restavracijah 

dolžan ravnati skrbno. Vljudno mora prositi za identifikacijo oseb, ki želijo naročiti alkohol. Najnižja 

starost za nakup in uživanje alkoholnih pijač je po državah v Evropi in ponekod tudi znotraj države ali 

regije (npr. v Španiji in Avstriji) različna. V večini evropskih držav je minimalna starost za nakup in 

uživanje alkohola 18 let, v nekaterih državah pa je starost za nakup alkohola 16 let. V preteklih letih so 

se v teh državah nagibali k dvigu najnižje starosti na 18 let, da bi se približali drugim državam in zaščitili 

otroke in mladoletnike pred duševnimi in telesnimi škodljivimi posledicami  uživanja alkohola. 

Alkoholne pijače 

Pivo: pivo je najverjetneje ena najstarejših pijač na svetu in je zagotovo prva oblika alkoholne pijače. 

Izdelano s fermentacijo škroba (žitnih zrn, riža, koruze,  itd.) je bilo najverjetneje v nekem trenutku 

proizvedeno po naključju v antični zgodovini in postalo svetovni fenomen. Za večino ljudi je pitje piva 

najbolj priljubljen način sprostitve po napornem delovnem dnevu. 

Vino: druga starodavna pijača, ki se prideluje s fermentacijo grozdja, prav tako kot je pivo narejeno s 

fermentacijo škroba. Fermentacijski proces tem pijačam daje vsebnost alkohola. Obstajata dve osnovni 

sorti vina, rdeča in bela, vendar so okusi in sorte vin različni zaradi različnih geografskih območij, vrste 

tal in načina pridelave. 

Jabolčnik: iz fermentiranih zrn in grozdja pridelujejo pivo in vino, fermentirana jabolka pa so izvorna 

sestavina za jabolčnik, še ena zelo priljubljeno alkoholno pijačo. 

Žgane pijače: to so najmočnejše oblike alkoholnih pijač, ki pogosto presegajo 40% alkohola. Viski, 

vodka, džin, tekila, rum, soju, brendi in nešteto drugih so vse vrsta alkohola, vendar je njihova 

koncentracija zelo visoka, ker so destilirane različice fermentiranih izdelkov. Zato so za potrošnike to 

mnogo bolj močne in opojne pijače. 
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Učni izidi 
 

Znanje Spretnosti Kompetence 
Udeleženec zna… Udeleženec je spodoben…. Udeleženec je sposoben… 
prepoznati osnovna živila izvajati preglede in zbirati 

plačane račune, 
 

na zahtevo informirati goste o 
njihovih glavnih proizvodih in 
storitvah 

imenovati osnovne storitve in 
izdelke podjetja, za katerega 
dela 

odnesti umazane krožnike, 
kozarce in pribor v kuhinjo za 
čiščenje 
 

upoštevati podrobnosti naročil 
ali posebne zahteve gostov 
glede naročila 

razlikovati med glavnimi 
vrstami piva 

sprejemati natančna naročila 
hrane in pijače, z uporabo 
naročilnic ali s pomnenjem 
(kasneje s POS programsko 
opremo) 

učinkovito komunicirati v 
jeziku države 

prepoznati glavne razlike med 
različnimi vrstami vin  
 

uporabljati barsko opremo, 
čistilna sredstva in potrošniške 
izdelke gospodarno in v skladu 
s posebnimi okoliščinami ter jih 
čistiti in skrbeti zanje 
 

podati predloge za izboljšanje 
njihovega dela v omejenem 
obsegu (na zahtevo) 

opisati postopek sprejemanja 
naročil strank in zagotavljanje 
storitev 
 

preverite čistočo in postavitev 
posod in poročajte o 
morebitnih težavah 

upoštevati predloge za 
izboljšanje s strani strank glede 
hrane in pijače 
 

ponovite glavne značilnosti 
barske opreme in dizajna 
 

urediti postavitev mize in 
vzdrževati urejeno jedilnico 

razpolagati z določeno mero 
diskretnosti in natančnosti 
 

opisati operativne standarde 
učinkovitega odstranjevanja 
odpadkov v baru in kuhinji 

dekorirati prostore in mize za 
praznovanja in prireditve v 
skladu s specifikacijami 

spoštovati zasebnost gostov 
 

opisati zakone in predpise 
glede prodaje in uživanja 
alkohola 

opravljati pomožne naloge za 
pripravo ali sestavo enostavnih 
jedi  

delovati kot del ekipe in 
zagotavljati profesionalno 
komunikacijo s kuhinjskim 
osebjem in drugimi natakarji 

opisati vrste alkoholnih pijač 
in navesti blagovne znamke 

delovati v skladu z ukrepi za 
zagotavljanje kakovosti in 
dokumentirati svoje dejavnosti  
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Slovarček opisanega delovnega mesta:  

ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

a la carte a la carte alla carta A la carte po naročilu  pL2ا� p�- {LO رش�  ��� از e3ا #<

alcohol-free Alkoholfrei senza alcol Sans alcool brezalkoholna     ل�  ا��� ?�&�/ا��� �7ون �7ون �

alcoholic Alkoholisch Alcolico Alcoolisé  alkoholna  {LO ي�*�)(���
 ا���ل  )

YLا��  

allergens die Allergene gli allergeni Les allergènes  alergeni  5�#��L� آ��ژن ا���اد ا��`��ة/W�#��  زا-

appetizer die Vorspeise gli stuzzichini L’apéritif predjed     تS%\ا�� a�0اe3  

ashtrays der Aschenbecher il posacenere Le cendrier pepelniki  �����  ز��#�"�ری ���?; ا�

banana die Banane la banana La banane banana  ز ��زة��  

bar die Bar il bar Le bar bar ( ر�7)56�- �6�7�ر/��9  

beer tap die Zapfanlage il distributore La tireuse à bière pivo pip 
 

  آ7�� :�� �C%�ر ا�%��ة 

bottle die Flasche la bottiglia La bouteille steklenica  5�M�M�27ی &���5 ز  

bottle opener der Flaschenöffner l’apri bottiglia L’ouvre-bouteille odpirač  (6��& 5-�7�ز�' �27ی ?*  

bottled beer das Flaschenbier la birra in bottiglia Une bière en 
bouteille 

ustekleničeno vino  ی �27 ��7ة��  &�طY آ7

bottle screw der Korkenzieher il cavatappi Le tire-bouchon odpirač  5�M�M5 ا�\���5 ا��-� #�/�27ی �j�%�0ب ?*
 �27ی

 

to break napkins die Servietten brechen 
(falten) 

piegare i tovaglioli Plier les serviettes zlagati serviete       د���  #<�ه د#*��ل ��دن �� ط�ي ا���

bread basket der Brotkorb il cestino del pane Le panier à pain košara za kruh     �%95 ا�L# �%# ن�6  

bread knife das Brotmesser il coltello per il 
pane 

Le couteau à pain nož za kruh    �%9ی #��' ا��&�j ن��&�ی/6j �7ش 
6�ن 

 

buffet das Buffet il buffet Le buffet bife     5�?�7 �?�7  

candle die Kerze la candela La bougie sveča      5G�: I�:  

carafe die Karaffe la caraffa La carafe karafa  S`� ه���L�) 5�M�M5 ز���&
( 

Y-ا�C/�3�#  
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

champagne der Champagner lo spumante / lo 
champagn 

Le champagne šampanjec  ��6�%��: '��s��:  

cider der Apfelwein il sidro Le cidre jabolčnik        ح�  #�p :�اب ��FO ا�*<

cleaning detergent das Reinigungsmittel il detergente di 
pulizia 

Le détergent de 
nettoyage 

čistilno sredstvo      ����*ا� ���  :����ه #

cleaning material die Reinigungsgeräte il materiale di 
pulizia 

Le matériel de 
nettoyage 

material za čiščenje       ����*ده ��اد ا��  ��������ه �

cocktail der Cocktail il cocktail Le cocktail koktajl          ��*��� �*���  

cocktail cherry die Cocktailkirschen il cocktail alla 
ciliegia 

Le cocktail à la 
cerise 

koktajl češnja      س ���*�� ا�*�تS�_ �*���  

to complain sich beschweren lamentarsi Déposer une 
plainte 

pritožiti se          (�*E� W�� اO*�اض/��دن :�
 ��دن

 

cutlery das Besteck le posate Les couverts pribor  .'���أدوات ا�����ة(ا�
(tا�.. 

d:��ل و &"�j  

dishwasher der Geschirrspüler la lavastoviglie Le lave-vaisselle pomivalni stroj     ن�F5 ا����3 '�:�� Y��E?ظ�  

draft beer das Fassbier la birra alla spina La bière en 
pression 

točeno pivo ( ����%ا� '�) ی ��7ة�� آ7��ی/EX^ آ7
W?در 

 

drinks/beverages die Getränke le bibite / le 
bevande 

Les boissons pijača  ت�  Y6��:�6 ا���Eو7

to drink Trinken Bere Boire piti       ب�E� �6:��ن  

dry Trocken Secco Sécher suho         ف�M ^EX  

empty Leer Vuoto Vide prazno        رغ�? Y��X  

environmental 
protection 

der Umweltschutz la protezione 
ambientale 

La protection 
environnementale 

varstvo okolja    5�b�%5 ا�����?�W ا��c از �� W�  ز�

fermentation die Gärung la fermentazione La fermentation fermentacija       ���9� ���9�  

fruit die Frucht la frutta Le fruit sadje        5���   ���ه ?

garbage/rubbish der Abfall / der Müll la spazzatura / i 
rifiuti 

Les déchets / la 
poubelle 

smeti      5��  ز7��� ا�\�

gin der Gin il gin Le gin džin (  (��  �E�) 'M '�Mوب �

glass das Glas  il bicchiere Le verre kozarec        س|� �E�:  
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

hard alcohol der harte Alkohol il superalcolico / i 
superalcolici 

L’alcool fort žgana pijača  ��ول (%�� (��ول "و�
( 

  W9# ا���

ice crusher der Eiscrusher il tritaghiaccio Le broyeur/pilleur 
à glace 

drobilec ledu  )��د	رة ا��� t� 'د��X  

ice cube der Eiswürfel il cubetto di 
ghiaccio 

Un glaçon ledena kcka      2�)	5ب ا�� p��& t�/�G2& t�  

to have change Kleingeld haben ha da cambiare Avoir de la 
monnaie 

imeti drobiž  ض أن �'�ر�O دادن �[���/��دن  

ice tongs die Eiszange la pinza per il 
ghiaccio 

La pince à glace klešče za led  2�)	ه ��%ط ��5!�ت ا��_ t�  

intoxication die Vergiftung l’ebbrezza Une intoxication vinjenost      م��� W������  

invoice / bill die Rechnung la fattura / il conto La note, la facture račun ( >�د	ورة ا���) ورة���	رت ا�Cب��-  

juice der Saft il succo Le jus sok      ه آب 0-�ر���  

kitchen towel das Geschirrtuch la carta assorbente La serviette de 
cuisine 

kuhinjska krpa      !ط�	ا �$+� ���- �6�X�s:آ  

lemon die Zitrone il limone Le citron limona         ون��	 ����  

lighter das Feuerzeug più leggero Le briquet vžigalnik  0  )"دا��(و	   ?��ک 

lime die Limette il lime Citron vert limeta  ر:�ا	���ون ا;
 ا	���ض 

  :��از ����ی

liquor die Spirituosen il liquore Liqueur žganja pijača    ����ر �$رو!�ت ��و	�

list of beverages die Getränkekarte il menù delle bibite Liste des boissons seznam pijač    $رو!�ت�	ا �<� W#��? Y6��:�6�  ھ

measuring cup der Messbecher il misurino Un verre doseur merilna skodelica    %��س�	�6 �/س �  _��یا�6ازه ��0

mild Mild Delicato Léger blago        �5دل� [�S�  

milk die Milch il latte Lait mleko        ب��� ��:  

orange juice der Orangensaft il succo d’arancia Jus d’orange pomarančni sok      ل آب 0-�ر !ر�%�ل�\��0  

to order sth. etwas bestellen ordinare qualcosa Commander 
quelque chose 

naročiti nekaj     �� رش �ط�ب $�ء�  دادن #<

to pay Bezahlen Pagare Payer plačati           >�د� WX�0دا  
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

payment terminal der Zahlungsterminal il terminale di 
pagamento 

Le terminal de 
paiement 

plačilni terminal     >�د	ا ��6 ��ط��0 WX�0دا  

pepper shakers der Pfefferstreuer il portapepe La poivrière poprnice ( ل����	) /�ر$���� �>L?ش�0  

pestle der Stößel l’ananas Le poussoir pest ون��	د ا�	ا/  ھ�ون �د"

pine apple die Ananas la collocazione L’ananas ananas       س أ+�+�س�6�  آ6

placemat das Tischset i piatti Le set de table podstavek  %��ش	ط!ق (�ن ا	رش ا�
�و:< ��+�+ط!ق و 

 ا	�+:دة )����	 

Y7�\E7ز��  

plates der Teller impiattare Les plats  krožniki        ب -�ون�\E7  

plating-up die Stationsküche del vino di porto La présentation servirati na krožnik  ط�5م	-�ن !�	ا A�� ن��j ظ�وف  

port wine der Portwein il listino prezzi Porto portovec (  �	�'ذ !ر��!+) �0رت :�اب +!�ذ !و�و  

price list die Preisliste il vino di qualità Liste des prix cenik   ا���5ر("�>��<�
 ا���5ر )

W#��? W��&  

quality wine der Qualitätswein il vino rosso Vin de qualité kvalitetno vino  اب +!�ذ ذو )ودة )�دة�: W�>���7  

red wine der Rotwein l’armadio 
frigorifero 

Vin rouge rdeče vino     +!�ذ ا;��ر	اب ا�: ���&  

refrigerator / fridge der Kühlschrank rifornire le scorte 
del bar 

Réfrigérateur hladilnik       (��ل ا	(}9�  

to restock bar 
inventories 

die Barvorräte auffüllen il rosé Reconstituer les 
stocks 

dopolniti zaloge za 
šankom 

��A ا	!�ر !�	��زون 
 (ا	��ول و �Dرھ� )

7�ر ���Mدی �����  

rosé der Roséwein il rum Le rosé roze       اب زھرة�: YL_  

rum der Rum il sale Le rhum rum  ول )روم (�$روب��   رام 

salt das Salz la saliera / il porta 
sale 

Le sel sol        ,�� ^�6  

salt shakers der Salzstreuer lo shaker La salière solnice ( ,���	) 0�ش�6^ ا	����  

shaker der Cocktail Shaker l’argenteria Le shaker mešalnik        :���/�'��L9ط ����

silverware das Besteck il setaccio L’argenterie srebrnina  0ق و ���ن و��
 �Dرھ�...ا	 

  6\�ه ظ�وف

sieve das Sieb la soda La passoire / le 
filtre 

cedilo   ( ل�  ا�^ Dر!�ل (�+
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

soda water das Sodawasser il softdrink / 
l’analcolico 

Eau gazeuse sodavica     زدار آب ��ء -ودة�_  

soft drink das Softgetränk il vino frizzante Sodas     ا��� �7ون Y6��:�6 �$رو!�ت �Dز�

sparkling wine der Sekt piccante Vin pétillant peneče vino  وار�	+!�ذ ا	زدار :�اب ا�_  

spicy Scharf il quadrato / la 
piazza 

Epicé začinjeno        ادو�� ��ر  

square der Platz il pestello Place trg ( �5�!ر�) >!ر� I7��/ر_�ش��j  

storage das Lager il magazzino La réserve / les 
stocks 

hramba        زن�  ا%6�ر �

straw berries die Erdbeeren le fragole Fraise  jagode    ?���Y"6ت ا	�راو	

table linen die Tischdecken la biancheria da 
tavola 

La nappe namizno perilo 'ط�ء	+:دة !��	رو���ی �ر��ب ا  

to take orders die Bestellungen 
aufnehmen 

prendere le 
ordinazioni 

Prendre les 
commandes 

sprejeti naročilo     ط�!�ت	ذ ا��رش �/># '*?�_  

tap der Zapfhahn il rubinetto Robinet pipa     ه���	آب :�� -+!ور ا  

tip das Trinkgeld la punta Un pourboire napitnina         م !%$�ش�G6ا  

tomato juice der Tomatensaft il succo di 
pomodoro 

Jus de tomate paradižnikov sok     ط��طم	آب 0-�ر ا �M�_Y"6�?  

vodka der Wodka la vodka Vodka vodka   �	ود�� (�$روب ��و�
( 

�  ود�

wallet for money die Geldbörse il borsellino per le 
monete 

Portefeuille  denarnica  ���ظ (ا	���ظ
( �-� ا	$

  �0ل ���

water das Wasser l’acqua L’eau voda      آب ��ء  

water pitcher der Wasserkrug la brocca 
dell’acqua 

Pichet d’eau vrč za vodo     ء��	رچ إ!ر�ل ا�  آب 0

whisky der Whiskey il whisky Whiskey  viski  �	و���� (�$روب ��و
( 

Y��  و�

white wine der Weißwein il vino bianco Vin blanc belo vino     اب +!�ذ أ!�ض�: ��>#  

wine der Wein il vino Vin vino        اب +!�ذ�:  

wine cooler der Weinkühler il secchiello del 
vino 

Rafraîchissoir posoda za hlajenje 
vina 

  :�اب ����ه�X^ �!ردة ا	+!�ذ    
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

wine pourer der Weinausgießer versatore di vino Verseur anti-goutte  točilnik vina  +!�ذ	-ب ا	+!�ذ (	ا �د�%
( 

  ر��:�اب



 

66 

2.5 Opis delovnega mesta: Pomočnik krajinskega upravitelja 

Predpogoji in okoliški dejavniki  

Naziv delovnega mesta 

 Pomočnik krajinskega upravitelja / Slovenija: Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za 
šport in prosti čas 

Nacionalni standardi in zahteve ( na začetku EQF/NQF lvl 3 & 4) 

 Avstrija:  

• The official Arbeitsmarktservice Österreich (AMS) website does not contain the 

above-mentioned information however the overall qualification profile in Avstrija 

is: 

• 3. raven: Holders of qualifications at 3. raven have a well-founded general 

education and fundamental knowledge in their field of work or study and are able 

to carry out simple tasks independently provided the framework conditions remain 

unchanged. In addition, they are able to demonstrate solutions to everyday 

challenges and implement them following prior consultation. Holders of 3. raven 

qualifications are also able to adjust their behaviour in routine situations of their 

field of work or study independently and act at their own responsibility. 

• 4. raven: Holders of qualifications at 4. raven have an in-depth general education 

and theoretical knowledge in their field of work or study and they are able to carry 

out routine tasks independently and find solutions to common challenges 

including under changing framework conditions. In addition they have a certain 

critical understanding. Holders of 4. raven qualifications can carry out the tasks 

connected with the activities at their own responsibility and use the standard 

instruments, procedures and methods for the sector/subject in compliance with 

standards and appropriate to the situation. 

Francija: 

• Curriculum reference n°A1203 – “Entretien des espaces verts” from the Operation 

Index of Jobs (edited by the French national agency for the employment – Pôle 

Emploi) (Fiche ROME n°  A1203 – “Entretien des espaces verts”) 

Nemčija: 

• Professional occupation according to Chamber of Agriculture on 3. raven: 
“Landwirtschaftlich-technische/r Assistent/in” 

• Professional occupation according to Chamber of Agriculture on 4. raven: 
“Betriebsleitung im Gartenbau (Assistenz)” or “Agrarservice, Fachkraft”  

• Professional occupation according to Chamber of Commerce and Industry on 4. 
raven: “Florist/in” and “Gärtner/in”  

Italija:  

• In Italija this job profile requires university degree, therefore we elaborated the 
job profile of gardener (“giardiniere / manutentore / operatore del verde”) which is 
still EQF 3. raven 

• Sistema classificatorio ISTAT  - 6.4.1.3.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati di 
giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali 
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• Repertorio Profili Professionali Regione Toscana: Addetto alla realizzazione e 
manutenzione di giardini (137) 

• Law n. 154 of 26 July 2016 is the basis for the national professional and 
educational standards for this job profile 

Slovenija: 

• me in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti: 
vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas 3025874011  

• Klasius-P16: Hortikultura (0812)  

• Klasius-SRV: Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000) 

• Raven kvalifikacije 

Nacionalni standardi in zahteve (for EQF/NQF lvl 2) (če so na voljo) 

 Avstrija: 

• Qualifications in Avstrija which correspond to EQF descriptors of 2. raven are 
secondary home economics school (1-year course) and prevocational school 
qualifications. 

Nemčija:  

• Einstiegsqualifizierung “Floristik” (according to §54a SGB III) through Chamber of 
Commerce and Industry or Chamber of Crafts 
 

Drugi niso na voljo  

Kratek opis profila delovnega mesta 

 Vrtnarji in krajinarji gradijo, sadijo in vzdržujejo vrtove, zelene površine, igralne in športne 
objekte vseh vrst, ozelenela pobočja ter obnavljajo uničena območja. Pogosto skupaj s 
krajinskimi ekologi poskušajo popraviti storjene napake pri ravnanju z naravo in uresničiti 
nove možnosti naravne gradnje in oblikovanja. Njihove naloge vključujejo nego obstoječih 
zelenih površin, pa tudi renaturacijo in ustvarjanje novih biotopov. Pomočnik za upravljanje 
krajine podpira nadzornika pri zgoraj omenjenih nalogah in prevzame pomožne dejavnosti, 
kot so kopanje lukenj, nabiranje rastlin, shranjevanje rastlin in gojenje. 

Morebitna predhodna učna izkušnja, ki je lahko koristna za delo 

 • osnovno znanje o kmetijstvu, 

• osnovna znanja o vrtnarstvu, 

• osnovno znanje ali izkušnje s kmetijsko mehanizacijo, 

• vrtnarjenje doma / prijatelji, 
• vrtnarjenje, kot saditev cvetov itd. 

Profesionalni standardi (osebna higiena, potrebne značilnosti prosilca, značilnosti delovnega 
okolja, itd.) 

 Za več informacij si podrobneje preberite poglavje3.5. 

• delovna uniforma, 

• točnost / zanesljivost, 

• varnostni predpisi, 

• vsakodnevna rutina z omejitvami, 

• hierarhične razlike in odgovornosti. 

Opis delovnega prostora & okolja (Predpogoji, zahteve, potrebne naprave, odgovornosti osebja, itd.) 

 Oblikovalci vrtov in zelenih površin delujejo predvsem v podjetjih ki skrbijo za vrtove, 
krajinske in športne terene ter na zveznih. Poleg tega vrtnarski in zeleni oblikovalci 
delujejo tako na obnavljanju vasi kot v mestih in zunaj naselij. Na zunanje in sezonsko 
delo je potrebno pripraviti pomočnike pri urejanju krajine. Neprestana hoja in faze 
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daljšega mirovanja. 

Jezikovne spretnosti (strokovni jezik, poklicni izrazi/stavki) 

 Osnovna B1 sposobnost opisovanja nepredvidljivih situacij in komuniciranje s pomočjo 
opisov o temah, kot so izražanje o družini, hobiji, interesi ali delo. Povprečna sposobnost 
B2 biti jasen, predstaviti jasne opise in stališča ter oblikovati nekatere bolj zapletene 
stavčne zveze. 
• osnovni poklicni jezik v jeziku EU, 
• osnovno znanje slovenščine, angleščine (slovnica, skladnja, poklicni jezik), 
Slovarček je zbirka najpomembnejšega besedišča, ki je lahko v pomoč za začetek. 
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Naloge delovnega mesta 

Pomočnik za upravljanje krajine lahko pod neposrednim nadzorom opravlja naslednje naloge: 

• stvarjanje in vzdrževanje pogojev, ki zagotavljajo optimalno rast dreves. 

• Obdeluje območja gojenja dreves, grmovnic, okrasnih grmovnic, sadnih dreves in gozdnih rastlin. 

• Gojenje sadnih dreves: ustvarjanje in vzdrževanje pogojev, ki zagotavljajo optimalno rast sadnih dreves. 

• Gojenje, nega in predelava cvetja ter drugih okrasnih rastlin 

• Nadzorovano razmnoževanje cvetov, ki se gojijo in tržijo za uporabo v aranžmajih, šopkih itd. 

• Gojenje grmov, ki služijo dekorativnim namenom. 

• Vzdrževanje zelenih površin, npr. košnja travnika, pletje, rezanje žive meje in grmičevja, gnojenje in pometanje 

listja. 

• Pokrivanje rastlin, izkopanih iz tal, s kroglico zemlje na območju korenine s zastirko ali žično mrežo. 

• Spodbujanje rasti in zatiranja škodljivcev poteka z naravnimi snovmi, kot sta kompost ali mulčanje.  

   Priprava tal. 

 

Učni izidi 

 

Znanje Spretnosti Kompetence 
Udeleženec zna… Udeleženec je sposoben…. Udeleženec je sposoben… 
opisati osnovne kmetijske 
dejavnosti, kot so vrtnarjenje, 
pridelava rastlin, vrtnarjenje in 
vzdrževanje zelenih površin 

pokazati osnovne kmetijske 
spretnosti v poljedelstvu, kot 
so košnja, oskrba dreves, 
redčenje, vrtnarjenje, 
obrezovanje ali pobiranje 
zelenjave 

opraviti manjša popravila in 
vzdrževanje, pod nadzorom 

opredeliti logistiko, kot je 
osnovno znanje o skladiščenju 

pokazati osnovne veščine 
obdelave lesa, kot je sekanje 
lesa 

biti v podporo tehničnemu 
nadzoru strojev in naprav 

prepoznati osnovno znanje o 
gospodarjenju z gozdovi, kot 
so gozdarska dela, skrb za 
drevesa ali vinogradništvo 
 

upravljati s stroji in opremo 
pod neposrednim nadzorom in 
po posvetovanju s podjetjem 
(npr. polnilni stroji 
(gozdarski/kmetijski stroji) 

razmišljati o lastnih ukrepih in 
prejemati povratne informacije 
od nadzornika 

 upoštevati glavne tehnike 
sajenja, presajanja, 
proizvodnje in gojenja rastlin 
ter uporaba običajnih in 
izrednih tehnik vzdrževanja 
(obrezovanje, namakanje, 
cepljenje, itd.) 

prepoznati in varno uporabljati 
ustrezne pesticide 
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Slovarček opisanega delovnega mesta:  

ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

auger der Erdbohrer la trivella La tarière vrtalnik za zemljo          p\`� �*�  

bark die Rinde la corteccia L’écorce lubje      ��Eء ا��� W#�0 ن���  

blossom die Blüte il bocciolo / 
sbocciare 

La floraison cveteti (  [�L%زھ�ة  (ا� �?��:  

to brake off Abbrechen spezzare/rompere Arrêter odlomiti  �  ��دن �Mا/��دن &�G? 'O �&�*� �G2 :)ء �

branch der Ast il ramo La branche veja  ة/?�ع��Eع  (?�ع ا��?
( 

�X�:  

broom der Besen la ramazza / la scopa Le balai / Brosse metla      5��رو ���M  

bucket der Eimer il secchio Le seau vedro        �2# �2#  

bud die Knospe il bocciolo / fiorire Le bourgeon popek/kal      [O�7 �}�3  

to burn off Abbrennen bruciare Brûler izžgati/pokuriti     ق�� aزا�6ن/زدن آ��#  

bush der Busch il cespuglio Les buissons grm     ة���: ���7  

to chop Häckseln tagliare Hacher sekati      د �<�م�X دن��  

to clear a forest Abforsten disboscare Eclaircir une forêt  čiščenje gozda  57��7?^ ���u/����� ا�[Yزدا�  

compost der Kompost il concime Le compost kompost      د��# W#�s��  

cone der Zapfen la pigna Le tourillon storž    �9وط ��9وط�  

cotyledon das Keimblatt il cotiledone Cotylédon kotiledon  (? �M��  p����)  5\L>ا�
 ا��%�ت  )

�s�  

crown die Baumkrone la cima dell’albero / il 
germe 

La couronne krošnja  ج��ج ��  

cultivation die Bodenbearbeitung la coltivazione Cultiver pridelovanje  5Oزرا WE�  

to cut sth. back etw. zurückschneiden tagliare di nuovo Supprimer / 
réduire 

odrezati  I2\� دادن �7ش  

to dig away Abgraben scavare / zappare Creuser kopati  �>  ��دن -<� �

ear defenders der Gehörschutz le cuffie Protections 
auditives 

zaščitne slušalke  ذنRت ا����- �?�  _�ش �
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

electrical leaf 
vacuum  

der elektrische 
Blattsauger 

l’aspirafoglie 
elettrico 

Aspirateur à 
feuilles électrique 

električni sesalnik 
listja 

 ��Eط5 ورق ا��>:
�رع )Eا� ����*�) 

  Y&�7 روب�7گ

excavated Ausgegraben Estratto Creusé izkopano (  ��O p\6/ p\��)p�\�� ری�>-  

fence der Zaun la recinzione Clôture  ograja      ج��ر #�F-  

fertilization die Düngung la fertilizzazione Fertilisation gnojenje     p�F9*روری ا��7  

fir needle die Tannennadel l’ago di pino Aiguille de sapin igla jelke  ج #�زن إ�7ة ا�*��ب��  

flower die Blume il fiore Fleur cvetlica      وردة �_  

flower bed das Blumenbeet l’aiuola Plate-bande cvetlična postelja   ر�7�E� �}3*� أزھ  

flower meadow die Blumenwiese il prato di fiori Pré de fleur cvetlični travnik  ار ��ج ا��رود�>LO �_  

foliage das Blattwerk il fogliame Feuillage listje   ة��Eخ ور&5 ا��  �7گ و :

fork die Forke il forcone Fourche vilice   5��: ل�"�j  

frame saw, bow 
saw 

die Bügelsäge il seghetto ad arco Scie okvirna žaga, 
pramenska žaga 

�ر )E��) pE9ا� �E6 5اره آ� ،Y7��Y6 اره &��  

frost-sensitive frostempfindlich sensibile al gelo Sensible au gel občutljiv na zmrzal   I�\FL� س��L�)%�د (- �س �- �7 ���#  

fruit die Frucht la frutta Fruit sadje  5���  ���ه ?

garden hose der Gartenschlauch la pompa da giardino Tuyau d’arrosage vrtna cev  5\��%3��X Z�L: Y6ط�م ���ه ا��7  

garden shear die Heckenschere le cesoie da giardino Tondre la pelouse vrtne škarje ( I�2\*L�) 5\��%3�Y}�& Y6 �\� ا��7  

to germinate Keimen germogliare Germer kaliti (  ت�  زدن �Mا�6 ����� (إ%6

glove der Handschuh il guanto Gants rokavica       ز�>& a�*#د  

grown Angebaut cresciuto/maturo Poussé / Grandi odrasel ( م ا������) P��  ر#��ه/ر:���ده 6

hand truck die Sackkarre il carrello Chariot de 
manutention 
manuel  

ročni tovornjak  ء�57�O ��و�5 (��\� ا(:�
( 

  د#*Y ارا�7

hardy Winterhart resistente Robuste prezimen (S`� �9 &�ي:) ���: دوام�7  
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

hedge die Hecke la siepe Haie živa meja  c���) (%EO ط�ق
 (;��G*5 أو ا����L�
�ج ا�EG%) أو ��(ا�
( S`� c�� ا�

'�j�0  

hedge clippers / 
hedge shears 

die Heckenschere il decespugliatore / le 
cesoie da siepe 

Le taille-haie pkarje za 
obrezovanje žive 
meje 

��ي  Eج ا����2�5O ا�&  Y}�& دزن�E�:  

helmet der Helm l’elmetto / il casco Le casque čelada    ذة�X هS� Yا���  

hoe die Hacke la zappa La binette, la houe motika 5?��� P���7  

to irrigate Bewässern irrigare Irriguer namakati   ( ه�����  ��دن آ�7�ری ��وي (7

injury die Verletzung l’infortunio Blessure poškodba     57�Cإ p�#آ/W-ا�M  

lawn der Rasen il prato rasato La pelouse, le 
gazon 

travnik      pEGا� '�j  

lawn mower  der Rasenmäher il tagliaerba La tondeuse à 
gazon 

kosilnica  pEGا� �M 5آ� '�jزن  

leaf das Blatt la foglia La feuille list  ��E�7گ ور&5 ا�  

leaf blower der Laubbläser il soffiatore per foglie La souffleuse à 
feuilles 

pihalnik listja  ��E5 ورق ا�X�>6
( ����*L�) 

  روب�7گ

leaf sack der Laubsack il sacco per le foglie Le sac de feuille vreča za listje  أوراق V�� ���� I�M�7گ آوری  

log der Baumstamm il tronco Le registre hlod      p2- ���  

moor das Moor la brughiera La lande barje ھ�ارRا/I\�*�  ��ر �

moss das Moos il muschio La mousse mah  pL  �Xه ط

mulch der Mulch il pacciame Le paillage zastirka رة�E6) دة��� 5:�? ( ���sش X  

onion die Zwiebel la cipolla Oignon čebula        �F7 ز��0  

ornamental Dekorativ ornamentale Ornemental dekorativno     (?�Xز Y*ز��  

peat der Torf la torba Tourbe šota      �9�0ده ا�  

plant  die Pflanze la pianta Plante rastlina         5*%6 ه��_  
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

to pluck Rupfen strappare / sradicare Cueillir  puliti        �*�� '*9ر�/p��9�  

poisonous plan die Giftpflanze la pianta velenosa Plante toxique strupena rastlina     5���ه 5*%6 #�_ Y�#  

pond der Teich lo stagno Bassin, mare ribnik     ء�� 5��7 �}��-  

power saw die Motorsäge la sega elettrica Scie électrique motorna žaga  �<�!اره �+$�ر ��ر Y&�7  

protective goggles die Schutzbrille gli occhiali di 
protezione 

Lunettes de 
protection 

zaščitna očala    ا�����O Y^ +ظ�رات وا"�

pruning die Beschneidung la ripulitura / la 
potatura 

Elagage obrezovanje  دن ھ�س �$ذ�ب��  

rake die Harke il rastrello Râteau grablje ( 5$ب	س ا+�	)   �a:' �)ر�

resistance die Resistenz la resistenza Résistance odpornost    �و�W �%�و�\�  

respiratory 
protection 

der Atemschutz il dispositivo di 
protezione per le vie 
respiratorie 

Protection 
respiratoire 

zaščita dihal  �ظW ا	���� ا	�+���>- Y�>��  

root die Wurzel la radice Racine korenina      ذر( �Eر�  

safety shoes with 
steel toe cap 

die Sicherheitsschuhe le scarpe 
antinfortunistica 

Chaussures de 
sécurité 

zaščitni čevlji z 
jekleno kapico 

�ذاء ���� �< Dط�ء 
 �5د+� 

a>� Yا��� �0�ی�Sه 7 
 ?�(دی

 

saw die Säge la motosega La tronçonneuse žaga  اره �+$�ر  

scissors die Schere le forbici / le cesoie Les ciseaux škarje  ص%� Y}�&  

seed die Saat il seme Les graines seme ر/دا�6 !ذرةe7  

seeding die Aussaat la semina Ensemencer  sejanje  ذور!   ر��یداe7/�6ر0�:Y زرا0

seedling der Setzling il germoglio Semis sadika !ذور	ل �!ز�ر ا��6  

shovel die Schaufel la vanga / la pala Pelle lopata ($�ل	ا)��7 )�روف  

shrub der Strauch l’arbusto Arbuste grm  رة�($ �}*Xدر  

sickle die Sichel la falce / falciare Faucille  srp  داس �+)ل  

slope die Böschung il pendio / la discesa Le talus nasip ( ل<�� G+�+�)در�+� p�:  
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

soil die Erde il suolo / il terreno Sol prst  �ک �ر!X  

to sow Aussähen seminare Semer sejati ( !ذور	ر ا)+�) زرع� '*:��  

spade der Spaten la vanga Bêche lopata (ل�$)( رك�)   ��7 �)ر�

to stake off sth.  mit Pfählen einzäunen picchettare / 
picchettamento 

Faire reposer zakoličiti (  د�د ���ن��)  ��5م��	�9 E� دن�� 
 ���Eن ��7ون/��ز

 

tendril die Ranke il viticcio Vrille vitica  )زء 	و	!� �ن +!�
  �5ر$

^}�0  

thorn die Dorne la spina Epine trn   (وك$) ر $)ر $�>ك�X  

tree der Baum l’albero Arbre drevo       رة($ WXدر  

trim der Beschnitt spuntare / potare Tailler obrezovanje       آرا#*' �%��م  

trowel die Kelle la paletta da 
giardiniere 

Truelle lopatica za sajenje        L�7{� �)ر�

tuber die Knolle il tubero Tubercule gomolj       �� ا	در+�  

to turn over with a 
showel 

Umschaufeln rigirare / smuovere 
con una pala 

Creuser obrniti z lopato  ب�") ا	%�ب !�	�)ر�
( � ا	�راب �(

��7 7� ���Eن ��7ون  

vacuum cleaner 
and crusher  

Staubsauber und 
Zerkleinerungsmaschine 

l’aspiratore e il 
frantumatore 

Aspirateur-broyeur sesalnik in drobilec   و  ��ر!�>��+��
 ���رة 

Y&�7رو�M د����ه و�X  

wasteland das Ödland il terreno incolto Terrain vague puščava ( 7��� ز��' ا	%��ر (ا;رض ا	%���  

waste separation die Mülltrennung la raccolta 
differenziata 

Tri des déchets ločevanje 
odpadkov 

 �Mا/ز7��� ��دن �Mا �-ل ا	+����ت  
��6 ��دن��0 

 

watering can die Gießkanne l’annaffiatoio Arrosoir škropilnica  ه���	%� !��	شآب إ!ر�ق ا�0  

weeds das Unkraut le erbacce Mauvaises herbes plevel 0$�ب�  ھ�ز �LO أ

weeding das Jäten la sarchiatura Désherbage odstranjevanje 
plevela 

  ھ�ز ھ�ی��j �LOن إزا	 ا;0$�ب ا	:�رة

wheel barrow, 
garden cart 

 die Schubkarre la carriola / il 
camioncino da 
giardino 

Chariot de jardin samokolnica, vrtni 
voz 

  ?��3ن 0ر! ا	��ل   

wire mesh der Maschendraht la rete metallica Grillage métallique žična mreža    ����   #��Y ��ری $!�

wood chippers der Holzhäcksler la cippatrice Broyeur à bois  lesni sekalniki  ب$�  �jب ��ا:� "ط�0 ا	
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ANGLEŠČINA NEMŠKI ITALIJANSKA FRANCOSKA SLOVENSKI ARABSKI PERZIJSKI DRUGI: 

young shoot der Trieb il pollone / il 
germoglio 

Jeune pousse poganjek ت/�+�و!+� �&�  �Mان #
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3 Kulturne in socialne specifikacije  
Ker so evropski instrumenti preglednosti namenjeni standardizaciji in primerjavi poklicnega izobraževanja in 

usposabljanja ter splošnih kvalifikacij je očitno, da se znotraj ene države, med dvema podjetjema in predvsem med 

evropskimi državami pojavljajo številne razlike. Posledično prihaja do razlik v kulturnem, socialnem in jezikovnem 

okolju v Evropi. To se odraža tudi na trgih dela in med podjetji (podjetniška kultura), zato se tudi tukaj pojavljajo 

številne razlike. 

Delodajalci in bodoči zaposleni morajo s čim večjo mero občutljivosti pristopati k oblikovanju usklajenega 

delovnega vzdušja. Na splošno se je potrebno osredotočiti na naslednje vidike, ki se v Evropi bolj ali manj 

razlikujejo med različnimi kulturnimi perspektivami: 

• upravljanje s časom, 

• delovni procesi (poleg posameznih rešitev in ravnanja znotraj podjetij), 

• jezikovne ovire, 

• birokratski izzivi, 

• kulturnih vzorci, 

• učno vedenje/učne izkušnje, 

• socialna interakcija. 

To so zgolj primeri in zato le kratke navedbe možnih razlik, ne le z državami zunaj Evrope, temveč tudi med 

evropskimi državami. 

Zdi se, da je jezikovna ovira prva in najpomembnejša ovira, ki jo je potrebno prebroditi, ko se tujec želi vključiti v 

novo poklicno okolje. Vendar pa lahko pomanjkanje znanja lokalnega jezika vodi posameznika k razvoju drugih 

dragocenih osebnih spretnosti: opazovanju, razumevanju telesne govorice, prilagajanju, implicitnim 

komunikacijskim spretnostim, sposobnosti osredotočenosti na določeno nalogo, itd. Tako je navedene ovire 

mogoče premagati s pomočjo simulacij ali vaj znotraj podjetij / drugih institucij in tudi zahvaljujoč uporabi in 

vrednotenju vseh osebnih sposobnosti bodočega zaposlenega. 

V tem partnerstvu se je to že začelo pri iskanju ustreznih različic za omenjene delovne profile, ki jih razvijamo znotraj 

projekta Job to stay. Kmalu je postalo očitno, da v Italiji in Sloveniji včasih ni primernih ustreznikov za omenjene 

delovne profile. To je povzročilo zmedo v partnerstvu, ko je bilo potrebno opisati določen profil, ki v eni državi 

obstaja, v ostalih državah v Evropi pa ne. Kulturne razlike  postanejo vse bolj zapletene, še preden begunci vstopijo 

na trg dela. Poleg tega pa večinoma ni bilo opisov profilov predlaganih delovnih mest na 2. ravni EQF. Edina možnost 

za rešitev tega izziva je določitev posebnega standarda, s katerim bo soglašalo celotno partnerstvo. 

Enak postopek se lahko prilagodi trgu dela na splošno. Obe strani (delodajalci in zaposleni) morata prilagoditi 

kulturne razlike, ki na prvi pogled morda niso tako očitne. Zaradi intuitivnega ravnanja v novimi razmerah pa se 

morda že zavedajo kulturnih razlik, zato mora projekt ceniti njihovo znanje in kompetence kot orodje za 

medsebojno razumevanje, koristno za pozitivno delovno vzdušje in po potrebi zagotoviti več informacij. Na primer 

upravljanje s časom, (zlasti točnost) ima pomembno vlogo za nemške in francoske delodajalce. Tam se morajo 

delavci/zaposleni strogo držati določenega roka in temu primerno delovati. Enako velja za skladnost s higienskimi 

standardi. Ta socialna pravila so izražena na različne načine glede na različne socialne skupine. 

Kulturni vzorci najpogosteje neposredno vplivajo na trg dela in zlasti na razumevanje obnašanja različnih ljudi (ne 

glede na to, ali imajo status mednarodne zaščite ali ne). Zaradi nekaterih tradicionalnih vzorcev (ženske, ki ostanejo 

doma, so odgovorne za skrb za otroke in dom, medtem ko moški delajo za preživljanje družine), sta oba spola 
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znajdeta v novih situacijah. Prav tako obstajajo tudi tradicionalni vzorci v obliki matriarhata, kjer ženske prevzamejo 

vodilno vlogo v družini ali skupnosti. To kaže na dejstvo, da so odnosi med ženskami in moškimi lahko drugačni od 

tistih, ki so jih poznali v njihovi nekdanji kulturni skupini. Ker so bili v procesu prilagajanja vse odkar so odšli iz svoje 

matične države, so se navadili mobilizirati svoje osebne spretnosti, da bi razumeli in dešifrirali nove kulturne kode. 

Selili so se po različnih državah in regijah, in tako že razvili svoje prilagoditvene sposobnosti in druge vire, ki jih je 

potrebno ceniti in uporabiti. Vsi morajo razumeti, da sta lahko oba spola na vseh ravneh hierarhije, kar pomeni, da 

lahko oba spola dajeta navodila oziroma delegirata ostalim. Moški morajo izvajati ukaze, ki jih dajejo ženske, kar je 

včasih za nekatere zaposlene na strokovnem področju povsem nov koncept. Po drugi strani pa imajo lahko tudi 

ženske težave pri sprejemanju žensk na vodilnih položajih, saj ta koncept ne ustreza njihovemu predhodnemu 

razumevanju. 

"Preproste" razlike so večinoma najbolj pomembne na trgu dela. Začne se z ustreznimi oblačili, na primer z 

nošenjem zaščitnih čevljev v kuhinji. Zahteve nekega podjetja in način upoštevanja varnostnih predpisov morata 

biti jasna. To ima odločilno vlogo tudi v kuhinji, saj so tukaj higienski standardi najpomembnejši. Nekateri begunci 

iz različnih držav morda niso navajeni, da imajo vedno na voljo tekočo vodo, njihove pralne navade se lahko 

popolnoma razlikujejo od evropskih in standardov države gostiteljice. Izpostaviti je potrebno odstranjevanje 

odpadkov, higiensko čiščenje in pralne navade, tako da imajo begunci dejansko možnost bolje razumeti, kaj se od 

njih pričakuje v lokalnem strokovnem okolju. 

Takšne kulturne standarde je težko obravnavati, saj te razlike na prvi pogled niso očitne. Partnerstvo se je 

dogovorilo o kratki različici prilagajanja razlik, ki bi obema stranema (delodajalcem in zaposlenim) pomagalo k 

boljšem medsebojnemu razumevanju in preprečilo nesporazume, ki temeljijo na takšnih razlikah. 

V nadaljevanju so navedeni splošni in osebni higienski standardi in zahteve za bodočega zaposlenega, kot kratek 

kontrolni seznam. Le ta je uporaben za obe strani, saj nudi prilagoditve delodajalcu in zaposlenim, da bi lažje 

razumeli, da lahko kulturno ozadje posameznika vpliva na trenutno vedenje in dejanje. 

Splošni standardi (neodvisni od delovnega razmerja):  

- Ekipe so sestavljene iz moških in žensk, vsak od njih ima lahko katerikoli položaj v podjetju. 

- Ure in odmore lahko določi podjetje. 

- Uporabljati morate ustrezen formalni besednjak za pogovor s strankami, nadzornimi, člani skupine. 

- Spoštovanje dnevne rutine, ki jo določi podjetje (na primer: čas prihoda, podpisni list, garderoba, 

zapisovanje ur čiščenja, itd.) 

- Upoštevanje delovnih nalog, sprememb prednostni nalog in navodil neposrednega nadzornika 

- Upoštevanje ločevanja nalog. 

- Potrpljenje pri ponavljajočih se opravilih. 

- Upoštevanje ločevanja odpadkov. 

 

Možni standardi osebne higiene so: 

- Nošenje ustreznih oblačil, kot so dolge hlače, dolge srajce, čevlji; včasih uniformo ali oblačila zagotovi 

podjetje. V večini primerov morate imeti lastna, prilagojena in vedno čista oblačila. 

- Kratki in čisti nohti. 

- Nošenje mreže za lase in spete lase. 

- Občasno nošenje maske (če ste na primer prehlajeni). 

- Kratka brada in kratki brki. 
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- V primeru bolezni takoj obvestite nadzornika. 

- Brez nakita ali piercingov v delovnem času (po mnenju nadzornika dela). 

- Redno pranje/dezinfekcija rok, še posebej po čiščenju umazanih delov (košev za smeti, zemlje, olupkov) in 

po prihodu z odmora (kajenje, obisk toalete, itd.). 

- Pranje rok, z upoštevanjem postopka pranja, trajanja in ustreznosti. 

- Spoštovanje ločevanja čistih in umazanih delov v kuhinji in upoštevanje postopkov HACCP. 

- Neuporaba močnih parfumov. 

- Upoštevanje delovnih navodil in higienskih postopkov. 

 

Možne, osebne zahteve za prijavitelje so: 

- pripravljenost in sposobnost dvigovanja težkih predmetov, dobra fizična kondicija, 

- sposobnost sprejemanja in upoštevanja delovnih navodil: pozornost, komunikacijske spretnosti, 

- sposobnost osredotočenja na prednostne naloge, sposobnost se ustrezno prilagodili nalogi, 

- točnost, 

- spretnost, 

- sposobnost hitrega dela, 

- sposobnost dela pod pritiskom (v času visoke intenzivnosti na delovnem mestu), 

- poštenost in zanesljivost, 

- odpornost, 

- fleksibilnost, raznovrstnost, 

- varnost in okoljska ozaveščenost, 

- dobra raven osebne higiene in predstavitve, 

- vljudnost in prijaznost, 

- preudarnost, 

- spoštovanje delovnega časa namenjenega delovnim nalogam in uporaba odmora za osebne zadeve 

(uporaba telefona, vera, hrana, otroci, kajenje). 

 

 

Dodatek: kulturne razlike na delovnem mestu 

V preteklih desetletjih je upravljanje kulturne raznolikosti postalo eden najpomembnejših izzivov sodobnih 

organizacij. Številne študije so bile izvedene, da bi določile učinke raznolikosti na organizacijsko učinkovitost, vendar 

so bile ugotovitve nejasne. Na eni strani navzočnost posameznih razlik med zaposlenimi omogoča povečanje 

prožnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti znotraj delovnih skupin. Kljub temu pa v mnogih študijah poročajo, da so 

homogene skupine uspešnejše od raznolikih skupin, saj lahko kulturne razlike vodijo do nižje povezanosti, manj 

učinkovite medosebne komunikacije in številnejših nasprotij med člani ekipe.16 

Vsekakor je jasno, da pri delu v skupinah prihaja do številnih izzivov. Na prvi pogled to ni povezano s katero koli 

kulturo, temveč s posamezniki samimi. Celo na videz enostavni odnosi pogosto postanejo zapleteni brez posebnih 

razlogov. Ko gre za strokovno področje, se to stanje še oteži. Poleg tega postane situacija bolj zapletena, ko se 

združujejo različne kulture. Seveda lahko na zadevo pogledamo tudi z drugega vidika in trdimo, da je to lahko 

                                                           
16 Hofhuis, J.; van der Rijt, P.G.A.; Vlug, M. (2016): Diversity climate enhances work outcomes through trust and openness in 
workgroup communication. SpringerPlus. Available at: https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs40064-016-2499-
4.pdf. 
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koristno, saj se ljudje lahko učijo drug od drugega. Robert Alan je nekoč dejal: “Kulturne razlike nas ne smejo ločiti 

drug od drugega, temveč da kulturna raznolikost prinaša skupne moči, ki lahko koristijo vsem človeštvu.”17  

Kljub temu obstajajo številne knjige, kontrolni seznami, smernice in podporne ustanove, ki podjetjem (in ljudem na 

splošno) pomagajo in svetujejo kako sodelovati s heterogenimi skupinami. Ker je to precej obsežna tema,  bi bilo 

potrebo upravljanje z raznolikostmi podrobneje razdelati v širšem, veliko podrobnejšem priročniku. Evropska 

komisija se prav tako osredotoča na upravljanje z raznolikostjo in poudarja in izpostavlja to področje kot izredno 

pomembno. 18 Partnerstvo kljub temu želi omeniti nekaj točk, ki jih morajo delodajalci upoštevati pri delu z ljudmi 

iz drugih kultur (to ne pomeni le beguncev, temveč migrantov na splošno). Avstrijska zvezna kanclerka je objavila 

kontrolni seznam, ki bi lahko služil za orientacijo (glej Prilogo 5).  

Poleg splošnih priprav na z upravljanjem raznolikosti, igrata najpomembnejšo vlogo pri uspešni mediaciji med 

kulturami in zaposlenimi prilagajanje in ozaveščanje na vseh ravneh hierarhije v podjetju. 

Ljudje bi morali biti seznanjeni z možnimi razlikami (kot so tradicije, prepričanja, vrednote, navade, vedenja ali 

religija), da bi lahko zgradili temelj razumevanja drug drugega. Medkulturni dogodki, kot so teambuilding dogodki, 

skupne večerje ali preprosto skupinsko kuhanje bi lahko pripomoglo k sprožitvi tega procesa. 

Vsi ljudje bi morali biti predstavljeni tistim, s katerimi delajo, vsi ostali pa bi morali biti vsaj obveščeni o novih 

zaposlenih (ne glede na to od kod prihajajo). Morali bi jim omogočiti, da se med seboj neposredno pogovarjajo, da 

bi preprečili nesporazume ali napačne razlage. To ponovno zahteva prilagoditve na obeh straneh, saj v vseh kulturah 

ni običajno, da ljudje neposredno oblikujejo povratne informacije ali direktno izrazijo svoje mnenje. Ker pa 

spreminjaje človekovih navad ni enostavno in ni edina rešitev, bi morale takšne okoliščine postati očitne kot 

sprejemljive, bodisi s predhodno komunikacijo ali predhodno pripravo (ozaveščanje o kulturi, iz katere prihaja 

oseba) ali z opazovanjem. 

Enotni standardi so lahko rešitev za povezovanje ljudi, ne da bi posvečali preveč pozornosti posameznim navadam 

ali kulturam. Vsi zaposleni v podjetju bi morali slediti predpisom in normativom podjetja. Tako kultura ne bi bila več 

pomembna, saj bi imeli vsi enake predpise in standarde: kulturo podjetja. Seveda so vsi ljudje posamezniki, raznoliki 

in s seboj prinašajo svoje lastne navade, vendar vse združuje skupni cilj in skupne vrednote, ki si jih med seboj delijo. 

Kot je omenjeno zgoraj, je upravljanje z raznolikostjo tema, ki jo obravnava številna literatura. Iz tega razloga je  na 

tem mestu le kratka omemba te tematike. Dodatne informacije najdete v različnih virih po vsem svetu. 

Poleg splošnih pogojev in zahtev se partnerstvo osredotoča na poklicne profile, omenjene v 2. poglavju. Ker se med 

seboj nekoliko razlikujejo, so na voljo posamezni opisi delovnega mesta in okolja. Poleg tega je za pridobitev 

občutka o prednostih in običajnem delovnem dnevu opisana tudi okvirna dnevna rutina, (za obe strani). Upravljanje 

s časom ima včasih pomembno vlogo pri uspešnem delovnem razmerju. Za to se morata obe strani zavedati, da 

lahko pri izpolnjevanju teh dolžnosti na vsaki strani obstajajo različna pričakovanja. 

                                                           
17 https://www.ufic.ufl.edu/Documents/20%20Quotes%20Praising%20Cultural%20Diversity.pdf 
18 http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-165_en.htm 
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3.1 Gospodinjska pomočnica 

 

Opis delovnega mesta in okolja 

Predpogoji 

- celovita predstavitev in razlaga vseh orodij podjetja / delodajalca, 

- osebni higienski standardi (nošenje zaprtih čevljev, dolge hlače, majica z dolgimi rokavi) - v idealnem primeru 

nosite delovno uniformo, ki jo zagotavlja delodajalec, 

- razumevanje in razjasnitev organograma organizacije (neposredni nadzornik, drugi zaposleni, neposredno 

povezani), 

- ogled objektov (prikaz sob za goste, kopalnih naprav, salonov, garderobe itd.), 

- natančna delovna navodila, npr. za brisanje prostora, kot je prikazano v primeru (slika), 

- natančno organizacijo in neformalne informacije podjetja: vstopna rutina, prostor za odmore, kuhinjska oprema, 

rutina odhoda, navade članov ekipe…), 

- informacije o oblačilih in opremi, 

- natančno določitev postopkov, če obstajajo. 

Dnevne rutina na delovnem mestu  

Primer iz Francije 
 
Običajen dan na delovnem mestu v Franciji bi lahko 
potekal tako: 
 
8.30  
Prihod v službo, preoblačenje, priprava    
gospodinjskega vozička po navodilih upravitelja z 
ustreznim / posebnim kompletom za čiščenje, 
posteljnino in brisačo itd. 
8.45  
Posvetovanje z nadzornikom glede seznama očiščenih 
prostorov v skladu z navodili: popolno / osnovno 
čiščenje novega odjemalca ali vzdrževalno čiščenje iste 
stranke 
9.00  
Začetek s skupnimi prostori: hodniki, stopnice, 
dvorana, sprejemna soba… po navodilih 
10.00  
Začetek s prvo sobo: diskretno potrkajte na vrata, da 
veste, ali je stranka še vedno notri, in vstopite, če je 
prosta. Po postopkih čiščenja osnovnega / popolnega 
čiščenja: 
- odprite okna in odnesite smeti 

Primer iz Nemčije 
 
Običajen dan na delovnem mestu v Nemčiji bi 
lahko potekal tako: 
(začetek dela je lahko prej) 
 
07.45  
Prihod v službo, preoblačenje 
08.00  
Začetek delovnega časa 
08.00-08.30  
Priprava delovnega mesta: 
preverite razpoložljivost in popolnost vozička 
gospodinje, uredite vse potrebne materiale 
(čistilni material, posteljnino, kopalniške 
potrebščine itd. 
08.30-09.30  
Posvetovanje z delovnim nadzornikom in uvajanje 
v vsakodnevne naloge, povratne informacije od 
prejšnjega dne, pregled nad trenutnimi 
aktivnostmi 
09.30-11.30  
Čiščenje pribl. 4 sobe za goste (vzdrževalno  
čiščenje): 
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- Kopalnica: izperite stranišče, nanesite čistilo v 
stranišče, tuš in umivalnik. Medtem ko čistilo deluje, 
pojdite v spalnico 
- spalnica: snemite posteljnino; očistite prah nad 
pohištvom, očistite tla glede na vrsto površine 
(sesalnik, čopič,…), zamenjajte posteljnino 
- Kopalnica: očistite stranišča, umivalnik, tuš in 
ogledala z ustreznimi krpami po barvnih oznakah 
(rdeča za stranišča, druge barve za prho itd.). 
Zamenjajte brisače. Zamenjajte toaletni papir. 
- Preverite vso opremo: televizijo, telefon, luči, sušilec 
za lase itd. In obvestite, če imate težave 
- zaprite okna 
- poročati o seznamu, ki ga je dal nadzornik, kaj je bilo 
narejeno 

 10.20  

Z naslednjo sobo sledite postopkom vzdrževalnega 
čiščenja: 

- Odprite okna in odnesite smeti 

- Kopalnica: izperite stranišče, , nanesite čistilo v 
stranišče, tuš in umivalnik. Medtem ko čistilo deluje, 
pojdite v spalnico 

- Spalnica: po potrebi očistite prah nad pohištvom, po 
potrebi očistite tla glede na vrsto površine (sesalnik, 
čopič,…), po potrebi zamenjajte posteljnino, dopolnite 
posteljnino 

- Kopalnica: očistite stranišča, umivalnik, tuš in 
ogledala z ustreznimi krpami po barvnih oznakah 
(rdeča za stranišča, druge barve za prho itd.). Po 
potrebi zamenjajte brisače. Dodajte toaletni papir. 

- Preverite vso opremo: televizijo, telefon, luči, sušilec 
za lase itd. In obvestite, če imate težave 

- Zaprite okna 

- poročanje o seznamu opravljenih nalog 

10.30  

Naslednje sobe (ponovite prejšnja opravila v vsaki 
sobi) 

- vedno na začetku: potrka na vrata in vpraša, ali 
je kdo v - če je mogoče v jeziku države, ali pa 
vedno v angleščini 
- ustrezen naslov gosta, če je kdo tam 
- vstop v sobo, voziček se pusti na hodniku; v 
prostor se smejo vnašati samo materiali, ki se 
neposredno uporabljajo 
- čiščenje se začne s kopalnico: 
- Odprite okno 
- izperite stranišče, očistite stranišče z ustreznimi 
materiali in pustite, da delujejo v skladu z navodili 
- očistite tuš z gobicami in detergenti, 
priporočljivimi za te površine 
- umivalnik očistite v skladu z navodili 
- izpraznite kopalniške smeti 
- po končanem čiščenju izperite stranišče 
- menjava brisač 
- spalnica: naredite posteljo 
- obrišite prah s pohištva, očistite tla glede na 
vrsto površine in navodila, podana od nadzornika 
/ navodila iz detergentov 
- Preverite tehnično opremo in mini-bar 
- poročajte, če stvari manjkajo in jih napolnite 
- poročati v primeru, da tehnika ne deluje 
pravilno 
- specifično za podjetje: napolnite pijače in 
prigrizke kot darila za goste 
- vzemite vse detergente in ponovno preverite, ali 
je nekaj ostalo ali manjka 
- zaprite okna v kopalnici in spalnici 
- zaklenite vrata, ko zapustite sobo 
 
11.30–12.00  
Poročanje nadzorniku, povratne informacije o 
delu / samorefleksija in ocena 
12.00  
Odmor za kosilo 
12.45-14.45  
Čiščenje pribl. 2 sobi za goste (osnovno čiščenje) 
- sledite vsem korakom kot pri vzdrževalnem 
čiščenju 
- poleg tega je zamenjati posteljnino 
- umazane posteljnine je treba vrniti v 
gospodinjski voziček in nato na čiščenje 
14.45-16.15  
Pomoč pri dekoriranju konferenčne dvorane 
- pri nadzorniku se posvetujte o nalogah, 
povezanih z dekoracijo in pripravo konferenčne 
dvorane 
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12.30  

Odmor za kosilo 

13.00  

Naslednje sobe (ponovite prejšnja opravila v vsaki 
sobi) 

15.30  

Uredite voziček: umazane posteljnine in brisače 
postavite v ustrezno pralnico. Zamenjajte material in 
čistilna sredstva in izdelke z novimi, da boste imeli 
naslednji dan popolnoma pripravljen voziček. 

16.00 

Pri nadzorniku predložite seznam z informacijami o 
popolnoma očiščenih sobah in sobah, ki jih je treba 
vzdrževati. Menjava oblačil. Konec delovnega dne. 

- postavite stole in mize po načrtu dvorane 
- postavite namizno posodo in cvetje po načrtu 
dvorane 
- podpora pri pripravi tehnične opreme 
- natisniti, izrezati, pripraviti imenske značke za 
goste 
- postavljati znake na pomembna mesta (po 
navodilih nadzornika) 
16.15-16.30  
Povratne informacije z nadzornikom za razmislek 
o dnevnih nalogah (prednosti / slabosti) 
16.30  
Konec delovnega dne 
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3.2 Kuhinjski pomočnik 

 

Dodatna priporočila in standardi, ki jih je treba izpolniti: 

- upoštevanje postopkov naročanja in datumov porabe (v hladilnikih, na policah, v pomivalnem stroju…), 

- upoštevanj postopka rotacije in datumov porabe, 

- upoštevanj hladne verige. 

Opis delovnega mesta in okolja  

Predpogoji: 

- izčrpna razlaga in uvod v orodja, naprave in opremo, ki se uporablja v kuhinji, 

- razumevanje in razjasnitev organigrama in hierarhije v kuhinji: kuhar, pomočnik kuharja, kuharji, neposredni 

nadzornik …, 

- delavec mora najprej poslušati in gledati z razlagami svojega nadzornika, da razume, kako deluje kuhinja, kakšen 

je protokol; in čez nekaj časa bo lahko delavec predvidel in delal sam, 

- pojasnilo protokola in postopkov, higienskih standardov in postopkov v vsaki situaciji, 

- celovita razlaga organizacije in neformalne organizacije podjetja: vstopna rutina, prostor za odmore, kuhinjska 

oprema, rutina odhoda, navade članov ekipe …, 

- standardi osebne higiene (dolge hlače, dolga majica, čevlji, rokavice). 

Dnevna rutina na delovnem mestu – eno delovno mesto z dveh perspektiv 

Primer iz Francije 
 
Navaden dan v francoskem delovnem okolju bi 
lahko izgledal takole: (kuhinjski pomočnik pri 
pomivanju posode) 
 
8.50  
Pojdite v garderobo, preoblecite se v čista 
oblačila. 
9.00   
Pripravite delovno postajo in izvedite pomivanje 
kuhinje 
- Vklopite pomivalni stroj in preverite, ali je stroj 
očiščen 
- Pospravite vse, kar je ostalo od prejšnje 
storitve 
- Preverite nivo čistilne tekočine 
- Preverite količino čistih brisač 
- Očistite kuhinjska orodja, ki jih uporabljajo 
sodelavci: opravite "kuhinjsko pomivanje 
posode" 
- Shranite kuhinjsko orodje 

Primer iz Italije 
 
Navaden dan v delovnem okolju v Italiji bi lahko 
izgledal takole: 
 

15.50  
Prihod v službo, pojdite v garderobo, 
preoblecite se v delovna čista oblačila. Začni 
službo za večerjo 
16.00-16.10  
Začetek delovnega časa - sestanek 
uslužbencev, na katerem vodja sestavi 
delovni načrt in razporedi naloge po meniju 
16.10-16.30  
Preverite, ali je stroj za pomivanje posode 
očiščen 
Preverite raven tekočine za čiščenje v 
pomivalnem stroju 
Preverite količino čistih brisač 
16.30-17.00  
Priprava delovne postaje: organizirati in 
razporediti pripomočke (sekalce, rezila za 
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- Osušite kuhinjsko orodje 
- Uporabite ustrezen regal za pomivalni stroj 
 

  
12.00  
Lahko tudi "pomivanje posode v kuhinji" ali 
"pomivanje restavracije" 
- Umazane elemente dajte v vročo vodo 
- Loputo za pomivanje posode pustite prazno, 
da natakarjem olajšate delo 
- Plošče očistite v pravih posodah, dajte v vročo 
vodo za predhodno pranje z gobicami ali 
jekleno volno, dajte v pomivalni stroj z 
ustreznim regalom 
- Po potrebi posušite krožnike / jedilni pribor 
- Shranite čiste in suhe elemente 
- Obvestite natakarje v restavraciji, ko bodo 
jedilni pribor in kozarci pripravljeni 
- Krožnike hranite v kuhinji 
14.00  
Očistite, izklopite in odcedite vodo iz stroja za 
pomivanje posode 
- Umazane brisače odložite v koš za perilo 
- Očistite tla dela za pomivanje posode: krtačo, 
splaknite 
- Očistite kuhinjska korita 
15.00  
Odmor 
17.50  
Začetek večerne službe. Iste naloge 
22.30  
Konec delovnega dne 

meso, mlinček, mešalnik, deske za rezanje, 
ponev itd.), Opremiti delovno postajo po 
meniju 
17.00-18.30 Podporni pomočnik / kuhar med 
kuhanjem: čiščenje delovne postaje, 
prinašanje potrebnih pripomočkov, 
pomivanje in sušenje pripomočkov 
 
18.30-19.00  
Očistite delovno postajo in nato razkužiti 
Očistite pripomočke s pomivalnim strojem 
Očistite rešetke in električni / plinski štedilnik 
s kuhinjskim sterilizatorjem 
Shranjujte pripomočke 
Čisti umivalnik 
Počistite tla 
19.00-19.30  
Seja z nadzornikom in osebjem večera 
 
19.30-22.30  
Očistite delovno postajo in nato razkužite 
Očistite posodo / kozarce / jedilni pribor 
najprej v vroči vodi, nato v pomivalnem stroju 
(med postrežbo bo potrebno več pomivanja 
posode) 
Shranjujte pripomočke / posode / kozarce / 
jedilni pribor 
 
22.30–23.00  
Pokrov očistite z razmaščevalcem 
Očistite rešetke in električni / plinski štedilnik 
s kuhinjskim sterilizatorjem 
Čisti umivalnik 
Očistite hladilnike, zlasti tesnila z 
razmaščevalcem in nato s sterilizatorjem 
Očistite tla, čiščenje tal z razkužilom 
 
23.00  
Pojdite v slačilnico, preoblecite se v osebna 
oblačila, konec delovnega dne 
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3.3 Pomočnik kuharja 

Dodatna priporočila in standardi, ki jih je treba izpolniti: 

- upoštevanje postopkov naročanja in datumov porabe (v hladilnikih, na policah, v pomivalnem stroju…), 

- upoštevanj postopka rotacije in datumov porabe, 

- upoštevanj hladne verige. 

Opis delovnega mesta in okolja 

Predpogoji: 

- celovita predstavitev in razlaga vseh orodij, menijev in drugega osebja, ki je lahko povezano s kuhinjo; 

- razumevanje in razjasnitev organigrama kuhinje: kuhar, pomočnik kuharja, kuharji, neposredni nadzornik …; 

- Ko se zaposleni prvič pridruži timu, mora poslušati in upoštevati delovna navodila, kako uporabljati opremo in 

zahtevati informacije, opazovati, kako sodelavci delajo, uresničiti zahtevane naloge, opraviti delo po navodilih. 

Sodeluje z določenim prvim nadzornikom. 

- Kot pomočnik kuharja bo uslužbenec najprej deležen usposabljanja, ki mu bo omogočilo, da uresniči svoje 

naloge. Prejel bo natančna delovna navodila. 

- Pojasnilo protokolov in postopkov, higienskih postopkov, če obstajajo. 

- natančno organizacijo in neformalne organizacijo podjetja: vstopna rutina, prostor za odmore, kuhinjska 

oprema, rutina odhoda, navade članov ekipe …; 

- Nato bo pomočnik kuharja lahko predvidel naloge in v ustreznem trenutku predlagal svojo pomoč. 

- Osebni higienski standardi (dolge hlače, dolga majica, čevlji). 

 

Dnevna rutina na delovnem mestu – eno delovno mesto z dveh perspektiv 

Primer iz Francije 
 
Navaden dan v francoskem delovnem okolju bi 
lahko izgledal takole: 
8.50  
Pojdite v garderobo, preoblecite se v čista 
oblačila. 
9.00 Bodite pripravljeni na delo in pojdite z 
ekipo, sprejmite delovna navodila za pomoč pri 
pripravi servisa, medtem ko je delovna postaja 
čista, začnite delo v skladu z delovnimi navodili: 
- rezanje zelenjave 
- luščenje zelenjave 
- priprava mesa 
- čiščenje živilskih izdelkov 
- priprava rib 
- priprava delovnih postaj 

Primer iz Italije 
 
Navaden dan v italijanskem delovnem okolju bi 
lahko izgledal takole: 
 

15.50  
Prihod v službo, pojdite v garderobo, 
preoblecite se v delovna čista oblačila. 
Začnite s službo za večerjo 
16.00-16.10  
Začetek delovnega časa - sestanek 
uslužbencev, na katerem vodja sestavi 
delovni načrt in razporedi naloge po meniju 
16.10-16.30  
Preverite količino in kakovost naročene sveže 
hrane, pri čemer bodite pozorni na datume 
uživanja in rotacije 



 

86 

- čiščenje delovnih postaj 
- shranjevanje v hladilnik 
- preverjanje temperature hladilnikov 
- bodite pozorni na datume porabe in rotacije. 
Pomočnik kuharja lahko opravi vse naloge, ki jih 
je naročil nadzornik. 
 
12.00  
Začetek storitve: pojdite po delovna navodila za 
pomoč pri pripravi. V skladu z navodili za delo: 
- pripravite krožnike 
- položite začimbe ali zelišča na krožnike 
- očistite delovne postaje 
- očistite kuhinjo 
- umazano kuhinjsko orodje prinesite v 
pomivalni stroj 
- shranite čisto orodje 
- na štedilnik prinesite potrebno orodje 
- odgovarjajte na zahteve sodelavcev 
13.00  
Priprava za popoldanski del službe z enakimi 
nalogami 
13.30  
Očistite delovne postaje, očistite kuhinjsko 
orodje, očistite tla: krtačite in razkužite tla, 
napolnite hladilnike 
Zapiranje kuhinje 
Gremo v garderobo, da preoblečemo obleko 
14.00  
Odmor 
17.55 
Pojdite v garderobo, preoblecite se v čista 
oblačila. Začetek večerne službe. 
18.00 Priprava in pomoč pri storitvah (iste 
naloge) 
22.00  
Konec delovnega dne 

Shranjujte svežo hrano v hladilnikih / 
kontrolirajte hladilnike in shrambe 
Preverite temperature hladilnikov glede 
standardiziranih tabel, ki jih je opredelilo 
Ministrstvo za zdravje 
 
16.30-17.00  
Organiziranje in urejanje pripomočkov: 
sekljalniki, rezila, mlinček, mešalnik, rezalne 
deske, ponev in podobno opremljanje 
delovne postaje po meniju 
 
17.00–18.30  
Organiziranje in urejanje sestavin na delovni 
postaji glede na meni (pravilne količine mesa 
/ zelenjave / rib itd. Iz hladilnika) 
Pripravite sestavine za kuhanje: čiščenje 
zelenjave, sekanje zelenjave, luščenje 
zelenjave, rezanje zelenjave, mešanje 
sestavin za pripravo omak, kuhanje omak, 
mešanje sestavin za pripravo svežih testenin 
(po potrebi) 
18.30-19.00  
Očistite delovno postajo, nato z 
razmaščevalcem / razkužilom, čisti pečico, z 
rešetkami, mikrovalovno pečico, električni / 
plinski štedilnik z razmaščevalcem 
posodo očistite z vročo vodo in nato v 
pomivalnim stroju 
Očistite umivalnik z razkužilom 
 
 
19.00-19.30  
Večerja in navodila osebja z nadzornikom 
pred začetkom službe v kuhinji 
 
19.30–23.00  
Priprava sestavin za kuhanje in podpora 
kuharjem pri kuhanju ekspresnih jedi, kot so 
testenine in meso, polaganje zelišč in začimb 
v krožnike 
 
23.00  
Pojdite v slačilnico, preoblecite se v osebna 
oblačila, konec delovnega dne 
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3.4 Natakar/natakarica v baru 

Dodatna priporočila in standardi, ki jih je treba upoštevati: 

- upoštevanje postopkov naročanja in datumov porabe (v hladilnikih, na policah, v pomivalnem stroju…), 

- upoštevanje postopka rotacije in datumov porabe, 

- dnevne rutine, fiksni odmori, 

- osnovna znanja o lokalnih posebnostih hrane, če so ustrezna, 

- prilagodljivost delovnega časa, od enega do drugega dne. 

Opis delovnega mesta in okolja 

Predpogoji:  

- celovita predstavitev in razlaga vseh jedilnikov, pijač in koktajlov; 

- standardi osebne higiene; 

- razumevanje in razjasnitev organigrama organizacije (neposredni nadzornik, drugi zaposleni, neposredno 

povezani); 

- Ko se zaposleni prvič pridruži timu, mora poslušati in upoštevati delovna navodila, kako uporabljati opremo in 

zahtevati informacije, opazovati, kako sodelavci delajo, opraviti zahtevane naloge. Sodeluje z določenim prvim 

nadzornikom. 

- Uvedba delovnega časa in premora. 

- Natančne informacije o organizaciji in neformalni organizaciji podjetja: vstopna rutina, prostor za odmore, 

kuhinjska oprema, rutina odhoda, navade članov ekipe … 

- Pojasnitev delovnih navodil za spoštovanje pravil, razlaga protokola in postopkov, higienskih postopkov, če 

obstajajo.  
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Dnevna rutina na delovnem mestu – eno delovno mesto z dveh perspektiv 

Primer iz Francije 
 
Običajen dan v delovnem okolju francoskega 
kavarne bi lahko izgledal takole: 
 
17.00  
Vklopite vse električne aparate: pomivalni stroj, 
kavni aparat, računalnik, blagajno 
17.15  
Preverite in vključite seznam predvajanja 
glasbe, med kratkim sestankom preverite ekipo 
17.20  
Priprava bara: vse pivske sodčke je treba 
priključiti, pripraviti potrebne elemente 
koktajlov (rezanje mete in rezanje limone), 
preverite ustreznost med predlaganimi pijačami 
in zalogami, poiščite pijače v shrambi 
17.40  
Preverite, ali so stranišča čista in s toaletnim 
papirjem, izpraznite posodo za smeti 
17.45  
Storitve za stranke: sprejme naročila, pripravi 
pijače in koktajle, kupcem prinese koktajle in 
pripravi račun. Očistite prazne mize s čistilnimi 
sredstvi 
Napolnite pomivalni stroj, vklopite stroj, 
shranite kozarce in jedilni pribor 
Odpadke vrzite v ustrezno posodo za smeti, 
stekleničke in papir ločeno 
20.30  
Odmor za večerjo 
21.00  
Nazaj v lokal 
01.30  
Očistite delovno postajo: očistite mizo, očistite 
pivsko pipo ali drugo opremo z alkoholom, 
očistite kavni aparat, očistite vse elemente, 
izklopite pomivalni stroj, očistite bar (mize, tla, 
stoli…) 
01.45  
Izklopite glasbo, zberite denar zadnjih strank in 
zaprite blagajno pod nadzorom 
02.00  
Konec dneva 

Primer iz Nemčije 
 
Običajen dan v delovnem okolju bara ali 
restavracije v Nemčiji bi lahko izgledal takole: 
 
11.00  
Prihod v službo, preoblačenje, preverite, ali so 
tla in kopalnice čiste, vklopite električne 
naprave 
11.15-11.30  
Priprava delovnega mesta, posvet z delovnim 
nadzornikom, preverjanje ustreznosti med 
predlaganimi pijačami in zalogami, priprava 
osnovnih sestavin koktajlov 
11.30–14.30 
Postrežemo hrano in pijačo, redno preverjamo 
čistočo lokalov in restavracij ter lasten fizični 
videz, redno si umivamo roke 
14.30-15.00  
Čiščenje / povratne informacije pri nadzorniku, 
odmetavanje odpadkov v smeti v skladu z 
lokalnimi predpisi o okolju, napolnite pomivalni 
stroj, shranite vse uporabljene materiale 
15.00-17.30  
Odmor 
17.30–21.15  
Serviranje hrane in pijač za večerjo, redno 
preverjanje čistoče lokalov in restavracij ter 
lastnega fizičnega videza, redno si umivajte roke 
21.15-21.30  
Povratne informacije nadzornika za razmislek o 
dnevnih opravilih (prednosti / slabosti), čiščenje 
vseh strojev, izklopite vse elektronske naprave 
(vključno z glasbo), zaprite blagajno pod 
nadzorom, preoblačenje 
21.30  
Konec delovnega dne 
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Dnevna rutina na delovnem mestu 

 

Primer iz Francije 
 
Običajen dan v delovnem okolju francoske restavracije lahko izgleda takole: 
 
9.55  
Pojdite v garderobo, preoblecite se v čista oblačila. Začnemo s službo za kosilo. 
10.00  
Očistite restavracijo: tla, mize, bar, miza… 
10.30  
Pripravite jedilni pribor, predvidite pripravo miz: štejte jedilni pribor in razpoložljive kozarce in 
preverite njihovo čistost. Pripravite brisače z ustreznim zgibom. Pripravite stresalnike soli in popra, 
ki jih napolnite in očistite. 
11.00  
Pripravite mize 
Kruh narežemo 
Pripravite vrče za vodo 
Preverite razpoložljivost mineralne vode, vina in drugih pijač ter po potrebi obvestite nadzornika 
12.00  
Pozdravite stranke, spremljajte jih do miz, prinesite jedilnik, obvestite stranke o jedeh 
Sprejmite naročila 
V kuhinjo prinesite naročila 
Bodite pozorni na jedi, pripravljene za postrežbo (ko zvonec zazvoni…) 
Vročite krožnike: vzemite krožnike, odložite krožnike na mize v skladu z naročilom 
Preverite, ali imajo vsi gostje kruh in vodo, odgovorite na zahteve 
Ko stranke končajo z jedjo, prosite za naslednji krožnik v kuhinji (zahtevek) 
Odstranite / počistite mizo: vzemite krožnik, ga prinesite k prostoru za pomivanje posode, po 
potrebi spremenite jedilni pribor v skladu s protokolom restavracije 
Postrezite naslednji krožnik 
Preden sladico postrežete, s stola odstranite kruh, sol in poper 
Predlagajte kavo 
Stranke usmerite k postopku plačila 
Očistite mizo, jo pripravite za naslednje goste 
Kozarce očistite, očistite tudi jedilni pribor 
Neprestano preverjajte stranišča: čistite s toaletnim papirjem, z razpršilcem, s tekočino… 
14.00  
Ko strank ni več, očistite gostinsko sobo in jo pripravite za naslednjo storitev: očistite tla, preverite 
stabilnost miz in stolov, preverite in očistite vse elemente v sobi 
15.00  
Vrnite se v garderobo, odmor 
18.00  
Pojdite v garderobo, preoblecite v čista oblačila. Začetek večernega dela službe. 
22.30  
Konec dneva 
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3.5 Pomočnik krajinskega upravitelja 

 

Opis delovnega mesta in okolja 

Predpogoji:  

- celovito uvajanje in razlaga vseh strojev, orodij, opreme, električnih aparatov, toplotnih aparatov … s strani 

podjetja / delodajalca, 

- nosite varna oblačila in uniforme (v primeru, da podjetje ne bo dalo uniforme za vas, prinesite nekaj 

primernega), 

- poslušajte in sledite protokolu, ki ga je dal nadzornik, 

- izčrpna razlaga dnevnih opravil, zahtevanega trajanja in lokacije, 

- natančna organizacija in neformalne informacije o podjetju: vstopna rutina, prostor za odmore, rutina odhoda, 

navade članov ekipe …, 

- posebno usposabljanje in informacije o strojih in drugih orodjih, ki jih je treba pravilno in natančno uporabljati. 

Dnevna rutina na delovnem mestu  

Primer iz Francije 
 
Običajen dan v delovnem okolju francoskih 
javnih institucij bi lahko izgledal takole: 
 
05.55  
Prihod na delovno mesto. Pri vratarju dvignite 
ključe, pojdite v garderobo in se oblecite v 
delovna oblačila (osebna oprema in zaščita), 
zaščitne čevlje, hlače za delo, jakna za delo, 
rokavice. 
06.00  
Srečanje s predpostavljenim, ki daje vse 
informacije o vsakodnevnih opravilih, 
seznanjanje z varnostnimi pravili: varnostni 
postopki pri uporabi opreme in materialov ter 
varnostna osebna oprema: čelada, ščitnik za 
ušesa, čelada z vizirji, zaščitna očala… 
Začnite delati v paru, pri čemer upoštevate 
pravila varnosti pri delu, medtem ko 
uporabljate stroje, opremo in materiale 
 - Pobirajte listje in prenesite veje po 
določenem načrtu od točke A do točke B 
11.00  
Odmor za kosilo 
11.30  
Vrnite se na delo in nadaljujte z nalogami 
- Zalijte vrt: cvetje, rastline, drevesa… 

Primer iz Avstrije 
 
Običajen dan v delovnem okolju zasebne 
ustanove v Avstriji bi lahko izgledal takole: 
 
05.30 
Prihod na delovno mesto. Priprava na delo 
(menjava oblačil v delovno uniformo, 
pridobivanje delovne opreme, priprava načrta 
za dan z nadzornikom / uradnikom oddelka) na 
sedežu podjetja. 
 
06.15  
Prevoz na delovno mesto (običajno traja pol 
ure). 
Pričetek dela 
Čiščenje živih mej, zalivanje rastlin, obrezovanje 
itd. Ta poklic je večinoma odvisen od letnega 
časa (zima: odstranjevanje snega, jesen: 
pobiranje listja itd.) 
 
09.00 Odmor 
09.30 
 
12.30  
Vrnite se na delo, nadaljujte z delom in izpolnite 
preostale naloge, ki so običajno povezane s 
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- Obrežite drevesa 
- Pokosite travo 
13.30  
Preverite celotno delovno področje in preverite, 
ali so vsi materiali in stroji na ustrezni lokaciji in 
nič ne manjka, preverite nivo plina v stroju, 
očistite in vzdržujte stroje. 
14.20  
Kratek sestanek z ekipo in nadzornikom za 
analizo realiziranih nalog in preloženih nalog. 
14.30  
Povratek v garderobo, preoblecite se in zaprite 
garderobo. 
Konec delovnega dne. 

sezono in delovnim načrtom, ki je pripravljen 
zjutraj. 
12.30  
Zaključek dneva z zadnjimi nalogami in kratek 
pregled (povratne informacije) dneva z 
nadzornikom. 
 
13.00 
 
13.30 Povratek na sedež podjetja, preoblačenje. 
Podpisovanje časovnice. Konec delovnega dne. 
 
Odhod domov. 
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4 Zaključek 
Ta priročnik je zbirka kratkih razlag evropskih instrumentov preglednosti in petih opisov delovnih mest v turističnem 

sektorju. Raziskava je pokazala, da opisov teh delovnih mest na 2. ravni EQF ni. Obenem sami profili delovnih mest 

v nekaterih državah Evropske unije ne obstajajo. Tako so tudi kulturne razlike vse bolj očitne. Evropski instrumenti 

preglednosti, kot je sistem ECVET s posebnim poudarkom na Učnih izidih Europass s svojimi petimi dokumenti lahko 

poenostavijo postopek ocenjevanja formalnega ali neformalnega pridobljenega znanja, veščin in kompetenc 

beguncev. 

Za začetek je moralo partnerstvo določiti in postaviti standarde za pet izbranih delovnih mest. Tu sta bila 

uporabljena sistem ECVET (ki se odraža v Učnih izidih delovnih mest) in sistem EQF, ki je pravna podlaga za opise. 

Ta priročnik vsem bralcem ponuja splošen opis 2. ravni profilov delovnih mest, ki v nekaterih državah še niso 

obstajali. Zato so za delodajalce in zaposlene lahko osnova, na katero se lahko zanesejo, ko vzpostavljajo delovno 

razmerje. Večina evropskih držav je od 3. raven in 4 imela ustrezne delovne profile za turistični sektor. Za zdaj je 2. 

raven primerno izhodišče za vse begunce brez ustreznih jezikovnih znanj ali učnih izkušenj, ki bi lahko koristile na 

delovnemu mestu. 

Kljub temu, da so vsa opisana delovna mesta uporabna le, kadar se uporabljajo v okvirjih svojih nacionalnih 

predpisov in lokalnih standardov, so države partnerice zopet morale spreminjati opise delovnih mest. Zaradi tega 

je ta priročnik le splošen opis, ki naj bi pomagal, da se uskladijo opisi delovnih mest 2. ravni. Kljub temu so ti opisi 

že delno prilagojeni nacionalnim standardom v ločenih prevodih tega priročnika. Ali pa dajejo smernice in 

priporočila delodajalcem in delojemalcem. Tako so bralci dobili prvi vtis o teh delovnih mestih na 2. ravni sistema 

EQF, medtem ko bodo potencialni delodajalci in zaposleni dobili neposredno uporabno, spremenjeno in prilagojeno 

različico profilov v nacionalnih jezikih tega partnerstva. 

Kratek opis o kulturnih razlikah in njihovih učinkih na delovno razmerje je podan v tretjem poglavju tega priročnika. 

Tukaj lahko na primerih nacionalnih standardov v posameznih državah vidita obe strani različne delovne rutine in 

posebne delovne pogoje, preden se kandidati zaposlijo. Bralec tako dobi prvi vtis in zavedanje o izzivih, ki se lahko 

pojavljajo v angleškem priročniku. Pri branju nacionalne različice se upoštevajo nacionalni standardi, ki ponujajo 

neposredno podporo in smernice. 

Partnerstvo upa, da bo prispevalo k ozaveščenosti o razlikah, ki obstajajo v Evropi in ki postanejo še bolj kritične pri 

obravnavi državljanov tretjih držav. Ta dokument tako lahko postane podlaga za uporabo Opisov delovnih mest 2. 

ravni EOK. Tako bo beguncem olajšal vstop na trg dela. 
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Priloge 

Priloga 1: Učni dogovor 

Source: www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/sign-learning-agreement 

 

Učni dogovor 

Lernvereinbarung ECVET 

  

1. Podatki o udeležencih / Informationen über die Beteiligten 

Podatki o domači organizaciji / Kontaktdaten der entsendenden Einrichtung 

Ime organizacije 
Name der Einrichtung 

 

Naslov  
Adresse  

Telefon/fax  
Telefon/Fax  

E-naslov  

Spletna stran  

Kontaktna oseba 
Kontaktperson  

Telefon/fax 
Telefon/Fax  

E-naslov  

Podatki o organizaciji gostiteljici / Kontaktdaten der aufnehmenden Einrichtung 

Ime organizacije 
Name der Einrichtung 

 

Naslov 
Adresse 

 

Telefon/fax 
Telefon/Fax 
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E-naslov  

Spletna stran  

Kontaktna oseba 
Kontaktperson 

 

Inštruktor/mentor 
Tutor/Mentor 

 

Telefon/fax 
Telefon/Fax 

 

E-nalsov  

Podatki o učencu / Kontaktdaten der/des Lernenden 

Ime in priimek  

Naslov 
Adresse 

 

Telefon/fax 
Telefon/Fax 

 

E-naslov  

Datum rojstva 
Geburtsdatum  

(dd/mm/yyyy) 

Obkljukajte ustrezno 
Bitte ankreuzen 

☐ moški / Männlich 

☐ ženska / Weiblich 

Podatki o staršu ali zakonitemu skrbniku učenca, če je potrebno 
Kontaktdaten der Eltern oder des/der Erziehungsberechtigten des/der Lernenden, falls erforderlich 

Ime in priimek   

Naslov / Adresse  

Telefon /Telefon  

E-naslov  

Če je vpletena posredniška organizacija, prosimo navedite kontaktne podatke 
Sofern eine Mittlereinrichtung beteiligt ist, benennen Sie die Kontaktdaten 

Ime organizacije 
Name der Einrichtung 

 

Naslov / Adresse  

Telefon/fax 
Telefon/Fax 

 

E-naslov  
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Spletna stran  

Kontaktna oseba 
Kontaktperson 

 

Telefon/fax 
Telefon/Fax 

 

E-naslov  

 

2. Trajanje učnega obdobja v tujini 
Dauer des Lernaufenthalts im Ausland 

Začetni datum 

izobraževanja v tujini  
Beginn des 

Lernaufenthalts im 

Ausland 

(dd/mm/yyyy) 

Končni datum 

izobraževanja v tujini 
Ende des Lernaufenthalts 

im Ausland 

(dd/mm/yyyy) 

Trajanje bivanja v tujini 
Länge der Zeit im Ausland  

(število tednov/Anzahl in Wochen) 
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3.  Kvalifikacija učenca - vključno s podatki o napredku učenca (že 
pridobljeno znanje, veščine in kompetence) 
Qualifikation, die der/die Lernende absolviert – einschließlich Informationen zum 
Lernfortschritt (Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz, die bereits erworben 
wurden) 

Naslov kvalifikacije, ki jo 

je učenec prejel 

(navedite tudi naslov v 

jeziku partnerstva, če se 

zdi primerno) 
Bezeichnung der 

Qualifikation, die der/die 

Lernende absolviert (bitte 

nennen Sie die 

Bezeichnung in der 

Sprache der Partnerschaft, 

falls geeignet) 

 

Raven EQF (če se zdi 

primerno) 
EQF Niveau (falls geeignet) 

 

Raven NQF (če se zdi 

primerno) 
NQF Niveau (falls 

geeignet) 

 

Informacije o napredku 

učenca glede na učno 

pot (informacije, ki 

izkazujejo pridobljeno 

znanje, spretnosti in 

kompetence so lahko 

vključene v Prilogi) 
Information(en) zum 

Fortschritt der/der 

Lernenden bezogen auf 

den Lernweg 

(Informationen zur 

Beschreibung der bereits 

erworbenen Kenntnisse, 

Fertigkeiten und 

Kompetenz kann als 

Anlage ergänzt werden) 
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Priloge – prosimo 

obkljukajte ustrezne 
Ergänzende Anlagen – 

bitte ankreuzen, falls 

zutreffend 

☐ Europass priloga k spričevalu / Europass Zeugniserläuterung 

☐ Europass CV / Europass Lebenslauf 

☐ Europass mobilnost / Europass Mobilitätsnachweis 

☐ Europass jezikovni potni list / Europass Sprachenpass 

☐ European potni list spretnosti / Europäischer Skills Pass 

☐ (Enota[-e]) učnih izidov, ki jih je učenec že pridobil 

      Lernergebniseinheit(en), die der/die Lernende bereits erworbenen hat 

☐ Drugo /Andere: prosimo navedite  
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4. Opis učnih izidov, ki bodo doseženi v času mobilnosti 
Beschreibung der Lernergebnisse, die während des Lernaufenthalts erworben werden 
sollen 

Naslov enot(-e)/skupine 

učnih izidov/delov enot, 

ki bodo usvojene 
Titel der 

Lernergebniseinheit(en)/ 

Gruppe von 

Lernergebnissen/ Teile 

von Einheiten, die 

erworbenen werden 

sollen 

 

Število ECVET točk, ki 

bodo pridobljene med 

bivanjem v tujini  
Anzahl der ECVET-Punkte, 

die während des 

Lernaufenthalts erworben 

werden 

Prosimo navedite (če je potrebno) 

Bitte spezifizieren (falls erforderlich) 

Učni izidi, ki bodo 

doseženi 
Angestrebte 

Lernergebnisse 

 

Opis učnih aktivnosti 

(npr. podatki o lokaciji (-

jah) učenja, nalog, ki jih 

je potrebno opraviti 

in/ali tečajev, ki se jih 

bo učenec udeležil) 
Beschreibung der 

Lernaktivitäten (z.B. 

Informationen zu 

Lernort(en), 

durchzuführende 

Aufgaben und/oder zu 

absolvierenden Kursen 

 

Priloge – prosimo 

obkljukajte ustrezne 
Ergänzende Anlagen – 

bitte ankreuzen, falls 

zutreffend 

☐ Opis enot(-e)/ skupine učnih izidov, ki so v središču pozornosti v času 

učenja / Beschreibung der Lernergebniseinheit(en)/Gruppe von 

Lernergebnissen, die im Zentrum des Lernaufenthalts stehen 

☐ Opis učnih aktivnosti /Beschreibung der Lernaktivitäten 

☐ Načrt razvoja posameznika v času bivanja v tujini   
Individueller Lernplan während des Lernaufenthalts 

☐ Drugo / Andere: prosimo navedite  
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5. Ocena in dokumentacija 
Bewertung und Dokumentation 

Oseba(-e), ki so 

odgovorne za 

ocenjevanje učenčeve 

uspešnosti  
Person(en), die für die 

Bewertung der 

Lernleistung 

verantwortlich 

Ime: 

Organizacija, vloga:  
Einrichtung, Funktion 

Ocena učnih izidov  
Bewertung der 

Lernergebnisse 

Datum ocenjevanja:  dd/mm/yyyy 
Datum der Bewertung: 

Metoda: prosimo navedite 
Methode:  

Kako in kdaj bo 

ocenjevanje 

zabeleženo? 
Wie und wann wird die 

Bewertung erfasst? 

 

Prosimo priložite 
Bitte ergänzen 

☐ Podrobne podatke o procesu ocenjevanja (npr. metode, kriteriji, 

ocenjevalni mreži) 
Detaillierte Informationen zum Bewertungsverfahren (z.B. Methode, Kriterien, 

Bewertungsbogen) 

☐ Predloga za dokumentiranje doseženih učnih izidov (kot je obvestilo o 

uspehu ali Europass mobilnost) 
Formular zur Dokumentation der erworbenen Lernergebnisse (wie den 

persönlichen Leistungsnachweis oder Europass mobilitätsnachweis) 

☐ Načrt razvoja posameznika v času bivanja v tujini   
      Individueller Lernplan während des Lernaufenthalts 

☐ Drugo / Andere: prosimo navedite  
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6. Nostrifikacija in priznavanje 
Validierung und Anerkennung 

Oseba (-e), odgovorna 

za potrjevanje učnih 

rezultatov, pridobljenih 

v tujini Person(en), die für 

die Validierung der im 

Ausland erworbenen 

Lernergebnisse 

verantwortlich  

Ime Priimek: Prosimo vstavite 
Name:  

Organisation, role: Prosimo navedite 
Einrichtung, Funktion:  

Kako bo potekal 

postopek 

potrjevanja?Wie wird der 

Validierungsprozess 

durchgeführt? 

Prosimo navedite 
 

Evidentiranje potrjenih 

dosežkovErfassung der 

validierten Leistung  

Datum: dd/mm/yyyy 
Datum:  

Method: Prosimo navedite 
Methode:  

Oseba (-e) odgovorna za 

priznavanje učnih 

rezultatov, pridobljenih 

v tujini  
Person(en), für die 

Anerkennung der im 

Ausland erworbenen 

Lernergebnisse 

verantwortlich  

Name: Prosimo vstavite 

Organisation, role: Prosimo navedite 
Einrichtung, Funktion:  

Kako bo potekalo 

prepoznavanje? 

Wie wird die Anerkennung 

durchgeführt? 

Prosimo navedite 
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7. Podpis /Unterschriften 

Domača organizacija / država 
Entsendende Einrichtung/Land 

Organizacija gostiteljica / 

država 
Aufnehmende Einrichtung/Land 

Učenec 
Lernende(r) 

   

Ime, vloga 
Name, Funktion 

Ime, vloga 
Name Funktion 

 

Ime Priimek 

Name 

   

Kraj, datum 
Ort, Datum 

Kraj, datum 
Ort, Datum 

Kraj, datum 
Ort, Datum 

   

 

 

Če je potrebno: Posredniška organizacija 
Falls zutreffend: Mittlereinrichtung 

Če je potrebno: starši ali zakoniti skrbnik 
Falls zutreffend: Eltern oder Erziehungsberechtigte(r) 

  

Ime, vloga 
Name, Funktion 

Ime, vloga 
Name, Funktion 

  

Kraj, datum 
Ort, Datum 

Kraj, datum 
Ort, Datum 
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8. Dodatne informacije / Ergänzende Informationen 

 

 

 

  



 

104 

9. Priloge / Anlagen 
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Priloga 2: Europass CV 

Vir: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae/templates-instructions 

OSEBNI PODATKIVpišite ime in priimek 
[Rubrike niso obvezne. Prazne rubrike odstranite.] 

 Vpišite ulico, hišno številko, poštno številko, kraj, državo 

 Vpišite telefonsko številko     Vpišite številko prenosnega telefona        

 Vpišite e-naslov(e) 
Vpišite naslov svoje osebne spletne strani   

Vpišite vrsto storitve za neposredno sporočanje (IM), ki jo uporabljate Vpišite uporabniški 
račun za neposredna sporočila   

Spol Vnesite spol | Datum rojstva dd/mm/llll | Državljanstvo Vnesite državljanstvo 

 
PRIJAVA NA DELOVNO MESTO

PRIJAVA NA DELO
ŽELENO PODROČJE DELA

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
OSEBNA IZJAVA

Izberite med: prijava na delovno mesto / prijava na delo / želeno 
področje dela / prijava na izobraževanje / osebna izjava (vse 
preostale rubrike v levem stolpcu odstranite). 

 
DELOVNE IZKUŠNJE

[Ločeno opišite vsako od delovnih izkušenj. Začnite z delom, ki ste ga opravljali nazadnje.] 

Vpišite datum (od - do)Vpišite naziv delovnega mesta oziroma vašo funkcijo 
Vpišite naziv delodajalca in kraj, kjer ste delali (če je delovna izkušnja zelo pomembna, lahko dodate 
naslov v celoti ter spletno stran) 

▪ Vpišite vaše glavne naloge in pristojnosti 

Vrsta dejavnosti ali sektor Vpišite vrsto dejavnosti ali sektor 
 

IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE

[Ločeno opišite vsak program izobraževanja. Začnite z zadnjim.] 

Vpišite datum (od - do)Vpišite naziv pridobljene izobrazbe Navedite raven 
Evropskega ogrodja 
kvalifikacij (EOK), če 

je določena

Vpišite naziv in naslov izobraževalne ustanove (po potrebi tudi državo) 

▪ Vpišite glavne predmete oziroma kompetence, ki ste jih pridobili 
 

KOMPETENCE
[Odstranite vse neizpolnjene rubrike.] 

Materni jezikVpišite materni jezik (materne jezike) 

 

Tuji jeziki RAZUMEVANJE GOVORJENJE PISNO SPOROČANJE 

Slušno razumevanje Bralno razumevanje 
Govorno 

sporazumevanje 
Govorno sporočanje  

Vpišite jezik Vnesite stopnjo Vnesite stopnjo Vnesite stopnjo Vnesite stopnjo Vnesite stopnjo 
 Vpišite potrdila o jezikovnem znanju ter stopnjo, če je navedena. 

Vpišite jezik Vnesite stopnjo Vnesite stopnjo Vnesite stopnjo Vnesite stopnjo Vnesite stopnjo 
 Vpišite potrdila o jezikovnem znanju ter stopnjo, če je navedena. 

 Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik  -  B1/B2: Samostojni uporabnik  -  C1/C2: Usposobljeni uporabnik 
Skupni evropski jezikovni okvir 

 

Komunikacijske kompetenceNavedite vaše komunikacijske kompetence. Navedite kje in kako ste jih dobili. Primer: 
▪ dobre komunikacijske kompetence sem pridobil na delovnem mestu komercialnega 
direktorja 
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Organizacijske/vodstvene 
kompetence

Navedite vaše organizacijske/vodstvene kompetence. Navedite kje in kako ste jih dobili. Primer: 
▪ dobre organizacijske sposobnosti sem pridobil kot tajnik Zgodovinskega društva, ukvarjal 
sem se z promocijo in organizacijo raznih dogodkov, na katerih so nastopali razni govorniki 

 

Strokovne kompetenceNavedite vaše strokovne kompetence, ki niso bile vključene v nobeno drugo rubriko. Navedite, kje in 
kako ste jih dobili. Primer: 
▪ dobro poznavanje procesa nadzora kakovosti (na sedanjem delovnem mestu odgovoren za 
kontrolo kakovosti) 

 

Digitalne kompetence SAMOVREDNOTENJE 

Obdelava 
informacij 

Komunikacija 
Ustvarjanje 

vsebin 
Varnost 

Reševanje 
problemov 

 Vnesite stopnjo Vnesite stopnjo Vnesite stopnjo Vnesite stopnjo Vnesite stopnjo 

 Stopnja: Osnovni uporabnik  -  Samostojni uporabnik  -  Usposobljeni uporabnik 
Digitalne kompetence - Samoocenjevalna lestvica 

 Vpišite potrdila s tega področja (v kolikor jih imate) 

Navedite vaše računalniške kompetence. Navedite kje in kako ste jih dobili. Primeri: 
▪ dobro poznavanje programskega paketa (urejevalnik besedil, preglednic, predstavitev) 
▪ poznavanje programskih orodij za obdelavo fotografij, uporabljam jih kot ljubiteljski fotograf 

 

Druge kompetenceNavedite morebitne druge kompetence, ki še niso vključene v nobeno od prejšnjih rubrik. Primer: 
▪ tesarstvo 

 

Vozniško dovoljenjeNavedite kategorijo vozniškega dovoljenja (vozniških dovoljenj). Primer: 
B 

 
DODATNI PODATKI

 

Objave
Predstavitve

Projekti
Konference

Seminarji
Priznanja in nagrade

Članstva
Reference
Navedbe

Tečaji
Certifikati

Rubrike, ki jih ne boste izpolnili, odstranite tudi v levem stolpcu. 
Primer objave: 
▪ Kako napisati dober življenjepis, založba Društva samostojnih založnikov, Ljubljana, 2002. 
Primer projekta: 
▪ Gledališka in koncertna dvorana Lendava: nadzor del in izbira izvajalcev (1995-2003). 

 
PRILOGE

 

Naredite seznam prilog, ki jih boste priložili življenjepisu. Primeri: 
▪ kopija diplome in drugih potrdil o izobraževanju 
▪ priporočila delodajalca in potrdila o opravljenih praktičnih usposabljanjih z delom 
▪ objave ali raziskovalna dela 
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Priloga 3: Language Passport/ Jezikovni potni list 

Source: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-

instructions 

Vpišite ime in priimek 
 

 
Materni jezik Drugi jeziki 

Vpišite materni jezik (materne jezike) Vstavite tuj(e) jezik(e) 

  
 
 

Vpišite jezik 

Samoocenjevanje jezikovnih znanj 

Razumevanje Govorjenje Pisanje 

  
Slušno 

razumevanje 

  
Bralno 

razumevanje 

  
Govorno 

sporazumevanje 

  
Govorno 

sporočanje 

  
Pisanje 

Vstavite raven 
(npr. B1) 

Vstavite oznako ravni (npr. 
Samostojni uporabnik) 

Vstavite raven 
(npr. B1) 

Vstavite oznako ravni (npr. 
Samostojni uporabnik) 

Vstavite raven 
(npr. B1) 

Vstavite oznako ravni (npr. 
Samostojni uporabnik) 

Vstavite raven 
(npr. B1) 

Vstavite oznako ravni (npr. 
Samostojni uporabnik) 

Vstavite raven 
(npr. B1) 

Vstavite oznako ravni (npr. 
Samostojni uporabnik) 

Potrdila in spričevala 

Naziv Ustanova podeljevalka  Datum Raven* 

Vstavite naziv potrdila oz. 
spričevala 

Vstavite naziv ustanove, ki ga je podelila 
Vstavite datum 

izdaje 

Vstavite 
raven (npr. 

B2) 

Jezikovne in medkulturne izkušnje 
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Opis Trajanje 

Jeziki, uporabljeni za izobraževanje ali usposabljanje/ Jeziki, 
uporabljeni pri delu/ Jeziki, uporabljeni na potovanjih v tujini/ Jeziki, 
uporabljeni za posredovanje (tolmačenje/prevajanje) (izbrišite vrste 
izkušenj, ki jih nimate, ali zapisano zamenjajte s svojim besedilom): 
Vstavite opis vaših izkušenj 

Vpišite datum (od - do) 
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* Vnesite raven glede na Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO), če je 
naveden na potrdilu oz. spričevalu. 

Europass Jezikovna izkaznica je del Evropskega jezikovnega listovnika, ki ga 
je razvil Svet Evrope (www.coe.int/portfolio). 

© Evropska unija in Svet Evrope, 2004-2018 | europass.cedefop.europa.eu Stran 109 / 118
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  A1 
Osnovni uporabnik 

A2 
Osnovni uporabnik 

B1 
Samostojni uporabnik 

B2 
Samostojni uporabnik 

C1 
Usposobljeni uporabnik 

C2 
Usposobljeni uporabnik 

Razumeva
nje 

  
Slušno 

razumevanje 

Pri počasnem in razločnem govoru 
razumem posamezne pogosto rabljene 
besede in najosnovnejše besedne 
zveze, ki se nanašajo name, na mojo 
družino in neposredno življenjsko 
okolje. 

Razumem besedne zveze in pogosto 
besedišče, ki se nanaša na najbolj 
temeljne reči (npr. najosnovnejši 
osebni in družinski podatki, 
nakupovanje, neposredno življenjsko 
okolje, zaposlitev). 
Sposoben/sposobna sem ujeti glavno 
misel kratkih, jasno oblikovanih 
sporočil in obvestil. 

Pri razločnem govorjenju v standardnem 
jeziku razumem glavne točke, kadar gre 
za znane reči, s katerimi se redno 
srečujem na delu, v šoli, prostem času 
itd. Če je govor razmeroma počasen in 
razločen, razumem tudi glavne misli 
mnogih radijskih in televizijskih oddaj, ki 
se ukvarjajo s sodobnimi problemi in 
temami, ki me osebno ali poklicno 
zanimajo. 

Razumem daljše govorjenje in 
predavanja in sem sposoben/sposobna 
slediti celo bolj zahtevnim pogovorom, 
pod pogojem, da je tema dovolj 
splošna. Razumem večino televizijskih 
poročil in oddaj o aktualnih zadevah. 
Razumem večino filmov v 
standardnem jeziku. 

Razumem daljše govorjenje, četudi ni 
natančno razčlenjeno in razmerja niso 
izražena jasno, temveč so samo 
nakazana. Brez posebnega napora 
razumem televizijske oddaje in filme. 

Nimam težav pri razumevanju jezika, 
govorjenega v živo ali posredovanega 
preko medijev, četudi je tempo 
govorjenja hiter. Potrebujem zgolj nekaj 
časa, da se navadim na narečje. 

  
Bralno 

razumevanje 

Razumem posamezna pogosto 
rabljena poimenovanja, besede in 
preproste povedi, npr. na obvestilih, 
plakatih in v katalogih. 

Sposoben/sposobna sem brati zelo 
kratka, preprosta, vsakdanja 
besedila, kot so reklame, prospekti, 
jedilniki in urniki. V njih znam poiskati 
natančno določen, predvidljiv 
podatek. Razumem kratka in 
preprosta osebna pisma. 

Razumem besedila, katerih jezik je 
pretežno vsakdanji ali povezan z mojim 
delom. Razumem opise dogodkov, 
občutij in želja/ tudi v osebnih pismih. 

Berem in razumem članke in poročila, 
v katerih pisci zastopajo določena 
stališča ali poglede. Razumem 
sodobno literarno prozo. 

Razumem dolga zahtevna besedila z 
veliko podatki, pa tudi literarna 
besedila ter zaznavam slogovno 
različnost. Razumem strokovne članke 
in daljša tehnična navodila, četudi se 
ne nanašajo na moje strokovno 
področje. 

Z lahkoto berem vse vrste zapisanih 
besedil, tudi ko gre za abstraktna, po 
jeziku in zgradbi zahtevna besedila, npr. 
priročnike, strokovne članke in literarna 
dela. 

Govorjenje 

  
Govorno 

sporazumevan
je 

Znam se preprosto pogovarjati, če je 
sogovornik pripravljen svoje izjave 
ponoviti počasneje ali jih pojasniti in če 
mi je pripravljen pomagati pri izražanju 
misli. Znam postavljati in odgovarjati na 
preprosta vprašanja, ki se nanašajo na 
trenutne potrebe ali splošne teme. 

Sposoben/sposobna sem se 
sporazumevati v preprostih 
situacijah, kadar gre za neposredno 
izmenjavo informacij o splošnih 
vsakodnevnih stvareh. Znajdem se v 
krajših družabnih pogovorih, čeprav 
ponavadi ne razumem dovolj, da bi 
se lahko samostojno pogovarjal-a. 

Znajdem se v večini situacij, ki se 
pogosto pojavljajo na potovanju po 
deželi, kjer se ta jezik govori. 
Sposoben/sposobna sem se tudi 
nepripravljen-a vključiti v pogovor, 
povezan s splošnimi temami, temami, ki 
me osebno zanimajo, ali takimi, ki se 
tičejo vsakdanjega življenja (npr. družine, 
hobijev, dela, potovanj in aktualnih 
dogodkov). 

Sposoben/sposobna sem se precej 
tekoče in spontano izražati, tako da se 
brez večjih težav sporazumevam z 
rojenimi govorci. Lahko se vključim v 
razprave o splošnih temah in z 
utemeljitvami zagovarjam svoje 
stališče. 

Sposoben/sposobna sem se tekoče in 
naravno izražati, ne da bi pri tem 
preveč očitno iskal-a primerne izraze. 
Jezik znam uporabljati učinkovito in 
prilagodljivo tako v družabne kot tudi 
poklicne ali učne namene. Znam 
natančno izražati svoje misli in 
poglede ter svoj prispevek spretno 
povezovati s prispevki drugih. 
 

Z lahkoto sodelujem v vsakem 
pogovoru in razpravi. Dobro poznam 
pogovorni jezik in besedne zveze. 
Govorim tekoče in znam natančno 
izraziti tudi majhne pomenske odtenke. 
Če pri sporazumevanju naletim na 
kakšno težavo, jo znam spretno zaobiti 
in preoblikovati težavno mesto tako, da 
sogovorniki to malo verjetno opazijo. 

  
Govorno 

sporočanje 

Uporabljati znam preproste besedne 
zveze in povedi, s katerimi lahko 
opišem, kje živim, in ljudi, ki jih 
poznam. 

Uporabiti znam vrsto besednih zvez 
in povedi, s katerimi lahko na 
preprost način opišem svojo družino 
in druge ljudi, življenjske pogoje ali 
svojo izobrazbo in predstavim svojo 
trenutno ali prejšnjo zaposlitev. 

Tvoriti znam preproste povedi iz 
besednih zvez, s katerimi lahko opišem 
svoje izkušnje in dogodke, sanje, želje in 
ambicije. Na kratko znam razložiti svoje 
poglede in načrte. Sposoben/sposobna 
sem pripovedovati zgodbo ali obnoviti 
vsebino knjige oziroma filma in opisati 
svoje odzive. 

Jasno in natančno znam opisati mnogo 
stvari s področij, ki me zanimajo. 
Razložiti znam svoj pogled na določen 
problem in podati prednosti in 
pomanjkljivosti različnih možnosti. 

Sposoben/sposobna sem jasno in 
natančno opisati zahtevne vsebine, pri 
tem smiselno povezati tematske točke, 
razviti in poudariti posamezne vidike 
ter napraviti ustrezen zaključek. 

Sposoben/sposobna sem jasno in 
tekoče podajati tudi daljše opise ali 
razlage. Govoru znam dati logično 
obliko, ki poslušalca opozarja na 
pomembna mesta. Slog govorjenja 
znam prilagoditi situaciji in poslušalcem. 

Pisanje   
Pisanje 

Pisati znam kratka, preprosta sporočila 
na razglednice, npr. s počitniškimi 
pozdravi. Izpolnjevati znam obrazce, ki 
zahtevajo osebne podatke, npr. vnesti 
ime, državljanstvo in naslov na hotelski 
obrazec. 

Sestavljati znam kratka, preprosta 
obvestila in sporočila, ki se nanašajo 
na trenutne potrebe. Pisati znam zelo 
preprosta osebna pisma, npr. se 
komu za kaj zahvaliti. 

Pisati znam preprosta, povezana 
besedila v zvezi s splošnimi temami ali 
temami s področja osebnega zanimanja. 
Pisati znam osebna pisma in v njih 
opisati izkušnje in vtise. 

Pisati znam jasna in natančna besedila 
v zvezi s številnimi temami in vprašanji, 
ki me zanimajo. Pisati znam eseje ali 
poročila, v katerih moram podati 
informacije ali zagovarjati oziroma 
zavračati določena stališča. Pisati 
znam pisma, v katerih moram poudariti 
pomen določenih dogodkov in izkušenj. 

Sposoben/sposobna sem tvoriti jasna, 
slogovno dobra besedila in obširneje 
izraziti svoja stališča. V pismih, esejih 
ali poročilih znam natančno razložiti 
zahtevne vsebine in pri tem primerno 
poudariti tista dejstva, ki se mi zdijo 
najpomembnejša. Oblikovati znam 
različne vrste besedil v prepričljivem in 
osebnem slogu, primernem za bralca, 
ki mu je tako besedilo namenjeno. 

Tvoriti znam jasna, tekoča, slogovno 
primerna besedila. Sestaviti znam 
zahtevna pisma, poročila in članke v 
zvezi z zahtevnimi vsebinami, ki morajo 
imeti logično zgradbo in bralca voditi 
tako, da dojame pomembne točke. 
Pisati znam povzetke in kritike 
strokovnih in literarnih del. 
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Priloga 4: Europass mobilnost 

Source: http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-

mobility/examples 
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Priloga 5: CAF – Diversity Checklist  

Source: 

https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/verwaltungsinnovation/qualitaetsmanagement/CAF_DIVERSIT

AET_Checkliste_English.pdf?64uhd5 
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