
 

 
 

PRAVILNIK 26 - SLOVENIASKILLS 

TEKMOVANJE ŠTUDENTOV VIŠJIH STROKOVNIH ŠOL ZA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM SLOVENIJE – 

 STREŽBA 
 
Tekmovanje je razdeljeno na 3 glavne module, ki so sestavljeni iz pod modulov. 
Tekmovalec pride v tekmovalni prostor urejen, primerno oblečen in primerno obut. S seboj 
ima osnovno opremo natakarja, ki jo pred začetkom tekmovanja pokaže komisiji. V 
tekmovalnem prostoru ni dovoljeno komunicirati z mentorjem. 
 

PRVI TEKMOVALNI DAN - Ponedeljek 
 

 

1. MODUL - POSTREŽBA V BISTROJU (BISTRO SERVICE) 

1.1. PODMODULI POSTREŽBE V BISTROJU 

1.1.1.  Postrežba v bistroju in priprava jedi pred gosti v živo 

Opis: postavljeni sta 2 nepogrnjeni bistro mizi (80x80) s stoli. Miza se ne pogrinja s prti, 

ostalo je priporočljivo. Pri prvi mizi postrežemo pijačo, pri drugi mizi pa pijačo in hladno 

predjed, ki jo tekmovalec pripravi pred gosti. Gostje bodo imeli pripravljene cenike pijač in 

jedi z ožjim izborom vsebine. Iz vsebine cenikov gostje pijačo naročijo poljubno, pri naročilu 

jedi pa lahko izbereta ob samo eno vrsto.  

Pri izboru hladnih predjedi bodo gostje izbirali med: 

- Tatarskim biftkom 

- Caesarjevo solato 

- Rakovim koktajlom 

Zahtevane veščine tekmovalca: 

- Strokovna priprava mise en place za predjed v 10 min 

- Strokovna priprava mize za goste (mize, kjer bodo gostje jedli) v 10 min 

- Strokovna priprava jedi pred gosti v 25 min za 2 porciji in poznavanje vseh treh 

določenih predjedi 

- Strokovna postrežba in deserviranje 

- Pravilna komunikacija (priporoča se komunikacija v angleškem jeziku) 

 

 



 

1.1.2. Dekorativno rezanje sadja 

Opis: pripravljena bo skleda različnega sadja, ki je primerno za dekorativno rezanje in 

kasneje serviranje na krožniku, kot bi bilo pripravljeno za gosta.  

Tekmovalec izbira med: 

- Ananasom 

- Pomarančo 

- Jagodo 

- Kivijem 

- Limono  

Zahtevane veščine tekmovalca: 

- Strokovna priprava mise en place v 10 min 

- Strokovna izvedba dekorativnega rezanja v 30 min 

- Inovativnost in uporaba težavne stopnje rezanja 

- Splošni izgled krožnika 

- Komunikacija z gledalci (priporoča se komunikacija v angleškem jeziku) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
DRUGI TEKMOVALNI DAN - Torek 
 

 

2. MODUL – BANKETNA POSTREŽBA (FINE DINNING) 

2.1. PODMODULI POSTREŽBE V BISTROJU 

2.1.1. Priprava mize za banketno postrežbo za 2 osebi v živo 

Opis: na voljo bo okrogla pogrnjena miza s stoli. Tekmovalec na osnovi prejetega menija 

pripravi omizje (dekoracija in pogrinjki). Za okrasitev mize ima tekmovalec na voljo 

določeno cvetje in materiale, iz katerega izdela inovativno dekoracijo, primerno za 

okroglo mizo. Meni bo znan v trenutku poteka tekmovanja. 

Ves potrebni inventar ima tekmovalec pripravljen in lahko izbira med ponujenim. 

Pripravljen bo pribor, krožniki, kozarci ter platneni seriveti. Tekmovalec vzame tisto, kar 

misli, da bo potreboval. 

Zahtevane veščine tekmovalca: 

- Strokovna priprava mise en place v 10 min 

- Priprava dekoracije za omizje v 15 min 

- Strokovna priprava omizja v 30 min 

 

2.1.2. Priprava več vrst servietov 

 

Opis: v tem pod modulu tekmovalec pripravi 10 vrst različnih servietov. Tekmovalec ima na 

voljo 13 servietov. 

Zahtevane veščine tekmovalca: 

- Strokovna priprava servietov 

- Inovativnost in splošni izgled končnega izdelka 

- Zahtevnost priprave 

- Ostanek uporabljenih servietov 

 

 

 

 

 



 

2.1.3. Izbor vina k meniju iz pod modula 2.1.1. 

 

Opis: tekmovalec ima na voljo izbor 10 vrst slovenskega vina, ki jih glede na njegove 

senzorične lastnosti določi k posameznim jedem v meniju. Nabor vin bo znan dva meseca 

pred tekmovanjem. 

Zahtevane veščine tekmovalca: 

- Poznavanje slovenskih vin z njihovimi senzoričnimi lastnostmi ter določitev izbora 

vin k posameznim jedem. Čas za določitev vin je 20 min. 

- Strokovno odpiranje in nalivanje vina pri pod modulu 2.1.4. 

- Sposobnost zagovarjanja pred komisijo: zakaj je določena vina izbral k jedem 

(priporoča se komunikacija v angleškem jeziku) 

 

2.1.4. Priprava jedi pred gosti 
 

Opis: tekmovalec bo filiral brancina. Poleg bodo na plošči pripravljene ustrezne priloge. 

Tekmovanje se opravlja v živo na pripravljeni mizi iz pod modula 2.1.1. Priprava mize za 

banketno postrežbo za 2 osebi v živo. K jedi postrežemo izbrano vino iz pod modula 2.1.3. 

Izbor vina k meniju. 

Zahtevane veščine tekmovalca: 

- Strokovna priprava mise en place 10 min 

- Strokovno znanje filiranja, upoštevajoč odpadke  

- Estetsko delo, eleganca in higiena pri delu 

- Sposobnost enakega porcioniranja jedi na 2 krožnika 

- Komunikacija z gosti (priporoča se komunikacija v angleškem jeziku) 

- Strokovna postrežba in deserviranje 

- Sposobnost nadzor nad časom poteka modula – 25 min 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

TRETJI TEKMOVALNI DAN - Sreda 
 

 

3. MODUL – POSTREŽBA V BARU IN KAVARNI (BAR & LOUNGE SERVICE) 

3.1. PODMODULI POSTREŽBE V BARU IN KAVARNI 

3.1.1. Priprava sadne dekoracije za koktajle v živo 

Opis: tekmovalec iz v naprej določenega nabora sadja in ostalih materialov izdela 4 

dekoracije za koktajle, ki naj bodo že pripravljeni in barvno različni.  

Sadje, ki je na voljo je:  

- kandirana češnja,  

- jabolko,  

- banana,  

- pomaranča in  

- kivi.  

Zahtevane veščine tekmovalca: 

- Strokovna priprava mise en place 10 min 

- Estetsko delo, eleganca in higiena pri delu 

- Strokovno znanje o pripravi dekoracije za koktajle – čas priprave 25 min 

- Komunikacija z gosti (priporoča se komunikacija v angleškem jeziku) 

3.1.2. Priprava mešanih pijač 

Opis: tekmovalec po navedenem seznamu mešanih pijač izžreba eno pijačo, napiše 

recepturo in jo pripravi.  

Sledi priprava mešane pijače po lastni kreaciji. Le to tekmovalec predstavi, napiše recepturo 

in jo pripravi. 

Zahtevane veščine tekmovalcev: 

- Strokovna priprava mise en place  

- Poznavanje svetovnih koktajlov in njihovih receptur 

- Strokovna priprava izbrane pijače 

- Aroma in okus mešane pijače 

- Izgled mešane pijače  

- Estetsko delo, eleganca in higiena pri delu 



 

3.1.3. Prepoznavanje in opis žganih pijač 

 

Opis: tekmovalec dobi 10 vzorcev, katerim mora, na osnovi senzoričnih lastnosti, določiti 

naziv. 

Zahtevane veščine tekmovalcev: 

- Poznavanje svetovnih žganih pijač 

 

3.1.4. Priprava kavnih napitkov 

 

Opis: tekmovalec v tem pod modulu pripravi tople kavne napitke in sicer: 

- 2 espresso kavi in 

- 2 kapučina 

Zahtevane veščine tekmovalcev: 

- Strokovna priprava mise en place  

- Splošno znanje o kavi 

- Estetsko delo, eleganca in higiena pri delu 

- Strokovna priprava kave 

- Poznavanje veščin priprave spenjenega mleka 

- Strokovna postrežba kave 

 

ROK PRIJAVE: torek, 15. oktober 2019 
 
Prijavo na tekmovanje oddate preko e-prijavnice:  
http://eprijava-gtz.plior.si  
 
Za vsa dodatna vprašanja vezana organizacijo in izvedbo tekmovanja se obrnite na: 
Srečko KOKLIČ (vodja projekta) 
srecko.koklic@tgzs.si, 051 273 000 
 
Na tekmovalnem mestu (pred in med tekmovanjem) se obrnite na: 
Aida KADIĆ (vodja tekmovanja) 
aida.kadic@hit-alpinea.si, 041 267 082 
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