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Izkaz usposobljenosti Job to stay  

 

Izkaz usposobljenosti Job to stay je drugi intelektualni dosežek (IO2) Erasmus + projekta Job to 

stay. Rezultat IO2 je razvoj modela ocenjevanja in potrjevanja, ki omogoča vrednotenje in 

priznavanje ustreznega znanja, veščin in kompetenc, ki so jih ljudje pridobili s predhodnjimi 

učnimi izkušnjami. 
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0. Uvod in smernice 
 
0.1.  Osnovne informacije 

Izkaz usposobljenosti Job to Stay je eden glavnih dosežkov projekta Job to Stay (www.fh-

mittelstand.de/jobtostay) in je tesno povezan z drugimi dosežki, ki so se razvili med projektom. Izkaz 

usposobljenosti smo razvili za zagotovitev boljšega in hitrejšega dostopa prepoznanih beguncev1 in 

migrantov do evropskih trgov dela na področju turizma. Z zbiranjem, dokumentiranjem in 

ocenjevanjem ustreznih kazalnikov, informacij in drugih pomembnih postavk pomaga identificirati 

tiste osebe, ki so najbolj primerne za določena prosta delovna mesta. 

Tako Izkaz usposobljenosti Job to Stay zbira ključne podatkov posameznika, daje vpogled v njegov 

socialni in pravni status, zagotavlja celovit pregled njegovega izobraževanja, poklica, delovnih 

izkušenj in splošnih življenjskih izkušenj; nenazadnje pa omogoča, kolikor je mogoče, oceno znanja, 

veščin in kompetenc, ki so formalno pridobljene v povezavi s sledečimi petimi delovnimi mesti: 

• Gospodinja/Gospodinjska pomočnica  
• Kuhinjski pomočnik 
• Pomočnik kuharja 
• Natakar/natakarica v baru 
• Pomočnik krajinskega upravitelja 

Na splošno se pri prepoznavanju, merjenju in ocenjevanju znanja, veščin in kompetenc oseb 

srečujemo z vrsto metodoloških težav in pristranskosti. Zaradi posebnega položaja strank kot 

(ženskih) beguncev je potrebno razmisliti o dodatnih izzivih in okvirih: iz različnih razlogov (npr. 

pomanjkanje ustreznih jezikovnih veščin2 ali psiho-sociološke naravnanosti stranke) je lahko prejeti 

zanesljivo samoocenjevanje in samoevalvacijo težje kot običajno; dokumenti (kot so 

spričevalo/univerzitetna diploma ali potrdila o zaposlitvi) so se morda izgubili med potovanjem 

stranke v Evropo, najverjetneje so bili izdani v jeziku, ki ni jezik EU, in/ali morda niso potrjeni s strani 

nacionalnih organov ali interesne skupine na trgu dela; še ena ovira so lahko standardi, ravni, okviri in 

kulturni pristopi v zvezi z izobraževalnimi programi ali delovnimi mesti, ki se med matično državo 

stranke in njegovo/njeno začasno državo gostiteljico v EU precej razlikujejo.3 Najverjetneje bo še več 

takšnih izzivov, ki se na prvi pogled morda zdijo zelo zapleteni in nepremostljivi. 

Kljub temu so avtorji tega dokumenta drugačnega mnenja. Povečano migracijsko gibanje iz različnih 

delov sveta v EU je v nedavni zgodovini morda precej edinstveno, a izziv sam po sebi ni. Ravno 

                                            
1 V skladu z Ženevsko konvencijo o beguncih; vendar za vsako osebo, ki je v postopku ocenjevanja in se prijavlja za eno od 

ponujenih zaposlitev raje uporabljamo izraz stranka. 
2 To velja za obe strani – stranko in domačine. 
3 Eden glavnih izzivov v tem kontekstu je, da še vedno premalo vemo, kje lahko pričakujemo podobnosti in kjer se lahko pojavijo 

razlike med matično državo stranke in državo gostiteljico v EU. 
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nasprotno, mobilnost (delovnih mest) in medkulturna izmenjava sta le dve uspešni zgodbi EU, 

medtem ko so države članice izkušene v opredeljevanju, merjenju, izražanju in ocenjevanju različnih 

standardov, ravni, okvirov in kulturnih pristopov pri urejanju skoraj vsakega vprašanja. 

Pravzaprav je to bistvo evropske ideje. Glavna gonilna sila Evropske unije4 je bilo premagovanje 

nacionalnih in kulturnih razlik ter spodbujanje podobnosti za zagotovitev mirnega, uspešnega in 

stabilnega razvoja ter sobivanja po vsej celini. Eden njenih temeljnih kamnov je prosto gibanje oseb 

znotraj vseh držav članic, ki vključuje tudi izobraževanje in poklicno mobilnost. 

Zato je EU že pred časom začela razvijati metode in instrumente, da bi naravne/kulturno določene 

razlike (za šolske, poklicne in akademske kvalifikacije, kakor tudi za neformalno in informalno 

pridobljena znanja, veščine in kompetence) postale vidne, merljive in primerljive. Izkaz 

usposobljenosti Job to Stay želi doseči prav ta cilj!5 

Splošni namen Izkaza usposobljenosti Job to Stay je: 

• uporabiti metode, orodja in instrumente, ki so jih že razvili evropski organi in inštitucije za 

dokumentiranje znanj, veščin in sposobnosti posameznika. 

• zbrati potrdila in dokumente, pridobljene na podlagi formalnega izobraževanja in/ali 

poklicnega usposabljanja v državah, ki niso članice EU, ter olajšati primerljivost s standardi in 

okviri EU; 

• podati pregled drugih (tudi neformalno in informalno pridobljenih) znanj, veščin in 

kompetenc 

• predhodno oceniti znanje, veščine in kompetence, povezane s prostimi delovnimi mesti, za 

možnost identificiranja najprimernejših kandidatov 

• spodbujati poklicno mobilnost in integracijo beguncev znotraj držav članic Evropske unije 

Za razvoj Izkaza usposobljenosti JtS je bilo zbranih in analiziranih več konceptov in oblik, ki se 

uporabljajo v različnih evropskih državah; nekatere njihove ideje in pristopi so nas navdihnili pri 

našem razvojnem delu. Pa vendar se je na koncu pojavila povsem nova kreacija Izkaza 

usposobljenosti, prilagojena potrebam, zahtevam in okvirom projekta Job to Stay. Različica, ki jo 

imate sedaj v rokah, je testna različica, ki najverjetneje vsebuje še nekaj začetnih težav. V preostalem 

obdobju projekta bo v različnih evropskih državah potekalo več različnih evalvacijskih procesov, da 

bodo težave postopoma izginile. 

 

0.2.  Pred pričetkom izpolnjevanja Izkaza usposobljenosti Job to Stay 

                                            
4 To vključuje tudi njene predhodne organizacije, ki temeljijo na pariških pogodbah iz leta 1951-1955 in Rimskih pogodbah iz leta 
1957/1958. 
5 Priporočljiva je uporaba nekaterih instrumentov in orodij EU, ki bodo navedeni spodaj. 
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Celoten dokument se zaradi svoje dolžine lahko zdi rahlo zastrašujoč, vendar za to ne bi smelo biti 

razloga. Da bi zmanjšali morebitne zadržke glede uporabe Izkaza usposobljenosti JtS in povečali 

njegovo uporabnost, je na začetku vsakega poglavja nekaj kratkih priporočil. Tukaj je pregled sestave 

in način uporabe: 

� Izkaz usposobljenosti JtS je sestavljen iz štirih delov: 

- 1. del: Osebni profil (poglavja A-E) 

- 2. del: Ocena znanja, veščin in kompetenc, povezanih z delom (poglavja F-J) 

- 3. del: Dokumenti (poglavja K-O) 

- 4. del: Pregled, obeti in načrt dela 

�  Deli 1–3 omogočajo oblikovanje celovite slike o osebi, njenih življenjskih razmerah in izkušnjah, 

izobraževanju, poklicnem usposabljanju ter delovnih izkušnjah, kakor tudi splošnih znanjih, 

veščinah in kompetencah. V 4. delu lahko navedete sklepe in priporočila za usposabljanje in 

zaposlovanje. 

� Izkaz usposobljenosti naj bi izpolnjevali na sledeči način:  

Korak 1: preglejte dokument in pozorno preberite navodila 

Korak 2: elektronsko vpišite vse zahtevane informacije ali natisnite določene obrazce, ter jih 

izpolnite na roko 

Korak 3: če še niste, natisnite naslovno stran in strani delov 1-3 

Korak 4: v 3.delu predložite vse kopije dokumentov, diplom, spričeval, itd. 

Korak 5: Preluknjajte vse strani in jih vložite v fascikel (ali podobno mapo); tako bo Izkaz 

usposobenosti  pripravljen za uporabo, vendar ga kadarkoli lahko posodobite; seveda navodil in 

smernic ni potrebno natisniti! 

� Izkaz usposobljenosti služi različnim namenom: po tekmovanju ima stranka celovit portfelj 

aplikacij, delodajalec ima zanesljivo podlago za odločanje za/proti zaposlitvi osebe, socialni 

delavec (ali prijatelj) pa se lahko odloči, kateri nadaljnji postopki bi se lahko povečali zaposljivost 

osebe. 

�  Seveda se lahko in naj bi se Izkaz usposobljenosti uporabljal izven projekta Job to Stay. Uporabite 

ga za kakršenkoli smiselen namen in celoten dokument ustrezno spremenite. 

� Izkaz usposobljenosti se zdi veliko bolj zahteven za uporabo, kot je v resnici! Ne bojte se ga 

uporabiti. Dokument je oblikovan zelo strukturirano, zato preletite dokument korak za korakom 

in hitro boste razumeli njegovo preprosto, vendar logično obliko. 
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�  Pred začetkom izpolnjevanja natančno preberite priporočila, ki so navedena v vsakem poglavju; 

le ta vsebujejo koristne osnovne informacije in namige, kar pripomore k preprečevanju izgube 

časa in energije. 

�  Zaradi jasno strukturiranih in samo-pojasnjevalnih nalog lahko Izkaz usposobljenosti izpolnite 

brez posebnega usposabljanja; vse, kar potrebujete, so ustrezna jezikovna znanja, osnovno 

razumevanje splošne narave obrazcev/vprašalnikov in določeno stopnjo potrpežljivosti, 

motivacije in vztrajnosti. 

� Informacije je možno vnašati zelo enostavno, npr. z vstavljanjem besedila v priložena polja, z 

ooznačevanjem danih možnosti odgovora ali z dodajanjem dokumentov/potrdil, itd. Vendar pa 

lahko Izkaz usposobljenosti uporabljate na kakršen koli način želite ali potrebujete. Odgovorite na 

vprašanja tako, kot se vam zdi smiselno, dodajte/spremenite vprašanja in uporabite kolikor 

prostora želite - ne morete mu škoditi. Zapomnite si, da glavni namen Izkaza usposobljenosti JtS 

ni 'pravilna' izpolnitev dokumenta (karkoli že to pomeni), temveč da bi stranke lahko našle pravo 

zaposlitev hitro, zanesljivo in trajnostno. 

�  Kljub temu se je potrebno zavedati, da bodo stranke zaradi različnih razlogov, kot je na primer 

omejeno znanje jezikov ali pomanjkanje izkušenj z obrazci najverjetneje potrebvale pomoč, da 

bodo lahko izpolnile vse informacije in zagotovile vse ustrezne dokumente. 

� Prosimo, bodite zelo previdni in potrpežljivi pri izpolnjevanju Izkaza usposobljenosti skupaj s 

stranko. Zavedajte se, da so številne stranke najverjetneje travmatizirane zaradi svojih nedavnih 

izkušenj; morda so naveličane izpolnjevanja obrazcev, saj so jih od prihoda v državo najverjetneje 

izpolnile že mnogo. Zaradi tega je lahko motivacija stranke ob zagotavljanju informacij in 

odkritem razkrivanju določenih področih njihovega življenja zelo različna. 

� Upoštevajte tudi ovire, ki so posledica kulturne raznolikosti. Tovrstno zbiranje podatkov in 

informacij v drugih državah morda ni običajno in morda bo do potrebna dodatna pojasnila, zakaj 

so takšni podatki in dokumenti tako pomembni v državah gostiteljicah. 

� Enako velja za poseben položaj žensk. Lahko se zgodi, da vprašalnik nenamerno vsebuje 

vprašanja, na katera je iz določenih razlogov težko odgovoriti ali jim je celo neprijetno. Zato je 

glede tega priporočljivo posvetovanje s strokovnimi socialnimi delavci; prav tako je dobrodošlo, 

če se za podporo in nasvet obrnete na katerega koli od projektnih partnerjev (glej www.fh-

mittelstand.de/jobtostay) 
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�  Izpolnitev Izkaza usposobljenosti v celoti, vključno z vsemi podatki in dokumenti, lahko traja 

precej časa česar pa vaše poklicno ali zasebno življenje morda ne dopušča vedno. Navsezadnje je 

odvisno od vas, koliko časa in energije lahko temu posvetite. Vendar ne pozabite, da večje 

prizadevanje na začetku procesa vključevanja v družbo/trg dela lahko prihrani veliko časa in 

energije v prihodnosti in vodi do hitrejših in boljših rezultatov. 

� V nekaterih delih Izkaza usposobljenosti boste našli frazo [prosim vstavite]; ta stavek vedno 

nadomestite z zahtevanimi informacijami. 

� Izkaz usposobljenosti JtS smo razvili za uporabo v različnih državah, s strani različnih oseb in v 

različnih situacijah; to pomeni, da omogoča splošno, prilagodljivo in ustrezno uporabo v širšem 

obsegu. Posledično morda ne upošteva situacij ali zahtev, ki so pomembne le v eni državi in/ali za 

eno osebo. Tudi to ne bi smelo biti problem. Mirno lahko dokument spremenite, da bo ustrezal 

posameznim potrebam in zahtevam. 

� Izkaz usposobljenosti JtS ne zagotavlja psiholoških testov ali potrjenega postopka ocenjevanja v 

ožjem pomenu (ta proces bi bil predolg in predrag, zelo verjetno pa še vedno ne povsem veljaven 

ali zanesljiv). Glavni smisel Izkaza usposobljenosti JtS je ta, da omogoča zbiranje in predstavitev 

širokega nabora informacij in podatkov, ki so v pomoč pri iskanju najprimernejše osebe za 

določeno prosto delovno mesto (ali obratno). 

� Na splošno skušajte v 3. delu zagotoviti čim več dokumentov. Več dokumentov in dokazov, kot jih 

lahko zagotovite, večje bodo možnosti za zagotovitev zaposlitve. Vendar ne prilagajte izvirnih 

dokumentov (razen če so posebej zahtevani). 

� Za vse vpletene (stranko, delodajalca, socialnega delavca, službo za trg dela, itd.), Izkaz 

usposobljenosti JtS povečuje raven preglednosti glede predpogojev, ki jih je potrebno izpolniti, in 

vprašanj, ki jih je potrebno vprašati/odgovoriti v smislu spodbujanja uspešnega in trajnostnega 

vključevanja beguncev na trg dela. 

�  Nenazadnje: čeprav imate popolno svobodo pri uporabi in spreminjanju Izkaza usposobenosti, 

upoštevajte tudi interese in pričakovanja, ki bi jih lahko imele vse strani in načrtujte tudi 

dolgoročno. To pomeni, da Izkaz usposobljenosti izpolnite na ravni kakovosti, ki bo stranki 

koristila najbolje in čim dlje; prosimo, da razmislite kateri podatki, informacije in dokumenti bodo 

zanimali potencialnega delodajalca (ti morda ne bodo enaki kot si predstavljate vi ali vaša 

stranka). Poskusite že v prvem poskusu pravilno izpolniti Izkaz usposobljenosti in ne preskakujte 

(preveč) nalog, ki jih bo potrebno opraviti kasneje. Izkušnje kažejo, da se to verjetno ne bo 
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zgodilo. 

 

0.3.  Pred pričetkom izpolnjevanja Dela 1A: Osebni podatki 

� Prosimo, vnesite čim več podatkov, če podatki niso na voljo, pustite polja prazna in nadaljujte z 

vprašanji, na katera lahko odgovorite. 

� V zgornjem desnem kotu je prostor za sliko stranke, vendar jo vstavite le, če je to želeno in/ali 

potrebno; sami boste najbolje vedeli, ali so fotografije del uporabe in standardov nacionalne 

kulture. 

� Sami se odločite ali lahko ta del Izkaza usposobljenosti v celoti lahko nadomestite s pravilno 

oblikovanim življenjepisom. V primeru, da je potreben dodaten življenjepis, da priložite k 

poglavju 3K. Tam boste našli primer življenjepisa, ki ga priporoča Evropska komisija za portfelj 

Europass. Več informacij glede Europass-a in dostopa do spletnega orodja za pisanje življenjepisa 

je na voljo na https://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/curriculum-vitae. Seveda lahko 

uporabite tudi druge ustrezno kakovostne predloge življenjepisa. 

� Na splošno k poglavju 3K vložite čim več dokumentov, vendar ne prilagajte izvirnih dokumentov 

(razen če so posebej zahtevani). 

� Ne pozabite ustrezno izpolniti točke A23, ki stranki omogoča zagotovitev številnih pomembnih 

osnovnih informacij v obliki besedila. V nekaterih primerih je to morda celo najpomembnejši del 

tega poglavja, saj neizpodbitna dejstva (kot je to zahtevano v predhodnjih točkah) morda ne 

obstajajo ali pa niso znana. 

� Ne bojte se tega dokumenta. Uporabite, spremenite in prilagodite ga po svojih željah. Ničesar ne 

morete uničiti, in dokler omogoča povečanje možnosti posameznika za zaposlitev, bo izpolnil svoj 

namen. 

 

0.4.  Pred pričetkom izpolnjevanja Dela 1B: Izobrazba (osnovna, srednja, višja stopnja) 

� Prosimo, da navedete čim več neizpodbitnih dejstev, ki dokazujejo kakršnokoli formalno 

(osnovno/srednje/višje) stopnjo izobrazbe. 

� Kopije vseh spričeval, ki so na voljo, priložite poglavju 3L. 

� Če potrdila niso na voljo ali niso prevedena v enega od zahtevanih jezikov, prosimo, da čim 
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natančneje opišete trajanje, vsebino in vrsto kvalifikacije za vsako stopnjo izobrazbe. 

� Kljub temu ne podcenjujte pomena formalnih šolskih in univerzitetnih spričeval, ki jih 

potencialnim delodajalcem lahko zagotovite v njim razumljivem jeziku, zato poskusite čim prej 

dobiti (potrjene) prevode (v mnogih državah je za to vprašanje na voljo privatna ali javna 

podpora). 

� V primeru univerzitetnih diplom bi lahko bila v pomoč Europass priloga k diplomi 

https://europass.cedefop.europa.eu/sl/documents/european-skills-passport/diploma-

supplement. Ta dokument omogoča opis znanj in veščin, ki jih pridobijo nosilci visokošolskih 

kvalifikacij. Zagotavlja dodatne informacije že vključenim informacijam na uradnem 

potrdilu/diplomi in/ali prepisih, zaradi česar so podatki bolj razumljivi, zlasti za delodajalce in 

institucije izven države, ki je izdala konkreten dokument. 

� Ne skrbite, če veliko vprašanj ostaja neodgovorjenih; pomembno je, da pri točki B25 navedete 

čim več osnovnih informacij. 

� Zavedajte se, da bo to poglavje najverjetneje čustveno težko izpolniti osebam z nizko ali brez 

formalne izobrazbe. Prosimo, da imate to v mislih. 

 

0.5.  Pred pričetkom izpolnjevanja Dela 1C: Poklic, delovne izkušnje, prakse, itd. 

� Navadno so delodajalci navajeni prejemati nabora potrdil o izobraževanju v nacionalnem jeziku in 

v skladu z nacionalnimi standardi, kar pa je v primeru beguncev zelo malo verjetno. Kljub temu, 

skušajte zagotoviti kopije čim večjega števila spričeval, diplom in dokumentov in jih vložite k 

poglavju 3M. 

� Poleg tega zagotovite čim več neizpodbitnih dejstev (četudi jih ni mogoče dokumentirati) in 

podatkov o kakršni koli obliki poklicnega usposabljanja in delovnih izkušnjah, vključno z 

namestitvami, praksami, itd. 

� Pri opisovanju poklicnega usposabljanja in delovnih izkušenj si skušajte pomagati s čim več 

indikatorji zahtevanega znanja, veščin in kompetenc, kot so navedeni v delu 2F-J. Bližje boste tem 

sklopom zahtev, višje bodo možnosti za zaposlitev. 

� Še posebej, ko formalna diploma in spričevala niso na voljo, postane upoštevanje neformalno in 

informalno pridobljenega znanja, veščin in kompetenc še pomembnejše (za osnovno razlago teh 

izrazov si preberite http://www.cedefop.europa.eu/de/events-and-projects/projects/validation-
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non-formal-and-informal-learning/european-inventory/european-inventory-glossary). STRAN NI 

NA VOLJO!!!  Zlasti za nekatera delovna mesta lahko zasebne učne izkušnje (kot so kuhanje za 

družino, čiščenje gospodinjstva, vrtnarjenje, itd.), zelo koristijo na poti do zaposlitve. 

� Povdarjamo še, da posvetite posebno pozornost polju C25; na voljo je veliko prostora za 

podrobno razlago kakršnekoli poklicne (poklicu podobne) izobrazbe in izkušenj, ki so jih pridobili 

prej. Vzemite si čas in skrbno premislite o teh točkah! 

 

0.6.  Pred pričetkom izpolnjevanja Dela 1D: Jezikovne, mehke in ostale veščine 

� Prosimo, da ne podcenjujete pomembnosti tega poglavja - vedno več delodajalcev namenja več 

pozornosti takoimenovanim medpodročnim veščinam in kompetencam. Ker je pričakovati, da v 

večini primerov ni mogoče zagotoviti nacionalno dosežene ali akreditirane diplome in potrdil o 

zaposlitvi, postane vprašanje o jeziku, mehkih in drugih veščin še bolj pomembno. 

�  Glede ocenjevanja jezikovnih veščin je Skupni evropski referenčni okvir za jezike (CEFR; 

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages) (na voljo le v 

angleškem in francoskem jeziku) zagotovo najbolj uporabno orodje znotraj EU. Tako prvi skupek 

poglavja 1D temelji na tem okviru. 

� V poglavju 3N boste našli primer oblikovanja Jezikovne izkaznice v skladu z zahtevami Europass-a. 

Tam je na voljo tudi koristen in podroben opis različnih ravni jezikovnih veščin. 

� Zelo koristno bi bilo, če v okviru poglavja 3N priložite kakršnokoli potrdilo o znanju jezika, lahko 

pa navedete jezikovne veščine stranke na podlagi njene/njegove samoocene in/ali na podlagi 

opazovaja in vtisov, kar je tudi zelo pomembno. Posledično v priloženih okvirjih navedite dovolj 

opomb, vendar naj bo vaša ocena poštena, saj je jezikovno znanje med razgovorom za zaposlitev 

zelo enostavno preveriti. 

� Znanje nacionalnega jezika ni vedno nujno potrebno za začetek dela; zlasti v turistični industriji 

prvih nekaj mesecev lahko zadostuje znanje angleščine ali francoščine. 

� Prosimo, upoštevajte tudi ustrezno usposobljenost uporabe besed in besednih zvez, ki se 

nahajajo v slovarju, ki je posebej zbran za vsako delovno mesto posebej. 

� Informacijske in druge veščine so tudi lahko pomembne za pridobitev zaposlitve v enem od 

ponujenih poklicev; prosimo, da skupaj s svojo stranko pozorno premislite o tem vprašanju in 

poskusite identificirati, opisati in ovrednotiti čim več znanj in veščin. 
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� Nenazadnje se to poglavje ukvarja z mehkimi veščinami, ki imajo pomembno vlogo tudi v 

zasebnem, javnem in poklicnem življenju. Zdi se, da vsi govorijo o pomembnosti "mehkih veščin" 

za profesionalno delo v poslovnem življenju, vendar doslej še nihče ni opisal nobene od teh 

veščin na znanstveno natančen in obojestransko sprejemljiv način; še težje pa jih je mogoče 

natančno izmeriti in oceniti. 

� Zato bodite zelo previdni pri ocenjevanju spodaj navedenih veščin in imejte v mislih, da je vaša 

presoja večinoma zelo nejasna ocena in običajno ni zelo objektivna. To še toliko bolj velja v 

primeru ocenjevanja osebe, ki jo komaj poznate in katere kulturno in socialno ozadje vam ni 

znano. Kljub zavedanju o teh ovirah in pristranskosti je bistvenega pomena, da vprašanja o 

mehkih veščinah obravnavate odkrito in proaktivno, predvsem zato, ker bodo delodajalci zelo 

verjetno zastavili enaka vprašanja in zagotovo ocenili iste postavke. 

� V poljih D24 do D33 je predstavljenih 10 mehkih veščin, izbranih izmed številnih priporočil 

različnih znanstvenih publikacij/virov in strokovnjakov. Prosimo, da se držite tega izbora, vendar 

mirno dodajte še kolikor novih spretnosti se vam zdi primerno. 

� Še enkrat vas prosimo, da to vprašanje obravnavate čimbolj tankočutno, saj vas še posebej 

ocenjevanje mehkih spretnosti posameznika lahko pripelje na tanek in do nevarnosti, da kog 

prizadanete. Tukaj vam lahko polje D36 pomaga k izogibu morebitnim nesporazumom. 

 

0.7.  Pred pričetkom izpolnjevanja Dela 1E: Drugi podatki in informacije, pomembne za zaposljivost 

� Zadnji del 1. dela obravnava posebne zahteve, potrebe in okvire, ki bi lahko bili koristni za 

povečanje zaposljivosti stranke. Priporočljivo je, da so opisi in opombe čimbolj odprte narave, saj 

so številni delodajalci pripravljeni na posebne stranke, ki morda potrebujejo dodatno podporo. 

Vendar prosimo, da navedete samo resnične pomembne zadeve in se zavedate, da morda ne bo 

mogoče ugoditi vsem željam. Pri tem je potreben dober občutek za ustrezno ravnovesje. 

 

0.8.  Pred pričetkom izpolnjevanja Dela 2F-J: Ocena znanj, veščin in kompetenc, povezanih z za-

poslitvijo 

� Pet različnih delovnih mest je bilo skrbno opredeljenih kot tisti poklici v turističnem sektorju, ki so 

najbolj primerni za stranke, ki dolgoročno vstopajo na nacionalni trg dela. Po eni strani gre za 

poklice, ki trpijo zaradi ogromnega pomanjkanja osebja, na drugi strani pa so to področja, na 



    

 
JtS – Izkaz usposobljenosti /G./Ga. [vstavite ime]  
 
 

katerih se lahko novi delavci pričnejo zaposlovati, ne da bi predhodno morali opraviti dolge 

tečaje poklicnega usposabljanja ali delovne prakse. 

�  Kljub temu projekt Job to Stay ne želi preprosto zagotoviti turistični industriji poceni delovne sile 

za nizko kvalificirane in zato nizko plačane poklice, marveč bi ta delovna mesta in prakse morali 

strankam pomagati vstopiti skozi vratih nacionalnih trgov dela. S prevzemom teh delovnih mest 

in praks ter tudi z dodatnim usposabljanjem bi se stranke bolje usposobile in dobile priložnost za 

pridobitev nacionalnih diplom in poklicnih kvalifikacij, kar pomeni, da bi lahko stranke 

napredovale do višjih delovnih mest z boljšim plačilom. 

� Razmišljate lahko o več kot enem ali celo vseh petih delovnih mestih, da bi ugotovili za katerega 

je stranka najbolje usposobljena; seveda pa lahko samo razmišljate le o enem od njih, če  stranko 

zanima le tisto specifično delo. Ne pozabite, da dejstvo, da stranko zanima neko delovno mesto 

še ne pomeni, da je avtomatsko usposobljena ali primerna za to delo. 

�  Za boljšo predstavo o znanju, veščinah in kompetencah določene osebe vsako področje ocenite z 

odstotki med "0% = nič" in "100% = popolnoma razvito"; včasih morda tudi "ni možnega 

odgovora". 

�  Seveda je zelo težko predhodno (vnaprej) ovrednotiti vsa ta področja, vendar poskusite to 

narediti kar se da natančno. V vsakem primeru razmislite o različnih virih informacij za 

utemeljitev odgovora (vključno s kratkimi testi ali umestitvami). Če je mogoče, naj rezultati 

ocenjevanja ne temeljijo le na samooceni stranke. 

�  V vsakem primeru izpolnite okvirje za opombe in pojasnite svojo izbiro. 

� Po potrebi lahko tudi dopišete dodatna področja vrednotenja; seznam lahko izpolnite skupaj s 

potencialnim delodajalcem, kar pomeni, da le ta lahko natančno oblikuje profil kompetenc, 

prilagojen specifičnim potrebam in zahtevam. 

� Podoben obrazec za vrednotenje se bo uporabljal za opis profesionalnega razvoja stranke med 

opravljanjem dela ali prakse, vendar je še v fazi razvoja. 

 

0.9. Pred pričetkom izpolnjevanja Dela 3K-O: Dokumenti  

�  V tem poglavju je potrebno zbrati in priložiti čim več (kopij) potrdil, spričeval, diplom, itd. To 

morda ni enostavna naloga, vendar ne podcenjujte pomembnosti teh dokumentov za 

potencialne delodajalce. 
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0.10. Pred pričetkom izpolnjevanja 4.dela: Splošna ocena, obeti in načrt dela 

� Ta del vam omogoča povzetek vseh informacij, zbranih v delih 1–3, da bi ustvarili splošen pregled 

vsega in predlagali akcijski načrt, npr. dodatno izobraževanje stranke, da bo izpolnjevala 

specifične zahteve za zaposlitev. 

�  Na levi strani navedite osnovno oceno o tem, ali vidite dobre možnosti za zaposlitev, brez 

potrebe po večjem dodatnem izobraževanju in/ali posebnih ukrepih (zelena luč), ali menite, da 

obstaja možnost za zaposlitev, vendar je potrebno dodatno izobraževanje in/ali je potrebno 

izvesti določene ukrepe (rumena luč), ali če vidite, da osnovni kazalniki in zahteve niso 

izpolnjeni, kar pomeni, da trajnostna zaposlitev trenutno ni zelo verjetna (rdeča luč). 

� Ne pozabite, da naj bi ta splošna ocena ustrezala le izbranim petim delovnim mestom. Za druga 

prosta delovna mesta bi morda ocena prikazala popolnoma drugačen rezultat. 

� V vsakem primeru vas prosimo, da svojo oceno v ustreznih okvirih jasno opišete.  

�  Na desni strani pripišite oz. predlagajte ukrepe, ki bi jih bilo potrebno sprejeti za povečanje 

možnosti strank za začetek zaposlitve ali prakse. Navedite tudi, kakšno zunanjo podporo bi 

morda potrebovali, katera od vpletenih strani je odgovorna za izvajanje teh dejanj, ter jim 

povežite s strogo določenim rokom. 

� Pazljivo spremljajte izvajanje akcijskega načrta in ga po potrebi posodobite. 

 

Najlepša hvala za vaša prizadevanja in podporo. Če imate kakršna koli vprašanja ali potrebujete 

dodatne informacije, se za pojasnilo ali podporo obrnite na katerega od projektnih partnerjev 

(https://www.fh-mittelstand.de/jobtostay). 

Predvsem pa bomo zelo hvaležni za kakršne koli dragocene povratne informacije in priporočila, da bi 

lahko izboljšali vidike tega Izkaza usposobljenosti. 

Projektna skupina Job to Stay  
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1. DEL: 

Osebni profil 



    

 
JtS – Izkaz usposobljenosti /G./Ga. [vstavite ime]  
 
 

 

1A) OSEBNI PODATKI IN TRENUTNI STATUS 
 
 

Osebni in kontaktni podatki: 

A1. Priimek:  

[fotografija, če je potrebno] 

A2. Ime:  

A3. Spol: � ženski  � moški  � drugo 

A4. Datum rojstva: DD/MM/LLLL 

A5. Kraj in država rojstva:  

A6. Državljanstvo:  

A7. Narodnost (če je  
       drugačna): 

 

A8. Osebna izkaznica: � ne                 � da       

A9. Pošti naslov v državi  
      gostiteljici: 

 

A10. Telefonska št:  A9. Mobilni telefon:  

A11. E-naslov:  

A12. Socialna omrežja:  

A13. Zakonski stan: � samski/a            � poročen/-a         � drugo:        

A14. Otroci: 

� nobenega 

� da 
   število otrok: 
   starost otrok: 

 
Pravni status: 

A15. Prihod v državo  
         gostiteljico: 

MM/LLLL 

A16. Vrsta dovoljenja za  
         bivanje: 

 A17. Velja do: DD/MM/LLLL 

A18. Vrsta dovoljenja za  
         delo: 

 A19. Velja do: DD/MM/LLLL 

A20. Socialna oskrba in  
       javna finančna podpora, ki 

jo je prejela stranka: 
 

A21. Javni organ in kontaktna 
oseba, ki skrbi za 
zaposlovanje stranje: 

 

A22. Ali javni organ podpira 
aktivnosti Job to Stay za 
vključevanje na trg dela? 

� da, prosimo, na kratko obrazložite:  

� ne, prosimo, na kratko obrazložite: 
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A23. Kakršnekoli nadaljnje informacije v zvezi z osebnimi in kontaktnimi podatki ter pravnim statusom (poleg ali namesto zgoraj navedenih 

podatkov): 
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1B) IZOBRAZBA (OSNOVNA, SREDNJA, VIŠJA STOPNJA) 
 

Osnovna šola (ali enakovredno) � da         � ne 

B1. Ime:  B2. Kraj/država:  

B3. Trajanje ____ let; ____ mesecev 

B4. Prejeto potrdilo: 

� da; prosimo navedite naziv in vrsto potrdila: 

� ne; prosimo navedite zakaj niste prejeli potrdila: 
 

B5. Jezik potrdila:  

B6. Prevod na voljo: � da; v katerem jeziku:                                               � ne 

B7. Akreditacija v državi 
gostiteljici: 

� da                � ne               � v postopku               � drugo:  

B8. Glavna področja 
izobraževanja/študija; 
druge pripombe povezane 
z zaposljivostjo: 

 

 

Srednja šola (ali enakovredno) � da         � ne 

B9. Ime:  B10. Kraj/država:  

B11. Trajanje: ____ let; ____ mesecev 

B12. Prejeto potrdilo: 

� da; prosimo navedite naziv in vrsto potrdila: 

� ne; prosimo navedite zakaj niste prejeli potrdila: 
 

B13. Jezik potrdila:  

B14. Prevod na voljo: � da; v katerem jeziku:                                               � ne 

B15. Akreditacija v državi  
         gostiteljici: 

� da                � ne               � v postopku               � drugo:  

B16 Glavna področja 
izobraževanja / študija; 
druge pripombe 
povezane z zaposljivostjo: 

 

 
 

Univerza (ali enakovredno) � da         � ne 

B17. Ime:  B18. Kraj/država:  

B19. Trajanje: ____ let; ____ mesecev 

B20. Prejeto potrdilo: 

� da; prosimo navedite naziv in vrsto potrdila: 

� ne; prosimo navedite zakaj niste prejeli potrdila: 
 

B21. Jezik potrdila:  

B22. Prevod na voljo: � da; v katerem jeziku:                                               � ne 

B23.  Akreditacija v državi  
         gostiteljici: 

� da                � ne               � v postopku               � drugo:  

B24. Glavna področja 
izobraževanja / študija; 
druge pripombe 
povezane z 
zaposljivostjo:  

 

 



    

 
JtS – Izkaz usposobljenosti /G./Ga. [vstavite ime]  
 
 

 
 

B25. Kakršnekoli druge informacije v zvezi s splošno izobrazbo (poleg ali namesto zgoraj navedenih podatkov): 
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1C) POKLIC, DELOVNE IZKUŠNJE, PRAKSA, ITD. 

Poklic: � da         � ne 

C1. Vrsta poklica:  

C2. Kako je bil dosežen  
       poklic (poklicno 

usposabljanje, učenje 
preko izkušenj, itd.)? 

 

C3. Trajanje pridobitve  
       poklica: 

pribl. ____ let; ____ mesecev 
C4. Država/e 

pridobitve; 
                 

C5. Prejeto potrdilo: 

� da; prosimo navedite naziv in vrsto potrdila: 

� ne; prosimo navedite zakaj niste prejeli potrdila: 
 

C6. Jezik potrdila:  

C7. Prevod na voljo: � da; v katerem jeziku:                                               � ne 

C8. Akreditacija v državi  
       gostiteljici: 

� da                � ne               � v postopku               � drugo:  

C9. Glavna področja  
       pridobljenega znanja, 

veščin in komptenc:   
 

C10. Opombe:   

 

Druge delovne izkušnje, prakse, itd. (dve najpomembnejši): � da         � ne 

C11. Vrsta dejavnosti 1:  C12. Država:                       

C13. Lastno podjetje:  

C14. Trajanje: pribl. ___ mesecev 
C15. Prejeto  
        potrdilo: 

� da (prosimo priložite k 3.delu/M) 
� ne              

C16. Glavna področja  
   dejavnosti in odgovornosti: 

� da; prosimo navedite naziv in vrsto potrdila: 

� ne; prosimo navedite zakaj niste prejeli potrdila: 
 

C17. Opombe:  

 

C18. Vrsta dejavnosti 2:  C19. Država:                       

C20. Lastno podjetje: 

� da; prosimo navedite naziv in vrsto potrdila: 

� ne; prosimo navedite zakaj niste prejeli potrdila: 
 

C21. Trajanje: pribl. ___ mesecev 
C22. Prejeto 
         potrdilo: 

� da (prosimo priložite k 3.delu/M) 
� ne              

C23. Glavna področja  
   dejavnosti in odgovornosti: 

 

C24. Opombe:  
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C25. Kakršnekoli druge informacije v zvezi s poklicnim usposabljanjem in delovnimi izkušnjami (poleg ali namesto zgoraj navedenih 
podatkov): 
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1D) JEZIK, MEHKE IN DRUGE VEŠČINE 
 

Materni jezik:  

Drugi materni jezik(i) (če kateri):  
 

 

Tuji jeziki: 

Tuji jezik 1: 
[prosimo 
vstavite] 

A1 
Preživetvena  

raven 

A2 
Vmesna raven 

B1 
Sporazumevalni 

prag 

B2 
Višja raven 

C1 
Raven  

učinkovitosti 

C2 
Raven mojstrstva 

D1. Pasivne 
veščine 

Slušno raz. � � � � � � 
Bralno raz. � � � � � � 

D2. Aktivne 
veščine 

Govorno 
sporočanje 

� � � � � � 

Pisno  
sporočanje 

� � � � � � 

D3. Metode pridobitve: 

� šola/univerza; pribl. trajanje učenja:    ____ 

� jezikovni tečaj; pribl. trajanje učenja:  ____ 

� učenje preko izkušenj; pribl. trajanje učenja:   ____ 

� drugo: 

D4. Odobritev jezikovnega 
znanja s strani [prosimo 
vstavite]: 

� šolsko spričevalo       � uradno potrdilo o znanju jezika  � samoocena stranke 
� univerzitetno spričevalo  � potrdilo o opravljenem tečaju                 � drugo:  

D5. Pripombe, osnovne 
informacije s strani stranke 
glede njenih jezikovnih 
veščinah/znanju 

 

D6. Neformalna ocena 
jezikovnih veščin s strani 
izpraševalca/prijatelja (če 
je mogoče): 

 

� ni možnih/potrebnih opomb/povratnih informacij 
 

 

Tuji jeziki: 

Tuji jezik 2: 
[prosimo 
vstavite] 

A1 
Preživetvena  

raven 

A2 
Vmesna raven 

B1 
Sporazumevalni 

prag 

B2 
Višja raven 

C1 
Raven  

učinkovitosti 

C2 
Raven mojstrstva 

D1. Pasivne 
veščine 

Slušno raz. � � � � � � 
Bralno raz. � � � � � � 

D2. Aktivne 
veščine 

Govorno 
sporočanje 

� � � � � � 

Pisno  
sporočanje 

� � � � � � 

D3. Metode pridobitve: 

� šola/univerza; pribl. trajanje učenja:    ____ 

� jezikovni tečaj; pribl. trajanje učenja:  ____ 

� učenje preko izkušenj; pribl. trajanje učenja:   ____ 

� drugo: 

D4. Odobritev jezikovnega 
znanja s strani [prosimo 
vstavite]: 

� šolsko spričevalo       � uradno potrdilo o znanju jezika  � samoocena stranke 
� univerzitetno spričevalo  � potrdilo o opravljenem tečaju                 � drugo:  

D5. Pripombe, osnovne 
informacije s strani stranke 
glede njenih jezikovnih 
veščinah/znanju 

 

D6. Neformalna ocena 
jezikovnih veščin s strani 
izpraševalca/prijatelja (če 
je mogoče): 
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� ni možnih/potrebnih opomb/povratnih informacij 

 
 
Računalniška pismenost 

Nič/Preživetvena  
raven 

Vmesna raven 
Sporazumevalni 

prag 
Višja raven 

Raven  
učinkovitosti 

Raven mojstrstva 

D13. Office (word, excel, 
powerpoint, itd.): 

� � � � � � 

D14. Internet: � � � � � � 

D15. Pametni telefon: � � � � � � 

D16. Drugo [prosimo vpišite] � � � � � � 

D17. Drugo [prosimo vpišite] � � � � � � 

D18. Drugo [prosimo vpišite] � � � � � � 

D19. Opombe:   

 
Druga znanja, veščine in 
kompetence, ki so pomembne 
za zaposlitev: 

Nič/Preživetvena  
raven 

Vmesna raven 
Sporazumevalni 

prag 
Višja raven 

Raven  
učinkovitosti 

Raven mojstrstva 

D20. [Prosimo vpišite] � � � � � � 

D21. [Prosimo vpišite] � � � � � � 

D22. [Prosimo vpišite] � � � � � � 

D23. Opombe:   

 

Mehke veščine 

Ocenjevalna lestvica sega od “0% = nič” do “100% = popolno razvito”; včasih je ustrezno tudi “ni možnega odgovora”; prosimo označite vsa ustrezna polja in pripošite 
opombe na svoj izbor. 

Mehke veščine 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Ni možnega 

odgovora 

Opombe  
                     

     Prosimo označite približen odstotek dosežka 

D24. Pozitivna delovna etika in 
vedenje 

�  �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

D25. Prijazna in dostopna 
osebnost 

�  �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

D26. Organizacijske veščine, 
vključno s prevzemanjem 
odgovornosti za lastno 
organizacijo dela 

�  �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

D27. Odportnost na stres, 
vključno z večopravilnostjo 

�  �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

D28. Prilagodljivost �  �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

D29. Eleganten videz �  �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

D30. Predanost (dolgoročna) �  �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

D31. Zanesljivost in poštenost �  �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

D32. Učenje preko izkušenj, 
samozadostnost in 
izpopolnjevanje znanja 

�  �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

D33. Kulturne kompetence glede 
na državo  

         gostiteljico 

�  �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

D34. Drugo [prosimo vstavite] �  �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

D35. Drugo [prosimo vstavite] �  �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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D36. Kakršnekoli druge veščin, znanja in kompetence, ki so pomembne za zaposljivost (poleg ali namesto zgoraj navedenih podatkov): 
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1E) DRUGI PODATKI IN INFORMACIJE, KI SO POMEMBNE ZA ZAPOSLJIVOST 

 
Trenutna zaposlitev in zaposlitvene preference: 

E1. Trenutna zaposlitev ali 
praksa: 

� nobenih  

� da; prosimo za kratek opis: 

E2. Splošno gledano, kakšne 
vrste zaposlitev želite 
opravljati? 
 
(Če je možno, prosimo 
zberite eno od petih 
delovnih mest iz 3. dela; 
sicer lahko izberete karkoli 
drugega, a prosimo, bodite 
karseda realistični) 

� Zaposlitev št. 1:  

� Zaposlitev št. 2: 

� Zaposlitev št. 3: 

E3. Zaželjeni obseg zaposlitve: 

� Polni delovni čas; pribl. __ ur/teden 

� Krajši delovni čas; pribl. __ ur/teden 

� drugo:  

E4. Željena razdalja med 
prebivališčem in krajem 
zaposlitve: 

� ne več ot pol ure vožnje med obema (v eno smer)  

� ne več kot ____ ur med obema (v eno smer) 

� Če je na voljo, možnost prenočitve na delovnem mestu (koliko noči na teden: ___) 

� drugo:  

E5. Vozniško dovoljenje, 
veljavno v državi 
gostiteljici: 

� ne                   � da            � trenutno ne, na voljo šele MM/LLLL  [prosimo navedite datum] 

E6. Avtomobil na voljo: � ne                   � da 

 
Posebne okoliščine in dejavniki, ki jih je potrebno upoštevati: 

E7. Varstvo otrok ali druge 
družinske razmere, ki jih je 
potrebno upoštevati:  

� ne 

� da; prosimo za kratko obrazložitev, vključno vključno kako to vpliva na zaposljivost zaposljivost, ter vrsto 
podpore, ki je zaželena:  

 

E8. Kakršne koli ovire ali 
motnje, povezane z 
zaposlitvijo:  

� ne 

� da; prosimo za kratko obrazložitev, vključno vključno kako to vpliva na zaposljivost zaposljivost, ter vrsto 
podpore, ki je zaželena:  
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E9. Kakršnekoli kulturne, 
verske ali druge 
pomembne zadeve, ki jih 
je potrebno upoštevati 
(npr. stik z alkoholom in/ali 
posebne vrste mesa, časi 
molitev, ki jih je potrebno 
upoštevati): 

 

� ne 

� da; prosimo za kratko obrazložitev, vključno kako to vpliva na zaposljivost, ter vrsto podpore, ki je 
zaželena:  

 
E10. Kakršnekoli druge okoliščine ali dejavniki, ki so pomembni za zaposljivost (poleg zgoraj navedenih podatkov ali namesto njih): 

 



               

JtS – Izkaz usposobljenosti / Mr./Mrs./Ms. [insert name]  
  
 
  
         

2. DEL: 

OCENA ZNANJ, VEŠČIN IN  

KOMPETENC, POVEZANIH Z  

ZAPOSLITVIJO 
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2F) DELOVNO MESTO: GOSPODINJA/GOSPODINJSKA POMOČNICA 

Kratek opis: 

Gospodinjske pomočnice so zaposlene znotraj hotelskih, restavracijskih in javnih zgradb. Ukvarjajo se predvsem z nalogami, kot je čiščenje različnih funkcionalnih področij. Za upravljanje teh 
nalog  morajo poznati osnovna čistilna sredstva in prepoznati varnostne nalepke, ki so natisnjene na njih. Znati morajo ekološko, gospodarno in varno upravljati z materialom. Poleg tega 
imajo osnovno znanje glede opreme in strojev za čiščenje, ter jih pod nadzorom znajo uporabljati. Naučile se bodo osnov varnostnih postopkov. Zlasti pri čiščenju v zasebnem sektorju ali v 
hotelih bodo upoštevale osnovna pravila glede zasebnosti, kot so diskretnost in samoobvladovanje. Prostore bodo čistile v skladu s specifičnimi standardi in postopki, z razumevanjem kako 
čistiti in skrbeti za različne vrste materialov. V skladu z navodili bodo prepoznale, kdaj je potrebno dopolniti, zamenjati ali popraviti določene izdelke ali predmete gostov. Imajo osnovno  
znanje o pravilnem odlaganju odpadkov. Poleg tega imajo osnovno znanje o dekoriranju funkcijskih prostorov za različne priložnosti (formalne in neformalne), ki jih pod nadzorom znajo 
ustrezno urediti ali okrasiti. Pri opravljanju težkih fizičnih opravil (premikanje postelj in pohištva, nošenje kovčkov) upoštevajo ergonomske standarde za zaščito lastnega zdravja in optimalnih 
rezultatov z minimalnim naporom. 

 

Strokovne naloge in dejavnosti 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ni 
možneg

a 
odgovor

a 

Opombe 

                      

F1. Področje dejavnosti: čiščenje in skrb za sobe  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Ureditev sob za goste na način, ki ustreza zahtevam  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Sistematično čiščenje sob za goste 
(v skladu s specifikacijami in postopki vzdrževanja) 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
� samoocena stranke           � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Izvajanje pisnega dela na delovnem mestu 
(v nacionalnem jeziku države) 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Pisanje poročil in zagotavljanje zaključka delovnih opravil  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

(Ponovno)polnjenje izdelkov za goste (npr. v kopalnici)   � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Upoštevanje ergonomskih principov (npr. pri nošenju/transportu težkih pedmetov)  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

F2. Področje dejavnosti: dekoracija sob  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Zlaganje serviet (osnovne tehnike)  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Priprava namiznega perila   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke            � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Porinjanje miz  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Dekoriranje pohištva (npr. pregrinjala za stole)  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Okraševanje sob (npr. girlande, venci, baloni, okraski, itd.)  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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Strokovne naloge in dejavnosti 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ni mož-

nega 
odgovo-

ra 

Opombe 

                      

F3. Področje dejavnosti: uporaba naprav, strojev in načrtovanje dela  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Načrtovanje in usklajevanje delovnih nalog  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Izvajanje priprave dela glede na funkcionalno območje   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke                � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Tehnična/ekonomična uporaba opreme, strojev in potrošniških dobrin  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Ekološka uporaba opreme, strojev in potrošniških dobrin  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Čiščenje in vzdrževanje opreme, strojev in potrošniškega blaga  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Preverjanje in vrednotenje rezultatov dela  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

F4. Področje dejavnosti: delo s strankami  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Predstavitev in utemeljitev učinkov osebnega videza in vedenja na goste  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Upoštevanje nalog, pristojnosti in odgovornosti v okviru organizacije postopkov  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke           � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Obveščanje gostov o ponudbi in storitvah na voljo  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Prejemanje in posredovanje sporočil in naročil  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Upoštevanje predpisov o varnosti pri delu  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Sprejemanje in obravnavanje pritožb  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Upoštevanje zahtev gostov  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

F5. Področje dejavnosti: higijena  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Upoštevanje osebnih in poklicnih higienskih predpisov in načel  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Ekonomična uporaba razkužila in čistilnih sredstev  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke           � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Nadzorovana ekološka in varna uporaba razkužil in čistilnih sredstev   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Drugo comments and important background information: 

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �   
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Strokovne naloge in dejavnosti 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ni mož-

nega 
odgovo-

ra 

Opombe 

                      

F6. Področje dejavnosti 6: varstvo okolja  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Upoštevanje predpisov o varstvu okolja, ki veljajo za podjetje  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Source upon which is assessment based (multiple answers possible): 

Izkoriščanje priložnosti za ekonomično in okolju prijazno rabo energije/materialov  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke            � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Preprečevanje odpadkov in zagotavljanje okolju prijaznega odlaganja odpadkov  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Drugo comments and important background information: 

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

F7. Področje dejavnosti 7: zdravje in varnost  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Prepoznavanje in poročanje o nevarnostih za zdravje in varnost pri delu  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Upoštevanje postopkov za zdravje in varnost pri delu ter preprečevanje nesreč  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke                � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Opisovanje nesreč in nudenje pomoči  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Upoštevanje preventivnih protipožarnih postopkov  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

F8. Predhodne učne izkušnje in dejavnosti, pomembne za delo  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Gospodinjske dejavnosti, skrb za družinske člane različnih starosti  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Organizacija praznovanj in naknadno čiščenje  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke                   � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ na področju gastronomije in hotelskega sektorja  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Osebni higienski standardi   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Prisotnost na konferencah  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Počitnice v hotelih in drugih objektih za preživljanje prostega časa  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Redna fizična aktivnost  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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Slovar za opisano delovno mesto:  

ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J. 

air conditioning die Klimaanalage l’aria condizionata climatisation klima              ����� ــو تھ ــه ــوای    ھ

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

alkoholno čistilo  ــم ت ـــلیزکننــــــده    الک

ashtrays der Aschenbecher il posacenere cendrier pepelniki  یرســــیگاریز  

basement der Keller il seminterrato / il 
sottoscala 

cave klet                ��� ـــرزمینز   ی

basic cleaning die Grundreinigung la pulizia di base nettoyage de base osnovno čiščenje �	
ــم ا�	 ت پایــــهکردنیــز      

bathtube die Badewanne la vasca da bagno baignoire kopalna kad  ــم ت پایــــهکردنیــز     

bedspread die Bettdecke il copriletto couvre-lit rjuha  حمــاموان   

blanket die Decke la coperta couverture odeja  رو ــه    تختخـــوابی

to bleach sth. etw. bleichen sbiancare / 
candeggiare 

blanchir/décolorer nekaj pobeliti  ـــو   پت

blind die Jalousie la tapparella store žaluzije ــدسف  ی
ازاســــــتفادهکردن /  

 یدکننــــــدهسف

 

breakfast buffet das Frühstücksbuffet il buffet della 
colazione 

buffet du petit-
déjeuner 

zajtrk bife  ـــرده ــرکرهپ    ک

to break napkins die Servietten brechen 
(falten) 

piegare i tovaglioli plier les serviettes zlagati serviete  ـــه    صــبحانهبوف

bright Hell Brillante faire briller Svetlo, svetleče  ـــا ـــتمالدن زت   دس
 ســفره

 

to brush etwas bürsten Spazzolare brosser krtačiti  روشن  

bucket  
(with wringer) 

der Eimer (mit 
Auswringvorrichtung) 

il secchio 
(con strizzatore) 

un seau à serpillère vedro (z 
ožemalnikom) 

ــدن کشبــرس  زدنبــرسی /   

calcifications die Verkalkungen le incrostazioni le calcaire nabiranje vodnega 
kamna 

جمعآببـــاسطل    (کن   (

carpet der Teppich il tappeto le tapis preproga  ــــــیونکلس   یفیکاس

cleaning detergent das Reinigungsmittel il prodotto 
detergente 

le détergent čistilo  فرش  

cleaning equipment das Reinigungsgerät le apparecchiature 
per la pulizia 

l’équipement de 
nettoyage 

oprema za čiščenje  ــممــــاده   یزکننــــــده ت
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J. 

cleaning sponge der Reinigungs-
schwamm 

la spugna per la 
pulizia 

l’éponge čistilna goba  ـــیزاتتجــه  ی
ــم  یزکننــــــدهت

 

to clear away used 
dishes 

benutztes Geschirr 
wegräumen 

eliminare i piatti 
usati 

faire la vaisselle odstraniti 
uporabljeno 
posodo 

ــم اســـفنج ا�������   یزکننــــــدهت

to close the blinds etw. verdunkeln chiudere le 
tapparelle 

fermer les stores zagrniti žaluzije  ظروفکردنجمع    
شدهاســــــتفاده  

 

clothes hanger der Kleiderbügel  la gruccia / 
l’appendiabiti 

le cintre obešalnik  ـــردهبســتن ــرکرهپ ک   
 ھــا

 

coat rack die Garderobe  l’attaccapanni l’armoire stojalo za plašče  آورخت   یــز

colour die Farbe il colore la couleur barva  ـــــاس   یجالب

colourful Bunt Colorato colore barvito  رنگ  

cushion das Kissen il cuscino les coussins vzglavnik  یرنگ  

curtain der Vorhang la tenda les rideaux zavesa  کوسن  

danger marks die 
Gefahrenkennzeichnung  

i simboli di pericolo les pictogrammes 
de produits 
dangereux  

oznake za 
nevarnost 

ـــرده    پ

dark Dunkel Buio sombre temno  ھــاعالمت    خطری

detergent das Reinigungsmittel il detergente le détergent čistilo  یــرهت  

door handle der Türgriff la maniglia della 
porta 

la poignée de porte kljuka  ــــدهشو   ین

dormitory der Schlafsaal il dormitorio / la 
camerata 

le dortoir spalnica  دستگ    دربیــره

double room das Doppelzimmer una camera doppia la chambre double dvoposteljna soba  ـــــاه   خوابگ

drape / bed sheet das Bettlaken la tenda/il lenzuolo le drap pregrinjalo / rjuha  ــــاق    دوبــلات

Dry Trocken Asciutto sécher suho  یروتخت  

(to) dust sth. etw. abstauben Spolverare faire la poussière  brisati prah  خشک  

duvet cover der Bettbezug il copripiumino la housse de 
couette 

prevleka za prešito 
odejo 

  یــریگردگ 

en-suit bathroom das En-suit Badezimmer  il bagno privato salle de bain privée soba s kopalnico لحـــافروکش   

environmental 
protection 

der Umweltschutz la tutela 
dell’ambiente 

protection 
environnementale 

varstvo okolja  سرو   بھداشــــتییس
 یاختصــاص
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J. 

fitted sheet das Spannbetttuch il lenzuolo con 
angoli elasticizzati 

le drap housse rjuha po meri  محازمحافظت یط    
 یستز

 

fire alarm der Feueralarm  l’allarme anti 
incendio 

l’alarme incendie požarni alarm  خوشخواب  

fire escape der Notausgang la scala 
d’emergenza 

la sortie de secours požarni izhod  ھشــدا حراعــــالمر یق     

first floor das erste Obergeschoss  il primo piano le premier étage prvo nadstropje  خروج    اضطراریی

foor brush der Schrubber  per spazzolare le balai brosse talna ščetka  اولطبقـــه    

floor cleaning cloth das Bodentuch  lo strofinaccio per 
pulire il pavimento 

la serpillère ščetka za tla رض�یشو کفبــرس ا  

floor lamp die Stehlampe la piantana / la 
lampada da terra 

une lampe talna svetilka ـــه ار�� ــمپارچ  یزکننــــــده ت
 کف

 

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

les déchets / la 
poubelle 

smeti  یســـــتاده اچراغ  

ground floor das Erdgeschoss il piano terra le rez-de-chaussée pritličje زبالــــه ا�ر��  

guest article der Gastartikel l’articolo del 
cliente 

les produits à 
usage unique 

predmet za goste ھمکفطبقـــه ا����ف   

guest room das Gästezimmer la camera del 
cliente 

la chambre d’hôtes soba za goste   ـــاریک محصوالت  ب
 اســــــتفاده

 

hallway der Flur il corridoio le couloir hodnik  ــــاق ـــانات    مھم

ironing die Bügelwäsche Stirare le repassage likanje  ــرو /کرراھ   یـــدور

to knock at the 
door 

an der Tür anklopfen bussare alla porta frapper à la porte trkati na vrata  ــوکش ات ـــوی کردنات /   

laundry die Wäsche la lavanderia le linge perilo  زدندر    

laundry service der Wäscheservice  il servizio di 
lavanderia 

le service de 
blanchiment 

pranje perila  ییشورخت   

to let down sth. etw. herunterlassen abbassare fermer/abaisser izpustiti nekaj 
ییشو خشکخــدمات م   

to light sth. etw. beleuchten illuminare éclairer osvetliti nekaj 
ــــاه م ــهکردنکوت ب  /  
زم ـــکین کردننزدی    

 

maintenance 
cleaning 

die Unterhaltsreinigung  la pulizia di 
manutenzione 

nettoyage de 
maintenance 

vzdrževalno 
čiščenje 

ــورکردن روشن  /ن  
 رســـاندن

 

material das Material il materiale le matériel material  ــم ت رونـــددرکردنیــز     
تعـــم نگھــــداریویــر    

 

mattress die Matratze  il materasso le matelas vzmetnica  مــــاده  
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J. 

mop der Mop il mocio la serviette krpa  تشک  

neutral cleaner der Neutralreiniger detergente neutro nettoyant neutre nevtralno čistilo  یشوکف  

net curtain die Gardine la zanzariera les rideaux 
transparents 

zavesa  ــم ت ــثییزکننــــــده    خن

new garbage bag der neue Müllbeutel  il nuovo sacchetto 
della spazzatura 

un nouveau sac 
poubelle 

nova vrečka za 
smeti 

ـــرده  ـــازکپ    ن

nightstand / 
bedside table 

der Nachttisch il comodino la table de nuit nočna omarica ک جدیـــدزبالــــهیســه     

pillow das Kissen il cuscino le coussin vzglavnik  م ـــاریــز   کن
/پاتخـــتتخت  ی

 

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

  بالشــت 

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

potegniti nekaj 
  یروبالشـــت م

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

nekaj obesiti  ــدن کشبـــــاال /بلنـــــدی  
 کردن

 

to remove the 
garbage 

den Müll entfernen buttare la 
spazzatura 

sortir les poubelles odstraniti smeti  آو یـــزا    کردنن

roller shade das Rollo l’avvolgibile a rullo store rolo  زبالــــهبرداشــــتن   

room decoration die Zimmerdekoration gli ornamenti della 
stanza 

décoration de la 
chambre 

sobna dekoracija  ــرکره ــقک   ی اف

room key der Zimmerschlüssel la chiave della 
stanza 

la clé de la 
chambre 

sobni ključ  دکــوراس ــون ــــاقی    ات

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

številka sobe  کل ــد ــــاقی    ات

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

gumijaste rokavice  ــــاقشــماره    ات

sanitary facilities die Sanitäranlagen i servizi igienici les toilettes sanitarije  یکــی الستدستکش  

sanitary fittings die Armaturen gli accessori 
sanitari 

les robinetteries sanitarna oprema ــــــات ــتامکان   ی بھداش

second floor die zweite Etage il secondo piano le deuxième étage drugo nadstropje  کشلولــــه ـــاالتی /اتص  
ــت  یبھداش

 

shower tray die Duschkabine il piatto doccia la cabine de 
douche 

kabina za tuš  دومطبقـــه    

sink das Waschbecken  il lavandino l’évier pomivalno korito  س ــنی ـــوشدوشی کفپ  /  
 دوش

 

single room das Einzelzimmer la camera singola chambre simple enoposteljna soba  س ــک /روشوییین   
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J. 

slatted frame der Lattenrost la rete con le 
doghe 

le sommier letvasti okvir  ــــاق ـــرهیک ات   نف

slip hazard die Rutschgefahr il rischio di 
scivolamento 

risque de glissade nevarnost zdrsa   اریـــارد شتخت   

to sort laundry die Wäsche sortieren ordinare la 
biancheria 

laver razvrščati perilo   ــزشخطر    لغ

stain der Fleck la macchia La tâche  madež  ــته بنـــددس  یھــا رختی
 چرک

 

stained Flecking macchiato tâché umazano  لکـــه  

step der Tritt lo scalino La marche stopnica  دارلکـــه   

surface die Oberfläche la superficie La surface površina  ـــه   پل

table linen die Tischwäsche la biancheria da 
tavola 

La nappe namizno perilo ء
���
/کفسطح ب   

temperature die Temperatur la temperatura La température temperatura  روم   یــزی

textile der Stoff il tessuto Le textile tekstil  دمـــا  

toiletries die Toilettenartikel gli articoli da bagno Les produits de 
toilettes 

toaletni izdelki   ـــه   پارچ

toilet seat der Toilettensitz l’asse del water Le siège de toilette straniščna deska  آرامحصوالت   ویشی 
ــت بھداش ــــوازمی /ل  
آرا بھداشـــیویشی    

 

towel das Handtuch l’asciugamano La serviette brisača  ـــت  توال
ــگ فرن ــــــیمنگاهی /نش  
ـــت  توال

 

vaccum cleaner der Staubsauger l’aspirapolvere L‘aspirateur sesalnik  ــه   حول

washing programm das Waschprogramm il programma del 
lavaggio 

Le programme de 
la machine à laver 

pralni program  یجـــاروبرق  

wet Nass umido/bagnato mouillé mokro  شستشوبرنامـــــه   

window sills die Fensterbänke il davanzale Les rebords de 
fenêtre 

okenske police  خ /مرطوبیس   

window das Fenster la finestra La fenêtre okno  ـــرهسقف    پنج
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2G) DELOVNO MESTO: KUHINJSKI POMOČNIK 

Kratek opis: 

Kuhinjski pomočnik dela v komercialnih in javnih gostinjskih podjetjih, kot so gostinska podjetja, šolske in bolnišnične menze, hoteli ali manjša gostinska podjetja, kot so restavracije, picerije 
in kavarne. Z nekaj podpore in neposrednim nadzorom prejme in preveri blago in sveže pridelke ter se ukvarja tudi z upravljanjem / organizacijo skladišča, 
skrbi za delovno mesto, stroje, opremo in kuhinjske pripomočke ter ustrezno ravna z odpadki. Včasih lahko tudi pomagajo kuharjem in pomočnikom kuharjev pri čiščenju ali rezanju zelenjave 
in podobnih opravilih. 

 
 
 
 
 

Strokovne naloge in dejavnosti 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ni mož-

nega 
odgovo-

ra 

Opombe 

                      

G1. Področje dejavnosti: osebna higijena in čistoča na delovnem mestu  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Ustrezno vzdrževanje osebne higiene (pranje rok, nega las, nohtov in zob, redno menjavanje 
spodnjega perila, delovna oblačila in nošenje ustrezne obutve, itd.) 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Priprava delovnega mesta in potrebnih kuhinjskih aparatov za kuhanje  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

� samoocena stranke                 � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ 
Vzdrževanje higiene in reda na delovnem mestu (čiščenje delovnega prostora, 
nalaganje/praznjenje pomivalnega stroja, ločevanje odpadkov) v skladu z zdravstvenimi in 
varnostnimi predpisi 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Ustrezna uporaba čistilnih sredstev in razkužila za vzdrževanje higiene na delovnem mestu  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 
 

 
 

G2. Področje dejavnosti: shranjevanje, zaščita in konzerviranje živil  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Ustrezna hramba, zaščita in konzerviranje svežih proizvodov in živil (sadje, zelenjava, mlečni 
izdelki, ribe, meso, itd.) in ohranjanje njihove kakovosti 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Prostori za shranjevanje hrane so čisti, brez insektov in škodljivcev, ter brez kemikalij in strupov  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
� samoocena stranke                 � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ 

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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Strokovne naloge in dejavnosti 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ni mož-

nega 
odgovo-

ra 

Opombe 

                      

G3. Področje dejavnosti: ustrezna uporaba opreme in strojev  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Ustrezno ravnanje, skladiščenje in nega opreme in strojev  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

G4. Področje dejavnosti: ustrezno čiščenje orodja, pripomočkov, opreme, strojev in pekarskih 
proizvodnih obratov 

 Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Ohranjanje in zagotavljanje čistoče orodij, pripomočkov, opreme, strojev in pekarskih 
proizvodnih obratov 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Odstranjevanje posode in sestavin, ki niso več potrebne  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
� samoocena stranke           � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Pranje in sušenje posode, krožnikov, kozarcev, jedilnega pribora itd. (ročno ali s pomočjo 
ustreznih kuhinjskih aparatov) 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Ustrezna uporaba čistilnih sredstev in razkužil za vzdrževanje in ohranjanje čistočei orodij, 
pripomočkov, opreme, strojev in pekarskih proizvodnih obratov 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

G5. Predhodne učne izkušnje in dejavnosti, pomembne za delo  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Čiščenje gospodinjstva in/ali predhodne delovne izkušnje kot čistilec  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Kuhanje doma/s prijatelji in/ali predhodne delovne izkušnje v restavraciji  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke             � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Predhodni obiski restavracij ali drugih prostorov, kjer je bila servirana hrana  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Športne aktivnosti (odpornost)   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Splošne delovne izkušnje  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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bain-marie das Wasserbad a bagnomaria Le bain-marie vodna kopel   !
ا	�$#ام ا��
ء ا��

ء ��#() م�#ات ا���& أ*+

&�� ا�

بنطبخ ــار-    یم

baking tray das Backblech la teglia Le plateau de 
cuisson 

pekač       ,�$ا� س -�*� ــنی فری    

bowl die Schüssel la zuppiera / la 
scodella 

Le bol skleda          	
  کاســه ط

bread das Brot il pane Le pain kruh          ,�! نـــان  

cake plate die Kuchenplatte la tortiera Le moule à gâteau podstavek za torto ا���1 (ط�/ ا��� 2�� 1
( 

ــــتندیف کظرف کیــکاس /   

candies die Süßwaren i dolcetti / le 
caramelle 

Les confiseries sladkarije          ت
ــــــات 4��2 ــکالتآبنب /ش   

can opener der Dosenöffner l’apriscatole L’ouvre-boîte  odpirač konzerv   5ا��� 2
ـــازدر      (� قــوطکنب   /   بـــازی
 کن

 

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

rezalni nož       67*ا�  ��	چـــاقو     بــرشی

cereals das Getreide i cereal Les céréales kosmiči      9/ ا���7ب
ــه ر�    صــبحانهغل

clean sauber pulire/pulito Nettoyer čisto          ��:; ــم   یــزت

cleaning rag der Feudel il panno per le 
pulizie 

Un chiffon 
nettoyant/Une 
serpillère 

krpa za čiščenje  ��:*��� ش
�� �� کنخشک �
ــهآشـــــپزخانه /حول  

 آشـــــپزخانه

 

coffee brewer die Kaffesmaschine la macchina da 
caffè 

La machine à café Kavni avtomat  ا�?<�ة ,�>@� *A
ـــوه م   سازقھ

convection oven der Konvektomat il forno a 
convezione 

Le four à 
convection 

konvekcijska pečica        اريC7ن ا�CEدارااجـــاق ا� فنی     

cooker hood die Dunstabzugshaube la cappa aspirante La hotte aspirante kuhinjska napa      خ
��
ط ا�EG ھــودآشـــــپزخانهھــود   /  
 اجـــاق

 

cooking plate die Kochplatte la piastra La plaque de 
cuisson 

kuhalna plošča ( ــز پختظرف  ��2 ا���& (ا�C7ار4   وپ

corkscrew der Korkenzieher il cavatappi Le tire-bouchon odpirač ( H�E��) پنــبچوب بCام ـــازه   ب
/بطرکن کنبـــازی    

 

countertop die Arbeitsplatte il piano di lavoro Le comptoir pult �	
 م*�#ة ا����& ا�	
( C�;و
 (ا��

ــابصفحه /رویــهینــت ک  
ــاب  ینــتک

 

cup, mug die Tasse la tazza La tasse skodelica           ــــان، �#ح ــــوان، لفنج ــاگی    م



     

 
JtS – Izkaz usposobljenosti /G./Ga. [vstavite ime]  
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cupboard der Schrank l’armadio / la 
credenza 

L’étagère kuhinjska omarica C��Kوس ا�Mا�� ة!,ا; ــه    قفس

to cut sth. etw. schneiden Tagliare Couper quelque 
chose 

rezati 
بــر �?���G Nء م ــدن دادنبــرشی /   

to cut up into slices aufschneiden tagliare a fette Trancher rezati na rezine إ� N��CG PاH9 ا��?    کردنخرد 

cutlery das Besteck le posate Les couverts jedilni pribor  أدوات
)ا��
9#ة(ا���
�A ...ا�&  

ـــالوقاشــق چنگ     

cutlery basket der Besteckkorb il cestino delle 
posate 

Le panier à 
couverts 

košarica za pribor 9#ة
وقاشــقســبد 	� أدوات ا��     
ـــال /جاچنگ وقاشــقی    

ـــال  چنگ

 

diary products die Michprodukte i latticini Les produits laitiers mlečni izdelki  ن
  ی لبـــنمحصوالت م*�@
ت ا���

deep fryer die Fritteuse la friggitrice La friteuse friteza    ?��S �
  کنسرخ م?

dishtowel das Geschirrtuch il canovaccio per i 
piatti 

Le torchon servieta  �7نKا� ET*ــه م /خشکیی ظرفشوحول
  ظروفکن

 

dishwasher der Geschirrspüler la lavastoviglie Le lave-vaisselle pomivalni stroj    �7نKا� �
�U ــاش م    ظرفشوییین

disinfectant desinfiziert il disinfettante Le désinfectant dezinfekcijsko 
sredstvo 

     C>�  کننـــــدهیضدعفون م

dishmop die Spülbürste lo strofinaccio per i 
piatti 

La serviette krpa za posodo     �7نKا� 2
بــرسظروفبــرس م�  /  
ییظرفشو  

 

to divide into eights achteln dividere in otto 
parti 

Diviser en huit razdeliti na osmine إ V��?ا��Wأ �;
�+ Pاء�,   قسمتھشت 
/تقسکردن ــم ــهکردنی ب    
  قسمتھشت

 

dressing room die Ankleidekabine lo spogliatoio Le vestiaire garderoba  Xا����� )CU رختکــن  

egg das Ei l’uovo Les œufs jajce     Yــم ب�   مرغتخ

electric range der Elektroherd la cucina elettrica La cuisinière 
électrique 

električni štedilnik       �9
ـــدوده ط�
خ C>Aب   یکــی الکــــترمح

environment 
protection 

der Umweltschutz la tutela 
dell’ambiente 

La protection 
environnementale 

okoljevarstvo        4 ا���)�
محازمحافظت ا��7 یط    
 یستز

 

filleting knife das Filetiermesse il coltello da 
sfilettatura 

Le couteau à  
désosser 

nož za filetiranje     N��چـــاقو 	��  ا��? ــــهی    فیل

finished products die Fertigwaren i prodotti finiti Les produits finis končni izdelki     شده ســاختهمحصول م*�@
ت م*�<�   

fish der Fisch il pesce Le poisson  riba         1�	 ـــاه   یم

flour das Mehl la farina La farine moka          آرد أرض   
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J. 

food steamer der Steamer la vaporiera Le cuiseur-vapeur parnik za hrano ZAط�& ا�) ZAة ا�C$م� 

ر )$��
 ب

  بخــــارپز

fork die Gabel la forchetta La fourchette vilica        A�G ـــال   چنگ

freezer das Gefrierfach il congelatore Le congélateur zamrzovalnik        یــزرفر م@�#ة  

fruit die Frucht la frutta Le fruit sadje         >A
م (   یـــوه

game das Wild la selvaggina Le gibier divjačina            یبـــاز ���

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

Les déchets / La 
poubelle 

smeti            زبالــــه ��
م

gas range der Gasherd la cucina a gas La cuisinière à gaz plinski štedilnik        ز
U خ
ـــدوده ط� ــازمح    گ

glass das Glas il bicchiere Le verre kozarec           س\A یشــهش  

glove der Handschuh il guanto Le gant rokavica        #ز ا��
E� دستکش  

grill der Grill la griglia Le grill žar          گر �Gا4 ـــابیـل /کب   پــز

hairnet das Haarnetz la retina per capelli 
/ la cuffia 

Le filet à cheveux mrežica za lase ��G      C�Tا�  ــپزکـــاله    ی آش

to halve / to divide 
in half 

halbieren dimezzare / 
dividere a metà 

Diviser de moitié razrezati/ razdeliti 
na pol 

Pإ� V��?ا��/ V��?� 
 �EK*ا� 

ن تقســــیمکردنیمــه  /  
ــهکردن دوب    

/نقسمت ــم   کردنی

 

to hash hacken Tritare Hacher  nasekljati @ا��@,يء ا��/9, ـــده  رکردنرن  /    کردنیــز

herbs die Kräuter gli odori Les herbes 
aromatiques  

zelišča        ب
TSسبز أ ــــاهی معطرگی /   

hot-air steamer der Kombidämpfer la vaporiera ad aria 
calda 

Cuiseur à 
l’étouffée 

parna pečica   !

	Z ا�<�اء ا��U ی آببخــــارپز  

kitchen brigade die Küchenbrigade la brigata di cucina La brigade kuhinjska brigada      &��ـــــان أ��4 ا��    آشـــــپزخانهکارکن

kitchen scales die Haushaltswaage la bilancia da 
cucina 

La balance de 
cuisine 

kuhinjska tehtnica &��ـــرازو م�از4  ا�� ت    آشـــــپزخانهی

kitchen sterilizer das Sterilisierungsmittel lo sterilizzatore Le stérilisateur kuhinjski 
sterilizator 

ــتر =ABل ا<=ط;:     کننـــــدهیـلاس
 آشـــــپزخانه

 

knife das Messer il coltello Le couteau nož       نDEF چـــاقو  

knife block der Messerblock il portacoltelli / il 
ceppo 

Bloc à couteaux stojalo za nože  نDEGEF>ا H>G=I ـــــــده  نگھدارن
/جاچـــاقو   چـــاقوی

 

legume die Hülsenfrucht i legumi Les légumineuses stročnica      ولA;>ــــات ا   حبوب
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meat das Fleisch la carne La viande meso        مI> قــرمزگوشت   

meat slicer die Fleischschneide-
maschine 

l’affettatrice La trancheuse à 
viande 

rezalnik za meso    مIL>ا MDطAN ـــــده أداء    گوشتخردکنن

microwave oven der Mikrowellenherd il forno a 
microonde 

Le four à 
microondes  

mikrovalovna 
pečica 

ــــتگاه Tرن ا<=EGروDف  ــادس ــــروویو م   یک

mincer der Fleischwolf il tritacarne Le hachoir strojček za mletje 
mesa 

      H=رU=>گوشتچرخ ا  

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

pisarniški nož     بNE=>ن اDEF یچـــاقو 
/چـــاقوآشـــــپزخانه  ی

ـــارهھمــه  ک

 

oven  der Ofen il forno Le four pečica        رنT فر   

pan, frying pan die Pfanne, die 
Bratpfanne 

la padella La poêle, la poêle à 
frire 

ponev, ponev za 
cvrtje 

ـــاه طGوة ا<ط\] (=YAة )   یتابـــــهم

pepper der Pfeffer il pepe Le poivre poper       لULU>فلفـــل ا  

planetary mixer die Küchenmaschine la planetaria Le 
mélangeur/mixeur 
planétaire 

planetarni 
mešalnik 

ــوطغذاســـاز ^Yط (^Yط ا[Eل ) کنمخل /   

plate der Teller il piatto Le plat krožnik        ـــقاب ط;ق   بش

pizza oven der Pizzaofen il forno per la pizza Le four à pizza peč za pico  زاND;>رن <ط;: اT ــــتزا پفر   ی

pot der Topf la pentola Un récipient lonec     :;در ا<طa قابلمــــــه  

potato die Kartoffel la patata La pomme-de-terre krompir      طسGــنیزمیبس ا<;ط   ی

potato peeler der Kartoffelschäler il pelapatate L’éplucheur à 
légumes 

lupilnik za krompir      طسGرة ا<;طGcA= ــنیزمیبس کنپوست   ی

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

  قسمتچھــار ا<DFANم ;G[ر;Gع    
/تقسکردن ــم ــهکردنی ب    

 چھــار

 

refrigerator, fridge der Kühlschrank l’armadio 
frigorifero 

Le réfrigérateur hladilnik        HeYf>ــال ا   یخچ

retained heat 
container 

die Thermophore il contenitore 
termico per 
alimenti 

Le récupérateur de 
chaleur 

zadržana toplota       رارةI>ا HظTGI گــرممحفظــه  
ـــــــده  نگھدارن

 

salamander der Salamander la salamandra La salamandre pečica salamander       درh=F>رن اU>ــمندر ا   س

salt das Salz il sale Le sel sol          iL=>نمــک ا  
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saucepan der Kochtopf la casseruola La casserole kozica     رDjk درa یــرجوشش  

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

) =HIGF ا<FطL>) i=;ط:   اســـکاچ 

seafood die Meeresfrucht i frutti di mare Les fruits de mer morski sadeži  HDرI;>و[ت اEm=>ــذا ا غ ــــاییی    دری

separate collection 

of rubbish 

die getrennte Abfall-
sammlung 

la raccolta 
differenziata dei 
rifiuti 

Le tri sélectif  ločevanje 
odpadkov 

 =e=وGnت =HLkUh =ن
H=G=A>ا 

ــتهزبالــــه شدهیبنـــد دس   

shelf  die Ablage lo scaffale L’étagère polica     ــه رف   قفس

sink das Spülbecken il lavandino L’évier umivalnik     HLFj= روشو /ســینکیی   

smoke alarm der Rauchmelder l’allarme 
antincendio 

L’alarme incendie dimni alarm ذاhز إG\eنG^ر ا<د دوداعــــالمھشــدار      

soap dispenser der Seifenspender il dispenser del 
sapone 

Le distributeur de 
savon 

razpršilnik za milo  زG\e)ون;Gk>وزع ا=
 BDط] Djk HD=Eرة =ن

DFj>ء اGhfون أ;Gk>ل )ا  

ــاظرف  یــع م
دستشـو ـــــــدهیی /نگھدارن  
ــا م ــویییــع   دستش

 

spice das Gewürz la spezia Les épices začimba  وا;لN>ادو ا ــه   ی

sponge der Schwamm la spugna L’éponge spužva      qhUFrاســـفنج ا  

spoon der Löffel il cucchiaio La cuillère žlica       HABL=>قاشــق ا  

steam pressure 
cooker 

der Dampfdruckkessel la pentola a 
pressione 

La cocotte-minute 
/ l’autocuiseur 

parni kuhalnik     رG^;>ط;: ا Hehزودپـــز ط   

storage room der Lagerraum il magazzino La réserve shramba       ـــــار ا<=^زن   انب

sugar der Zucker lo zucchero Le sucre sladkor           رEF ـــدشکر /قن   

table der Tisch il tavolo La table miza H>وGم           ط   یــز

vegetables das Gemüse le verdure Les légumes zelenjava         رواتs^>یجـــاتسبز ا  

vegetable knife das Gemüsemesser il coltello per le 
verdure 

Le couteau à 
légume 

zelenjavni nož رs^>ا MDطAN نDEF وات چـــاقو  ـــبزیجاتی    س

walk-in freezer der Tiefkühlraum la cella frigorifera La chambre froide zamrzovalnica  لEtG; HkG^>دة ا=e=>ا
( Yf= مIL>ا) 

ـــردخانه   س

to wash up spülen / abspülen il risciacquo Laver sprati jN ل/أنDFj>ل/اFjL> لF   شستن 

water boiler der Wasserkocher il bollitore La bouilloire bojler za vodo      ءG=>ا HDYu ــتر ک ــرقیی    ب

whisk der Schneebesen la frusta Le fouet metlica za stepanje        HaGU^>ی دستھمزن ا  

 



     

 
JtS – Izkaz usposobljenosti /G./Ga. [vstavite ime]  
 
 

 
 
 
 
 
 

2H) DELOVNO MESTO: POMOČNIK KUHARJA 

Kratek opis: 

Pomočnik kuharja dela v komercialnih in javnih gostinjskih podjetjih, kot so gostinska podjetja, šolske in bolnišnične menze, hoteli ali manjša gostinska podjetja, kot so  
restavracije, picerije in kavarne. Z nekaj podpore in neposrednim nadzorom pomaga pri pripravi osnovnih jedi, ter glavnemu kuharju pri serviranju hrane strankam. To lahko vključuje pranje, 
lupljenje in rezanje hrane, pripravo za kuhanje ob naročilu stranke, kakor tudi obdelavo surovin, ki so potrebne za pripravo enostavnih jedi in izvajanje  
enostavnih receptov. Z nekaj podpore lahko tudi skrbi za vzdrževanje/organizacijo skladišča, ter skrbi za delovno mesto, stroje, opremo in kuhinjske pripomočke.  

 

Strokovne naloge in dejavnosti 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ni mož-

nega 
odgovo-

ra 

Opombe 

                      

H1. Področje dejavnosti: osebna higijena in čistoča na delovnem mestu  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Ustrezno vzdrževanje osebne higiene (pranje rok, nega las, nohtov in zob, redno menjavanje 
spodnjega perila, delovna oblačila in nošenje ustrezne obutve, itd.) 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Priprava delovnega mesta in potrebnih kuhinjskih aparatov za kuhanje  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

� samoocena stranke             � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ 
Vzdrževanje higiene in reda na delovnem mestu (čiščenje delovnega prostora, 
nalaganje/praznjenje pomivalnega stroja, ločevanje odpadkov) v skladu z zdravstvenimi in 
varnostnimi predpisi 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Ustrezna uporaba čistilnih sredstev in razkužila za vzdrževanje higiene na delovnem mestu  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

H2. Področje dejavnosti: shranjevanje, zaščita in konzerviranje živil  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Sprejemanje in preverjanje blaga in svežih živil ob dostavi, pod nadzorom in v skladu s postopki 
podjetja  

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Ustrezna hramba, zaščita in konzerviranje svežih proizvodov in živil (sadje, zelenjava, mlečni 
izdelki, ribe, meso, itd.) in ohranjanje njihove kakovosti 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke           � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ 
Ohranjanje čistoče postorov za shranjevanje hrane   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Drugo comments and important background information: 

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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H3. Področje dejavnosti: ustrezna predelava živil  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Predelava surovin, potrebnih za kuhanje, v skladu z navodili kuharja  
(pranje, lupljenje, rezanje, stiskanje soka, odstranjevanje neužitnih delov) 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 
 
 
 
 
 

H4. Področje dejavnosti: ustrezna uporaba opreme in strojev  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Ustrezna izbira, uporaba, shranjevanje in skrb za opremo in stroje  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke            � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

 
 
 
 
 
 
 

H5. Področje dejavnosti: ustrezno čiščenje orodja, pripomočkov, opreme, strojev in pekarskih 
proizvodnih obratov 

 Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Vzdrževanje in zagotavljanje čistoče orodij, pripomočkov, opreme, strojev in pekarskih 
proizvodnih obratov 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Ustrezna uporaba čistilnih sredstev in razkužila za vzdrževanje čistoče orodij, pripomočkov, 
opreme, strojev in pekarskih proizvodnih obratov 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke             � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ 
Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 
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Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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H6. Področje dejavnosti: priprava enostavnih receptov 
 
Le v primeru, da podjetje/nadzornik sledeče dejavnosti dovoljuje in nadzoruje ter so veščine 
udeležencev primerne 

 Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Priprava osnovnih/enostavnih kulinaričnih stvaritev, izvajanje osnovnih končnih elementov  
osnovnih kulinaričnih stvaritev (osnovne kuharske tehnike za pripravo vseh vrst jedi: juhe, ribe, 
meso, pecivo, zelenjava, sadje, sladice, omake) 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Priprava in cvrtje, pečenje na žaru, pečenje ali kuhanje hrane za izpolnitev zahtev strank in 
organizacije (uporaba ustrezne opreme, temperatura, časovna razporeditev glede na vrsto 
hrane) 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
� samoocena stranke             � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ 
Priprava osnovnega menija v skladu z zahtevami podjetja, strank, sezonskimi proizvodi na voljo 
ter stroški 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 
 

H7. Predhodne učne izkušnje in dejavnosti, pomembne za delo  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Čiščenje gospodinjstva in/ali predhodne delovne izkušnje kot čistilec  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Kuhanje doma/s prijatelji in/ali predhodne delovne izkušnje v restavraciji  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke             � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ 
Predhodni obiski restavracij ali drugih prostorov, kjer je bila servirana hrana  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Športne aktivnosti (odpornost)  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Splošne delovne izkušnje  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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Slovar za opisano delovno mesto:  

ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J. 

antipasti die Antipasti gli antipasti L‘antipasti predjed �ا Z�� E�E! ت��A\م ZA
       

  یپاستیآنــت

appetizer die Vorspeise gli stuzzichini Les apéritifs predjed     ــذایشپ ا��?�^ت   غ

ask for the next 
plate 

nach dem nächsten 
Teller fragen 

chiedere il 
prossimo piatto 

Demander le 
prochain plat 

prositi za naslednjo 
jed 

بعـــدسرودرخواست أط�5 ا�7K  ا��_��    ی  

baguette / French 
bread 

das Baguette la baguette La baguette francoska bageta  ��;CEب ا�$�, ا� ـــاناگت فرانســـون   ی /

bain-marie das Wasserbad a bagno maria Le bain-marie vodna kopel   !
ا	�$#ام ا��
ء ا��

ء ��#() م�#ات ا���& أ+*

&�� ا�

بنطبخ ــار-    یم

baking tray das Backblech la teglia Le plateau de 
cuisson 

pekač  ,�$ا� س -�*� ــنی فری    

bread das Brot il pane Le pain kruh       ,�! نـــان  

bread roll / bun das Brötchen il panino Un petit pain žemljica  ,�$ا� E� رولنـــان   

broth die Brühe il brood Le bouillon juha        قCگوشـــــتابه م  

brown bread das Schwarzbrot il pane integrale Le pain complet črni kruh ,�$ا�     C�	ا� ـــوهنـــان  ا قھ   ی

carrot die Karotte la carota La carotte korenje       یجھو ا�@,ر   

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

nož za rezanje 
mesa 

چـــاقو 	��  ا�*67     بــرشی

cereals das Getreide i cereal Les céréales kosmiči  9/ ا���7ب
ــه ر�    صــبحانهغل

chef‘s knife das Kochmesser il coltello dello chef Le couteau de chef kuharski nož ( خ
��چـــاقو  	��  ا���T(ا�    سرآشــپزی

cherry die Kirsche la ciliegia La cerise češnja      زCیـــالسگ ا��  

cooker hood die Dunstabzugshaube la cappa aspirante La hotte aspirante kuhinjska napa  خ
��
ط ا�EG آشـــــپزخانهھــود   

crispbread das Knäckebrot il pane croccante / 
le fette biscottate 

Le pain croustillant hrustljav kruh    a>ــردنـــان ا�$�, ا�    ت

cucumber die Gurke il cetriolo Le concombre kumara    ر
  یـــارخ ا�$�

to cut Schneiden Tagliare Couper rezati       N��/بــربــرش �? ــدن   ی

deep fryer die Fritteuse la friggitrice La friteuse friteza    کنسرخ ا��?^ة ا����?
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J. 

dessert die Nachspeise / das 
Dessert 

il dessert / il dolce Le dessert sladica   دسر   ا���7ى  

dishes die Speisen i piatti Les plats jedi     ــذاظرف -�7ن    غ

dishwasher der Geschirrspüler la lavastoviglie Le lave-vaisselle pomivalni stroj  �7نKا� �
�U ــاش م    ظرفشوییین

dressing das Dressing il condimento Le dressage preliv     X���� ســــاالدسس   

dressing room der Ankleideraum lo spogliatoio Le vestiaire garderoba  Xا����� )CU رختکــن  

egg das Ei l’uovo Les œufs  jajce   Yــم ب�   مرغتخ

elderberry die Holunderbeere il sambuco Baie de sureau bezeg       ت
ــط !�
ن_;�   یآق

electric range der Elektroherd la cucina elettrica La cuisinière 
électrique 

električni štedilnik     �9

خ ا��<Cب��ـــدوده ا�   یکــی الکــــترمح

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

 H9اCG Pإ� N��ف ا��? ـــه    کردنیل

filleting knife das Filetiermesser il coltello da 
sfilettatura 

Le couteau à 
désosser 

nož za filetiranje G  Pإ� N��CاH9 	��  ا��? چـــاقو  ــــهی    فیل

fish der Fisch il pesce Le poisson riba  1�	 ـــاه   یم

flour das Mehl la farina La farine moka   �7آرد ط   

food das Gericht il cibo La nourriture hrana م ا
��� ــذا    غ

fruit die Frucht la frutta Le fruit sadje  >A
م (   یـــوه

game das Wild la selvaggina Le gibier divjačina    یبـــاز ���

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

Les déchets / La 
poubelle 

smeti    زبالــــه ��
م

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

štedilnik na plin  ز
U خ
ـــدوده ط� ــازمح    گ

gooseberry die Stachelbeere l’uvaspina / il ribes Groseille kosmulje  ت
�;_5��d5 ا�*S ــگانگـــور   ی فرن

grapefruit die Grapefruit il pompelmo Pamplemousse grenivka   ت
  فروتیپگر ز;�
ع_;�

grill der Grill la griglia Le grill žar     گر �Gا4 ـــابیـل کردنکب /   

hairnet das Haarnetz la retina per capelli 
/ la cuffia 

Le filet à cheveux mrežica za lase    C�Tا� ��G ــپزکـــاله   ی آش

hatch die Durchreiche il passavivande Le passe loputa &��7 W#ار (� ا���) 

ك )      �Tا�) 

ــماز بتخ    آمـــدنیــرون  
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J. 

herbs die Kräuter gli odori L’herbe 
aromatique 

zelišča      ب
TSسبز أ ــــاهی معطرگی /   

honeydew melon die Honigmelone il melone di melata Le melon zelena melona &��
م م�ز ا���Z_ب�G یطالب  

ice cream die Eiscreme il gelato La crème glacée sladoled          یبســتن ب�ظ

to immerse Eintauchen immergere Immerger potopiti v nekaj     N�?*غوطه ا�� فــروکردنور  /  
ــردن  ب

 

kitchen balance die Küchenwaage la bilancia da 
cucina 

La balance de 
cuisine  

kuhinjska tehtnica  &��ـــرازو م�,ان ا�� ت    آشـــــپزخانهی

kitchen brigade die Küchen Brigade la brigata da cucina La brigade kuhinjska brigada  &��ـــــان أ��4 ا��    آشـــــپزخانهکارکن

kitchen sterilizer das Sterilisierungsmittel lo sterilizzatore Le stérilisateur  kuhinjski 
sterilizator 

 &��ــتر م�?V ا��  کننـــــدهیـلاس
 آشـــــپزخانه

 

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

knife block der Messerblock il portacoltelli / il 
ceppo 

Le bloc à couteaux stojalo za nože   �A
 ا����
ـــــــده �2  نگھدارن
/جاچـــاقو   چـــاقوی

 

legume die Hülsenfrucht il legume Les légumineuses stročnice  ــــات ا��?�ل   حبوب

main course die Hauptspeise/ 
das Hauptgericht 

la portata 
principale 

Le plat principal glavna jed  ���9Cا� /��ــذا ا� غ    اصلیی

mango die Mango il mango La mangue mango    �@;
  انبــــه م

meal die Mahlzeit il pasto Le repas obrok      �Wــده و ــذاوع ــذایی غ /غ   

meat das Fleisch la carne La viande meso      V7� قــرمزگوشت   

meat slicer die Fleischschneide-
maschine 

l’affettatrice La trancheuse à 
viande  

rezalnik za meso  2CTم/V7ا�� S
��
V7ا�� 

  گوشتچرخ

melon / water 
melon 

die Melone / die 
Wassermelone 

il melone / il 
cocomero 

La pastèque melona / lubenica     &��
م/ب�G طالب    / ھندوانـــــهی

microwave oven der Mikrowellenherd il forno a 
microonde 

Le four à 
microondes 

mikrovalovna 
pečica 

ــــتگاه Tرن ا<=EGروDف  ــادس ــــروویو م   یک

mincer der Fleischwolf il tritacarne Le hachoir mesoreznica     H=رU=>گوشتچرخ ا  

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

pisarniški nož     بNE=>ن اDEF یچـــاقو 
/چـــاقوآشـــــپزخانه  ی

ـــارهھمــه  ک

 

oven der Ofen il forno Le four pečica         رنT فر   

pan, frying pan die Pfanne, die 
Bratpfanne 

la padella La poêle, la poêle à 
frire 

ponev     [\وة ا<طGـــاه ط   یتابـــــهم
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J. 

paprika die Paprika la paprica Le piment doux mleta paprika      ر=Iل أULT ــــاپرفلفـــل ـــا پ   یک

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

چـــاقو DEFن GIدة         کن پوستی

pepper Pfeffer il pepe Le poivre poper  فلفـــل  

planetary mixer die Küchenmaschine la planetaria Le mélangeur 
planétaire 

planetarni 
mešalnik 

ــوطغذاســـاز ا<^Yط (^Yط ا[Eل ) /مخل   کن 

pot der Topf la pentola Le récipient posoda :;در ا<طa قابلمــــــه  

potato die Kartoffel la patata La pomme-de-terre krompir     طسGــنیزمیبس ;ط   ی

potato peeler der Kartoffelschäler il pelapatate L’éplucheur à 
légume 

lupilec za krompir  طسGرة ا<;طGcA= پوست ــنیزمیب سکن   ی

to prewash  Vorwaschen fare il prelavaggio Prélaver  predpranje  ق;F=>ل اFj>شستشو ا ـــــهی پیشاولی  /
 شستشو

 

refrigerator, fridge der Kühlschrank l’armadio 
frigorifero 

Le réfrigérateur hladilnik  HeYf ــال   یخچ

rye bread das Graubrot il pane di segale Le pain de seigle rženi kruh  ودارe>چــــاودارنـــان ا<^;ز ا   

salamander der Salamander la salamandra La salamandre pečica salamander  درh=F>رن اU>ــمندر ا   س

salt das Salz il sale Le sel sol      iL= نمــک  

sauce die Sauce la salsa La sauce  omaka    HkLk سس  

saucepan der Kochtopf la casseruola La casserole ponev  رDjk درa یــرجوشش  

sea food die Meeresfrucht 
 

i frutti di mare Les fruits de mer morski sadeži  HDرI; و[تEm= ــذا غ ــــاییی    دری

separate collection 
of rubbish 

die getrennte Abfall-
sammlung 

la raccolta 
differenziata dei 
rifiuti 

Le tri sélectif ločevanje 
odpadkov 

=e=وGnت =HLkUh =ن 
H=G=A>ا 

ــتهزبالــــه یبنـــد دس
شده  

 

shelf die Ablage lo scaffale L’étagère polica        ــه رف   قفس

side dish die Beilage il contorno L’accompagnement priloga  [;hGe ــــات ط;ق   مخلف

sink das Spülbecken il lavandino L’évier pomivalno korito    HLFj= روشو /ســینکیی   

snack der Snack lo spuntino / lo 
snack 

La collation prigrizek  HUDU^ H;eماســنک و/ ــدهیـــان   وع

soup die Suppe la minestra / la 
zuppa 

La soupe juha      ءGFI سوپ  
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J. 

spice das Gewürz la spezia L’épice začimba       وا;لN ادو ــه   ی

sponge der Schwamm la spugna L’éponge goba za čiščenje      qhUFاســـفنج إ  

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

La paille de fer steklena volna فDظhNL> [hدB= كLF  س ــم    ظرفشوییی

storage room der Lagerraum il magazzino La réserve shramba      ـــــار =^زن   انب

sugar der Zucker lo zucchero Le sucre sladkor     رEF ـــدشکر /قن   

sundae der Eisbecher l’affogato / la 
coppa gelato  

Une coupe glacée sladoled  Hواع ا<;وظhوع =ن أh یســـاند  

table  der Tisch il tavolo La table miza       H>وGم ط   یــز

toast das Toastbrot il toast / il pane 
tostato 

Un toast toast kruh  ص=I=>تستتستنـــان ا<^;ز ا  /   

tomato die Tomate il pomodoro La tomate paradižnik     طمG=ــگگوجه ط   یفرن

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 

=IkL> HDG=I HIGFون 
 Hh^GF>ا 

دستگ ــراییــره   ب
  گــرمظروف

 

vegetables das Gemüse le verdure Les légumes zelenjava  رواتs^>یجـــاتسبز ا  

vegetable knife das Gemüsemesser il coltello per le 
verdure 

Le couteau à 
légumes 

nož za zelenjavo  رواتs^>ن اDEF چـــاقو ـــبزیجاتی    س

walk-in freezer der Tiefkühlraum la cella frigorifera La chambre froide zamrzovalnica  لEtG; HkG^>دة ا=e=>ا
( Yf= مIL>ا) 

ـــردخانه   س

washing liquid das Waschmittel il detersivo liquido Le liquide vaisselle tekočina za pranje  لDFj>ل اxGF ــا م    شستشویــع

white bread das Weißbrot il pane bianco Le pain blanc  bel kruh  ضD;tــد سفنـــان ا<^;زا ـــانی بــدونن /  
 سبوس

 

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

Le pain complet polnozrnat kruh  ر=Ftـــدمنـــان ا<^;ز ا ـــانکامــلگن ن   /  
دارسبوس  
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2I) DELOVNO MESTO: 
NATAKAR/NATAKARICA V BARU 
POMOČNIK NATAKARJA 

Kratek opis: 

Pomočniki natakarja delajo v različnih vrstah restavracij, barih, hotelih in drugih objektih za preživljanje prostega časa, ki nudijo gostinske storitve. Pomočniki natakarjev sprejemajo naročila, 
strežejo prigrizke in pijače, ter nosijo umazane krožnike, kozarce in pribor v kuhinjo za pranje. Ena od pomembnih nalog je ohranjanje dobrega počutja strank s pripravo miz in sob, čiščenjem 
in strežbo strank. Prav tako so lahko odgovorni za čiščenje kozarcev, kuhinjskih pripomočkov in barske opreme, strežbo vina, brezalkoholnih pijač in ustekleničenega ali točenega piva. 
Preveriti morajo osebno izkaznico stranke in zagotoviti, da le ta izpolnjuje zakonske zahteve glede starosti. Osebje pomaga pri polnjenju zalog, napolnijo tudi zaloge v baru in morajo poznati 
najpomembnejše predpise glede hrane in pijače. Pri delu v baru pripravljajo preproste predjedi, kot so kisle kumarice, sir in hladne mesne izdelke. V restavracijah, pomočniki pomagajo pri 
pripravi preprostih jedi in hrano predstaviti na ploščah. 
 
Pomočniki natakarja bi morali biti odprti, sposobni odgovarjati na vprašanja in deliti dodatne informacije z obiskovalci restavracij. Zato je pomembno,da ostanejo osredotočeni na goste in 
poskrbijo, da je gostu prijetno. Kandidati, ki želijo delati v baru/restavraciji, morajo znati delati v skupini in biti sposobni učinkovito komunicirati s kuhinjskim osebjem, da zagotovijo pravilnost 
naročil in hitro postrežbo. 

 
 
 
 

Strokovne naloge in dejavnosti 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ni mož-

nega 
odgovo-

ra 

Opombe 

                      

I1. Področje dejavnosti: strežba  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Preverjanje prodajnosti izdelkov  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Priprava in postrežba toplih napitkov  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke            � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Strežba hrane in pijače  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sodelovanje na sestankih o strežbi in menijih  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 
 

I2. Področje dejavnosti: uporaba naprav, strojev, gospodinjskih izdelkov in načrtovanje dela  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Načrtovanje in usklajevanje delovnih nalog 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Izvajanje priprave dela glede na funkcionalno območje  
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
� samoocena stranke            � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Ekonimična in ekološka uporaba opreme, strojev in potrošniških dobrin  
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Čiščenje in vzdrževanje opreme, strojev in potrošniškega blaga 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Preverjanje in vrednotenje rezultatov dela  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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Strokovne naloge in dejavnosti 
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I3. Področje dejavnosti: delo s strankami  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Predstavitev in utemeljitev učinkov osebnega videza in vedenja na goste 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Upoštevanje nalog, pristojnosti in odgovornosti v okviru organizacije postopkov 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
� samoocena stranke            � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Obveščanje gostov o ponudbi in storitvah na voljo 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Prejemanje in posredovanje sporočil in naročil 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Prejemanje zahtev za rezervacijo 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Upoštevanje predpisov o varnosti pri delu  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Sprejemanje in obravnavanje pritožb 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Upoštevanje zahtev gostov  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

I4. Področje dejavnosti: higijena  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Upoštevanje osebnih in poklicnih higienskih predpisov in načel 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Ekonomična, ekološka in varna uporaba razkužil in čistilnih sredstev (pod nadzorom) 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke            � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ 
Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 

 

I5. Področje dejavnosti: zdravje in varnost na delu  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Prepoznavanje in poročanje o nevarnostih za zdravje in varnost pri delu 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 
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Upoštevanje postopkov za zdravje in varnost pri delu ter preprečevanje nesreč 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke             � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ 
Opisovanje nesreč in nudenje pomoči  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Upoštevanje preventivnih protipožarnih postopkov  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

 Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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I6. Področje dejavnosti: varstvo okolja  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Upoštevanje predpisov o varstvu okolja, ki veljajo za podjetje 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Izkoriščanje priložnosti za ekonomično in okolju prijazno rabo energije/materialov 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke             � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ 
Preprečevanje odpadkov in zagotavljanje okolju prijaznega odlaganja odpadkov  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

 
 

I7. Predhodne učne izkušnje in dejavnosti, pomembne za delo  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Pomoč na področju gastronomije in objektov za preživljanje prostega časa  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Gospodinjske dejavnosti 
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
� samoocena stranke               � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Osebni higienski standardi  
 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Strežba na praznovanjih in naknadno čiščenje 

 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Skrb za družinske člane različnih starosti  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Organizacija praznovanj  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Prisotnost na konferencah  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Počitnice v hotelih in drugih objektih za preživljanje prostega časa 

 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Redna fizična aktivnost  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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Slovar za opisano delovno mesto 

ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J.: 

a la carte a la carte alla carta A la carte po naročilu  5��ــذاســفارش P�S 5�2 ا� ــوازغ من      

alcohol-free Alkoholfrei senza alcol Sans alcool brezalkoholna     �7لA ـــلبــدون ب#ون ــــدالک فاق  /  
ـــل  الک

 

alcoholic Alkoholisch Alcolico Alcoolisé  alkoholna 74)���7A P�S ي��
 ا���7ل  )

ـــل   یالک

allergens die Allergene gli allergeni Les allergènes  alergeni 	
 ا���اد ا��C�dة ���7� ـــرژن  /حساسآل زایت   

appetizer die Vorspeise gli stuzzichini L’apéritif predjed     ــذایشپ ا��?�^ت   غ

ashtrays der Aschenbecher il posacenere Le cendrier pepelniki  C9
  یرســــیگاریز م*
(Y ا��@

banana die Banane la banana La banane banana  موز م�زة  

bar die Bar il bar Le bar bar ( ر
(ب;
م 2 ــــه ـــاریخان /ب   

beer tap die Zapfanlage il distributore La tireuse à bière pivo pip 
 

ش -*��ر ا���Cة     آبجـــویــر

bottle die Flasche la bottiglia La bouteille steklenica  �W
Wز   یبطر �*�*

bottle opener der Flaschenöffner l’apri bottiglia L’ouvre-bouteille odpirač  �;
*� 2
بطر (� ـــازکنی    ب

bottled beer das Flaschenbier la birra in bottiglia Une bière en 
bouteille 

ustekleničeno vino  ةCب� Z�آبجـــو ب    قوطیی

bottle screw der Korkenzieher il cavatappi Le tire-bouchon odpirač �W
W,ا� 2 ا�?*�*
�)  چوب  ــــه /سری بطرپنب  
 یبطر

 

to break napkins die Servietten brechen 
(falten) 

piegare i tovaglioli Plier les serviettes zlagati serviete       Z4د
ـــا ط�ي ا��* ـــتمالکردنت دس    
 ســفره

 

bread basket der Brotkorb il cestino del pane Le panier à pain košara za kruh     ,�$ا�    نـــانســبد 	�

bread knife das Brotmesser il coltello per il 
pane 

Le couteau à pain nož za kruh    ,�$ا�  ��	چـــاقو  چـــاقوینـــانی  /  
ـــانبــرش   ن

 

buffet das Buffet il buffet Le buffet bife     ـــه ب�(�   بوف

candle die Kerze la candela La bougie sveča      ��G شمع  

carafe die Karaffe la caraffa La carafe karafa ه م
����) �W
Wز *�*� ^d
( 

صراح /ساغری   

champagne der Champagner lo spumante / lo 
champagn 

Le champagne šampanjec  
�;

م�G ینشــــامپا   
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J.: 

cider der Apfelwein il sidro Le cidre jabolčnik        ح
Eا�� C�KS یب سشراب  

cleaning detergent das Reinigungsmittel il detergente di 
pulizia 

Le détergent de 
nettoyage 

čistilno sredstvo ��:*ا�� Z9
ــــدهشو      	   ین

cleaning material die Reinigungsgeräte il materiale di 
pulizia 

Le matériel de 
nettoyage 

material za čiščenje       ��:*ــممــــاده م�اد ا��   یزکننــــــده ت

cocktail der Cocktail il cocktail Le cocktail koktajl          Z��A�A کوکتـــل  

cocktail cherry die Cocktailkirschen il cocktail alla 
ciliegia 

Le cocktail à la 
cerise 

koktajl češnja      ا���ت Z��A�A گ    کوکتـــلیـــالس

to complain sich beschweren lamentarsi Déposer une 
plainte 

pritožiti se          ���T4 یتشــکا 
کردناعـــتراضکردن /  

 

cutlery das Besteck le posate Les couverts pribor  . 9#ة(ا����
أدوات ا��
 ..ا�&)

ـــالوقاشــق چنگ     

dishwasher der Geschirrspüler la lavastoviglie Le lave-vaisselle pomivalni stroj     �7نKا� �
�U ــاش م    ظرفشوییین

draft beer das Fassbier la birra alla spina La bière en 
pression 

točeno pivo ( Zم�Cم  ا��) ةCآبجـــو ب� آبجـــویخشکی  /  
 درفت

 

drinks/beverages die Getränke le bibite / le 
bevande 

Les boissons pijača  ت
ــوش ا��CTوب ـــدنین   ی

to drink Trinken Bere Boire piti       بCT4 ــوش ــدنن   ی

dry Trocken Secco Sécher suho         ف
W خشک  

empty Leer Vuoto Vide prazno        رغ
  یخال (

environmental 
protection 

der Umweltschutz la protezione 
ambientale 

La protection 
environnementale 

varstvo okolja    4 ا���)�
محازمحافظت ا��7 یط    
 یستز

 

fermentation die Gärung la fermentazione La fermentation fermentacija $�      C�� ــم    یــرتخ

fruit die Frucht la frutta Le fruit sadje        >A
م (    یـــوه

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

Les déchets / la 
poubelle 

smeti        زبالــــه ا�?�
م

gin der Gin il gin Le gin džin (  ���7A وبCTم)  W ینج   

glass das Glas  il bicchiere Le verre kozarec        س\A یشــهش  

hard alcohol der harte Alkohol il superalcolico / i 
superalcolici 

L’alcool fort žgana pijača وa ولIE) HLDAf ولIE HD
( 

ـــل    سختالک

ice crusher der Eiscrusher il tritaghiaccio Le broyeur/pilleur 
à glace 

drobilec ledu  دDLe>رة اGFE خردکنیخ   

ice cube der Eiswürfel il cubetto di 
ghiaccio 

Un glaçon ledena kcka      qLf>ب اBE= یخقطعــهیخ قالـــب /   
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J.: 

to have change Kleingeld haben ha da cambiare Avoir de la 
monnaie 

imeti drobiž  رDjD تــغکردنعوض أن  /  یـــیر
دادن  

 

ice tongs die Eiszange la pinza per il 
ghiaccio 

La pince à glace klešče za led  qLf>ت اG;BE= طAL= گ یخیــره    

intoxication die Vergiftung l’ebbrezza Une intoxication vinjenost      م=FN یتمســموم  

invoice / bill die Rechnung la fattura / il conto La note, la facture račun Tورة ا<دNGT) ورةNGU>ا( M   حسابصورت 

juice der Saft il succo Le jus sok      رDkn یـــوه مآب  

kitchen towel das Geschirrtuch la carta assorbente La serviette de 
cuisine 

kuhinjska krpa     :;ا<=ط HUch= ــه    آشـــــپزخانهحول

lemon die Zitrone il limone Le citron limona         ون=D> ــول   یم

lighter das Feuerzeug più leggero Le briquet vžigalnik (  HnY>و) HIداa ـــدک   فن

lime die Limette il lime Citron vert limeta  رs^tون ا=DL>ا
 ا<GI=ض 

ل ــوی ــیرازیم    ش

liquor die Spirituosen il liquore Liqueur žganja pijača = HD>وIE تG;روc ــورل    یک

list of beverages die Getränkekarte il menù delle bibite Liste des boissons seznam pijač    تG;روc=>ا HIx] ــوشفھرست ـــدنی ن   ھــای

measuring cup der Messbecher il misurino Un verre doseur merilna skodelica    سGDAL> سmE پ ـــــه  انـــــدازهیمان
 ییــرگ

 

mild Mild Delicato Léger blago        دلNB= ــممـــال   ی

milk die Milch il latte Lait mleko        بDLI یــرش  

orange juice der Orangensaft il succo d’arancia Jus d’orange pomarančni sok      لGANر ;رDkn پرتقـــــالآب   

to order sth. etwas bestellen ordinare qualcosa Commander 
quelque chose 

naročiti nekaj     G= ء[c بLطD دادنســفارش    

to pay Bezahlen Pagare Payer plačati           MTدD پرداخــت  

payment terminal der Zahlungsterminal il terminale di 
pagamento 

Le terminal de 
paiement 

plačilni terminal     MTا<د HطI= ـــا پ ــتیانــــه    پرداخ

pepper shakers der Pfefferstreuer il portapepe La poivrière poprnice ( لULUL>) Hcر=/HIL== پـــاشفلفـــل  

pestle der Stößel l’ananas Le poussoir pest ونG\>د اD>ا/Haــاون =د   ھ

pine apple die Ananas la collocazione L’ananas ananas       سGhGhــــان أ   اسآن

placemat das Tischset i piatti Le set de table podstavek شG=A>رش ا<ط;ق (=ن اT 
و DوhNhIN Msط;ق 
 <HDG=I ا<=shدة )

  یربشـــــقابیز
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J.: 

plates der Teller impiattare Les plats  krožniki        ونIk ـــقاب   بش

plating-up die Stationsküche del vino di porto La présentation servirati na krožnik  مGBط>G; نIk>ا {L= چ ــدن    ظروفی

port wine der Portwein il listino prezzi Porto portovec ذ ;رD;h) وNذ ;وD;h(  [>GjN ــورتشراب     پ

price list die Preisliste il vino di qualità Liste des prix cenik  H=xGa)رGBF]ا HIx]
 ا[GBFر )

ــم قفھرست   تی

quality wine der Qualitätswein il vino rosso Vin de qualité kvalitetno vino  دةDe ودةe ذ ذوD;h یفیـــت بـــاکشراب  

red wine der Rotwein l’armadio 
frigorifero 

Vin rouge rdeče vino     ر=Itذ اD;h>قــرمزشراب ا   

refrigerator / fridge der Kühlschrank rifornire le scorte 
del bar 

Réfrigérateur hladilnik       HeYf>ــال ا   یخچ

to restock bar 
inventories 

die Barvorräte auffüllen il rosé Reconstituer les 
stocks 

dopolniti zaloge za 
šankom 

=L} ا<;Gر ;G<=^زون 
( GرھDu ول وIE>ا) 

تکـــم ـــارموجودییـل ب     

rosé der Roséwein il rum Le rosé roze       ی گلشراب زھرة  

rum der Rum il sale Le rhum rum ( ولIE روبc=) رام روم   

salt das Salz la saliera / il porta 
sale 

Le sel sol        iL= نمــک  

salt shakers der Salzstreuer lo shaker La salière solnice ( iL=L>) HIL==>پـــاشنمــک ا  

shaker der Cocktail Shaker l’argenteria Le shaker mešalnik      HIL== ــوط مخل /شکن ــر   یک

silverware das Besteck il setaccio L’argenterie srebrnina  ن وGEF ق وnY=
 DuرھG...ا<:

ـــرهظروف    نق

sieve das Sieb la soda La passoire / le 
filtre 

cedilo   ( ل^h=) لG;رu الــک  

soda water das Sodawasser il softdrink / 
l’analcolico 

Eau gazeuse sodavica     ودةk ءG= ــــازدارآب    گ

soft drink das Softgetränk il vino frizzante Sodas   HDزGu تG;روc= ــوش ن ـــدنی   بــدونی
ـــل  الک

 

sparkling wine der Sekt piccante Vin pétillant peneče vino  وارU>ذ اD;h>شرا ا ــــازدارب    گ

spicy scharf il quadrato / la 
piazza 

Epicé začinjeno        رGI ادو ــه   ی

square der Platz il pestello Place trg ( [BD;رN) M;ــربع =ر /چھـــارگوشم   

storage das Lager il magazzino La réserve / les 
stocks 

hramba        ـــــار =^زن   انب

strawberries die Erdbeeren le fragole Fraise  jagode  H>راوU>ــوت ا ــگت   یفرن
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J.: 

table linen die Tischdecken la biancheria da 
tavola 

La nappe namizno perilo j>G; دةsh=>ب اDNرNءGط روم    یــزی

to take orders die Bestellungen 
aufnehmen 

prendere le 
ordinazioni 

Prendre les 
commandes 

sprejeti naročilo     تG;Lذ ا<ط^mD گـــرفتنســفارش   

tap der Zapfhahn il rubinetto Robinet pipa     هGD=>ور ا;hk ش    آبیــر

tip das Trinkgeld la punta Un pourboire napitnina         شDcA; ـــــام   انع

tomato juice der Tomatensaft il succo di 
pomodoro 

Jus de tomate paradižnikov sok     طمG=ر ا<طDkn ــگ گوجهآب   یفرن

vodka der Wodka la vodka Vodka vodka   [>وIE روبc=) GEودT
( 

ـــا   ودک

wallet for money die Geldbörse il borsellino per le 
monete 

Portefeuille  denarnica  HظUI=>ا) HظUI=
( HDk^c>ا 

ک ــولیف    پ

water das Wasser l’acqua L’eau voda      ءG= آب  

water pitcher der Wasserkrug la brocca 
dell’acqua 

Pichet d’eau vrč za vodo     ءG=>ل اDآبپـــارچ إ;ر   

whisky der Whiskey il whisky Whiskey  viski [>وIE روبc=) [EFDو 
( 

  یسکیو

white wine der Weißwein il vino bianco Vin blanc belo vino  ذD;h    ضD;أ ــد سفشراب    ی

wine der Wein il vino Vin vino        ذD;h شراب  

wine cooler der Weinkühler il secchiello del 
vino 

Rafraîchissoir posoda za hlajenje 
vina 

خنک =;ردة ا<D;hذ        شرابکننـــــده

wine pourer der Weinausgießer versatore di vino Verseur anti-
goutte  

točilnik vina >ب اk>) ذD;h>ا HATذ =دD;h
( 

  یــزرشراب
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2J) PROFIL DELOVNEGA MESTA: POMOČNIK KRAJINSKEGA UPRAVITELJA 

Kratek opis: 

Vrtnarji in krajinski upravitelji oblikujejo, gojijo in vzdržujejo vrtove, zelene površine, igrišča in športne objekte vseh vrst ter ostale zelene površine in obnavljajo območja, ki so bila uničena. 
Pogosto skupaj s krajinskimi ekologi poskušajo nadomestiti napake, ki so bile storjene pri ravnanju z naravo in doseči nove možnosti v smislu naravne gradnje in oblikovanja. Njihove naloge 
vključujejo skrb za obstoječe zelene površine, kakor tudi ekološko obnovo in ustvarjanje novih življenjskih prostorov. Pomočnik krajinskega upravitelja pri zgoraj omenjenih nalogah podpira 
nadzornika in prevzema pomožne dejavnosti, kot so kopanje lukenj, zbiranje rastlin, shranjevanje rastlin in pridelovanje. 

 
 
 
 
 
 

Strokovne naloge in dejavnosti 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ni mož-

nega 
odgovo-

ra 

Opombe 

                      

J1. Področje dejavnosti  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Ustvarjanje in vzdrževanje pogojev za zagotavljanje optimalne rasti dreves  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Obdelovanje območij za drevesa, grmičevje, sadna drevesa in gozdne rastline  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
� samoocena stranke                   � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Gojenje sadnih dreves: ustvarjanje in vzdrževanje pogojev za zagotavljanje optimalne rasti 
sadnega drevja 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Gojenje, nega in predelava cvetja in drugih okrasnih rastlin  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Nadzorovano razmnoževanje cvetja, ki se goji in trži za uporabo v cvetličarstvu  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Gojenje grmičevja, ki služi dekorativnim namenom, npr. Privet, barberry, Thuje, Buxbaum.  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Ohranjanje zelenih površin, npr. košnja trave, pletje, rezanje žive meje in grmičevja, škrtanje, 
gnojenje in pometanje listja. 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Pokrivanje rastline, izkopane iz tal, z zemelj0 in koreninami s krpo za zavijanje ali žičnato mrežo.  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Spodbujanje rasti in zatiranje škodljivcev z naravnimi snovmi, kot so kompost ali zastirka. 
Priprava zemlje. 

 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
 

J2. Predhodne učne izkušnje in dejavnosti, pomembne za delo  Prosimo označite približen odstotek dosežka 

Osnovno znanje o kmetijstvu  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Vir, na podlagi  katerega je osnovana ocena (možnih je več odgovorov): 

Osnovno vrtnarsko znanje  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  � samoocena stranke                    � potrdilo/spričevalo       � delovna izkušnja/praksa 

� izpraševalec/prijatelj                     � drugo: ______________________________________ Osnovno znanje ali izkušnje s kmetijskimi stroji  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Kmetovanje z družino/prijatelji  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  Druge pripombe in pomembne osnovne informacije: 

Vrtnarjenje, npr. sajenje rož, itd.  � �  �  �   � �   � �   � �   � �   

Drugo: 
 � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:  � �  �  �   � �   � �   � �   � �  

Drugo:   � �  �  �   � �   � �   � �   � �  
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Slovar za opisano delovno mesto:  

ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J. 

auger der Erdbohrer la trivella La tarière vrtalnik za zemljo          5?dمتــه م  

bark die Rinde la corteccia L’écorce lubje      C@Tء ا�
   کنـــدنپوست �7

blossom die Blüte il bocciolo / 
sbocciare 

La floraison cveteti (  Vا����)  ةCشــکوفه زھ  

to brake off Abbrechen spezzare/rompere Arrêter odlomiti ء م�G Z�)  S ����4 
 ــداکردنقطعــه  ج  /  
 کردن

 

branch der Ast il ramo La branche veja C)/ةC@Tع ا�C))  عC) ع
( 

  شاخه

broom der Besen la ramazza / la scopa Le balai / Brosse metla        جــارو م�*�

bucket der Eimer il secchio Le seau vedro        Z�  سطل 	

bud die Knospe il bocciolo / fiorire Le bourgeon popek/kal      VSCغنچــه ب  

to burn off Abbrennen bruciare Brûler izžgati/pokuriti     قC74 ـــوزاندنزدنآتش س  /   

bush der Busch il cespuglio Les buissons grm     ةC�@G بوتـــه  

to chop Häckseln tagliare Hacher sekati      مCE4 کردنخرد   

to clear a forest Abforsten disboscare Eclaircir une forêt  čiščenje gozda  
ب�ــک ���H/�*:�� ا� زدابرف یی   

compost der Kompost il concime Le compost kompost      د
  کمپوست 	�

cone der Zapfen la pigna Le tourillon storž    وطC$مخروط م  

cotyledon das Keimblatt il cotiledone Cotylédon kotiledon W��  5�AC�)  ?�Eا� �) #
 ا�*�
ت  )

ـــه   لپ

crown die Baumkrone la cima dell’albero / il 
germe 

La couronne krošnja  ج
  تـــاج �

cultivation die Bodenbearbeitung la coltivazione Cultiver pridelovanje  Sکشت زرا  

to cut sth. back etw. zurückschneiden tagliare di nuovo Supprimer / 
réduire 

odrezati  N�دادنبــرش 4?    

to dig away Abgraben scavare / zappare Creuser (iz)kopati  CE74 کردنحفر   

ear defenders der Gehörschutz le cuffie Protections 
auditives 

zaščitne slušalke  ت ا�ذن
ــافظ 2
م�    گوشمح
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J. 

electrical leaf 
vacuum  

der elektrische 
Blattsauger 

l’aspirafoglie 
elettrico 

Aspirateur à 
feuilles électrique 

električni sesalnik 
listja 

 C@Tورق ا� 
طEG

رع )Tا� ��:*��) 

بــرگ   ی بــرقروب

excavated Ausgegraben Estratto Creusé izkopano *S 5?;/ 5?*5(م�?*�(  n ــار    یحف

fence der Zaun la recinzione Clôture  ograja      ج
  حصار 	�

fertilization die Düngung la fertilizzazione Fertilisation gnojenje     5�K$ـــارور ا��   یب

fir needle die Tannennadel l’ago di pino Aiguille de sapin igla jelke  ة ا��*�بCــاجسوزن إب    ک

flower die Blume il fiore Fleur cvetlica      گل وردة  

flower bed das Blumenbeet l’aiuola Plate-bande cvetlična postelja   ر
  باغچـــه مZ�T أزھ

flower meadow die Blumenwiese il prato di fiori Pré de fleur cvetlični travnik  ج ا��رودCگلعلفــــزار م   

foliage das Blattwerk il fogliame Feuillage listje   ةC@Tا� بــرگوشاخ ور�     

fork die Forke il forcone Fourche vilice   A�G ـــال   چنگ

frame saw, bow 
saw 

die Bügelsäge il seghetto ad arco Scie okvirna žaga, 
pramenska žaga 


رT*5 (مT$ا� CT; ) آ� ارهی، قـــاباره    
 یکمــان

 

frost-sensitive frostempfindlich sensibile al gelo Sensible au gel občutljiv na zmrzal �� س
�2���)  N�?K( دC ــهحساس  ســرماب     

fruit die Frucht la frutta Fruit sadje  >A
م (   یـــوه

garden hose der Gartenschlauch la pompa da giardino Tuyau d’arrosage vrtna cev  ـــــانشــلنگ !Cط�م م�
ه ا�4#7?   ی باغب

garden shear die Heckenschere le cesoie da giardino Tondre la pelouse vrtne škarje �?���) �N )م?p ا�4#7? ق     باغبـــــانییچی

to germinate Keimen germogliare Germer kaliti (  ت
ـــه ����# (إ;� زدنجوان    

glove der Handschuh il guanto Gants rokavica       ز
E� دستکش  

grown Angebaut cresciuto/maturo Poussé / Grandi odrasel ( ��*م ا�
�) q�
/رسرشــدکرده ; ـــده   ی

hand truck die Sackkarre il carrello Chariot de 
manutention 
manuel  

ročni tovornjak G�ا Z?*�) 
ء CSب 4#و4�
( 

  ی دستارابــــه

hardy Winterhart resistente Robuste prezimen ^dي م�� p$G) #4#G(   بــــــادوام 

hedge die Hecke la siepe Haie živa meja  r4�7�) ��TS ط�ق
 (Y4أو ا���� 4
�7��
(ا���
ج ا����T أو 
( ^dم r9
 ا�7

نپــرچ ی   
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hedge clippers / 
hedge shears 

die Heckenschere il decespugliatore / le 
cesoie da siepe 

Le taille-haie škarje za 
obrezovanje žive 
meje 

 ا���
ج ا�C@Tي S
�ق  � ادزن شمشیچی   

helmet der Helm l’elmetto / il casco Le casque čelada    یمـــنی اکـــاله !�ذة  

hoe die Hacke la zappa La binette, la houe motika )C@یـلبکج م  

to irrigate Bewässern irrigare Irriguer namakati   ( ه
���
آب C4وي (ب    کردنیـــاری

injury die Verletzung l’infortunio Blessure poškodba     آس إ-
ب /جراحتیب   

lawn der Rasen il prato rasato La pelouse, le 
gazon 

travnik      5Tچمن ا��  

lawn mower  der Rasenmäher il tagliaerba La tondeuse à 
gazon 

kosilnica  5Tا�� ,W   زنچمن آ�

leaf das Blatt la foglia La feuille list  C@Tا�   بــرگ ور�

leaf blower der Laubbläser il soffiatore per foglie La souffleuse à 
feuilles 

pihalnik listja  C@Tورق ا� !
E;
( ��:*���) 

  روببــرگ

leaf sack der Laubsack il sacco per le foglie Le sac de feuille vreča za listje  أوراق X�A ک آور جمعیســه   بــرگ ی

log der Baumstamm il tronco Le registre hlod      5�ـــه 2   تن

moor das Moor la brughiera La lande barje ا�ھ�ار/N?*مور م��  

moss das Moos il muschio La mousse mah  5�7خزه ط  

mulch der Mulch il pacciame Le paillage zastirka ( رة
T;) دة
 م<GC) ـــاکپوش   خ

onion die Zwiebel la cipolla Oignon čebula        ZKیـــازپ ب  

ornamental Dekorativ ornamentale Ornemental dekorativno     �)C!ینـــتیز ز  

peat der Torf la torba Tourbe šota      s$پـــوده ا�  

plant  die Pflanze la pianta Plante rastlina           یــــاهگ ;��

to pluck Rupfen strappare / sradicare Cueillir  puliti        ��*4 ر ــن /تخریبیخت   

poisonous plan die Giftpflanze la pianta velenosa Plante toxique strupena rastlina     
م	 گ ;��    سمییــــاه

pond der Teich lo stagno Bassin, mare ribnik     ء
 مACحوضچه ب  

power saw die Motorsäge la sega elettrica Scie électrique motorna žaga  [xG;ر\E رGch= ی بــرقاره  
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J. 

protective goggles die Schutzbrille gli occhiali di 
protezione 

Lunettes de 
protection 

zaščitna očala  HDaرات واGظh ع ــک    ایمــــنیین

pruning die Beschneidung la ripulitura / la 
potatura 

Elagage obrezovanje  بDذcN کردنھرس   

rake die Harke il rastrello Râteau grablje ( بcB>س اhE>) HTرe= کششن  

resistance die Resistenz la resistenza Résistance odpornost    H=وGA= مقاومـــت  

respiratory 
protection 

der Atemschutz il dispositivo di 
protezione per le vie 
respiratorie 

Protection 
respiratoire 

zaščita dihal  HDFUhN>ا HDG=I>ــسحفاظت ا   ی تنف

root die Wurzel la radice Racine korenina      ذرe یشــهر  

safety shoes with 
steel toe cap 

die Sicherheitsschuhe le scarpe 
antinfortunistica 

Chaussures de 
sécurité 

zaščitni čevlji z 
jekleno kapico 

Iذاء u M= HDG=IطGء 
 [hدB= 

ـــایمـــنی اکفش کـــالهب   
ـــا پ   فــــوالدیی

 

saw die Säge la motosega La tronçonneuse žaga  رGch= اره   

scissors die Schere le forbici / le cesoie Les ciseaux škarje  صA= یچیق  

seed die Saat il seme Les graines seme ــــه ;ذرة ــذردان /ب   

seeding die Aussaat la semina Ensemencer  sejanje  ذور; Hnبـــــذرپاش زرا ــــهی /دان
 یــزیر

 

seedling der Setzling il germoglio Semis sadika ر ا<;ذورDز;N ـــال   نھ

shovel die Schaufel la vanga / la pala Pelle lopata (لUc>ا)روفGe یـلب  

shrub der Strauch l’arbusto Arbuste grm  رةDec ــه   درختچ

sickle die Sichel la falce / falciare Faucille  srp  لeh= داس   

slope die Böschung il pendio / la discesa Le talus nasip ( لxG= ~hIh=)درIh= یبش  

soil die Erde il suolo / il terreno Sol prst رN H;   خاک 

to sow Aussähen seminare Semer sejati ( ر ا<;ذورfhD) زرعD کاشــتن  

spade der Spaten la vanga Bêche lopata (لUc)( ركE) HTرe= یـلب  

to stake off sth.  mit Pfählen einzäunen picchettare / 
picchettamento 

Faire reposer zakoličiti نGE= دDدIN)  مDLBNL>  (   کردنمشخص 
/بمرز ــیدنیــرون   کش

 

tendril die Ranke il viticcio Vrille vitica  HN;h زء <و<;] =نe
 HcرB= 

  یچکپ
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ANGLEŠČINA NEMŠČINA ITALIJANŠČINA FRANCOŠČINA SLOVENŠČINA ARABŠČINA PERZIJŠČINA DRUGI J. 

thorn die Dorne la spina Epine trn   (وكc) كxGc رec خار   

tree der Baum l’albero Arbre drevo       رةec درخت  

trim der Beschnitt spuntare / potare Tailler obrezovanje       مDLAN ـــتن   آراس

trowel die Kelle la paletta da 
giardiniere 

Truelle lopatica za sajenje      HTرe= ـــهب   یلچ

tuber die Knolle il tubero Tubercule gomolj       Hhتجــه ا<در  

to turn over with a 
showel 

Umschaufeln rigirare / smuovere 
con una pala 

Creuser obrniti z lopato بLa) HTرe=>G; بLA>ا 
( Yf= رابN>ا 

ب ــیدنیــرون ـــاکش ب    
 یـلب

 

vacuum cleaner 
and crusher  

Staubsauber und 
Zerkleinerungsmaschine 

l’aspiratore e il 
frantumatore 

Aspirateur-broyeur sesalnik in drobilec  FE و HDxG;ر\E HFhE= رةG رقجاروب    وی
ـــــده  خردکنن

 

wasteland das Ödland il terreno incolto Terrain vague puščava HLIGA>رض اtر (اGUA>ا ( زم  ــــایرین    ب

waste separation die Mülltrennung la raccolta 
differenziata 

Tri des déchets ločevanje 
odpadkov 

ــدا kTل ا<GDGUhت     کردنج
ــدازبالــــه کردنج /  

 پســــماند

 

watering can die Gießkanne l’annaffiatoio Arrosoir škropilnica هGD=>G; [AF>ق اDپـــاشآب  إ;ر  

weeds das Unkraut le erbacce Mauvaises herbes plevel بGcn]ھرزعلف أ   

weeding das Jäten la sarchiatura Désherbage odstranjevanje 
plevela 

یچ إزا<H اGcntب ا<Gsرة ھــا علفدن    ھرزی

wheel barrow, 
garden cart 

 die Schubkarre la carriola / il 
camioncino da 
giardino 

Chariot de jardin samokolnica, vrtni 
voz 

  فرغون nر;H ا<I=ل   

wire mesh der Maschendraht la rete metallica Grillage métallique žična mreža    HDELF HE;c ــور ت    سیمیی

wood chippers der Holzhäcksler la cippatrice Broyeur à bois  lesni sekalniki  بc^>ا HnGطa چوبتراشـــه   

young shoot der Trieb il pollone / il 
germoglio 

Jeune pousse poganjek و=hD/ت;hD جــوانســاقه   
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3. DEL: 

Dokumenti 
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3K: 
Življenjepis in osebni dokumenti 
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PRIMER EUROPASS življenjepisa 

 

OSEBNI PODATKI Betty Smith 
  32 Novakova ul., 1000 Ljubljana, SLO 

   +386 201 2345  +51 712 345 

  smith@kotmail.com 
  AOL Instant Messenger (AIM) betty.smith 

Spol ženski | Datum rojstva 1. marec 1975 

PRIJAVA NA DELOVNO MESTO vodja evropskega projekta 

 
DELOVNE IZKUŠNJE 
 
Avgust 2002 – danes neodvisni svetovalec 

British Council 
123, Bd Ney, 75023 Pariz (Francija) 

Vrednotenje ukrepov Evropske komisije za usposabljanje mladih za 
mladinske nacionalne agencije in mlade 

 

Marec 2002 – Julij 2002 pripravništvo 
Evropska komisija, Enota za mlade, DG Education and 
Culture 200, Rue de la Loi, 1049 Bruselj (Belgija) 

- ocenjevanje programov usposabljanja mladih za SALTO UK in 
partnerstva med Svetom Evrope in Evropsko komisijo 

- organiziranje in vodenje dvodnevne delavnice o projektih neformalnega 
izobraževanja za večje projekte Dejavost 5, ki se osredotočajo na 
kakovost, ocenjevanje in priznavanje 

- prispevanje k usmerjevalni skupini glede usposabljanja in priprave 
akcijskih načrtov za usposabljanje v naslednjih treh letih. Delo na 
priročniku za uporabnike za usposabljanje in ukrepe podpore 

Vrsta dejavnosti ali sektor Evropska institutucija 
 

Oktober 2001 – Februar 2002 raziskovalec / neodvisni svetovalec 

Svet Evrope, Budimpešta (Madžarska) 

Delo v raziskovalni skupini, ki izvaja poglobljeno kvalitativno oceno 
dvoletnega usposabljanja učiteljev v Evropi z opazovanjem udeležencev, 
poglobljenimi intervjuji in fokusnimi skupinami. Delo na tečajih 
usposabljanja v Strasburgu, Sloveniji in Budimpešti. 

 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
 

1997 – 2001 Naslov doktorske naloge: “Mladi v izgradnji virtualne universe”, empirična 
raziskava o e-učenju 

Brunel University v Londonu, Velika Britanija 
 
 
        1993 – 1997 Diploma iz sociologije in psihologije 

Brunel University v Londonu, Velika Britanija 

- sociologija tveganja 
- sociologija znanstvenega znanja / informacijska 
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družba 
- anthropologija 
E-učenje in psihologija 
- raziskovalne metode 
 

KOMPETENCE 
 

 
Materni jezik angleščina 

Tuji jeziki 
RAZUMEVANJE GOVORJENJE 

PISNO  
SPOROČANJE 

 Slušno 
razumevanje 

Bralno 
razumevanje 

Govorno  
sporazumevanje 

Govorno  
sporočanje 

 

francoski jezik C1 C2 B2 C1 C2 

nemški jezik A2 A2 A2 A2 A2 
Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik  -  B1/B2: Samostojni uporabnik  -  C1/C2: Usposobljeni uporabnik 
Skupni evropski jezikovni okvir 

 
Komunikacijske kompetence   - skupinsko delo: Delala sem v različnih vrstah skupin, od raziskovalnih skupin do 

nacionalne hokejske lige. 
2 leti sem bila trener svoje univerzitetne hokejske skupine 

- posredniške veščine: delam na razpotju med mladimi, mladinskimi trenerji, 
mladinsko politiko in raziskovalci, npr. vodim tridnevno delavnico na simpoziju Sveta 
Evrope “Mladi akter socialnih sprememb”, ter nadalje sodelujem pri programih 
usposabljanja mladih. 

- medkulturne veščine: Izkušena sem pri delu evropskih razsežnosti, kot je biti 
poročevalec na seminarju SE v Budimpešti ‘mladina proti nasilju’ in delo z begunci. 

 

Organizacijske/vodstvene kompetence - med delom za nevladno organizacijo ‘Družabnost’, s sedežem v 
Bruslju, sem organizirala “Civilni dialog” med begunci in državnimi uslužbenci 
v Evropski komisiji 20. junija 2002 
- med doktorskim študijem sem organizirala številne seminarje o raziskovalnih metodah 
 

Digitalne kompetence - usosobljena za delo z Microsoft Office programi 
- izkušnje s HTML 

 

Druge kompetence Ustvarjanje umetniških del in obiskovanje galerij sodobne umetnosti. Uživam v 
vseh športih, predvsem hokeju, nogometu in teku. Obožujem potovanja in 
odkrivanje različnih kultur. 

Vozniško dovoljenje                   A, B 

DODATNI PODATKI 
 

Objave ‘How to do Observations: Borrowing techniques from the Social Sciences to 
help Participants do Observations in Simulation Exercises’ Coyote EU/CoE 
Partnership Publication, (200
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3L:  
Šolska in univerzitetna     

spričevala 
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3M:  
Diplome in potrdila o          

zaposlitvi 
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3N:  
Potrdila o znanju tujih jezikov 
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PRIMER EUROPASS jezikovne izkaznice 

 

Steve Andrew 
Materni jezik Drugi jeziki 
angleški jezik francoski, španski jezik 

francoski jezik 
            Samoocenjevanje jezikovnih znanj 

 

Razumevanje Govorjenje Pisanje 
 

 
Slušno razumevanje 

 

 
Bralno razumevanje 

 

 
Govorno sporazumevanje 

 

 
Govorno sporočanje 

 

 
Pisanje 

C1 
Usposobljeni uporabnik 

A2 
Osnovni uporabnik 

B2 
Samostojni uporabnik 

B2 
Samostojni uporabnik 

C1 
Usposobljeni uporabnik 

Potrdila in spričevala 

Naziv Ustanova podeljevalka Datum Raven* 

DELF, Unités 1-4 Institut Français, London 1996 – 

GCSE-level, Grade B Alliance française, Birmingham 1998 – 

Jezikovne in medkulturne izkušnje 

Opis Trajanje 

Uporaba jezika pri delu: Začasno delo kot receptor v hotelu v Londonu z velikim 

številom francosko govorečih turistov. 

 
1997–2000 

Uporaba jezika med bivanjem ali potovanju v tujini: Počitniška dela kot vodja tabora v 

francosko govoreči Švici. 

 
1995–1997 

 

španski jezik 
Samoocenjevanje jezikovnih znanj 

Razumevanje Govorjenje Pisanje 
 

 
Slušno razumevanje 

 

 
Bralno razumevanje 

 

 
Govorno sporazumevanje 

 

 
Govorno sporočanje 

 

 
Pisanje 

B2 
Samostojni uporabnik 

C1 
Uposobljeni uporabnik 

B1 
Samostojni uporabnik 

B1 
Samostojni uporabnik 

B2 
Samostojni uporabnik 

Jezikovne in medkulturne izkušnje 

Opis Trajanje 

Uporaba jezika med bivanjem ali potovanjem v tujini: programi šolske izmenjave v Bilbau: 

enomesečno bivanje pri špansko govoreči družini. 

 
1. junij 1990–30. junij 1990 
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Skupni evropski referenčni okvir za jezike – samoocenjevanje jezikovnih znanj 
 
  A1 

Osnovni uporabnik 
A2 

Osnovni uporabnik 
B1 

Samostojni uporabnik 
B2 

Samostojni uporabnik 
C1 

Usposobljeni uporabnik 
C2 

Usposobljeni uporabnik 

Ra
zu
me
va
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. 

Go
vor
jen
je 

  
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. 

Pis
anj
e 

  
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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3O:  
Drugo 
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4. DEL: 

Splošna ocena, obeti in načrt dela 
 



    

JtS – Izkaz usposobljenosti / Mr./Mrs./Ms. [vstavite Ime]  
  

 

Splošna ocena in obeti P4.1: Osebni profil / 3. del: Dokumenti 

Področje 

Splošna ocena in obeti Načrt dela 

 
 

precej 
negativno 

 
 

potrebne so 
izboljšave 

 
 

precej 
pozitivno 

Opombe 

Ukrepi, ki jih je potrebno sprejeti 
pred ali med zaposlitvijo (npr. 
prevod dokumentov, nadaljnje 

izobraževanje, podpora pri varstvu 
otrok, itd.) 

Zunanji 
strokovnjaki, 

interesne skupine, 
itd., ki jih lahko 

vključite 

Odgovorne osebe 
za izvedbo ukrepov 

Rok oddaje 

1A: 
Osebni podatki in 

trenutni status 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� nobenih 
1) 

2) 

3) 

   

1B: 
Izobrazba 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� nobenih 
1) 

2) 

3) 

   

1C: 
Stroka, delovne 

izkušnje,  
prakse itd. 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� nobenih 
1) 

2) 

3) 

   

1D: 
Jezik, mehke in  
druge veščine 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� nobenih 
1) 

2) 

3) 

   

1E: 
Drugi podatki in 

informacije 
pomembne za 

zaposljivost 
 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� nobenih 
1) 

2) 

3) 

   

 



    

JtS – Izkaz usposobljenosti / Mr./Mrs./Ms. [vstavite Ime]  
  

Splošna ocean, obeti in načrt dela 4.2: Ocena znanj, veščin in kompetenc povezanih z delom 

Področje 

Splošna ocena in obeti Načrt dela 

 
 

Precej 
negativno 

 
 

Potrebne so 
izboljšave 

 
 

Precej 
negativno 

Opombe 

Ukrepi, ki jih je potrebno sprejeti 
pred ali med zaposlitvijo (npr. prevod 

dokumentov, nadaljnje izobraževanje,  
podpora pri varstvu otrok, itd.) 

Zunanji strokov-
njaki, interesne 

skupine, itd., ki jih 
lahko vključite 

Odgovorne osebe 
za izvedbo ukrepov 

Rok oddaje 

2F: 
Gospodinjska 

pomočnica 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� nobenih 
1) 

2) 

3) 

   

2G: 
Kuharski pomočnik 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� nobenih 
1) 

2) 

3) 

   

2H: 
Pomočnik kuharja 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� nobenih 
1) 

2) 

3) 

   

2I: 
Natakar/natakarica 

v baru 
 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� nobenih 
1) 

2) 

3) 

   

2J: 
Pomočnik  

krajinskega  
upravitelja 

� 
 

� 
 

� 
 

 
� nobenih 
1) 

2) 

3) 

   

 



  

 
                                                                                                                                                                
 
 

 

 

 

 

 

 

                           


