


	  
	  

•  15 let 
• 120 restavracij 
•  30.000 potencialnih gostov na dan 
 
Največje podjetje na področju gostinstva v 
Sloveniji v slovenski lasti 
Prisotni v industriji, podjetništvu, šolstvu, 
zdravstvu in vojski 
 
 



	  
	  

•  Organiziranje  gostinske dejavnosti v 
podjetjih, ustanovah, šolah, 
bolnišnicah, vojašnicah…. 
•  Catering - organiziranje in izvedba 
vseh vrst pogostitev in dostava 
kamorkoli.  
•  Inženiring - načrtovanje, vzdrževanje,  
prenova gostinskih objektov. 



	  
	  

STRIP 
 
strip -a m (i) zgodba, prikazana z  
zaporedjem slik in z besedilom navadno v  
oblačkih: 
 
Vir: SSKJ 



	  

VSI BEREMO STRIPE 
 

KAJ NE? 



	  

KAJ	  IMA	  STRIP	  OPRAVITI	  Z	  	  
GOSTINSTVOM?	  



	  
	  



	  
	  

110 RESTAVRACIJ 
 
487 ZAPOSLENIH 
(462 v restavracijah; 25 vodstvo) 
 
41,3 POVPREČNA STAROST 
 
26,4 % FLUKTUACIJA 
 
 



	  
	  

NIZKA IZOBRAZBENA STRUKTURA 
 
(60% zaposlenih ima gostinsko  
izobrazbo, a 33% zaposlenih je  
polkvalificiranih oz. nekvalificiranih) 



	  
	  

•  standardom HACCP 

•  ISO 9001 

•  ISO 14001 



	  
	  

Obstoječe izobraževanje je bilo 
 
DOLGOČASNO,  
 
NEUČINKOVITO in  
 
DRAGO 



	  
	  

Ustvariti kratke stripe,  
ki izražajo realne probleme v 
kuhinji –  
od dostave surovine do  
strežbe gostu oz. odnosa do 
gosta 



	  
	  

Kata Vidović, vodja kakovosti Slorest 
 
Ciril Horjak Horowitz, zunanji sodelavec 



	  
	  

•  interno izobraževanje, ki ga je časovno 
in krajevno lažje organizirati 
 

•  ciljno usmerjena vsebina 
 

•  pozornost in aktivnost zaposlenih 

•  aktivno sodelovanje vodje in skupine 
 

•  model izobraževanja, ki ga je možno 
izvajati pogosto  
 



	  
	  
	  

•  Poteka 5x letno (4x20 minut, 1x60 minut) 
 
•  Vsaka epizoda je sestavljena iz  
“Prav kuhne” in “Narobe kuhne” 
 
•  V skupini odgovorijo na vprašanja 
 
•  Simbolično nagrajeni pravilni odgovori 



	  
	  



	  
	  

“Slika pove več kot 1000 besed” 
 
Dokumenti, ki v Slorestovem poslovniku  
kakovosti definirajo procedure in  
standarde o ravnanju z odpadki  
1496 besed 
 
Isto področje je z 257 besedami zajeto  
v enem od nadaljevanj stripa. 
 



  prej: zunanje izobraževanje sedaj: izobraževnanje s stripom 

stroški 43 evrov/zap. 10 evrov/zap. 
realizacija 50% zaposlenih vsi zaposleni 
trajanje (da pokriješ 
vse teme varnosti 
živil) eno izobraževanje: 6 - 7 ur 

približno 4 x 20 min in 
1 x 60 min 

  cca. 8 skupin v 2 letih 10 izobraževanj v dveh letih za vse 
  cca. 52 ur v 2 letih cca. 5 ur v 2 letih 
vsebina varnost živil na splošno varnost živil v gostinstvu 

  
eno izobraževanje - vse teme s področja 
varnosti živil 

eno izobraževanje - ena tema s 
področja varnosti živil 

  
zadnje izobraževanje (enkrat letno) 
vse teme  

    vključeno izobraževanje o okolju 

aktivnost udeležencev zaposleni so pasivno poslušali 

zaposleni aktivno 
sodelujejo (postavljajo 
vprašanja, podajajo rešitve...) 

  zunanji predavatelj izobraževanje vodi vodja skupine 
preverjanje znanja enkrat na dve leti pri vsakem izobraževanju 

motivacija samo, ker je zakonsko obvezno zakonsko obvezno, a 

  dolgočasno zabavno, z možnostjo nagrade 



	  
	  

Super je!  
Tisto, kar izveš, dostikrat ne 
rabiš takoj, 
a ko naletiš na problem,  
veš kaj narediti. 



	  
	  

HVALA ZA POZORNOST! 



	  
	  

Martina Orel 
SLOREST d.o.o., Likozarjeva ul. 3, Ljubljana 
 
Elektronski naslov:  
martinao@slorest.si 
 
Telefon: 01 300 42 58 
 


