
 

 

FINI KURIKUL  

10.1. STROKOVNI MODULI 

 

Na naslednjih straneh so v tabelah predstavljeni fini kurikuli strokovnih modulov:  

 

M 1 – Osnove v gostinstvu,  

 

M 3 - Priprava posameznih skupin jedi 

 



 

 

 

 

1. Fini kurikul za praktični pouk kuharstva pokrije del vsebin v modulih M 1 in M 3. 

 

2. Fini kurikul za programsko enoto gostinsko poslovanje pokrije del vsebin strokovnega modula M 1. 

 

3. Fini kurikul za programsko enoto prehrana pokrije del vsebin strokovnih modulov M 1 in M 3.
 

MODUL: OVG 6/156                1. sklop 1. GA- HO    Št. ur 6/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-1 MINIMALNI STANDARDI   UČNE 

STRATEGIJE 

 

UVOD V 

PREDMET 

-dijak spozna poklic 

-spozna delavnico 

-spozna način dela 

-spozna orodja 

-spozna opremo 

-uvod v predmet 

-predstavitev poklica 

-seznanitev z opremo 

OGLED DELAVNICE 

SEZNANITEV Z NAČINOM DELA 

SPOZNAVANJE OPREME- NAPRAV 

SPOZNAVANJE TEH. 

PRIPOMOČKOV 

SPOZNAVANJE POSODE 

 

 -razlaga 

-razgovor 

-demonstracija 

-predstavitev 

-ogled 

 

 

MODUL: OVG 12/156 ur               1. 

sklop 

1. GA- HO  Št. ur 12/186 



 

 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI  VSEBINE VAJA-2 MINIMALNI 

STANDARDI 
UČNE 

STRATEGIJE 

 

UVOD V 

PREDMET 

-dijak spozna živila 

-loči živila 

-komunicira z 

okoljem 

-spozna dobavitelje 

-spoznava 

kvalitetna živila 

-ogled tržnice 

-ogled ribarnice 

-ogled kuhinje 

-ogled mesarije 

-ogled pekarnic 

OGLED TRŽNICE 

KOMUNICIRANJE Z 

PRODAJALCI 

DELOVNI LISTI 

MEDSEBOJNO 

SODELOVANJE 

DEGUSTACIJE 

-pozna osnovno 

zelenjavo 

-pozna osnovno sadje 

-pozna pomen dom. 

izdelk. 

-ogled 

-razgovor 

-samostojno 

delo 

 

 

MODUL: OVG 18/156               1. sklop 1. GA- HO  Št. ur 18/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-3 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 

 

PRIPRAVA NA 

DELO- MIZE 

EN PLACE 

-spozna pomen 

načrtovanja 

-spozna faze 

načrtovanja 

 

-priprava na delo 

-načrtovanje dela 

 

KMEČKA KROMPIRJEVA JUHA 

OCVRTE KROMP. REZINE 

OCVRTE KROMP. PALČKE 

SADNA KUPA 

-osebno urejen 

-dela higienično 

-upošteva mize en place 

-razlaga  

-razgovor 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

 
 



 

 

MODUL: OVG 24/156 ur            1. sklop 1. GA- HO  Št. ur 24/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-4 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 

dddd 

OSEBNA HIGIENA 

HIGIENA DELA 

-spozna delovno 

obleko 

-spozna higieno dela 

-spozna čistilna 

sredstva 

-spozna pomen higiene  

-higiena na 

delovnem mestu 

-pomen higiene 

ZELENJAVNA JUHA 

REZANCI Z OREHI 

JUŠNI REZANCI 

ZELJNE KRPICE 

BISKVITNA ROLADA 

-osebno urejen 

-dela higienično 

-razloži pomen higiene 

 

-razlaga  

-razgovor 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

      

 MODUL: OVG 30/156                 1. sklop 1. GA- HO  Št. ur 30/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-5 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 

 

KUHINJA IN 

NJENI PROSTORI 

-ČISTI 

-NEČISTI 

-spozna kuhinjo in 

njene prostore 

-spozna pomen 

križanja poti 

-čisti prostori 

-nečisti prostori 

-oprema teh 

prostorov 

-vzdrževanje  

KOSTNA JUHA Z REZANCI 

FRANCOSKA SOLATA 

RUSKA SOLATA 

KRUH 

PALAČINKE Z MARMELADO 

-našteje čiste prostore 

-našteje nečiste prostore 

-pozna pomen križanja poti 

-opiše opremo prostorov 

-razlaga  

-razgovor 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

 



 

 

 

MODUL: OVG 36/156 ur              1. sklop 1. GA- HO  Št. ur 36/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-6 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 

 

SHRANJEVANJE 

ŽIVIL 

-spozna pomen 

skladišč 

-spozna pomen hlad. 

naprav 

-shranjevanje živil 

-ohlajevanje živil 

-roki trajanja 

-vzdrževanje hlad. 

naprav in shramb 

GOLAŽEVA JUHA 

NAMAZI- LIPTOVSKI SIR 

                 ZELIŠČNO MASLO 

                 TUNIN NAMAZ 

DOMAČI KRUH 

OCVRTA JABOLKA  

VANILIJEVA KREMA 

-živila razvrsti v shrambe 

-zasleduje trajnost živil 

-ohranja higieno shramb 

-razloži pomen ustreznega 

shranjevanja živil 

-samostojno delo 

-razlaga 

-ugotavljanje dej. 

-opazovanje 

 
 

MODUL: OVG 42/156              1. sklop 1. GA- HO  Št. ur 42/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-7 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 



 

 

KUHINJSKA 

POSODA IN 

SERVIRNA 

POSODA, 

PRIPOMOČKI, 

ORODJA 

-spozna k. posodo 

-spozna servir. posodo 

-spozna orodja 

-spozna pripomočke 

-posoda 

-orodja 

-pripomočki 

-materiali za posodo 

-pomivanje posode 

OCVRTA ZELENJAVA-cvetača, 

bučke, korenček 

TATARSKA OMAKA 

TATARSKI BIFTEK 

JABOLČNI ZAVITEK 

  -za delo uporabi ustrezno 

posodo in orodje 

-pozna boljše materiale za 

posodo 

-posodo ustrezno čisti in 

shrani 

 

-samostojno delo 

-razlaga 

-ugotavljanje dej. 

-opazovanje 

 

 

MODUL: OVG 48/156 ur          1. sklop 1. GA- HO  Št. ur 48/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-8 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 

 

MEHANSKA 

OBDELAVA 

ŽIVIL 

-spozna mehanske 

postopke obdelave živil 

-racionalno uporablja 

energijo 

 

-mehanski postopki 

 

KOSTNA JUHA Z REZANCI 

DOM. TESTENINE PO MILANSKO 

DOM. TESTENINE PO BOLONJSKO 

SADNE REZINE 

-našteje meh. postopke 

-ustrezno uporablja orodja 

-razloži in demonstrira 

enostavne postopke 

-razlaga  

-razgovor 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

 

 



 

 

MODUL: OVG 54/156               1. sklop 1. GA- HO  Št. ur 54/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-9 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 

 

MEHANSKA 

OBDELAVA 

ŽIVIL 

-utrjevanje mehanskih 

postopkov 

-mehanski postopki GOBOVA JUHA 

ZELJNE KRPICE 

OMLETA S SIROM 

OMLETA S ŠUNKO 

RIŽEV NARASTEK 

 

-našteje meh. postopke 

-ustrezno uporablja orodja 

-razloži in demonstrira 

enostavne postopke 

-razlaga  

-razgovor 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

 
 

 

 

MODUL: OVG 60, 66, 72, 78/156   

1.sklop 

1. GA- HO  Št. ur 78/186 

VAJA-10, 11, 12, 13 



 

 

PRIMER ZA OCENJEVANJE ZNANJA 1. sklop OVG 

Dijak potegne listek z naključno temo 

ZELENJAVNA JUHA 

OCENI SE-osebna urejenost, higiena dela, načrtovanje, ekonomičnost, izbira živil, mehanska obdelava,  izgled jedi, serviranje, okus. 

1. Naštej mehanske postopke, ki si jih uporabil pri delu- postopke tudi razloži! 

2. Opiši postopek priprave in ga komentiraj! 

3. Opiši čisti del kuhinje, kjer si pripravljal tvojo jed! 

-UTRJEVANJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV 

-UTRJEVANJE ZAHTEVNEJŠIH JEDI 

-UTRJEVANJE SNOVI GLEDE NA ZAHTEVNOST PO POSVETOVANJU Z DIJAKI 

-DODATNO DELO Z DIJAKI, KI IMAJO PRIMANKLJAJE 

-PREVERJANJE ZNANJA 

-OCENJEVANJE ZNANJA 

 

 

MODUL: OVG 84/156              2. sklop 1. GA- HO  Št. ur 84/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-14 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 



 

 

 

TOPLOTNA 

OBDELAVA- 

KUHANJE 

-spozna in pozna 

naprave za kuhanje 

živil 

-naprave zna 

uporabljati 

-skuha različna živila 

-naprave za kuhanje 

-kuhanje na različne 

načine 

-spremembe pri 

kuhanih živilih 

-stopnje kuhanosti ž. 

GOVEJA JUHA Z REZANCI 

PRAŽEN KROMPIR 

KUHANA HRENOVKA 

ČOKOLADNI KIPNIK 

VANILIJEVA KREMA 

ČOKOLADNA GLAZURA 

-pozna osnovne načine kuh. 

-pozna naprave za kuhanje 

-naprave zna uporabiti 

-skuha enostavne jedi 

-razlaga  

-razgovor 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

 

 

MODUL: OVG 90/156 ur         2. sklop 1. GA- HO  Št. ur 90/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-15 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 

 

TOPLOTNA 

OBDELAVA 

-DUŠENJE 

-spozna in pozna 

naprave za dušenje 

živil 

-naprave zna 

uporabljati 

-zduši različna živila 

-naprave za dušenje 

-dušenje na različne 

načine 

-spremembe pri 

dušenih živilih 

-kvaliteta dušene 

hrane 

PERUTNINSKA RIŽOTA Z 

ZELENJAVO 

DUŠENO SLADKO ZELJE 

DUŠEN RIŽ Z GOBAMI 

DUŠENA JABOLKA  

VANILIJEVA KREMA 

-pozna pomen dušenja 

-zduši enostavne jedi 

-dušenje loči od drugih 

postopkov 

- 

-razlaga  

-razgovor 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

-samostojnost 

-timsko delo 

 

 



 

 

MODUL: OVG 96/156               2. sklop 1. GA- HO  Št. ur 96/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-16 INIMALNI STANDARDI  

UČNE STRATEGIJE 

 

TOPLOTNA 

OBDELAVA 

-PEČENJE 

-spozna in pozna 

naprave za pečenje 

živil 

-naprave zna 

uporabljati 

-peče različna živila 

-ugotavlja središčno 

temperaturo 

 

-naprave za pečenje 

-načini pečenja 

-stopnje pečenosti 

-analize 

-ugotovitve 

-pečenje različnih 

živil 

PEČEN KROMPIR 

SVINJSKA RIBICA ANGLEŠKO 

PEČENA 

SESTAVLJENA SOLATA 

PALAČINKE Z MARMELADO 

-pozna osnovno pečenje 

-speče enostavne jedi 

-pečenje loči od drugih 

postopkov 

-prepozna ustrezno 

prepečeno živilo 

-pozna naprave za pečenje 

-razlaga  

-razgovor 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

-samostojnost 

-timsko delo 

 

 

 

MODUL: OVG 102/156 ur         2. sklop 1. GA- HO  Št. ur102/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-17 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 



 

 

 

TOPLOTNA 

OBDELAVA 

-CVRENJE 

-spozna in pozna 

naprave za cvrenje živil 

-naprave zna 

uporabljati 

-ocvre različna živila 

-ugotavlja središčno 

temperaturo ocvrtih 

živil 

 

naprave za cvrenje 

-načini cvrenja 

-stopnje cvrenja 

-analize 

-ugotovitve 

-cvrenje različnih 

živil 

ZELENJAVNA JUHA 

DUNAJSKI ZREZEK 

PARIŠKI ZREZEK 

OCVRTI KROMPIR 

DUŠEN KORENČEK 

OCVRTO SADJE 

-Pozna olje za cvrenje 

-zna določiti temperaturo za 

cvrenje 

-pozna napravo za cvrenje 

-prepozna ustrezno ocvrto 

živilo 

-ocvre tanjša živila 

-razlaga  

-razgovor 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

-samostojnost 

-timsko delo 

 

 

 

 

 

 

 

MODUL: OVG 108/156              2. sklop 1. GA- HO  Št. ur108/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-18 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 



 

 

TOPLOTNA 

OBDELAVA 

-PRAŽENJE 

-spozna in pozna 

naprave za praženje 

živil 

-naprave zna 

uporabljati 

-opraži različna živila 

-ugotavlja stopnjo 

praženi živil 

naprave za praženje 

-načini praženja 

-stopnje praženja 

-analize 

-ugotovitve 

-praženje različnih 

živil 

PREŽGANKA Z JAJCEM 

PRAŽENA TELEČJA JETRCA 

PRAŽEN KROMPIR 

KARAMELNA KREMA 

-praženje loči od drugih 

postopkov 

-opraži enostavna živila 

-pozna naprave za praženje 

-razlaga  

-razgovor 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

-samostojnost 

-timsko delo 

 

 

 

MODUL: OVG 114/156 ur 1. GA- HO  Št. ur 114/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-19 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 

TOPLOTNA 

OBDELAQVA 

-

GRATINIRANJE 

-spozna naprave za 

gratiniranje 

-spozna postopek 

gratiniranja 

-gratinirane jedi 

ustrezno kombinira 

-salamander 

-grat. v pečici 

-vpliv toplote na 

živilo 

-gratiniranje različnih 

živil 

GRAHOVA KREMNA JUHA 

GRATINIRANI REZANCI 

GOVEJ ZREZEK V OSNOVNI 

OMAKI 

GRATINIRANE SIROVE 

PALAČINKE 

-pozna postopek gratiniranja 

-gratinira enostavne jedi 

-pozna napravo za 

gratiniranje 

-razlaga  

-razgovor 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

-samostojnost 

-timsko delo 

 

 

MODUL: OVG 120/156            1. GA- HO  Št. ur120/186 



 

 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-20 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 

DOPOLNITVENI 

KUHARSKI 

POSTOPKI 

-spozna dopolnitvene 

kuharske postopke 

- 

-dopolnitveni 

postopki 

-ustrezna strokovna 

uporabnost 

postopkov 

ZELENJAVNA JUHA-maslena 

kroglica 

PEČEN PIŠČANEC-bridiranje, 

filiranje, flambiranje 

SOTIRANA ZELENJAVA-sotiranje 

SIROVI ŠTRUKLJI 

OMLETA STEPHANIE-maceriranje 

-uporabi manj zahtevne 

dopolnitvene postopke in jih 

razloži 

-razlaga  

-razgovor 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

-samostojnost 

-timsko delo 

 

 

MODUL: OVG 126/156 ur 1. GA- HO  Št. ur 126/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
 

OPERATIVNI CILJI 
 

VSEBINE 
 

VAJA-21 
 

MINIMALNI STANDARDI 
 

UČNE STRATEGIJE 

ZGOŠČEVANJE 

JEDI 

-spozna različne načine 

zgoščevanja jedi 

-izbere ustrezen način 

zgoščevanja 

-zgoščevanje jedi z 

določenim gostilom 

-postopek in analiza 

zagoščevanja  

PRETLAČENA FIŽOLOVA JUHA 

VAMPI PO TRŽAŠKO 

ZELENJAVNI PIRE 

ČOKOLADNA KREMA V 

KOZARCU 

KRUH 

-pozna živila za 

zagoščevanje jedi 

-zna pripraviti in uporabiti 

podmet, drobtine in bešamel 

-razlaga  

-razgovor 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

-samostojnost 

-timsko delo 

 

 



 

 

MODUL: OVG 132, 138,144,150, 

156/156 

1. GA- HO  Št. ur 156/186 

VAJA- 22, 23, 24, 25, 26 

OCENJEVANJE ZNANJA OVG- 2. SKLOP 

 

-toplotna obdelava živil 

-dopolnitveni postopki 

-zgoščevanje jedi 

-UTRJEVANJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV 

-UTRJEVANJE ZAHTEVNEJŠIH JEDI 

-UTRJEVANJE SNOVI GLEDE NA ZAHTEVNOST PO POSVETOVANJU Z DIJAKI 

-DODATNO DELO Z DIJAKI, KI IMAJO PRIMANKLJAJE 

-PREVERJANJE ZNANJA 

-OCENJEVANJE ZNANJA 

 

 

MODUL: PPSJ 6/30 1. GA- HO  Št. ur 162/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-27 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 



 

 

HLADNE 

ZAČETNE JEDI 

-spozna začetne jedi 

-spozna pomen HZJ 

-pridobiva izkušnje 

-kombinira jedi 

-seznani se z normativi 

-vrste HZJ 

-pomen HZJ 

-normativi HZJ 

-kombiniranje 

RUSKA SOLATA 

FRANCOSKA SOLATA 

NADEVANA JAJČKA 

TATARSKI BIFTEK 

OMLETA S SADJEM 

-pozna pomen HZJ 

-pripravi enostavno 

dekoracijo 

-pripravi enostavnejše 

začetne jedi 

 

-inovativnost 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

-samostojnost 

-timsko delo 

 

 

 

MODUL: PPSJ 12/30 1. GA- HO  Št. ur 168/186 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-28 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 

TOPLE ZAČETNE 

JEDI 

-spozna začetne jedi 

-spozna pomen TZJ 

-pridobiva izkušnje 

-kombinira jedi 

-seznani se z normativi 

-vrste TZJ 

-pomen TZJ 

-normativi TZJ 

-kombiniranje 

NJOKI Z GOBOVO OMAKO 

GNJATNE KRPICE 

OCVRTA ZELENJAVA 

KANELONI S PERUTNINO 

TATARSKA OMAKA 

 

-pozna pomen TZJ 

-pripravi enostavno 

dekoracijo 

-pripravi enostavnejše 

začetne jedi 

 

-inovativnost 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

-samostojnost 

-timsko delo 

 

 

MODUL: PPSJ 18/30 1. GA- HO  Št. ur 174/186 



 

 

ZAOKROŽENO 

VSEB.PODROČJE 
OPERATIVNI CILJI VSEBINE VAJA-29 MINIMALNI STANDARDI UČNE STRATEGIJE 

ČISTE IN 

GOSTE JUHE,  

ZAKUHE 

-spozna različne juhe 

-spozna pomen juh 

-juhe kombinira k 

jedem 

-izbira ustrezne 

sestavine 

-različno pripravlja j. 

-delitev juh 

-vrste juh 

-ustrezna toplotna 

obdelava 

-vključevanje juh k 

menijem 

GOVEJA JUHA Z RIBANO KAŠO 

KOSTNA JUHA Z HRPICAMI 

GRAHOVA KREMNA JUHA 

PERUTNINSKA RAGU JUHA 

JABOLČNE REZINE 

-loči čiste in goste juhe 

-varčuje z energijo in 

materialom 

-pripravi čisto juhe z 

enostavno zakuho 

-razlaga 

-inovativnost 

-demonstracija 

-analize 

-komunikacija 

-samostojnost 

-timsko delo 

 

 

 

MODUL: PPSJ 24, 30/30 1. GA- HO  Št. ur 186/186 

VAJA- 30, 31 

-UTRJEVANJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV 

-UTRJEVANJE ZAHTEVNEJŠIH JEDI 

-UTRJEVANJE SNOVI GLEDE NA ZAHTEVNOST PO POSVETOVANJU Z DIJAKI 

-DODATNO DELO Z DIJAKI, KI IMAJO PRIMANKLJAJE 

-PREVERJANJE ZNANJA 

-OCENJEVANJE ZNANJA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSNOVE V GOSTINSTVU – PREHRANA (66 h) 

 



 

 

 
TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČAS. 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 

OCEN 

1.  Prehrana-

splošno 
-esencialne sovi 

-prehrana v Sloveniji 

-prehrana 

posameznih kategorij 

zdravih ljudi 

-alternativne oblike 

prehrane 

-bolezni zaradi 

nepravilne prerane 

-dietna prehrana 

-sistematika živil 

-vzroki zastrupitve s 

hrano 

-preprečevanje 

škodljivega delovanja 

mikroorganizmov 

-spremembe na 

živilih 

-osvojiti pomen uravnotežene prehrane 

in pojem hranilnih snovi 

-varno živilo 

-zastrupitve s hrano 

-škodljivo delovanje mikroorganizmov 

na živilih 

-preprečevanje okužb 

  

 

 

 

 

 

 

 

35 ur 

Dijak: 

Dijak zna: 

-opisati zdravo prehranjevanje 

-našteti bolezni, ki so posledica 

nezdravega prehranjevanja 

-razložiti pojem varno živilo 

-našteti vzroke zastrupitve s hrano 

-razložiti kako se spreminja živilo pri 

različnih pogojih skladiščenja 

-razložiti fizikalne, kemijske, 

mikrobiološke spremembe na živilih 

 

 

 

 

 

 

USTNO 

IZDELEK 

ali 

STORITE

V 



 

 

 
TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČAS. 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 

OCEN 

2. Hranilne snovi- 

energijske, 

neenergijske 

ogljikovi hidrati 

-vrste ogljikovih 

hidratov 

-lastnosti ogljikovih 

hidratov 

-pomen za telo 

-maščobe 

-poen maščob v 

prehrani 

-lastnosti maščob 

-vrte maščob 

-beljakovine 

-vrste beljakovin 

-last 

osvojiti energijske neenergijske  hranilne 

snovi 

-značilnosti 

-vrste 

-vpliv na organizem 

 

 

 

 

25 ur 

Dijak zna: 

-našteti hranilne snovi 

-našteti energijske hranilne snov 

- našteti neenergijske hranilne snovi 

-našteti vrste ogljikovih hidratov 

-našteti vrste beljakovin 

-razložiti, zakaj ne smemo zaužiti 

preveč beljakovin 

-našteti vrste maščob 

-izpostavi maščobe, ki jih 

priporočamo v zdravi prehrani 

- razložiti pomen; vit.C, D, A za 

naše telo 

- razložiti pomen kalcija, natrija, 

kalija, železa za naše telo 

- našteti živila v katerih se minerali 

in vitamini nahajajo 

 

 

 

USTNO 

IZDELEK 

ali 

STORITE

V 

3. 3.BIOKEMIJSK

A 

RAZGRADNJA 

HRANE 

- zgradba in vloga 

prebavil 

-prebavna cev 

- prebavne žleze 

- prebava hrane 

-osvojiti pojem prebave 

- prebavna cev 

- kako poteka prebava 

 

6 ur 

Dijak zna: 

- Razložiti pomen prebave za telo 

- kako je sestavljena prebavna 

cev- kakšna je vloga prebavnih 

žlez 

- kako poteka prebava hrane 

USTNO 

IZDELEK 

ali 

STORITE

V 



 

 

 

 

 

 

OSNOVE V GOSTINSTVU – GOSTINSKO POSLOVANJE (66 h) 

 

 



 

 

 
TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČAS. 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 

OCEN 

1.  Gospodarske 

dejavnosti in 

delitev dela 

Gospodarstvo, dobrine, 

potrebe 

Delitev dela  

Gospodarske 

dejavnosti 

Delitev dela v podjetju 

Mednarodna delitev 

dela 

Proizvodnja 

Reprodukcija 

Bruto domači proizvod 

Razdelitev 

Življenjski in družbeni 

standard 

Menjava 

Trg 

Ponudba in 

povpraševanje 

Potrošnja 

Razume temeljne pojme o družbi in 

gospodarstvu, 

Spozna vzorčno povezanost med 

tržnimi kategorijami in tržne 

zakonitosti 

Poveže faze reprodukcijskega 

procesa in poudari pomen 

posamezne faze za gostinski obrat,  

Delitev dela na splošno in  v 

gostinskem obratu, ki je v povezavi 

z delovnim procesom v kuhinji,  

 16 h Dijak: 

pozna gospodarske dejavnosti, delitev 

dela, razume pojem  bruto domači 

proizvod, loči proizvode in storitve, loči 

osebne in družbene potrebe, razume 

tržne zakonitosti, pozna vrste 

gostinstva, pozna turistični proizvod,  

Ustno 

 

 



 

 

 
TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČAS. 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 

OCEN 

2. Gostinstvo Gostinska dejavnost 

Vrste gostinstva 

Značilnosti gostinstva 

Dejavniki, ki vplivajo 

na gostinstvo 

Pokazalci razvitosti 

gostinstva 

Predmet poslovanja 

Turizem in gostinstvo 

Turistični proizvod 

Dijak: 

pozna  vrste gostinstva in jih 

razlikuje, loči različne dejavnosti v 

gostinstvu in pozna njihov pomen, 

razlikuje gostinstvo od drugih 

gospodarskih dejavnosti, opiše 

značilnosti gostinstva, zaveda se  

dejavnikov, ki vplivajo na 

gostinstvo, razume pokazalce  

razvitosti gostinstva,  

zaveda se pomena turizma za 

gostinstvo,  

pozna turistični proizvod, 

 

30 h Dijak: 

Opiše  vrste gostinstva,razlikuje 

gostinstvo od drugih gospodarskih 

dejavnosti, opiše značilnosti gostinstva, 

opiše  dva dejavnika, ki vplivata na 

gostinstvo, razloži dva pokazalca  

razvitosti gostinstva,  pozna turistični 

proizvod, 

Pisno 

Ustno 

 

 

 



 

 

 
TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČAS. 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 

OCEN 

3. Predpisi v 

gostinstvu 

Pravni predpisi na 

splošno 

Zakon o varnosti in 

zdravju pri delu 

Zakon o spodbujanju 

razvoja turizma 

Zakon o gostinstvu 

Zakon o merilih za 

določitev 

obratovalnega časa 

Zakon o minimalnih 

tehničnih pogojih 

Zakon o kategorizaciji 

gost. objektov 

Uzance 

Pravno organizacijske 

oblike podjetij 

Dijak: 

Spozna pomen predpisov za 

poslovanje, spozna določitve 

zakonov in razume pomen, zaveda 

se pomena  gostinskih uzanc 

,zaveda se, da se mora pri delu 

držati predpisov. 

Razlikuje pravno organizacijske 

oblike podjetij in prednosti 

posameznih oblik. 

20 h Dijak: 

Našteje  pravne org. oblike podjetij, 

razlikuje družbe in s.p., pozna predpise, 

ki se uporabljajo v gostinstvu,  

obrazloži gostinske uzance 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PRIPRAVA POSAMEZNIH SKUPIN JEDI – PREHRANA (31 h) 

 

 

 
TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČAS. 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 

OCEN 

1.  BREZAL-

KOHOLNE IN 

ALKOHOLNE 

PIJAČE 

 Sistematika pijač 

 Brezalkoholne 

pijače 

 Alkoholne pijače 

 Vpliv alkohola 

na telo 

 Pivo 

 Vino 

 

 

- Brezalkoholne pijače in njihov 

pomen v prehrani 

- Alkoholne pijače in vpliv alkohola na 

telo 

  

19 ur 

Dijak zna: 

- Razložiti pomen pitja vode 

- Razložiti razliko med sadnimi in 

osvežilnimi brezalkoholnimi pijačami 

- Presoditi koristnost uživanja 

brezalkoholnih pijač 

- Razložiti učinke alkohola na človeško 

telo 

- Razložiti tehnološki postopek 

proizvodnje piva 

- Razložiti tehnološki postopek 

proizvodnje vina 

 

ustno  

 



 

 

2. PREBAVA, 

EMBALIRA-

NJE, 

DEKLARA-

CIJA ŽIVIL 

 Predelava hrane 

v telesu 

 Sestava encimov 

 Prebava 

 Označevanje 

živil 

 Embaliranje 

izdelkov 

 Vrste 

embalažnih 

materialov 

 Tehnike 

pakiranja 

 

- potek prebave v telesu 

- Prebavna pot 

- Embalaža, uporabna v živilstvu 

 

12 ur Dijak zna: 

- opisati prebavo hrane 

- opisati presnovo 

- opisati, kaj vse mora vsebovati 

deklaracija izdelka 

- našteti embalažne materiale 

 

ustno  

 

 

 

 



 

 

10.2. SPLOŠNI PREDMETI   

 

 

Na naslednjih straneh so v tabelah predstavljeni fini kurikuli splošnoizobraževalnih predmetov: P 1 - slovenščina, P 2 - matematika, P 3 – 

tuji jezik I – angleščina, P 4 – umetnost, P 5 - naravoslovje, P 6 - družboslovje in P 7 – športna vzgoja. 

 

 

 

1. Fini kurikul za programsko enoto SLOVENŠČINA. 

 

2. Fini kurikul za programsko enoto MATEMATIKA. 

 

3. Fini kurikul za programsko enoto TUJI JEZIK I – ANGLEŠČINA. 

 

4. Fini kurikul za programsko enoto UMETNOST. 

 

5. Fini kurikul za programsko enoto NARAVOSLOVJE. 

 

6. Fini kurikul za programsko enoto DRUŽBOSLOVJE. 

 

7. Fini kurikul za programsko enoto ŠPORTNA VZGOJA. 

 

 

 

  



 

 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOVNI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 

OCEN 

1.  JEZIK - Jezik v različnih 

okoljih 

 

- Besedni in 

nebesedni jezik 

 

- Sporazumevanje 

 

- Socialne zvrsti 

 

- Besedilo 

Dijak je zmožen jezikovno pravilno 

prebrati besedilo. Tvori krajša besedila. 

Dijak je zmožen navesti okoliščine 

sporazumevanja, prepoznava različne 

govorne položaje, besedne in 

nebesedne prvine sporazumevanja. 

Zaveda se, v katerih okoliščinah je 

potrebno uporabljati knjižni jezik. 

Dijak je zmožen razčleniti besedilo. 

 

 

  

25 h 

Pozna pojme: materni, državni, uradni 

jezik. Ve, kje živijo slovenski zamejci. 

Dijak prepozna prvine nebes. jezika. S 

pomočjo učitelj prepo-znava dejavnike 

sporazumevanja, predvsem okoliščine. 

Navede okoli-ščine in situacijo rabe 

knjižnega jezika. 

Dijak včasih loči besedilo od nebesedila. 

Dijak ob primerih v besedilu ugotovi 

uvod, jedro in zaključek z napakami. 

 

 



 

 

2. IZ RODA V 

ROD 

- Peter Klepec – 

ljudska pripovedka 

 

- Pastirček in 

čarovnikova hči 

 

- Kaj nikoli ni bilo 

in nikoli ne bo 

 

- Lepa Vida 

 

- Premalo ima blaga 

 

- Fran Levstik, 

Martin Krpan 

 

- Zeleni Jurij – 

ljudska pesem 

 

- Murn, 

Pomladanska 

romanca 

Dijak/‐inja je zmožen/zmožna: 

smiselno in tekoče brati, izraziti svoje 

doživljanje in razumevanje prebranih 

ali slišanih besedil; izraziti lastna 

stališča o teh besedilih, o 

prebranih ali slišanih umetnostnih 

besedi-lih, pogovarjati se z učiteljem 

ali s sošolci; govorni nastop izvesti 

vodeno; izraziti svoje doživljanje in 

razumevanje prebra-nih ali slišanih 

umetnostnih besedil v pisnem izdelku, 

prepoznati literarno prvi-no, opisati 

literarno prvino v vodenem pogovoru, 

v vodenem pogovoru ali v pisni vodeni 

interpretaciji uporabljati temeljne 

literarnoteoretske pojme. 

20 h Dijak/‐inja zna smiselno brati in izraziti 

svoje doživljanje in razumevanje 

prebranih 

ali slišanih besedil; izraziti lastna stališča 

o teh besedilih, o prebranih ali slišanih 

umetnostnih besedilih pogovarjati se z 

učiteljem; govorni nastop izvesti vodeno; 

izraziti svoje doživljanje in razumevanje 

prebranih ali slišanih umetnostnih besedil 

v pisnem izdelku, prepoznati literarno 

prvino, opisati literarno prvino v 

vodenem pogovoru. Dijaki pišejo domače 

naloge, preberejo domače branje in 

rešujejo naloge pri pouku 

 



 

 

3. BESEDILNE 

VRSTE 
- Pogovor 

 

- Predstavitev 

   - osebe 

   - kraja 

 

- Pozdrav, voščilo, 

čestitka 

 

- Delovni dnevnik 

 

- Neuradno, zasebno 

pismo 

 

- Uradno pismo 

 

- Obrazci  

 

- Reklama 

 

- Mali oglas 

Dijak/‐inja je po poslušanju posnetih 

pogovorov zmožen/zmožna poročati o 

okoliščinah pogovora ter o temi in 

bistvenih podatkih pogovora; ugotoviti, 

ali je pogovor uraden ali neuraden ali 

so sogovorci 

enakovredni/neenakovredni; sodelovati 

v pogovoru. 

• Dijak/‐inja je po poslušanju govornih 

nastopov zmožen/zmožna navesti 

bistvene podatke in jih urediti v 

miselni vzorec, obnoviti besedilo, 

določiti okoliš-čine tvorjenja besedila, 

vodeno povzeti bistvene značilnosti 

besedilne vrste. 

• Dijak/‐inja je zmožen/zmožna 

samostojno ali z učiteljevo pomočjo 

tvoriti neumetnostna besedila, pozna 

obliko. 

• Dijak/‐inja je pri razčlembi zmožen/‐
na 

uporabljati nekaj najbolj temeljnih 

jezikoslovnih izrazov. 

33 h Dijak prepozna okoliščine pogovora, 

sporočevalca in naslovnika. Z nekaj 

pomanjkljivosti se zna predstaviti 

sošolcem. 

 

Dijak zna s pomočjo skromnega gradiva 

predstaviti svoj kraj v obliki miselnega 

vzorca. 

 

Dijak za nekatere priložnosti ugotovi 

pravo besedilno vrsto. Pomanjkljivo 

zapiše besedilo. 

 

Loči med uradnim in neuradnim pismom, 

v že pripravljeno predlogo uradnega 

pisma vpiše sestavne dele. 

 

Dijak izpolni enostavne obrazce. 

 



 

 

4. LJUBEZEN JE 

BILA, 

LJUBEZEN 

ŠE BO 

- Jurčič, Sosedov 

sin; 

 

 

 

- Tavčar, Cvetje v 

jeseni; 

 

 

 

- Kette, Na trgu; 

 

 

 

- Menart, Nežnost v 

mraku 

 

 

 

- Domače branje (po 

izbiri) 

• Dijak/‐inja je zmožen/zmožna: 

smiselno in tekoče brati, izraziti svoje 

doživljanje in razumevanje prebranih 

ali slišanih bese-dil; izraziti lastna 

stališča o teh besedilih, o 

prebranih ali slišanih umetnostnih 

besedilih, pogovarjati se z učiteljem ali 

s sošolci; govorni nastop izvesti 

vodeno; izraziti svoje doživljanje in 

razumevanje 

prebranih ali slišanih umetnostnih 

besedil v pisnem izdelku, prepoznati 

literarno prvino, opisati literarno. 

• Dijak/‐inja zna smiselno brati in 

izraziti 

svoje doživljanje in razumevanje 

prebra-nih ali slišanih besedil, 

pogovarjati se z učiteljem; govorni 

nastop izvesti vodeno; izraziti 

doživljanje razumevanje 

prebranih/slišanih umetnostnih besedil. 

18 h Dijak pozna vsebino povesti z nekaterimi 

napakami. Dijak ob pomoči določi eno 

ali dve značilnosti realizma oz. romantike 

v povesti. 

 

 

Dijak večinoma razume pesem, ne zna 

izraziti svojega doživljanja, mnenja.  

Dijak ob pomanjkljivo pojasni 

literarne pojme. 

 

 

Dijak razume pesem, ne zna 

povedati svojega mnenja, ob 

pomoči pojasni bivanjsko tematiko 

v pesmi. 

 

SLOVENŠČINA 

 

 

 



 

 

 

MATEMATIKA 



 

 

 TEMATSKI 

SKLOP 

TEME KOMPETENCE ČASOVN

I OKVIR 

MINIMALNI STANDARDI NAČIN 

PRIDOB. 

OCEN 



 

 

1.  NARAVNA 

IN CELA 

ŠTEVILA 

Naravna in cela 

števila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potence z 

naravnim 

eksponentom 

 

 

Izrazi 

 

Deljivost naravnih 

števil (relacija 

deljivosti, praštevila 

in sestavljena 

števila, kriteriji 

deljivosti, 

največji skupni 

delitelj, 

najmanjši skupni 

večkratnik,  

osnovni izrek o 

deljenju) 

Dijak: 

- uporablja različne predstavitvene 

oblike števil, 

 

 

- razume pojma nasprotno št. in celo št. 

 

 

 

- računa z naravnimi in celimi št., 

 

 

- pozna pojem potenca in računa s 

potencami, 

 

 

 

- računa z algebrskimi izrazi 

 

- določi delitelje in večkratnike števila, 

 

 

- določi skupne delitelje in večkratnike 

števil, 

- razume, pozna definicije, pravila, 

lastnosti, obrazce in jih uporablja pri 

zgledih, 

- razmisli o pravilnosti in smiselnosti 

rezultata, 

28 h  

(1 – 28) 

 

Sept – 12h 

(1 – 12) 

 

Okt – 9h 

(13 – 21) 

 

Nov – 7h 

(22 – 28) 

Dijak: 

- predstavi N in Z št. na različne 

načine: 

 simbolno s števkami 

 z besedami 

 grafično s točkami na številski 

premici 

- razume in uporablja imena računskih 

operacij, 

- uporablja osnovne računske zakone 

pri računanju vrednosti št. izrazov,  

- pravilno in zanesljivo uporablja žepno 

računalo, 

- pozna potence z naravnimi 

eksponenti, 

- uporablja pravila za računanje s 

potencami pri računanju vrednosti št. 

izrazov, 

- izračuna vrednost izraza z eno ali več 

spremenljivkami, 

- poenostavi izraz s spremenljivkami 

(sešteva, odšteva in množi enočlenike 

in veččlenike). 

- uporablja pojma delitelj in večkratnik, 

- določi delitelje in večkratnike št., 

- št. razstavi v produkt praštevil, 

- razlikuje praštevila in sestavljena št., 

- prepozna št. deljiva z 10, 100,  2, 5 

- pozna kriterij deljivost za št. 2, 5, 10 

- določi največji skupni delitelj dveh št. 

z razcepom, 

 

Pisno: 

nov– 1.ted  



 

 

- aktivno in konstruktivno sodeluje pri 

pouku 

- razvija samostojnost pri reševanju 

nalog 

- aktivno sodeluje pri pouku (sledi 

pouku, se odziva na vprašanja, ima 

urejene zapiske, prinaša in uporablja 

pripomočke) 



 

 

2.  RACIONALNA 

ŠT. 
Ulomki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razširjanje in 

krajšanje ulomkov 

 

Računanje z ulomki 

 

 

Decimalni zapis 

racionalnih št. 

Dijak: 

- pozna preprosta pojmovanja 

ulomka in prepozna ulomke v 

vsakdanjem življanju in poklicu, 

 

- pozna različne predstavitve 

ulomka, 

 

 

 

- razume in utemelji ekvivalentnost 

ulomkov, 

 

 

- pozna pojem skupni imenovalec, 

 

- računa z ulomki, 

 

 

- poišče pojavljanje decimalnih 

števil v vsakdanjem življenju in 

poklicu, 

- razume pomen decimalne vejice in 

decimalnih mest, 

 

 

- preoblikuje ulomek v decimalno 

št. in decimalno št. v ulomek, 

 

- računa z decimalnimi št., 

 

25 h 

(29 – 53) 

 

 

Nov – 5h 

(29 – 33) 

 

Dec – 12h 

(34 – 45) 

 

Jan – 8h 

(46 – 53) 

 

Dijak:  

- pojasni ulomke kot dele celote, jih 

zapiše in razume (npr. tretjina, 

polovica, tri četrtine..) 

- razume pomen števca, imenovalca in 

ulomkove črte, 

- uporablja različne načine predstavitve 

ulomkov, npr. Z besedami, risbo, 

ulomkovo črto, decimalno št..., 

- utemelji ekvivalentnost  

 s sliko na št. premici, 

 z razširjanjem oz. Krajšanjem 

ulomkov, 

 primerjanjem, 

- razširi ulomke na skupni imenovalec, 

- primerja in ureja ulomke po velikosti, 

- sešteva, odšteva, množi, deli 

preproste ulomke, 

 

- pozna decimalne številke, jih zapiše 

in prebere, 

- primerja decimalna št. jih ureja po 

velikosti in predstavlja na št. premici, 

- zaokroži decimalno št. poljubno 

natančno (npr: na celo št, dve 

decimalki, tisočino, dve mesti), 

- izrazi ulomek z decimalno št., 

- pretvarja decimalna št. v desetiški 

ulomek, 

- sešteva, odšteva, množi, deli 

decimalna št. 

- pravilno in zanesljivo uporablja žepno 

računalo, 

pisno: 

jan – 3. ted 

 



 

 

- razume, pozna definicije, pravila, 

lastnosti, obrazce in jih uporablja pri 

zgledih, 

- razmisli o pravilnosti in smiselnosti 

rezultata, 

- aktivno in konstruktivno sodeluje pri 

pouku 

- razvija samostojnost pri reševanju 

nalog 

 

- aktivno sodeluje pri pouku (sledi 

pouku, se odziva na vprašanja, ima 

urejene zapiske, prinaša in uporablja 

pripomočke) 



 

 

3. PROCENTNI 

RAČUN IN 

REALNA ŠT. 

Procentni račun 

 

 

 

 

Razmerja in 

sorazmerja 

 

 

 

 

 

 

Realna števila 

Dijak: 

- razume pojma odstotek in promil, 

 

 

- uporablja procentni račun, 

 

 

- uporablja pojem  razmerje, 

 

- uporablja sorazmerje, 

 

 

- razlikuje premo in obratno 

sorazmerne količine, 

 

- razlikuje med kvadratom in kubom 

št., 

- razume odnos med kvadratnim 

(kubičnim) korenom in kvadratom  

(kubom) št., 

- računa s koreni, 

- razume, pozna definicije, pravila, 

lastnosti, obrazce in jih uporablja pri 

zgledih, 

- razmisli o pravilnosti in smiselnosti 

rezultata, 

- aktivno in konstruktivno sodeluje pri 

pouku 

- razvija samostojnost pri reševanju 

nalog 

21 h 

(54 – 74) 

 

 

Jan - 4h 

(54 – 57) 

 

Feb – 9h 

(58 – 66) 

 

Mar – 8h 

(67 – 74) 

Dijak: 

- pozna in razume pojem odstotek in ga 

poveže z odnosom med deležem in 

celoto, 

- računa procentno mero, delež ali 

osnovo, 

- pozna, razume in uporablja pojem 

razmerje v različnih kontekstih in 

situacijah, 

- uporablja sorazmerje pri reševnanju 

problemov iz življenjskih in poklicnih 

situacij, 

- analizira odnos med količinama in 

ugotovi, ali sta količino premo ali 

obratno sorazmerni ter rešuje probleme 

s sklepanjem 

- razlikuje med kvadratom in kubom št., 

- računa vrednsoti izrazov, v katerih 

nastopajo kvadratni koreni,  

- pravilno in zanesljivo uporablja žepno 

računalo in računa z določeno 

natančnostjo, 

 

- pravilno uporablja mat. formule, 

- aktivno sodeluje pri pouku (sledi 

pouku, se odziva na vprašanja, ima 

urejene zapiske, prinaša in uporablja 

pripomočke kot npr. kalkulator) 

Ustno: 

Feb – 3.ted 

 

Pisno: 

mar – 2.ted 



 

 

4.  LINEARNA 

FUNKCIJA 

IN 

LINEARNA 

ENAČBA 

Pravokotni 

koordinatni sistem 

v ravnini 

 

Odvisnost količin 

 

 

Linearna funkcija 

in enačba 

 

 

 

 

 

Linearna enačba 

Dijak: 

-  uporablja pravokotni koordinatni 

sistem v ravnini. 

 

- prepozna odvisnost ene kolicine od 

druge in jo predstavi s tabelo ter 

grafom. 

 

- razlikuje linearno odvisnost od drugih 

vrst odvisnosti. 

 

- predstavi linearno odvisnost z 

enacbo. 

- pozna lastnosti linearne funkcije. 

 

- nariše graf linearne funkcije. 

 

- prepozna enacbo. 

-razlikuje linearno en. od drugih enačb 

- reši linearno enacbo. 

- reši besedilno nalogo, v kateri 

nastopata lin. odvisni količini. 

 

- razume, pozna definicije, pravila, 

lastnosti, obrazce in jih uporablja pri 

zgledih, 

- razmisli o pravilnosti in smiselnosti 

rezultata, 

- aktivno in konstruktivno sodeluje pri 

pouku 

25 h  

(75 - 99) 

 

 

Mar – 4h 

(75 – 78) 

 

Apr – 9h 

(79 – 87) 

 

Maj – 3h 

(88 – 90) 

 

Jun – 9h 

(91 – 99) 

Dijak: 

- uporablja pravokotni koordinatni sistem 

za prikazovanje lege točk v ravnini in 

kot orodje za graficno prikazovanje 

odnosa med dvema kolicinama. 

- prepozna podatke v tekstu, jih tabelira 

in prikaže z grafom, interpretira tabelo 

in podatke iz tabele prikaže z grafom,  

- predstavi linearno odvisnost dveh 

kolicin s tabelo in grafom. 

- iz tabele in grafa razbere vrednosti 

kolicin.  

 

- ve, da je graf linearne funkcije premica. 

- pozna splošni zapis linearne funkcije y 

=kx+n., pomen smernega koeficienta k 

in začetne vrednosti n. 

- na podlagi grafa določi ničlo in začetno 

vrednost. 

- nariše graf lin. f. če pozna: 

 Dve točki na grafu funkcije. 

 Eno točko in začetno vrednost. 

 Enačbo funkcije (s pomočjo 

tabeliranja). 

- na poljuben način reši enačbo, 

 

- pravilno uporablja mat. formule, 

- aktivno sodeluje pri pouku (sledi 

pouku, se odziva na vprašanja, ima 

urejene zapiske, prinaša in uporablja 

pripomočke kot npr. geometrijsko 

orodje, kalkulator) 

Ustno 

Apr – 4.ted 

 

Pisno 

apr – 3.ted 



 

 

- razvija samostojnost pri reševanju 

nalog (tudi domačih), pripravi 

seminarskih nalog, plakatih 



 

 

  



 

 

ANGLEŠČINA 

 
TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOVNI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI NAČIN PRIDOB. 

OCEN 

1.  ŽIVIJO Predstavitev:  

 pozdravljanje, 

osebni podatki in 

  predstavljanje       

Abeceda 

 

Države sveta 

 

Vprašalnice in 

množina 

samostalnikov 

 

 

Družina 

 

V restavraciji  

Dijak pozna in uporablja različne 

načine pozdravljanja 

 

Dijak pozna abecedo in zna črkovati 

 

Dijak pozna in poimenuje države sveta, 

narodnosti in jezike 

Ponovi in uporablja vprašalne besede – 

postavlja vprašanja in nanje odgovarja; 

zna prebrati in povedati številke, 

datume, starost in tel. Številko, zna 

tvoriti množino 

 

Dijak pozna družinske člane in zna 

opisati razmerja med njimi ( z uporabo 

svojilnega 's) 

Zna naročiti hrano in pijačo v 

restavraciji in  

 

22 

Dijak zna: 

- Črkovati besede  

- Uporabljati vljudnostne fraze in 

pozdravljati 

- Predstaviti sebe in druge 

- Našteti vse osebne zaimke 

- Uporabljati številke v vsakdanjem 

življenju( denar, tel.št., letnice…) 

- Zna izpolniti vprašalnik 

- Našteti sosednje države in njihove 

prebivalce 

- Postavljati osnovna vprašanja o 

drugih  

 

Aktivno sodelovanje, prinašanje 

pripomočkov in pisanje domačih nalog je 

minimalni standard za pridobitev 

pozitivne ocene. 

Ustno, 

pisno,  

Individualno

, v dvojicah 

 

P - 2. teden 

v novembru 

 



 

 

2. MOJ 

POKLIC IN 

DOM 

Moj vsakdan 

 

Poklici 

 

 

Dijak opiše svoj dan, dan prijatelja 

 

 

Dijak pozna nekatere poklice in rutine 

v zvezi z njimi; opisati zna svoj poklic, 

zna postavljati vprašanja o preživljanju 

dneva in poklica. 

 

22 

Dijak zna: 

- opisati svoj tipičen dan 

-  pozna prostočasne aktivnosti in jih 

zna opisati  

-  našteti nekaj poklicev in rutino le- 

teh 

- opisati svoj poklic  

-  (Present Simple Tense) tvoriti 

vprašanja za prijateljev dan 

- pozna in pravilno rabi Present 

Simple Tense (trdilna, nikalna, 

vprašalna oblika) 

-  zna opisati  

- opisati hišo ali stanovanje (prostore 

in okolico) 

- zna opisati svojo sobo in kuhinjo  

-  pravilno uporabljati krajevne 

predloge 

- opisati aktivnosti, ki tam potekajo 

- pravilno dati napotke glede smeri 

(od točke a do točke b) 

 

Aktivno sodelovanje, prinašanje 

pripomočkov in pisanje domačih nalog je 

minimalni standard za pridobitev 

pozitivne ocene 

Pisno 1 

teden 

februarja 

 



 

 

3. BILO JE 

NEKOČ 
Kaj zmorem 

– danes in 

včeraj 

Včeraj 

 

Ko sem bil 

otrok 

 

 

 

Dijak zna povedati kaj zmore in 

zna   

Dijak zna opisati, kje je bil 

včeraj z glagolom  

Dijak pripoveduje o preteklih 

dogodkih v preteklem času 

(raba Past Simple)  

Dijak pozna vse tri oblike 

nepravilnih glagolov  

 

22 

Dijak zna:  

- opisati kje je bil v preteklosti 

(preprosta uporaba z glagolom biti) 

- zna opisati pretekli dan ali dogodek 

- povedati preteklo obliko najbolj 

uporabljanih nepravilnih glagolov 

- pozna in pravilno rabi Past Simple 

(trdilna, nikalna, vprašalna oblika) 

- razume bistvo sporočila in poroča o 

slišanem in prebranem  

 

Aktivno sodelovanje, prinašanje 

pripomočkov in pisanje domačih nalog je 

minimalni standard za pridobitev 

pozitivne ocene 

Aktivno sodelovanje, prinašanje 

pripomočkov in pisanje domačih nalog 

je minimalni standard za pridobitev 

pozitivne ocene 

Pisno 4 

teden maja 

 

 

  



 

 

UMETNOST 

 
TEMATSK

I SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOV

NI 

OKVIR 

MINIMALNI STANDARD 

NAČIN 

PRIDOBITVE 

OCENE  

1

. 

UV

OD 

Z 

UM

ET

NO

STN

O 

ZG

OD

OVI

NO 

Umetnost 

Oblike umetnosti 

Zvrsti umetnosti 

Likovna umetnost 

Glasbena umetnost 

Kiparstvo 

Arhitektura 

 

Dijaki razvijajo zmožnost 

razumevanja umetnosti v 

zasebnem, družbenem in 

poklicnem življenju. 

 

 

20 

 

 

Dijaki opišejo, primerjajo in 

analizirajo zvrsti umetnosti. 

 

 

Referat 

 

2

. 

LIK

OV

NA 

UM

ET

NO

ST 

Motiv 

Vsebina 

Ikonografija 

Dijaki razvijajo 

poznavanje temeljnih 

pojmov v likovni 

umetnosti. 

8 Dijaki opišejo, primerjajo 

in analizirajo temeljne 

pojme v lik. umetnosti 

Ustno 

oc. znanja 

3

. 

LIK

OV

NE 

SM

ERI 

20. 

STO

LET

JA 

Likovne smeri v 20. stol 

Računalnik in likovna 

umetnost 

Dijaki razvijajo 

poznavanje likovne 

umetnosti v 20. stoletju. 

5 Dijaki poznajo razvoj 

likovne umetnosti v 20. 

Stoletju in vpliv rabe 

računalnika na 

umetnost v 20. stol.. 

Ustno 

ocenjevanje 

znanja 



 

 

 

 

 

  



 

 

NARAVOSLOVJE 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOVNI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI NAČIN 

PRIDOB. OCEN 

1.  Merjenje v 

naravoslovju 

In kemijske 

snovi 

Naravoslovne vede 

Fizikalne količine 

Preproste meritve 

Eksperimentalne vaje 

Metode proučevanja 

pojavov 

Kemijske snovi: 

-lastnosti 

-izvori 

-razvrščanje snovi po 

kriterijih 

 

Pozna osnove raziskovalnega dela 

Razume pojme količina, mersko 

število, enota 

Načrtuje preproste meritve, meri in 

pretvarja merske enote 

Rezultate različnih načinov meritev 

prikaže v tabeli in grafu 

Zna izračunati povprečno vrednost 

meritev 

Načrtno zbirajo podatke in informacije 

o snoveh glede na izvor in lastnosti 

Iščejo in vrednotijo kemijske in 

sorodne informacije o snoveh iz 

različnih virov z uporabo informacijske 

tehnologije 

Razlikujejo med zmesmi in čistimi 

snovmi kristali in amorfnimi snovmi 

ter homogenimi in heterogenimi 

snovmi  

Preučujejo agregatna stanja snovi 

Sep.,  

Okto. 

 

 

 

 

 

13ur 

Dijak zna: 

- Zapisati osnovne fizikalne 

količine in pripadajoče enote z 

ustrezno predpono in 

pretvarjati merske enote 

- Načrtovati in izvesti preproste 

meritve in rezultate predstaviti 

s tabelami  

- Izračunati povprečno vrednost 

- Navesti nekaj vzrokov za 

napake pri merjenju 

Dijak zna: 

- Razložiti pojem snov 

- Snovi razdeliti v skupine glede 

na izbran kriterij 

- Našteti lastnosti materialov  

- Našteti agregatna stanja snovi 

in s silami in gradniki opisati 

posamezna stanja 

- Opisati prehode med 

posameznimi stanji 

DRUGO 

(poročilo) 

 

 

 

 

 

USTNO 

5.  teden 

 



 

 

2. Vodne 

raztopine 
Zgradba in pomen 

vode na Zemlji 

Voda kot topilo 

Raztopina 

Koncentracija 

raztopin 

Metode ločevanja 

Škodljive snovi 

 

Zgradba snovi 

Periodni sistem 

elementov 

Kemijske reakcije – 

gornje 

Zrak 

Onesnaževanje zraka 

 

 

 

Kisline, baze in soli  

Merjenje pH 

vrednosti kislin in 

baz 

Kisel dež 

Na osnovi opažanj pri samostojnem 

eksperimentalnem delu preučujejo 

lastnosti vodnih raztopin (pH, kislost, 

bazičnost, nevtralnost, električno 

prevodnost) 

Ovrednotijo pomen vodnih raztopin za 

življenje in delo  

 

 

Spoznajo notranjo zgradbo snovi  

Opišejo razvrstitev elementov na  

periodnem sistemu 

Razlikujejo med fizikalnimi in 

kemijskimi reakcijami 

Opišejo sestavo in pomen zraka ter 

onesnaževanje zraka 

 

Dece., 

januar 

 

 

 

 

 

 

Februar, 

marec 

 

32 ur 

Dijak zna: 

 

- Opisati zgradbo vode, njeno 

kroženje v naravi  

- Našteti nekaj ukrepov za 

varčevanje z vodo 

- Našteti snovi, ki 

onesnažujejo vodo in opisati 

način čiščenja vode 

- Opredeliti pojme (topilo, 

topljenec, raztopina) 

- Na osnovi masnega deleža 

ali % opisati sestavo 

raztopine 

- Navesti enostavne primere 

ločevanja snovi in zmesi 

- Prepozna oznake za nevarne 

snovi 

 

- Razložiti zgradbo snovi 

- Opisati razliko med kemijsko 

in fizikalno spremembo 

snovi 

 

- Opredelijo pojme (kislina, 

baza, sol) 

- Razlikovati med kislimi in 

bazičnimi raztopinami na 

osnovi pH 

- Navesti nekaj primerov 

uporabe  baz in kislin v 

vsakdanjem življenju, 

njihove značilnosti 

DRUGO 

(DLin sprotno 

preverjanje in 

ocenjevanje 

znanja) 
 

 

 

PISNO 

14. teden 

 

 

 

 

 

 

 

 

USTNO 

25. teden  



 

 

- Navesti osnove skladiščenja 

kislin in baz in njihove 

lastnosti 

- Razložiti učinke kislih 

padavin na okolje 



 

 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOVNI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI NAČIN 

PRIDOB. OCEN 

3. Kemija v 

prehrani 
Živila 

Hranilne snovi 

Nastanek in vrste OH 

Zgradba , lastnosti in 

pomen OH 

Maščobe  

Zgradba , lastnosti in 

pomen 

Beljakovine in 

aminokisline-

zgradba. Lastnosti in 

pomen 

Druga hranila 

Aditivi 

 

Razvršča živila glede na prevladujočo 

HS 

Razume pomen in vpliv HS na 

organizem in zdravje 

Ločijo med enostavnimi in 

sestavljenimi OH 

Poznajo osnovno zgradbo AK in 

beljakovin 

Poznajo zgradbo in razlikujejo med 

nasičenimi in nenasičenimi 

maščobnimi kislinami 

Ugotavljajo prisotnost posameznih HS  

v živilu 

Ovrednotijo pomen in vlogo 

posameznih aditivov za »izboljšanje 

tržne« vrednosti živila  in vpliv na 

zdravje 

april, maj, 

junij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 ur 

Dijak zna: 

- Na osnovi podane kemijske 

formule prepoznati vrsto 

organskih snovi (OH,B, M) 

- Zna navesti nekaj živil s 

prevladujočimi HS 

- Navesti vlogo in pomen 

organskih snovi v organizmu 

- Na primeru razložiti zgradbo 

enostavnih  in sestavljenih OH 

- Na primeru razložiti zgradbo 

beljakovin 

- Na primeru razložiti zgradbo 

maščob, loči med nasičenimi in 

nenasičenimi 

- Ob izbranih primerih oceni 

energijsko vrednost živila in 

vpliv na zdravje 

DRUGO 

(plakat, 

sem. 

naloga) 

 

PISNO 

34. teden 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRUŽBOSLOVJE  



 

 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOVNI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 
OCEN 

1

.  

Človek in 

pokrajina 

Geografija in predmet 

njenega preučevanja 

Prikazovanje pokrajin 

na karti 

Fizičnogeografski 

elementi pokrajine in 

njihovo prepletanje 

 Podnebje 

 Prst 

 Rastlinstvo 

 Površje 

Družbenogeografski 

elementi pokrajine 

 Prebivalstvo 

 Naselja  

 Storitve 

Dijak: 

- razvijanje zmožnosti spoznati, 

znajti se, gospodariti, poiskati, 

aktivno posegati… 

- raziskovanje in razumevanje 

naravnih ter družbenih procesov ter 

pojavov 

- učenje učenja 

- sporazumevalne zmožnosti 

- varovanje zdravja in skrb za 

dobro počutje 

- medkulturne kompetence ter 

podjetniške kompetence 

  

septembe

r, 

oktober, 

Dijak: 

- razume razvoj geografskega 

mišljenja 

- ugotovi, da je predmet 

preučevanja geografije pokrajina 

- se zna orientirati v pokrajini 

- zna uporabiti zemljevid za 

orientacijo 

- zna razlikovati elemente 

pokrajini 

- razume medsebojno odvisnost 

naravnih in družbenogeografskih 

značilnosti pokrajin 

 

 

 ustno  



 

 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOVNI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 
OCEN 

2

. 

Pokrajinska 

pestrost 

Slovenije 

Skupne značilnosti 

Slovenije 

 Gospodarstvo 

Slovenije 

 Kmetijstvo 

 Industrija 

 Turizem 

 Storitvene 

dejavnosti 

Dijak: 

- razvijanje zmožnosti spoznati, 

znajti se, gospodariti, poiskati, 

aktivno posegati… 

- raziskovanje in razumevanje 

naravnih ter družbenih procesov ter 

pojavov 

- učenje učenja 

- sporazumevalne zmožnosti in 

socialne zmožnosti 

- varovanje zdravja in skrb za 

dobro počutje 

- medkulturne kompetence ter 

podjetniške kompetence 

 

Novembe

r, 

december 

Dijak zna: 

- zna našteti glavne gospodarske 

dejavnosti v Sloveniji 

- zna ugotoviti prostorsko 

razporeditev svoje gospodarske 

panoge v Sloveniji  

- zna opisati geografske dejavnike 

za lokacijo svoje gospodarske 

dejavnosti 

- zna razložiti sodobne 

družbenogeografske procese v 

Sloveniji 

 

ustno 



 

 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOVNI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 
OCEN 

3

. 

Slovenija v 

Evropi in 

svetu 

Evropa ali Evrazija 

Delitev Evrope 

Skupne značilnosti 

Evrope 

Evropske države 

Slovenska državna in 

etnična meja 

Dijak: 

- razvijanje zmožnosti spoznati, 

znajti se, gospodariti, poiskati, 

aktivno posegati… 

- raziskovanje in razumevanje 

naravnih ter družbenih procesov ter 

pojavov 

- učenje učenja 

- sporazumevalne zmožnosti in 

socialne zmožnosti 

- varovanje zdravja in skrb za 

dobro počutje 

- medkulturne kompetence ter 

podjetniške kompetence 

Januar, 

februar, 

Dijak: 

- zna oceniti vlogo Slovenije v 

združeni Evropi 

- zna opisati in pokazati lego 

Slovenije ter posledice le – te 

- zna imenovati in na zemljevidu 

locirati sosednje države Slovenije 

ter oblikovati kratek geografski 

oris sosednjih držav 

- zna imenovati najpomembnejše 

gospodarske, kulturne in politične 

partnerje Slovenije 

- zna ovrednotiti položaj 

narodnostnih manjšin ob 

slovenski meji  

 

ustno 



 

 

4

. 

Dinamični 

čas zadnjih 

dveh stoletij 

Zgodovinski razvoj 

stroke in 2. 

industrijska revolucija 

     

 Pomen izumov 

       

 Avtohtona slovenska 

obrt 

 Posledice ind. 

Revolucije 

 Kulturni dosežki 

Slovencev v 20. 

stoletju 

 Povod in vzroki za 1. 

SV 

 Fronte v 1. SV 

 Posledice 1. SV 

 Totalitarni režimi 

med vojnama 

 2. SV 

 Razlike v vojskovanje 

 Posledice 2. SV 

    

 Kraljevina SHS 

 Problematika 

zamejskih Slovencev 

 Kulturni dosežki 

Slovencev med 

vojnama 

 2. SV na slovenskem 

 Položaj Slovencev po 

2. SV 

 Vzroki za razpad 

SFRJ 

-razvijanje sposobnosti za 

zaznavanje 

ključnih zgodovinskih dogodkov 

in posledic  

- razvijanje občutljivosti za 

slovensko 

kulturno tradicijo in ohranjanje 

nacionalne identitete 

- razumejo vpliv družbenih razmer 

na zdravje posameznika 

- razumejo probleme sodobnega 

sveta, 

analizirajo vzroke zanje ter 

spoznavajo 

načine reševanja 

- razvijanje sposobnosti za 

razumevanje 

večplastnosti in kompleksnosti 

družbenega 

in osebnega življenja posameznika 

Marec, 

april, maj, 

junij 

Dijak: 

zna opisati tri najpomembnejše 

mejnike za razvoj stroke 

    

 ustno 

- zna poimenovati 

najpomembnejše Slovence 19. 

stoletja in njihova dela 

- zna opisati vzroke za 1. SV, 

našteti države, ki so nastale po nje 

- zna našteti ključne prelomnice 

med 2. SV 

- zna opisati življenje ljudi po 

vojni v razdeljeni Evropi 

- zna opisati načrte okupatorjev s 

Slovenci 

- zna našteti glavne vzroke za 

samostojno Slovenijo 

- zna našteti bistvene razloge za 

vstop Slovenije v EU in NATO 

ustno 



 

 

Osamosvojitvena 

vojna 

Slovenija v EU in 

NATO 



 

 

 

 

ŠPORTNA VZGOJA 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOVNI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 
OCEN 

1. SPLOŠNA 

KONDI-

CIJSKA 

PRIPRAVA 

  Izvajanje dalj časa 

trajajoče športne 

aktivnosti: tek. 

 

 Dvigovanje bremena v 

različnih položajih, z 

ustreznimi amplitudami, 

težo in pravilnim 

dihanjem. 

 

 Izvajanje krepilnih, 

razteznih in sprostilnih 

vaj (za vrat, hrbet, 

trebuh, roke, noge in 

pravilno telesno držo). 

 Poznati in izbirati aktivnosti za 

razvijanje in vzdrževanje 

splošne kondicijske 

pripravljenosti. 

 

 Poznati in uporabljati vaje, s 

katerimi vplivamo na skladen 

telesni razvoj in pravilno 

telesno držo. 

27  Dijak neprekinjeno preteče 

2400 m. 

 

 Zna sestaviti kompleks 

gimnastičnih vaj s 

pomočjo učitelja. 

 

 Zna uporabljati krepilne, 

raztezne in sprostilne vaje 

za različne mišične 

skupine. 

Praktični 

preizkus 



 

 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOVNI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 
OCEN 

2. ŠPORTNE 

IGRE: 

 

ODBOJKA 

KOŠARKA 

NOGOMET 

 Izvajajo vodenja, 

podaje, lovljenja, mete, 

udarce, servise in 

sprejeme servisa, 

sprejeme udarca, 

različne odboje pri 

podaji. 

 Igrajo v različicah 1 : 1, 

2 : 2, 3 : 3 s prirejenimi 

pravili.  

 Vtekajo, se odkrivajo  

in menjujejo igralna 

mesta. 

 Rešujejo igralne 

situacije, sprejemajo 

servis in udarec, 

organizirajo napad. 

 Vrednotijo in izrekajo 

stališča 

do  športnega  obnašanj

a. 

 Usvojiti, utrditi in nadgraditi 

osnovne tehnične prvine. 

 Povezati in uporabiti tehnično-

taktične elemente v 

kompleksnejših igralnih 

situacijah. 

 Poznati pravila igre. 

 Upoštevati in prilagajati se 

ciljem skupine 

40 Dijak : 

 pozna in obvlada 

osnovne tehnično-

taktične elemente 

odbojke, košarke in 

nogometa. 

 V igri uporablja 

osnovno tehnično-

taktične elemente glede 

na svoje individualne 

sposobnosti 

 Upošteva pravila igre in 

športnega obnašanja. 

Praktični 

preizkus 



 

 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOVNI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 
OCEN 

3. ŠPORTNE 

IGRE Z 

LOPARJI: 

 

BADMINTON 

NAMIZNI 

TENIS 

 Izvajajo osnovna gibanja 

in preže. 

 Izvajajo servise, udarce, 

sprejeme servisa  

 Igrajo s prirejenimi 

pravili. 

 Vrednotijo in izrekajo 

stališča 

do  športnega  obnašanja

.  

 Usvojiti, utrditi in nadgraditi 

osnovne tehnične prvine. 

 Povezati in uporabiti tehnično-

taktične elemente v osnovnih 

igralnih situacijah. 

 Upoštevati načela športnega 

obnašanja. 

30  pozna in obvlada osnovne 

tehnično- taktične 

elemente badmintona in 

namiznega tenisa. 

 V igri uporablja osnovno 

tehnično-taktične elemente 

glede na svoje 

individualne sposobnosti 

 Upošteva pravila 

športnega obnašanja. 

Praktični 

preizkus 

 

 

  



 

 

 

 

10. 3. ODPRTI KURIKUL  

 
 

Na naslednjih straneh so v tabelah predstavljeni fini kurikuli programskih enot iz odprtega kurikula: JPO – jezik poklicnega okolja, AVK – 

angleščina v kuhinji, RAČ – računalništvo, ZV – zdravstvena vzgoja. 

 

 

 

1. Fini kurikul za programsko enoto JEZIK POKLICNEGA OKOLJA. 

 

2. Fini kurikul za programsko enoto ANGLEŠČINA V KUHINJI. 

 

3. Fini kurikul za programsko enoto RAČUNALNIŠTVO. 

 

4. Fini kurikul za programsko enoto ZDRAVSTVENA VZGOJA. 

 

 

  



 

 

JEZIK POKLICNEGA OKOLJA 

 
TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOV

NI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI NAČIN PRIDOB. 

OCEN 

1. 

JEZIKO

VNA 

PODOBA 

BESEDIL 

Praktično strokovna 

besedila. 

 

Pogovor na 

delovnem mestu. 

 

- Uradni in 

neuradni pogovor 

- Delovni dnevnik 

- Voščilo/čestitka 

- Opis delovnega 

postopka 

Tvori besedilo, značilno za podro-čje 

kulinarike, tvori enostavna besedila, 

tipična za  medsebojno sodelovanje v 

del. procesu. 

Spozna pogajalni  razgovor  ob stiku 

s šefom, stranko, sodelavcem. 

Loči vrsto besedil ob primerih iz 

njihovega strokovnega okolja                                

(analiza ocen, reklamacijski zapisnik, 

razgovor po telefonu s stranko, s 

šefom…) 

 

 

 

 

 

13 ur 

 

 

Sodelovanje pri pouku, dejavnostih, 

projektnih tednih, proslavah, prireditvah, 

tekmovanjih in drugih oblikah 

organiziranega vzgojno izobraževalnega 

dela, dijak začutijo povezavo in uporabnost  

s svojo strokovno usposobljenostjo in 

poklicem. 

 

 

 

pisno 

 

5. teden v 

novembru) 



 

 

 
TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOV

NI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI NAČIN PRIDOB. 

OCEN 

2. 
BESEDILNE 

VRSTE 

Predstavitev kot 

osnovna 

komunikacijska 

veščina v gostinstvu 

in turizmu (sebe, 

znanih oseb, jedi, 

postopka, turistične 

ponudbe kraja, 

kulinarične ponudbe 

lokala). 

 

Pisno in ustno zna tvoriti krajša 

predstavitvena besedila.  

Zna predstaviti svoj izdelek. 

 

 

 

8  ur 

 

 

Ustno predstavi manj zapleteno pripravo 

enostavnejših jedi. 

Ob pomoči napiše opis delovnega 

postopka. 

Sestavi kulinarično ponudbo lokala.  

 

 

ustno  

 

(1. teden v 

februarju) 



 

 

 
TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOV

NI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI NAČIN PRIDOB. 

OCEN 

3. 
DOMAČE 

BRANJE 

Feri Lainšček: Ajša 

Najša 

Anton Ingolič: 

Mladost na stopnicah 

Dim Zupan: Leteči 

mački 

Pavle Zidar: Moja 

družina 

Ivo Zorman: V 

sedemnajstem 

Pavle Zidar: Pišem 

knjigo 

 

*Ali knjiga iz zbirk 

Najst, Odisej, 

Metuljev let, Na robu 

– po izbiri 

Dijak/‐inja je zmožen/zmožna: 

smiselno in tekoče brati, izraziti 

svoje doživljanje in razumevanje 

prebrane knjige; izraziti lastna 

stališča o prebranem,  

pogovarjati se z učiteljem ali s 

sošolci. 

Samostojno pripravi in izvede 

govorni nastop,  izrazi svoje 

doživljanje in razumevanje v pisnem 

izdelku.  

Prepoznava  literarne prvine. 

 

 

 

 

 4 ure 

 

 

 

Dijak/‐inja zna smiselno brati in izraziti 

svoje doživljanje in razumevanje 

prebranega besedila;  Zna izraziti lastna 

stališča o teh besedilih.  Govorni nastop 

izvesti vodeno; po pisni predlogi. 

Z učiteljevo pomočjo določi literarne 

prvine:  literarne osebe, čas in kraj 

dogajanja, snov, temo in motive 

pisno, ustno 

 

(1. teden v 

aprilu) 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

ANGLEŠČINA V KUHINJI 

 
TEMATS

KI SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOV

NI 

OKVIR 

MINIMALNI STANDARD 

NAČIN 

PRIDOBITVE 

OCENE  

1

. 

PRE

HR

AM

BE

NE 

SK

UPI

NE 

Prehrambna piramida Dijak pozna razdelitev hrane v 

skupine in jih zna našteti 

11 

Dijak zna razdeliti hrano v 

različne skupine 

 

 

 

Pisno, ustno 

2

. 

MO

JA 

DE

LA

VNI

CA 

 

Delavnica in aktivnosti v njej 

 

Dijak zna opisati osnovne aparate 

in posodo v delavnici..  Dijak zna 

povedati kaj se v aparatu oziroma 

posodi s hrano dogaja 

 

 

11 

Dijak prepozna aparate, 

posodo in načine 

pripravljanja hrane 

ustno 

3

. 

PRI

PR

AV

A 

ME

NUJ

EV 

Meniji Dijak sestavi različne menije 

 

 

 

 

11 

Dijak prepozna hrano in 

jo zna umestiti v dele 

meniji 

ustno, plakat 

  



 

 

RAČUNALNIŠTVO 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČAS. 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 

OCEN 

1.  Računalništv

o in 

informatika 

(teoretične 

osnove) 

- osnovni pojmi v informatiki 

in računalništvu,  

- vloga in pomen 

računalništva v sodobni 

družbi,  

- razločevanje med različnimi 

enotami računalnika, 

- pomen in vloga različnih 

enot v računalniku,  

- vrste in načini predstavitve 

informacij. 

Dijak: 

- pozna pojme informatika in 

računalništvo, 

- pozna vlogo računalnikov in 

informacijske tehnologije v 

sodobni družbi 

- pozna posamezne enote 

računalnika in njihov pomen, 

- pozna različne načine prenosa in 

predstavitev informacij 

  

septemb., 

oktober, 

november 

Dijak: 

- razložiti pojem 

računalništvo in 

informatika, 

- našteti enote računalnika, 

- kakšen je pomen enot v 

računalniku, 

- obrazložiti predstavitev 

podatkov v računalniku. 

Pisni ali 

ustni 



 

 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČAS. 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 

OCEN 

2. Internet in 

urejevalnik 

besedila 

- pogled postavitve strani 

dokumenta, 

- predstavitev ekranske slike 

programa,  

- pregled in spoznavanje 

pomena gumbov za hitri 

izbor oz. zagon, 

-  različne možnosti vnašanja 

vsebin in oblik v dokument 

- prilagajanje dokumenta,  

- oblikovanje vsebine,  

- kopiranje oblik in besedila, 

-  postavitev besedila in slik, 

-  urejanje postavitve vsebine 

v dokumentu,  

- pregled možnosti vnosa 

sklicev in simbolov v 

dokument, 

- izdelava preprostih spisov in 

dokumentov, 

- izdelava zahtevnejšega 

dokumenta 

- pozna urejevalnik besedila, 

- pozna funkcijo gumbov za hitri 

zagon,  

- pozna možnosti za vnos podatkov in 

vsebin,  

- pozna načine oblikovanja besedila, 

- pozna možnosti kopiranja in 

prenašanja. 

novemb., 

december

, januar, 

februar, 

marec 

Dijak zna: 

- samostojno vnašati 

besedilo v računalnik na 

več načinov, 

- oblikovati besedilo in ga 

primerno umestiti v 

dokument,  

- vnašati in oblikovati slike 

v dokument 

- označevati in 

oštevilčevati vsebino in 

podatke, 

- samostojno narediti 

dokument v urejevalniku 

besedila. 

Pisni 

izdelek, 

praktična 

naloga 



 

 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČAS. 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 

OCEN 

3. preglednice in 

predstavitev 

- prilagajanje diapozitivov, 

-  oblikovanje vsebine, 

-  kopiranje oblik in besedila, 

-  postavitev besedila in slik, 

 urejanje ozadja diapozitiva 

 

- izdelava predstavitve, 

- predstavitev dokumenta, 

baze podatkov ter rezultatov 

- pozna pojem diapozitiv 

- pozna možnosti programa za 

predstavitve 

- pozna možnosti vnosa podatkov v 

program 

- pozna možnosti oblikovanja in 

animiranja besedila in slik 

- zna predstaviti podatke v celoti v 

računalniški obliki, 

- zna prestaviti podatke pred 

razredom. 

april, 

maj, 

junij 

Dijak zna: 

- vstaviti in oblikovati nov 

diapozitiv, 

- vstaviti ali vnašati 

podatke in besedilo na 

diapozitiv, 

- oblikovati ozadje 

diapozitiva, 

- animirati vsebino in slike  

- vse podatke v dokumentu 

prenesti v program za 

predstavitve, 

- oblikovati predstavitev in 

jo predstaviti. 

Praktična 

naloga 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA 



 

 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOVNI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 

OCEN 

1

.  

HIGIENA 1. Zdravje in 

zdravo življenje 
 Razložijo pojme: zdravje, 

pozitivno zdravje, duševno, 

telesno zdravje 

 Spoznajo WHO 

 Seznanijo se z oblikami 

zdravstvenega varstva 

 Poznajo principe zdravega 

življenja 

  

Sept., 

okt., nov. 

 

22 ur 

Dijaki znajo: 

 Razložiti pojem pozitivno 

zdravje 

 Našteti vplive na zdravje 

posameznika 

 Razumejo pomen higiene 

za zdravje 

 Razložiti pomen 

pravilnega, dovolj 

pogostega umivanja 

posameznih delov telesa 

 Skrbeti za higieno rok in 

nohtov 

 Našteti dele delovne 

obleke in obutve 

 Razložiti namen delovne 

obleke in obutve 

 Poznajo dejavnike, ki 

vplivajo na nastanek 

zobnih obolenj 

Kratek 

test 

 

USTNO 

13. teden 

2. Higiena telesa, 

zob,oblačenja in 

obuvanja 

 poznajo načine, pomen 

pravilnega, dovolj pogostega 

umivanja posameznih delov 

telesa 

 znajo poskrbeti za higieno 

rok in nohtov 

 poznajo metode čiščenja zob 

 poznajo dejavnike, ki 

vplivajo na nastanek zobnih 

obolenj 

 znajo izbrati pravilno obleko 

in obutev  



 

 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOVNI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 

OCEN 

3. Higiena 

prehrane 
 poznajo osnovna načela 

zdrave prehrane 

 poznajo  HS in njihov pomen 

za človeka  

 seznani se s posledicami 

pomanjkanja ali preobilja 

hrane oz. hranilnih snovi 

 razlikujejo bulimijo od 

anoreksije 

 znajo določiti normalno 

telesno težo 

 Našteti osnovna načela 

zdrave prehrane 

 Razložiti posledice 

pomanjkanja ali preobilja 

hrane 

 Našteti dejavnike okolja, 

ki vplivajo na zdravje in 

delovno storilnost in dobro 

počutje 

 Razumejo pomen skrbi za 

higieno delovnega in 

bivalnega okolja 

 4. Higiena 

delovnega in 

življenskega  

prostora 

 poznajo dejavnike okolja, ki 

vplivajo na zdravje 

 znajo skrbeti za higieno 

delovnega in življenjskega 

prostora 

 

2

. 

NALEZLJI

VE 

BOLEZNI 

1. 

Mikroorganizmi 
 poznajo vrste MO 

 poznajo lastnosti MO 

 poznajo načine uničevanja 

MO 

 seznanijo se principi čiščenja 

 razlikujejo dezinfekcijo, 

dezinsekcijo in deratizacijo 

Dec. 

Jan 

 

17 h 

 Opisati mikroorganizme in 

našteti skupine MO 

 Ob izbranem primeru razložijo 

lastnosti MO 

 Opisati načine za 

zmanjševanje števila MO  

DRUGO 

Porčilo , 

predstvite

v, sem. 

naloga 

 

 



 

 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOVNI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 

OCEN 

2. Začetna 

znamenja 

bolezni 

 poznajo najpogostejša 

začetna znamenja bolezni 

 znajo pravilno ukrepati ob 

pojavu bolezenskega 

znamenja 

  Razlikovati med dezinfekcijo, 

dezinsekcijo in deratizacijo 

 Našteti nekaj začetnih 

znamenj bolezni in razložiti 

kdaj se ta pojavijo 

 Opisati ukrepe ob pojavu 

izbranih bolezenskih znamenj 

 Opredeliti pojem nalezljivih 

bolezni 

 Našteti povzročitelje NB in 

njihovo pot širjenja 

 Opisati kako lahko preprečimo 

NB 

 

 

 

USTNO 

22. teden  

3. Nalezljive 

bolezni 
 spoznajo najpogostejše vrste 

NB 

 Poznajo povzročitelje, 

razmere, ki so potrebne za 

nastanek NB 

 Seznanijo se z načini 

preprečevanja, zatiranje NB 

 



 

 

3

. 

BOLEZNI 

SODOBNE

GA ČASA 

Socialne bolezni 

Bolezni srca in 

ožilja 

Rak 

Sladkorna 

bolezen 

Nezgode 

Bolezbi gibal 

Alergije 

Stres 

· Spoznajo funkcijo in naloge 

krvnega obtoka  

· Spoznajo značilnosti 

arterioskleroze 

· Naštejejo dejavnike tveganja 

za nastanek te bolezni   

· Seznanijo se z malignimi  

tvorbami 

· Spoznajo dejavnike, ki 

povzročajo, pospešijo ali 

izzovejo nastanek raka, 

metode zdravljenja 

· Opišejo značilnosti  

sladkorne bolezni. 

· Poznajo najpogostejše 

nezgode in njihovo 

preprečevanje 

· Seznanijo se z nevarnostmi 

na delovnem mestu 

· Vedo, kako ukrepati v 

primeru poškodbe, nezgode 

· Spoznajo se s funkcijo gibal 

· Poznajo dejavnike, ki 

vplivajo na poškodbe gibal 

· Vedo, kako preprečimo 

poškodbe, okvare gibal 

· Spoznajo dejavnike za 

nastanek alergijskih in 

stresnih reakcij telesa 

Feb., 

marec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18ur 

· Poznajo najpogostejše 

nezgode na delovnem mestu in 

načine za njihovo 

preprečevanje 

· Ukrepati v primeru nezgode 

· Našteti najpogostejše poklicne 

okvare, poškodbe gibal in 

opisati njihovo preprečevanje 

· Opisati  trombozo, srčno ali 

možgansko kap  

· Našteti nekaj dejavnikov 

tveganja za nastanek teh 

bolezni  

· Našteti nekaj vrst raka 

· Opisati načine zdravljenja 

raka  

· Razložiti dejavnike tveganja 

za raka 

DRUGO 

Kratek 

test 

 

 

 

USTNO 

 32. teden  



 

 

 TEMATSKI 

SKLOP 
TEME KOMPETENCE 

ČASOVNI 

OKVIR 
MINIMALNI STANDARDI 

NAČIN 

PRIDOB. 

OCEN 

4

. 

TOKSIKO-

MANIJA 

1. Toksikomani

je 

· Pozna vrste , delovanje 

psihoaktivnih snovi. 

· Razdeli različne vrste drog 

po učinkih, izvoru. 

· Pozna vzroke, razvoj,in 

posledice zasvojenosti. 

· Seznani se z metodami 

preprečevanja in zdravljenja. 

April, maj 

 

 

 

 

10ur 

· Našteti nekaj psihoaktivnih 

snovi 

· Razložiti načine in posledice 

uživanja drog. 

· Navesti nekaj vzrokov za 

jemanje drog. 

· Opisati načine preprečevanja 

in zdravljenja odvisnosti 

· sredstev 

USTNO 

38. teden 

 

 


