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Usposabljanje za NPK Pomočnik / pomočnica kuharja/ kuharice  
 

Komu je usposabljanje namenjeno? 
Program je namenjen vsem, ki bi se želeli usposobiti za izvajanje pomoči v gostinstvu, v hotelih, 

zdraviliščih, šolah, vrtcih, kmečkih turizmih... in tistim, ki bi radi pristopili k preverjanju znanja za 

pridobitev certifikata NPK. 
 

Program je sestavljen iz enajstih modulov  in obsega 48 ur: 

 Z.št.  Modul Vsebina 
1 HACCP, kakovost, 

pripravljalna dela v kuhinji in 

priprava živil 

Načrtovanje in organizacija dela v kuhinji, gostinsko poslovanje, 

delovni pripomočki, HACCP, zagotavljanje kakovosti, vzdrževanje 

higiene in urejenosti kuhinje. 

2 Hladne začetne jedi Hladne začetne jedi, mehanske obdelave živil, priprava živil za 

hladne začetne jedi, obdelava in shranjevanje živil. 

3 Tople začetne jedi Toplotne obdelave živil, pomen varovalne prehrane, načela 

shranjevanja živil, načela izkoriščanja neporabljenih živil in jedi. 

4 Priprava juh, jušnih vložkov in 

zakuh, enolončnice 

Priprava toplih začetnih jedi, kuhanje juh, jušnih vložkov, zakuh, 

uporaba dišavnic in začimb v prehrani. 

5 Priloge Priprava različnih prilog, pravilna toplotna obdelava živil in uporaba 

zelišč v prehrani. 

6 Zelenjavne jedi Zelenjavne jedi, pomen zgoščevanja jedi, vključevanje varovalne 

prehrane v vsakdanje obroke, ekološki standardi in smernice. 

7 Solate Solate, različne vrste prelivov, priprava sodobnega solatnega bifeja. 

8 Sladice Priprava enostavnih sladic iz različnih vrst testa, uporaba kuhinjskih 

pripomočkov in strojev, dekoriranje in porcioniranje sladic. 

9 Serviranje Priprava krožnika, dekoracije, priprava mise en place za izdajanje 

jedi, … 

10 Hitra hrana Priprava in serviranje mesa na žaru 

11 Pizze Priprava in peka pizze 

Vsebina izobraževanja je v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev NPK 

Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice in predstavlja tudi pripravo za pridobitev NPK. 

 
Kraj in čas izvedbe 
Usposabljanja se izvajajo na Srednji poklicni in strokovni šoli v Zrečah, Dravinjska cesta 1, Zreče 

in potekajo 2-3 x tedensko v popoldanskem času oziroma po dogovoru. 

 
Prijave in dodatne informacije 
Brigita Kukovič, telefon (03) 757 18 22, e-pošta: brigita.kukovic@guest.arnes.si 

Patricija Košir, telefon (03) 757 18 23, e-pošta: patricija.kosir@guest.arnes.si  

 

 

 

 


