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SMEROKAZI 

 Na vidnem mestu ob poti smerokazi za turistično kmetijo (spletna 

stran z navodili).



GOSTOLJUBNOST

 Gostoljubnost je del gostiteljeve kulture, pod katerega sodi njegov zunanji videz, uglajenost, 

vljudnost, prijaznost, pozornost in profesionalnost.

 Vsaka kakovostna storitev vključuje gostoljubnost, ki pri gostu povzroči občutke zaželenosti in 

zadovoljstva na neki lokaciji, zaradi katerih se gost vrača tja, kjer je zaželen.

 Dobrodošlica (pijača, prigrizek), hrana in pijača naj bosta pridelani na njihovi kmetiji, 

dobrodošlica je lahko na ločenem mestu, posebej za skupine primerno.

 Pri Kafolu, ZTKS



INFORMACIJE

 Kategorizacija kmetije, oznaka na vidnem mestu ob vhodu

 Specializacija kmetije na vidnem mestu

 Obratovalni čas turistične kmetije (SPLET)



OZNAČEVANJE

 Tabla je iz keramičnih ploščic, zgornja polovica je barvi žgane gline nosi napis 

»TURISTIČNA KMETIJA«. Spodnja polovica v beli barvi nosi ustrezno število 

jabolk v barvi žgane gline.

 Enostavno opremljene sobe, skupne kopalnice in stranišča.

 Dobra oprema kmetije in sob, najmanj polovica sob ima svojo kopalnico ali 

stranišče.

 Zelo dobro urejena kmetija in sobe, večinoma s svojo kopalnico in straniščem.

 Komfortno urejena kmetija, udobne sobe s kopalnico in straniščem.



SPECIALIZIRANA PONUDBA 

 Otrokom brez spremstva staršev prijazna turistična kmetija.

 Družinam z otroki prijazna turistična kmetija. 

 Kolesarjem prijazna turistična kmetija.

 Vinogradniška turistična kmetija.

 Ljubiteljem konj in jahanja prijazna turistična kmetija.

 Turistična kmetija s ponudbo za zdravo življenje.

 Invalidom prijazna turistična kmetija.

 Slovenia green accomodation.  





DOVOZNA CESTA IN PARKIRIŠČE

 Pot do kmetije naj bo prevozna v vsakem vremenu, oz. v primeru snega 

organiziran prevoz.

 Primerna parkirišča za obiskovalce (da ne zapeljejo v blatu, puščajo na pol 

ceste…). 

 Za avtobuse naj bo dovolj prostora, tudi za obračališča, WC v bližini parkirišča 

avtobusa (slika: Na Hribčku, Šmartno pri Litiji in Kamenšek nad Logarsko 

dolino).



UREJENOST

 Lopa za orodje, škropiva, delovne stroje, da se gostje ne poškodujejo.

 Okoli krajev, kjer se lahko poškodujejo, naj se postavi ograja (gnojna jama,…)

 Za otroke se lahko postavi manjše igrišče, igrala…, za starejše vrtne mize in klopi, kjer 

lahko v miru posedajo, berejo…

 Cvetje in zelenje avtohtonih vrst za okolje, ki ustvari domačnost in prikrije marsikatero 

pomanjkljivost.



OKOLICA

 Okolico je potrebno pospraviti, očistiti, urediti gnojišča, parkirišče, poskrbeti za varnost, 

urediti trate, potke, cvetlične grede, kmečki vrt …

 Podeželski vrt – povezan z okolico s sadovnjaki, prehaja v njive in travnike. Obsega 

gospodarsko poslopje, dvorišče, na katerem je zasajeno drevo (lipa, oreh, jablana…), pod 

njim pa klop z mizo. Ob hišah je še pergola ali latnik, trta ali vrtnica.

 Gartlci – priročni vrt za gospodinjo, ograjeni z lesenim plotom.

 Pomembno: avtohtone lokalne kmečke rastline, preprosti materiali, za okras šipki, ribezi, 

kosmulje, bezeg, kutine, nešplje, …večje drevo, da pobira mrčes.

 Ob preprostih ograjah grah, fižol, grašica ali grmovje in pergole, zelišča in poletne cvetlice, 

barvitost.

 Naravne žive meje – Slovenci se radi ogradimo, za podeželje so primerne žive meje, lahko 

prostorastoče ali rezane.

 Tisa in cipresa le ob znamenjih sakralne dediščine.

 Balkonsko cvetje pelargonije, petunije, fuksije, roženkraut, begonije, nageljni…





DEKORACIJA



IZOGIBAMO SE

 Ne vnašamo mestnega vpliva.

 Uporabljamo naravne materiale za potke, dovoze, obrobo zelenic…izogibamo se 

betona.

 Izogibamo se asfalta.

 Izogibamo se kiča, vrtni palčki, ponaredki baročnih figur, vodometov…



ČISTOČA IN VARNOST
 Uredimo in pometemo dovozne poti, pograbimo pesek, uredimo robove, pokosimo, 

odstranimo listje…

 Poskrbimo, da je pot do objekta brez blata in luž.

 Orodje pospravimo v lope, gospodarska poslopja.

 Uredimo gnojišča in gnojne jame.

 Poskrbimo za varnost, ogradimo jame, izkope…

 Očistimo otroška igrala, zunanje sedežne klopi, mize.

 Psi pod nadzorom lastnikov. 



ŽELJE IN PRIČAKOVANJA

 Za prijetno počutje je potrebna čistoča, ki jo je potrebno redno vzdrževati (čistoča je eden 

glavnih dejavnikov turističnega obiska).

 Prostor ali shramba za kolesa. 

 Odprtost vaške cerkve za obiskovalce.

 Stoli ali ležalniki.

 Izposoja koles.

 Izposoja daljnogleda.

 Dobra kulinarika.



ARHITEKTURNE REGIJE

 Primorska 

 1. Soško vipavska – vpliv Sredozemlja, prenos detajlov iz mestnega okolja na podeželje, 

kamnita gručasta naselja, temeljni material je kamen, ozke in dolge hiše, malo lesnega 

okrasja, na portalih najdemo monogram IHS, stiliziran cvet, listne vzorce, letnice.

 Ekološka turistična kmetija Pri Plajerju -Trenta, Arkade Cigoj -Črniče



 2. Kraško - primorska regija – strnjena gradnja, gručasta naselja, flišni peščenjak, objekti 

grajeni vzhod-zahod, ima več bivalnih in gospodarskih celic, postavljenih skupaj, okrasni 

členi so iz belega ali sivega apnenca, strehe so položne, prekrite s kamni, zunanja ali 

notranja stopnišča so lesena.

 Dujčeva domačija, Vremski Britof



 3. Idrijsko - trnovska regija – hiše prilagojene vremenskim razmeram, preplet alpskih in 

sredozemskih elementov, tloris hiše je običajno kvadrat, nad hlevom so stanovanjski 

prostori, senik, strehe strme. Vratni okviri in okna leseni, v močnih barvah, obroba 

okenskih odprtin v beli.

 4. Notranjsko brkinska regija – različni tipi, tudi bolj bogati ob cesti Dunaj Trst, preprosta 

pročelja, strešni naklon je strm, opečna kritina.

 Cerkljansko loški del se mešajo alpski in sredozemski vplivi, dvonadstropna hiša, veliko 

majhnih oken, poslikava pročelij s freskami.

 Kmetija Želinc, Cerkno



Gorenjska

Hiše pritlične ali nadstropne, podolžne, vhod poudarjen in vedno viden s ceste, gank   krasi 

ograja iz rezljanih ali preprostih desk

Premožnejši baročna okrasja, kovane mreže, štukature…šivani robovi

Velike hiše gospodarjev imajo tudi trgovine, gostilne, konjušnice,…revnejše v visokogorju 

večinoma lesene.

Šenkova domačija, Jezersko



 Dolenjska

 1. ribniško kočevska regija – skromno, skelet iz lesa, lesene stene iz desk.

 2. belokranjska regija – posebnost so viničarske hiše za hrambo vina, danes vikendi, bogati 

kmetje postavljajo enonadstropne v obliki dvora.

 3. dolenjska regija – kamnite hiše krite z bobrovcem, frčade, likovne dopolnitve z motivi 

vinske trte in opečne mreže.

 4. zasavska regija – kmečko delavske hiše, skromne.

Šeruga, Otočec



 Štajerska – podobna kot Dolenjska, kamniti portali, okrasje, tudi leseni portali.

 Koroška – veliko preprostih bajt z enim prostorom, kmečke iz lesa in kamna, pokrite s 

skodlami, povezuje se z lopo.

 Podravsko Pomurska 

 1. dravska regija – lesene, ozke, krite s slamo, ometane z ilovico in beljene.

 2. pomurska regija – panonske grajene iz opleta, ometanega z blatom ali ilovico, streha 

pokrita s slamo.

 Turistična kmetija 

 Ferenc, Goričko



NARAVNI MATERIALI
 Upoštevati Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih (2004, Pravilnik) 

 Ustrezna velikost sob in opremljenost (gostje se morajo počutiti udobno, prijetno in 

domače).



 Ureditev kmetije za sprejemanje obiskovalcev, strokovnjaki iz svetovalne službe, arhitekti, 

drugi strokovnjaki… zakonske zahteve, prostorska ureditev, izbira materialov, pohištva in 

dekorativnih predmetov.

 Pomembne so vrednote preteklosti, ohranjati izvirne značilnosti slovenske kmečke domačije, 

kot je to značilno za njihovo lokalno okolje (prilagojeno okolnim arhitekturnim 

posebnostim).

 Uporaba naravnih materialov (les, kamen, volna, bombažni izdelki, …)Ekološka turistična 

kmetija Lešnik, Turistična kmetija Firbas, Cerkvenjak.

 Mini knjižnica, domače pijače (limonada, žganje…voda).



 Dnevna soba ali skupni prostori za goste v 

tradicionalnem slogu (kmečki kot, miza…), 

kjer se gostje po želji srečujejo in izmenjujejo 

izkušnje, tam naj bo TV, družabne igre, karte, 

šah… kotiček za otroke.

 Dujčeva domačija, Divača

 Turistična kmetija pri Živcovih, Dutovlje

 Ekološka turistična kmetija Lešnik, Šmartno 

pri Slovenj Gradcu



INFORMACIJSKA MAPA

Praktični prikaz izdelave

 Splošne informacije o turistični kmetiji (morda tudi predstavitev družinskih članov), koliko je oddaljena 
trgovina, pošta, bankomat, železniška postaja…

 Ponudba turistične kmetije, kjer navedejo vse dejavnosti, ki jih organizirajo na kmetiji in izdelke s cenami, ki 
jih gostje lahko kupijo za domov.

 Splošne informacije o njihovi vasi, zaselku…lokaciji, število prebivalcev, nadmorsko višino, kulturno 
zgodovinske in naravne znamenitosti…

 Podrobneje predstavijo znamenitosti in najbližja mesta, zgodovino…

 Informacije o športno rekreacijskih objektih v bližini (bazen, igrišče za košarko…), navedejo naj lokacijo, 
obratovalni čas in cene.

 Informacije o trgovinah, lokacija in obratovalni čas.

 Obvestila o raznih prireditvah, datum, cena.

 Nekaj splošnih telefonskih številk.

 Zemljevid Slovenije in regije, kjer leži ter vrisane pohodne in kolesarske poti.

 Gostitelj jo dopolni po lastnem občutku.



INFORMACIJSKA MAPA

- Vsi podatki v mapi naj bodo točni, lepo napisani, pregledni in združeni v smiselne 

informacijske sklope.

- Besedilo v njej, naj bo, če je mogoče, zapisano še v enem tujem jeziku.

- Za goste je mapa nepogrešljiva, saj v zanimivi obliki predstavlja turistično kmetijo ter 

okolico in gostu pomaga najti številne ideje, kako kvalitetno preživeti čas na počitnicah, 

zato naj bo prisotna v vsaki sobi ali apartmaju (ali pa vsaj v skupnem dnevnem prostoru).

- Za goste iz tujine naj bo nekaj materiala iz TIC-ov tudi v tujih jezikih, prav tako 

zemljevidov in knjig.

- Lasten promocijski material je dobra tržna niša, od vizitk, prospektov,…pa do manjših 

spominkov, katere lahko tudi prodajamo (dobro je izdelati logo ali zaščitni znak kmetije).



VIRI
 Fotografije: Unsplash, Pinterest, lastni viri, Iztok Medja STO, Jošt Gantar STO, 

Branko Česnik, STO, Boris Pretnar, STO, Miran Kambič, STO, Ciril Jazbec, STO, 
Andrej Tarfila, STO, Luka Karlin, STO, https://lavenderhill.si/, https://ks-
gracisce.si/gostinstvo/, https://www.vucji-ogrizek.si/, https://www.seruga.si/, 
www.zelinc.si, www.senkovadomacija.si, https://pri-zivcovih.com/, 
http://www.turisticnekmetije.si/lesnik, https://firbas.com/, https://www.eko-
plajer.com/si, http://www.ferencovi.si/, https://arkade-cigoj.com/, 
https://www.turisticnekmetije.si/





https://ks-gracisce.si/gostinstvo/
https://www.vucji-ogrizek.si/
https://www.seruga.si/
http://www.zelinc.si/
http://www.senkovadomacija.si/
https://pri-zivcovih.com/
http://www.turisticnekmetije.si/lesnik
https://firbas.com/
https://www.eko-plajer.com/si
http://www.ferencovi.si/
https://arkade-cigoj.com/
https://www.turisticnekmetije.si/


KDO JE NAŠ GOST?

 »Gost je najpomembnejši obiskovalec našega prostora. Ni odvisen od nas, temveč

smo mi odvisni od njega. Ne more nas prekiniti pri našem delu, ker je on – gost

smisel našega dela. On ni vsiljivec v naši dejavnosti, temveč je njen sestavni del.

S strežbo mu ne delamo usluge, temveč jo on dela nam s tem, da nam dovoli, da

mu strežemo.« Ghandi





Kdo je naš gost?

 Gostje, stranke in odjemalci storitev v turizmu so pripadniki različnih

narodnosti ter prihajajo iz različnih krajev naše države in sveta. S sabo

prinašajo različne verske, kulturne, filozofske in druge običaje.

 Pomembno je, da jih prepoznamo in spoštujemo, smo vljudni in prijazni v

vsakem trenutku, kot bi tudi sami želeli, da drugi spoštujejo naše navade

ter običaje.

 Gost ni samo oseba, ki stoji pred nami, temveč vsak, ki nas kontaktira po

telefonu, preko elektronske pošte ali potrebuje kakršnekoli informacije.

Vsak od njih postane naša stranka v istem trenutku.



Skrb za gosta

 Na področju turizma in gostinstva je skrb za gosta tista, ki ureja
obstoj vseh delovnih procesov znotraj dejavnosti. Sprejem gosta,
nastanitev, prehrana, zabava in vrsta drugih zmogljivosti v turizmu
ter gostinstvu predstavljajo sklop dejavnosti, s katerimi se
izpolnjujejo potrebe in želje gostov

 Uspešnost poslovanja v turizmu in gostinstvu je v celoti odvisna od
kvalitete skrbi za gosta, ki jo je potrebno izvajati skozi harmoniziran
proces komunikacijskega sodelovanja z vsemi osebami vključenimi v
delovni proces.



Zadovoljstvo gosta

 Zadovoljstvo gostov v današnjem času dobiva zelo velik pomen, saj

gostom ni več dovolj le misel, da so na počitnicah ali na poslovnem

potovanju, temveč želijo, da se jim v času njihovega bivanja posveča

vse večja pozornost.

 Poleg tega, da so današnji turisti vse bolj izobraženi, gostje opažajo

tudi vse tiste malenkosti, ki so jih pred desetimi leti ponudniki

turističnih storitev lahko zakrili. Pri tem mislimo predvsem na

čistočo, prijaznost, izvedbo posamezne storitve.

 Zaključek je, da gostje postajajo vse bolj zahtevni.



Zadovoljstvo gosta

 Gostje primerjajo ponujeno storitev ali proizvod s svojimi

pričakovanji. Če storitev zadovoljuje njihova pričakovanja nanjo

gledajo kot na kakovostno storitev. Če ne, je storitev slaba.

 Nezadovoljstvo se bo pojavilo, če je dejanska storitev pod

pričakovanji. Torej sta zadovoljstvo ali nezadovoljstvo končna

rezultata subjektivnega procesa ocenjevanja.

 K samemu zadovoljstvu gostov lahko torej največ pripomorejo

ponudnik turizma na kmetiji sami.



Prvi vtis

 Od gostitelja se pričakuje akcija, ki se prične s prvim vtisom, s

pozdravom. Pozdrav je osnovni odnos med ljudmi. Pozdrav je

pogoj, brez katerega ne gre in nikakor ga ne smemo pozabiti.

 V poslovnem bontonu gostitelji pozdravljajo goste takoj, ko jih

zaznajo, in to z jasnim, glasnim, s prijateljskim in z ljubeznivim

tonom.

 Pozdrav bi moral biti »začinjen« z nasmehom in z očesnim

kontaktom; prav tako je telo potrebno usmeriti v smeri osebe, ki se

jo pozdravlja.



Prvi vtis

 Tudi v trenutku, ko teče pogovor z drugim gostom, gostitelj lahko

in mora vsaj neverbalno, z očesnim kontaktom, nasmehom in

rahlim priklonom, dati gostu vedeti, da ga je opazil in da se mu bo

takoj, ko bo na voljo, posvetil.

 Nepozdravljanje gostov je nesprejemljivo, neodzdravljanje na

gostov pozdrav pa je preprosto žaljivo.



Komunikacija z gosti

Gostitelji komunicirajo s svojimi gosti:

 direktno oz. neposredno (iz oči v oči) in posredno oz. indirektno (telefon, 

elektronska pošta);

 ustno (iz oči v oči, telefon) in pisno (elektronska ali konvencionalna 

pošta);

 besedno (verbalno) in telesno (neverbalno);

 formalno oz. neformalno in poslovno oz. osebno (v razpravah);

 navpično (gost – na višjem hierarhičnem mestu), ampak včasih s stalnim 

dolgoletnim gostom tudi horizontalno, torej na enakem nivoju.



POMEN UREJENOSTI SOB

PRIMERI IZ SLOVENIJE

 Sobe, namenjene turizmu na kmetiji, ki so razpršene po vsem

ozemlju Slovenije, so si različne, kljub vsemu pa podobne v želji, da

pričarajo nepozabno doživetje domačnosti.



PRAVILNIK

o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za 

opravljanje gostinske dejavnosti

Sobo za nastanitev sestavljata:

 spalni del in

 kopalnica.

Soba za nastanitev mora brez 
kopalnice imeti:

 osvetlitev sobe,

 enojno ležišče ali dvojno ležišče,

 omaro ali garderobno nišo ali 
obešalne kljuke,

 mizo in en stol,

 obešalnike za obleke,

 možnost zatemnitve sobe,

 splošne informacije (hišni red, 
požarni red, sprejem in odjava 
gostov, telefonska številka 
kontaktne osebe in prve pomoči, 
obratovalni čas, dodatna ponudba 
in podobno),

 cenik storitev.



PRAVILNIK

o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje 

gostinske dejavnosti

Kopalnica v sobi za nastanitev mora 
imeti najmanj:

 toplo in hladno tekočo vodo,

 kopalno kad ali prho,

 umivalnik,

 polico za toaletni pribor,

 ogledalo s primerno osvetlitvijo in 
prosto vtičnico v bližini ogledala,

 stranišče, če stranišče ni urejeno v 
posebnem prostoru,

 obešalnik ali kljuko za brisačo,

 eno brisačo na osebo,

 naravno ali umetno prezračevanje,

 en kozarec na osebo,

 milo ali tekoče milo,

 toaletni papir,

 posodo za odpadke,

 pribor za čiščenje stranišča.



PRAVILNIK

o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje 

gostinske dejavnosti

V gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah z nastanitvijo, kjer 

so sobe brez kopalnice in stranišča, mora biti v vsaki etaži na vsakih 20 

postelj najmanj:

 ena kopalnica,

 eno žensko stranišče in

 eno moško stranišče.



PRIMERI IZ ITALIJE



PRIMERI IZ ITALIJE



PRIMERI IZ AVSTRIJE



PRIMER IZ ALBANIJE



PRIMERI IZ PORTUGALSKE



PRIMER IZ ANGLIJE



PRIMERI IZ ŠVICE



PRIMERI IZ GRČIJE



Čiščenje sob

Poznavanje materialov in sredstev

 Ker je vsak zaposleni na svojem področju odgovoren tudi za čistočo,

čiščenje in nego naprav in materiala, za to potrebuje osnovno znanje. Iz

množice različnih čistil in sredstev za nego mora izbrati pravo in ga tudi

pravilno uporabljati.

 S čiščenjem je mišljeno predvsem suho in mokro odstranjevanje

umazanije. Negovanje je poleg tega uporaba sredstev, s katerimi določene

površine dobijo lepši videz in so zaščitene pred kemijskimi in mehanskimi

vplivi.

 Vedno moramo upoštevati navodila za uporabo, priporočila za doziranje

in napotke z varovanje okolja. Različna čistila med seboj ne mešamo.



Vrste čistil

 Čistilni učinek imajo predvsem sredstva za čiščenje in poliranje,

topila, milnica in vodne raztopine tenzidov – snovi, ki zmanjšajo

površinsko napetost vode.

 Čistila brez topil (za odstranjevanje manj trdovratne umazanje).

 Čistila s topili (za odstranjevanje mastne umazanije).

 Sredstva za nego brez topil (emulzije in voski za zaščito tal).

 Sredstva za nego, ki vsebujejo topila (voski za loščenje).





Čiščenje preprog in tekstilnih talnih oblog

Z besedo preproga opišemo klasično orientalsko preprogo, kot tudi tekače,

male preproge, stenske preproge in druge talne tekstilne obloge.

Dnevno čiščenje:

 Sesanje – običajno dnevno čiščenje preprog v nastanitvenem obratu

predstavlja sesanje.

 Detaširanje – madeže navlažimo s peno pralnega sredstva za občutljivo

perilo in jih nato zdrgnemo s frotirasto krpo.

 Čiščenje s prahom – čiščenje s praho po potrebi, glede na stopnjo

umazanije, prah veže nase umazanijo, ki ga po določenem času posesamo.



Postelje

Če želi sobodajalec svojim 

gostom ponuditi najboljše možno 

in prijetno spanje, potem mora 

poskrbeti za udobne in 

kakovostne postelje.

Standardno posteljo sestavljajo:

 posteljni okvir,

 posteljno dno,

 posteljni vložek,

 ležišče /vzmetnica,

 posteljni nadvložek,

 pernica /odeja,

 vzglavnik in vzglavnik za 

tilnik,

 posteljno perilo.



POGRINJKI V GOSTINSKEM OBRATU 

 Pogrinjek je prostor na mizi pred gostovim sedežem, ki ga

opremimo s strežnim inventarjem, ki ga bo gost potreboval pri

obedu.

 Od male namizne opreme postavimo na mizo vazo s cvetjem, ostali

inventar in opremo prinesemo šele na podlagi gostovega naročila

jedi in pijač, vendar to ni pravilo, zlasti če gre za specializirane

lokale.



POGRINJKI V GOSTINSKEM OBRATU

Poznamo več vrst pogrinjkov glede na namen:

 enostaven pogrinjek ali pogrinjek za nedoločen obrok,

 razširjeni pogrinjek, to je za določen obrok,

 svečani pogrinjek,

 pogrinjek za različne specialitete. 



Enostaven pogrinjek ali pogrinjek za 

nedoločen obrok

 Pripravimo ga takrat, ko ne vemo, katero jed oziroma pijačo bo gost

izbral. Najprej pred gostov prostor postavimo servirni krožnik,

desno veliki nož, veliko ali desertno žlico, na levi strani pa velike

vilice.

 Potem servirni krožnik odmaknemo in namesto njega postavimo

servieto. Kozarec za vodo damo na zgornji desni del. Pogrinjek je

lahko pripravljen vnaprej.



Razširjeni pogrinjek za določen obrok 

 Pripravimo ga, kadar vemo, kaj bomo postregli gostu (zajtrk, malica,

kosilo, večerja).

 Pribora damo toliko, kolikor hodov bomo postregli, vendar ne sme

biti preobloženo.

 Običajno so le trije hodi, brez juhe in deserta, ostali pribor

prinašamo sproti. Vrstni red pribora: nož, vilice, žlica, desertni

pribor se nahaja nad krožnikom. Kozarci so največ štirje na

prostoru nad konico prvega noža, levo in desno od krožnika.



Svečani oz. slavnostni pogrinjek

 Za pripravo svečanega pogrinjka se od strežnega osebja zahteva več

znanja in natančnosti pri delu. Poleg jedilnega pribora sodijo na

pogrinjek ustrezni kozarci, in sicer se na desni strani pogrinjka nad

jedilnim priborom nahajajo kozarec za vodo in tisti za vina.

 Osnovno pravilo pri oblikovanju pogrinjka je, da sme biti na

svečanem pogrinjku največ 10 kosov jedilnega pribora in največ

štirje kozarci.



Načrtovanje svečanega pogrinjka 

 izbira oblike mize: I, U, E, T, 

 poravnava miz,

 polaganje podprta (moltona), 

 polaganje namiznega prta, 

 polaganje nadprtov (napperon),

 poravnava sedežev.



Načrtovanje svečanega pogrinjka

 namizna dekoracija in mala namizna oprema,

 postavljanje podstavnih krožnikov,

 zlaganje prtičkov – serviet,

 postavitev pogrinjka,

 razporeditev kozarcev,

 postavitev stolov.







Svečani pogrinjek - natančneje

 Prte z osnovno črto usmerimo proti vhodu.

 Pribor polagamo od znotraj navzven, največ 4 z desne in 3 z leve.

 Konci pribora – poravnani konci na drugi strani.

 Krožniki ni pribor 1-2 cm od roba mize.

 Krožnik za kruh: na levi na nivoju spodnje črte, na središčnem

nivoju s podkrožnikom, na zgornjem nivoju podkrožnika.



Svečani pogrinjek - natančneje

 Kozarci so nameščeni, da so gostom čim lažje dostopni, kozarec za

vodo je nad noževo konico, največ 4 kozarci.

 Rezilo noža – proti krožniku, razen za maslo je obrnjen na levo

stran.

 Zobotrebec ne sodi na mizo ampak v WC, vseeno na željo gosta

prinesemo na mizo.





PISNA PONUDBA V GOSTINSKEM 

OBRATU

 jedilni list, 

 meni kartica, 

 vinski list,

 cenik pijač,

 ostalo: merchandising, plakati, letaki, obvestila.



Jedilni list

Kaj nam sporoča: 

 sistematski pregled ponudbe s cenami,

 reklama, vizitka, 

 imidž, značaj, zmogljivost,

Osnovni podatki na njem - obvezujoči: 

 ime podjetja,

 naslov.



Jedilni list

 seznam s cenami in normativi,

 datum, 

Vrste jedilnih listov: 

 standardni – a la carte, dnevni, specialni, sezonski, ponudba 

menujev, večerna ponudba.



Jedilni list

Kakšen naj bo: 

 prikupen, eleganten, enostaven, 

 po vsebini pester in usklajen, krajeven, 

 prilagojena ponudba segmentu gostov, 

 po klasičnem zaporedju, kjer lahko izstopajo posebnosti kraja, 

območja, kulinarike, 

 ne preobširen – specializirana restavracija, 

 krajevno prilagojena izbira in priprava.



Jedilni list

 enostaven in slovnično pravilen,

 čitljiv, vrsta pisave, 3 mm najmanj, 

 fantazijska in manj znana imena - s kratkimi opisi vrste in priprave, 

označeni normativi in za število oseb, 

 v tujih jezikih – če imamo tudi tujce,

 čistost in skladnost cen, 

 zgolj jedi, ki jih lahko v resnici ponudimo.



Klasična razvrstitev jedilnega lista 

 hladne začetne jedi,

 juhe,

 tople začetne jedi, 

 ribe – raki, 

 pripravljene jedi,

 jedi po naročilu: govedina, 

teletina, svinjina, drobnica, 

perutnina, divjačina Jedi z žara 

in ražnja,

 priloge in prikuhe,

 solate,

 kompoti,

 sladice,

 siri,

 sadje

 sladoledi.



Moderna razvrstitev jedilnega lista

 hladne začetne jedi,

 juhe

 predjedi – tople,

 ribje jedi,

 mesne jedi (gotove in sveže pripravljene): govedina, teletina, svinjina, drobnica,

perutnina, divjačina,

 vegetarijanske jedi,

 priloge (priloge in solate),

 deserti (tople sladice, hladne sladice, sladoled, siri).



Meni kartica

Kdaj uporabljamo: 

 Posebne prireditve: banketi, družabna srečanja, poroke, praznovanja… 

Zakaj: 

 Dvigujejo raven kulture pri mizi 

Vrste: 

 Standardne, moderne – dizajnarske.

Razlikujemo: 

 dnevni menu 3 hodi,

 slavnostni 4-6 hodov, 

 degustacijski oz. gurmanski do 10 hodov, lahko tudi več.



Meni kartica

 Pri svečanem meniju pripada vsakemu gostu ena meni kartica, ki jo

največkrat položimo na desno stran pogrinjka.

 Papir in vrsta pisave morata biti skrbno izbrana.

 Strokovnjaki priporočajo, da ne uporabljamo modre barve papirja

ali pisave v modri barvi. Ugotovili so, da nobeno užitno živilo ni

modre barve in da ta barva negativno vpliva na počutje gostov.







Vinski list 

 eno izmed sredstev trženja,

 kažemo imidž (prestiž lokala, pestrost ponudbe, kakovost, ugled,…),

 jasnost in enostavnost, ne nasičenost s podatki,

 naj upošteva želje ciljne skupine gostov, 

 kvaliteta bolj pomembna od kvantitete:

40 vin vseh ravni – standard,

100 vin vseh ravni – nadstandard, 

200 vin vseh ravni – prestižna, 

 skladnost z jedmi.



Vinski list - sestava

 domača vina pred tujimi,

 bela pred rozeji in pred rdečimi,

 namizna in kvalitetna pred vini posebnih kakovosti,

 mirna vina pred penečimi, 

Obstaja še več možnosti vrstnega reda: 

 delitev po vinorodnih deželah, okoliših, 

 delitev po vinarjih, 

 delitev sveža vina in zorjena vina.



Vinski list - podatki

Kaj napišemo v vinski list: 

 ime vina ali sorta,

 sladkorna stopnja,

 letnik, 

 pridelovalec, 

 dežela oz. vinorodni okoliš,

 volumen, 

 cena.



VEDENJE ZA MIZO

 Do konca 16. stoletja se ljudje niso ukvarjali z estetiko hranjenja.

Nož je vsakdo prinesel s seboj, da je razrezal meso, ki ga je potem

jedel s prsti.

 Pravil vedenja za mizo je veliko. Zagotovila naj bi nemoten potek

dogajanja za mizo, so pa tudi sredstvo za sporazumevanje gostitelja

z gosti oziroma natakarji.

 Vedenje za mizo prilagodimo družbi za mizo in vrsti obeda (doma

so drugačna pravila kot pri svečani večerji).



Vedenje za mizo

Ob sedanjem svobodnjaškem bontonu za mizo se zdi stara

tradicionalna etiketa kot čudaški starinski obred. Vendar recimo srkanje

juhe, govorjenje s polnimi usti, mahanje z nožem in vilicami,

stegovanje čez mizo še vedno veljajo za neprimerno.

 Sedenje za mizo.

 Roki sta običajno na mizi.

 Noge ne potiskamo pod stol.



Vedenje za mizo

 Jesti moramo brez hrupa.

 Jesti ne smemo, dokler ne začne gostitelj.

 Pri jedi ne smemo hiteti, da ne bi bili videti požrešni, vendar tudi ne

smemo jesti prepočasi, ker bi vzbujali občutek, da nam jed ne ugaja.

 Iz krožnika nam ni potrebno vsega pojesti, v nekaterih družbah je

celo olikano, da na krožniku pustimo kos hrane.



Vedenje za mizo

Splošna pravila vedenja:

 Preden sedemo za mizo, izključimo prenosni telefon.

 Na stol sedemo z leve strani.

 Na stol si primaknemo do primerne bližine k mizi, tako da se pri 

jedi ni potrebno sklanjati preveč naprej.

 Na mizo sedimo sproščeno in naravno.



Vedenje za mizo

 Suknjiča si ne slečemo in ne razrahljamo kravate, dokler tega ne

predlaga gostitelj.

 Ženske za mizo torbico in rokavice odložimo za stol za hrbtom ali

jo obesimo na naslonjalo stola.

 Na mizi imamo roke samo do zapestja.

 Komolce imamo ob telesu, ne razmaknjene in se z njimi ne

naslanjamo na mizo.



Vedenje za mizo

 Ne jemo preveč in ne preveč hlastno.

 Jedi, ki pridejo na mizo ne vonjamo.

 Če je jed vroča, ne pihamo vanjo, ampak počakamo, da se ohladi.

 Na krožnik si ne grmadimo hrane.

 Jemo z zaprtimi usti, juhe ne srebamo.

 Če nam ponudijo hrano, do katere imamo odpor, jo vzemimo malo,

čeprav jo ne nameravamo pojesti.



Vedenje za mizo

 Uporaba zobotrebca?

 Če ne vemo, kako se kakšna jed je, počakamo, da nekdo drug začne

jesti in ga posnemamo.

 V restavraciji za odnašanje in pospravljane posode v restavraciji

skrbi natakar, nikar mu ne poizkušajmo pomagati.



Najpogostejše napake za pogrnjeno mizo

 Odlaganje že uporabljenega pribora na prt.

 Začnemo jesti, ko drugi gostje še nimajo jedi na krožnikih.

 Kajenje med obedom.

 Hrano nosimo z nožem v usta.

 Naslanjanje komolcev na mizo.

 Puščanje ostankov hrane in ličila na kozarcu.

 Glasno govorjenje z polnimi usti.



Uporaba prtička

 Takoj ko večina gostov sede za mizo, položimo prtiček na kolena, v
naročaje (ne na prsni koš ali okoli vratu).

 Prtička ne tlačimo za srajco, čeprav je pred nami krožnik testenin s
paradižnikovo omako.

 Prtiček se uporablja le za brisanje ust in rok.

 Prtiček ostane na naših kolenih do konca obroka, odložimo ga le
med zdravico, če vstanemo.

 Ko je obrok končan ga položimo na levo stran krožnika, papirnatih
prtičkov ne polagamo na kolena.





Uporaba pribora

 Pribor vedno uporabljamo od
zunanjega proti notranjemu.

 Jedilni pribor vedno držimo za
zgornji dve tretjini ročajev.

 Če se želimo med jedjo
oddahniti, prekrižan pribor
odložimo na krožnik.

 Ko pojemo, odložimo pribor
vzporedno, kot da je ura
dvajset minut čez četrto.



Prtički

 Prtiček se uporablja le za brisanje ust in rok.

 Takoj, ko večina gostov sede, položimo prtiček na kolena.

 Prtička nikoli ne tlačimo za srajco, tudi če jemo špagete s

paradižnikovo omako.

 Ko je obrok končan, prtiček položimo na levo stran ob krožnik.

 Papirnatih prtičkov ne polagamo na kolena, po končanem obroku

jih odložimo na krožnik.





Uporaba pribora

 Jedilni pribor vedno držimo za zgornji dve tretjini ročajev. Pri tem

ne slonimo na mizi z zapestji.

 Ko pribor vzamemo z mize in ga uporabimo, ga ne smemo več

odložiti na prt, niti z ročaji.

 Ko pojemo, odložimo pribor vzporedno, kot da bi bila ura dvajset

minut čez četrto (nož je zgoraj, z rezilom obrnjen proti nam).



Pitje penine

 Ne smemo pozabiti, da trkanje ni dovoljeno s penečimi vini ter z vsemi

začetnimi in zaključnimi pijačami (konjaki, likerji, žgane pijače…).

 S penino ne trkamo ob uradnih dogodkih in srečanjih, vendar ni nič

narobe če trkamo s penino ob romantičnih trenutkih v dvoje, v

sproščenem vzdušju ob pričakovanju novega leta s prijatelji v zidanici.

 Ko smo v poslovnih vodah poskušamo pok preprečiti in zamašek skoraj

neslišno odpremo.

 Užitek pri pitju ustreznega vina je toliko večji, če izberemo ustrezno vino

ob hrani.



Sedežni red

 Razporediti goste za mizo na mednarodnih sestankih ali v

restavraciji, ne da bi povzročili užaljenost, je izredno zahtevno in

odgovorno opravilo.

 Sedežni red je vprašanje prefinjenega občutka, ki lahko veliko

pripomore k uspešnosti dogodka.

 Dober gostitelj vedno poskrbi, da bodo vsi gostje imeli ob sebi

primernega sogovornika.



Sedežni red

 Pri prijateljskem obisku vsak sede tja, kjer mu najbolj ustreza, če

gostitelj ne določi drugače.

 Ko gostitelj pripravlja sedežni red za večerjo, poskrbi, da se moški

ne sedijo le na enem delu mize in ženske n drugem, ampak jih

posede izmenično.

 Gostitelj pa ob sebi posede osebe, ki so mu najbližje oziroma osebe

s katerimi najraje kramlja.



Francoski sedežni red

 Pri francoskem sedežnem redu gostitelj in glavni gost sedita na

sredini mize, drug drugemu nasproti, druge goste pa razporedimo

desno in levo od njiju, odvisno od pomembnosti in položaja gostov,

tako da najnižji po položaju sedijo na koncu mize z ene in druge

strani.



Francoski sedežni red



Angleški sedežni red

 Pri angleškem sedežnem redu sedita gostitelj in glavni gost drug

proti drugemu na čelu mize. Gostje sedijo po položaju z leve in

desne strani gostitelja in glavnega gosta, tako, da najnižji po položaju

sedijo ob sredini mize.



Angleški sedežni red
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