
Gost.ART 

GLASILO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR 

  
 

M
a

ri
b

o
r,

 f
e

b
ru

a
r 

 2
0

1
1

, 
š

te
v

il
k

a
 1

6
, 

le
tn

ik
 V

II
 

     

 



Iz vsebine 
 

                                
 

 
 

Uvodnik       3 

Kaj se je dogajalo ?     4 

Aktualno… 6 

               Pod drobnogledom… 9 

Pogovor z gospodom Jožetom Duhom 

Novost iz gospodarstva… 13 

Prenovljen Grand hotel Sava Rogaška Slatina            

Najboljši v mobilnosti…15 

               VSGT ponovno osvojila zlato jabolko kakovosti      

               Tudi MIC s polno paro naprej 

Mednarodno…17 

Tekmovanje AEHT, Lizbona 

               Konferenca v Hurgadi, Egipt 

Projekti…21 

ECVET TC NET  

Zaključni dogodek projekta WELLPRO         

Tekmvanje v pripravi izvirnega štaj. prigrizka 

Novo na VSGT Maribor…23 

Višješolski študijski program Velnes 

               Prva certificirana velneška usposabljanja 

Praksa…26 

Praktično izobraževanje 2011 

               Mobilnost študentov v letu 2011 

Aktualno… 27 

…z zadnje seje Študijske komisije…  

…iz šolske knjižnice…  

Obvestila…  28 

Ne pozabite…28 

 

 
Jorg Zupan, diplomant VSGT Maribor 

Gost.ART 
Februar 2011, letnik VII, številka 16 

 
 

Višja strokovna šola  
za gostinstvo in turizem Maribor 

Zagrebška c. 18, 2000 Maribor 
Tel.: 02 /32 02 300 

Faks: 02 / 32 02 301 
e-pošta: uprava@vsgt-mb.si 

info@vsgt-mb.si  
                knjiznica@vsgt-mb.si   

 
 

Oblikovno in jezikovno uredila 
Andreja ALIČ  

 
S prispevki sodelovali 

mag. Helena CVIKL 
mag. Nataša ARTIČ 

dr. Tanja ANGLEITNER SAGADIN 
Andreja ALIČ 

Janja MIŠIČ, Banka BREZNIK 
Ivan JEGER, Bojan ČERNELČ 

 
Fotografije 

Foto arhiv VSGT Maribor, 
Foto arhiv Term Dobrna in GH Sava Rog.Slatina  

Naslovnica in bučni finger food: Blaž Lah 
(fotograf in študent VSGT Mb) 

 
Tisk 

GBT Marks d.o.o. 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:uprava@vsgt-mb.si
mailto:info@vsgt-mb.si
mailto:knjiznica@vsgt-mb.si


 

                                                                 Gost.ART, februar 2011       

3      

Uvodnik 
   

  

Od informativnega dne do podelitve 

diplome…  
 

…se zdi dolga pot. Toda tistim, ki po tej poti hodijo z nami, še 

prehitro mine. Na Višji šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru se 

vedno nekaj dogaja in vsak, ki se odloči ter želi svoje znanje 

nadgrajevati pri nas, je deležen posebne pozornosti in vključenosti 

v to dogajanje.  Ni nas veliko in zato smo še posebej dragoceni in to 

nam omogoča, da pri našem delu ustvarimo dobre medsebojne 

odnose, ki se nadaljujejo tudi po tem, ko se poslovite z diplomo v 

roki. 
 

Radi delamo in vedno radi razvijamo kaj novega. Učimo kreativno, 

razmišljamo inovativno, kot smo zapisali v naš slogan. Veliko 

informacij o tem, kaj delamo in kakšne novosti ponujamo, najdete 

tudi v tej številki naše interne revije Gost.ART. 
 

Pomemben del naše dejavnosti se skriva tudi v njenem nazivu in je 

zapisana z velikimi črkami. ART = UMETNOST. Iz, v osnovi sicer 

različnih, a življenjsko povezanih strok, gostinstva, turizma in 

velnesa, ustvarjamo umetnost – umetnost gostoljublja. In 

predanost umetnosti, inovativnim kombinacijam pri ustvarjanju 

dobrega ter prijetnega vedno in povsod, nas dela drugačne. Uvršča 

nas med umetnike stroke. Zato dobro uspevamo v mednarodnem 

prostoru in zato so našim diplomantom odprta vrata v vse priznane 

evropske šole, kjer lahko svojo osebno profesionalno pot še 

nadgradijo. Izhajamo iz lokalnega in delujemo v globalnem svetu. 

Naslednji mesec bo slovesno prejelo diplome 197 naših študentov. 
 

 

Kdaj se boste, v knjigo diplomantov VSGT Maribor, vpisali vi ? 

 

 

mag. Helena CVIKL, direktorica 
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Kaj se je dogajalo ?     
 

Pomembnejši dogodki oktober 2010 - januar 2011…  

OKTOBER 

 1. oktobra smo preživeli prvi študijski dan z novo generacijo v predavalnici v Izumu, poseben gost David 

Matamala (Animafestexperience) iz Španije. 

 2. oktobra so študentje v mestu ponovili prikaz Mariborskih zgodb od 15.-18. stoletja za Mariborčane  

 4. oktobra smo izvedli delavnico za gostinsko sekcijo OZ Maribor, z naslovom »Razvijanje mariborske 

enogastronomije«. Znanje je nadgrajevalo 30 udeležencev. 

 Od 5. do 10. oktobra smo bili aktivni udeleženci 23rd Annual Conference and Competitions – AEHT; The 

Lisbon Hotel and Tourism School (Lisbon Portugal). O tem več tudi Janja Mišič v nadaljevanju. 

 12. do 14. smo bili v Kranjski Gori, kjer je potekal Gostinsko turistični zbor. Naši tekmovalci so bili ponovno 

zelo uspešni: Nataša Prelog, tekmovanje v pripravi kave, zlata medalja, Aljaž Toplak, tekmovanje v baru, 

srebrna medalja,  Bojan Černelč, tekmovanje v magic box, srebrna medalja in Drago Kajtna, tekmovanje v 

magic box, priznanje. 

 18. oktobra smo gostili gospo Marino Božič, ki je študentom predstavila poslovni izziv dela v Zanzibarju in 

opravila razgovore s prijavljenimi kandidati za delo.  

 20. oktobra je 11 študentov z mentorico Mojco Polak, v okviru Festivala vina in delikates VINDEL,  

sodelovalo pri pri izvedbi dobrodelne večerje, ki jo je gostil predsednik Danilo Turk in slovenska kuharska 

olimpijska reprezentanca. 

 22. oktobra je 6 študentov pod mentorstvom Gorazda Haliča pripravilo pogostitev za VIP goste na 

koncertu Veliko srce za mamograf. Gostiteljica večera je bila soproga predsednika države, gospa Barbara 

Miklič Türk. 

 Udeležili smo se več mednarodnih srečanj in konferenc (Board of Directors Meeting, Nimes – France, 

Eurhodip, Konferenca EUROCHRIE- Amsterdam, Konferenca BIC – Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, 

gostinstvu in turizmu, Ljubljana) ter drugih dogodkov, povezanih z vsebino in delom šole. 
 

NOVEMBER 
 

 3. novembra smo izvajali Mojstrske izpite. 

 18. novembra so se študenti podali na strokovno ekskurzijo v Laško, s profesorjema Mojco Polak 

in Gorazdom Haličem. 

 19. novembra smo pripravili protokolarno kosilo ter predstavili nov jedilni list v Slovenskem domu v 

Monoštru. Po dogodku smo prejeli zahvalno pismo mag. Draga Šiftarja,  

Generalnega konzula v Monoštru, ki je med drugim zapisal « Prav posebno lepo je uspela organizacija 

protokolarnega kosila. Naj dodam, da je miza gostila 26 gostov zelo različnih profilov.  Posebej moram 

poudariti, da sta prof. Polakova in prof. Halič opravila herojsko delo, saj sta v skromnih razmerah naredila 

več, kot je bilo za pričakovati. Kosilo je bilo vrhunsko pripravljeno in prav tako vrhunsko postreženo. 

Resnično sta prava mojstra.«  

 25. novembra smo se predavatelji zbrali na predavateljski konferenci. 
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 26. novembra smo, ob zaključku projekta WELLPRO, organizirali tiskovno konferenco in podelili 

priznanja prvim velneškim svetovalkam (podrobneje o tem v reviji). Ob tem smo v hotelu Habakuk ***** 

izvedli tudi projektno nalogo pri predmetu OGD. 

 29. novembra smo izvedli drugo projektno nalogo v okviru OGD. 

 Tudi novembra smo bili mednarodno aktivni (49th EUHOFA International World Congress; 

Providence, Rhode Island, USA, The Worldwide Hospitality Awards, the international meeting event for an 

industry, Paris, France, Workshop on education and training for competitiveness and growth in tourism, 

Hurgada, Egipt). 
 

DECEMBER 

 Od 2. do 8. decembra smo aktivno sodelovali na projektu AEHT Christmas in Europe 2010 Ponta 

Delgada, Azores, Portugalska.  

 Od 6. do 12. decembra je v Lizboni potekala prireditev EuroSkills. Udeležili so se je Gorazd Halič 

ter študenta Lidija Šijanec in Borut Jovan, ki sta prejela medaljo odličnosti. 

 8. decembra smo dobili že 2. zlato Jabolko kakovosti za izvedbo projektov v kategoriji Erasmus 

individualna mobilnost. 

 13. decembra je potekala seja Sveta šole. 

 14. decembra smo našo šolo promovirali na Študijski tržnici v Slovenski Bistrici. 

 20. decembra smo se v projektni nalogi znova učili bontona za mizo. 

 22. decembra smo izvedli pogostitev za Porsche Maribor. 

 24. decembra smo na šoli gostili naše otroke, ki so v naši družbi uživali v predprazničnem druženju in 

Božičkovi kuhinji z Mojco Polak.  

 Od 25. decembra do 2. januarja smo imeli kratke praznične počitnice. 

 

JANUAR 

 12. januarja smo izvedli delavnico z naslovom Kultura sira, za udeležence Kmetijsko-gozdarskega 

zavoda Ptuj. 

 13. januarja smo se srečali z ravnatelji in svetovalnimi delavci srednjih šol in jih ob tem popeljali tudi v  

svet kulture sira. 

 15. in 16. januarja so študenti, pod mentorstvom Mojce Polak in Gorazda Haliča v okviru SPA, 

sodelovali pri izvedbi pogostitve v VIP prostoru 47. Zlate lisice pod Pohorjem, ki je žal sicer odpadla, 

vendar dela zato ni bilo nič manj. 

 17. januarja smo na šoli gostili zaključni del tekmovanja za Najbolj izvirni štajerski prigrizek 

pripravljen z bučnim oljem. Člani komisije so bili: dr. Janez Bogataj, Janez Bratovž, Gorazd Kocbek, Slaviša 

Amidžid, Uroš Mencinger, Mojca Polak. Rezultati bodo razglašeni na slavnostni podelitvi diplom. 

 17. januarja smo izvedli delavnico za pripravo vsebine dispozicije diplomskega dela za študente 2. letnika. 

 od 24. januarja dalje smo predstavljali naše študijske programe po srednjih šolah v Sloveniji (Zagorje, 

Maribor, Radovljica, Ormož…). 

 26. januarja smo se udeležili posveta »Bio živila v gastronomiji« na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske 

vede Maribor. 

 27. januarja pa smo izvedli informativni dan za mojstrske kandidate. 
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Aktualno… 
GOSTINSKO TURISTIČNI ZBOR 2010 v Kranjski Gori  

 

Ivan JEGER, študent 1. letnika VSGT Maribor  

 

Tekmovanje: KUHANJE JEDI V KOTLIČKU – PASTIRSKI LONEC 

 

 

Datum: 13.10.2010 

Tekmovalec: Ivan Jeger 

Mentor oz. podjetje: Marjan Kaisersberger s.p.,   

                       Od kanapejčka do bifejčka 

Končni rezultat: zlato 

 

V Kranjski gori se je od 12.-14. Oktobra 2010 odvijal Gostinsko-turistični zbor (GTZ). Ker vsako leto tekmujem na 

raznih tekmovanjih, sem se želel preizkusiti tudi na GTZ. Marjan Kaisersberger, moj mentor v podjetju, kjer v 

prostem času delam, se je strinjal in se odločil za tekmovanje v kuhanju jedi v kotličku, jaz pa sem bil seveda takoj 

za to. Najprej sem moral napisati recepturo za naš pastirski lonec. Lonec je vseboval le sestavine, značilne za 

Kranjsko goro. Nato so se začele vaje kuhanja, saj sem na tekmovanje želel biti čim bolj pripravljen. Seveda brez 

idej Marjana in drugih kuharjev ne bi šlo, saj so mi veliko pomagali pri postavitvi stojnice in pripravi »scene« za 

nastop. V Kranjski gori pa je prišel moj trenutek in moral sem se odrezati po svojih najboljših močeh. Komisija je 

bila navdušena. Po njenih ocenah je bila celotna predstavitev, vključno z vsebino lonca zelo dobra in izvirna in zato 

smo osvojili priznanje z zlato medaljo !  

 

Tekmovanje: MAGIC BOX DO 23. LETA 

 

Bojan ČERNELČ, študent 2. letnika VSGT Maribor  

 

Ponudbo za sodelovanje na tekmovanju sem dobil med delovno prakso v Španiji. Odločitev 

za sodelovanje je padla kar kmalu po tem. Pri sebi sem si zastavil cilj, da se bom uvrstil višje 

kot sem se uvrstil v srednji šoli.  

Po prihodu v Slovenijo so sledile vaje za tekmovanje. Prve vajo so bile naravnane tako, da bi 

spodbudile mojo in sotekmovalčevo domišljijo. Z prof. Mojco Polak smo se odpravili v 

trgovino Tuš in se teoretično pogovorili o vseh živilih, bil je neke vrste »brain storming«. 

Po tem so sledile prve prave vaje, bile so hujše, kot pa samo tekmovanje. V želodcu kamen v 

glavi praznina, ko sem na mizi zagledal živila iz katerih sem moral pripraviti jed. V sami 

kuhinji je bila panika in zmeda. Postavitev krožnika je bila katastrofalna. Vsaj okus je bil 

super.  

Druge vaje so bile popolno nasprotje prvih, srce se je umirilo glava jasna kot kristal. Temu je sledilo pakiranje 

inventarja za tekmovanje. Kuhinja je ostala prazna, pojavila pa se je tudi prva nervoza, ki pa je minila.  
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Na dan tekmovanja so aktivno delali tudi moji »živčki«… Nato je sodnik izrekel moje ime in tekmovanje se je 

pričelo. Izvlekli smo lističe z živili in začeli pisati recepture, po končani recepturi je sledilo nabiranje živil in priprava 

mise en place. V glavi sem imel v nekem trenutku sto vprašanj, je vse pripravljeno, sem kaj pozabil… Pa sem 

odrinil vse skupaj na stran in se prepustil ritmu kuhinje. Tekmovanje samo se je odvijalo super, za vzdušje so 

poskrbeli naši kolegi, ki so navijali za naju. Še preden sem se zavedel je bilo serviranje za mano in super občutek, 

da sem zaključil tekmovanje. 

Razglasitev rezultatov je bila pika na i. Osvojil sem srebrno priznanje in si dokazal da zmorem in znam!  Naslednje 

leto se vidimo na GTZ-ju, saj se vračam po zlato priznanje. 

 

Še nekaj fotoutrinkov… 

 
 
«Zlata« Nataša 
PRELOG je svoje 
kolege, ob njihovem 
prihodu v Kranjsko 
Goro, pozdravila s 
smehom in zlato 
medaljo, z vonjem po 
kavi. In seveda so se 
vsi veselili z njo. 
BRAVO!!! 

Borut DUBROVIČ, direktor hotela Kompas,  je študente nato popeljal po 

hotelu in jim predstavil tako hotelsko kot turistično ponudbo Kranjske 

Gore ter aktualno stanje na področju trženja le te. 

 

 
Pomemben del spoznavanja ponudbe, so tudi 

degustacije. In naši fantje (seveda tudi dekleta) imajo ta 

del študija najraje, a ne?! 

Tako je zaživelo naše poslanstvo kreativnosti in inovativnosti med 

študenti na stojnici šole, v okviru Nacionalne borze dela v 

gostinstvu in turizmu. 

 
 

 

 

Čas, ki smo ga skupaj preživeli na GZT-ju, je hitro 

minil. Bilo je zanimivo, poučno in seveda tudi 

zabavno. Preden pa smo se odpravili domov, smo 

se še skupaj »nastavili« gorenjskim sončnim 

žarkom in objektivu kamere, ki je ujela našo 

skupinsko podobo. 
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Bili smo na CONVENTI in SPOZNAVALI 

„SKRIVNOSTI” KONGRESNE DEJAVNOSTI 

 

Blanka BREZNIK, študentka 2. letnika VSGT Maribor 

V sklopu predmeta Dopolnilne turistične dejavnosti, smo se 21.januarja odpravili na strokovno ekskurzijo na temo 

kongresnega turizma. Spoznali smo zanimive ljudi, ki so z različnimi izkušnjami in nalogami vključeni v organizacijo 

kongresne dejavnosti; od oblikovanja ponudb, do organizacije, vodenja po mestu, catering ponudbe na kongresih, 

konferencah, poslovnih srečanjih, banketih…  

 

Najprej smo obiskali novi kongresni center v Hotelu Wellness Park Laško. 

Gostitelji so nam svojo  ponudbo podrobno opisali in razkazali ter nas pogostili 

z inovativno izvedenim kavnim odmorom, na temo medu.  Poleg standardne 

ponudbe čaja, kave, rogljičev in sadja, so nam ponudili razne medene slaščice 

in limonado z medom.  

 

 

Pot nas je z Laškega vodila v Ljubljano, kjer nas je pričakal mlad, šarmanten vodnik in nas, kljub mrazu, na prav 

poseben, humoren način popeljal med znamenitosti Ljubljane. Po ogledu mesta 

smo se odpravili na Gospodarsko razstavišče, kjer smo si ogledali Convento - 

kongresno borzo JV Evrope. To je bil vrhunec našega ekskurzije, saj je to dogodek 

zaprtega tipa, na katerega ne more prav vsak. Najprej smo si ogledali razstavišče 

in kavni odmor na Conventi. Po ogledu pa prisluhnili čudovitemu predavanju 

gospe Tatjane Radovič na temo »Kongresna Ljubljana kot destinacija za trženje 

kongresnih dogodkov«. Izvedeli smo marsikaj novega in spoznali, da je pri 

oblikovanju in načrtovanju dogodkov potrebno mnogo truda in kreativnosti. Nekateri dogodki se npr. pripravljajo 

tudi več let v naprej, naročniki so med seboj zelo različni, potrebno je individualno oblikovanje ponudbe po meri 

pričakovanj in želja… Slišali smo veliko novega in morda je tudi kdo izmed nas začel razmišljati o bodoči poklicni 

karieri v poslovnem turizmu.  

Po izčrpnem spoznavanju Convente, smo v Ljubljani obiskali še Hotel Mons, uspešen kongresni center, kjer me je 

pritegnilo zanimivo poimenovanje dvoran, ki nosijo imena slovenskih arhitektov; Plečnika, Fabianija, Vurnika, 

Šubica in Ravnikarja. V hotelski restavraciji Polna skleda, ki velja za najboljšo samopostrežno restavracijo v 

Sloveniji, smo se tudi sami okrepčali s kosilom.  
 

Na poti domov smo v Sori obiskali še Hišo kulinarike Jezeršek. Gospod Franc 

Jezeršek nam je predstavil catering dejavnost, razkazal njihove prostore ter 

opisal postopke od naročila do izvedbe. Pokazal nam je tudi slike z njihovih 

največjih dogodkov in vse navdušil z idejami, izvedbo projektov in delovno 

disciplino njihovega tima. Pogostili so nas z »lunch  paketom«, ki so ga izvedli 

tudi na Conventi. Dobili smo culico na veji, notri pa je bila žemlja in steklen 

kozarček za vlaganje, v katerem so bile različne dobrote. Res so kreativni in ne 

zmanjka jim idej. Naša strokovna ekskurzija se je tako končala in odpravili smo 

se proti domu. Dan je bil sicer naporen a zanimiv. Videli smo veliko novega in se »v živo« spoznali z izzivi našega 

bodočega dela.  
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Pod drobnogledom… 
POGOVOR Z GOSPODOM JOŢETOM DUHOM, direktorjem Term 

Dobrna in predsednikom Skupnosti slovenskih naravnih 

zdravilišč ter GIZa pohodništvo&kolesarjenje… 

Pogovor pripravila in uredila: Andreja ALIČ, urednica 

 

1. Najprej se na kratko predstavite oziroma nam zaupajte, kakšna je vaša dosedanja poslovna pot…. 
 

Moja poslovna pot se je začela v podjetju Radenska pred štirimi desetletji. Izviram iz Prlekije 

in tam tudi živim.V zdraviliškem turizmu sem aktiven več kot 26 let, od tega večinoma v 

Radencih. V Zdravilišču Radenci sem v preteklem obdobju opravljal več odgovornih nalog 

kot direktor Zdravilišča Radenci, direktor marketinga v Zdravilišču Radenci in produktni 

vodja, krajši čas sem bil odgovoren za prodajo v Termah Banovci. Od maja 2008 sem 

direktor najstarejšega slovenskega zdravilišča –Terme Dobrna, kar mi predstavlja nov velik 

poslovni izziv. Sedaj opravljam tudi funkcijo predsednika skupščine Skupnosti slovenskih 

naravnih zdravilišč in predsednika skuščine GIZ pohodništvo&kolesarjenje. 

 

2. Kakšna je vizija razvoja Term Dobrna, kje vidite svoje največje prednosti pred konkurenco? 
 

V tem letu bomo v Termah Dobrna izdelali strategijo razvoja za nadaljnje obdobje. Vsekakor je več kot 600-letna 

tradicija zdraviliškega turizma osnova vizije razvoja Term Dobrna. Terme Dobrna so sodobno in dinamično 

zdraviliško-turistično središče, ki združuje tako naravne danosti kot sodobno medicinsko znanost. Zdravje je naše 

vodilo in generator razvoja. Poslanstvo Term Dobrna je zagotavljati dobro počutje in zdravje za vse generacije, še 

posebej za ženske, na kakovosten način in z naravnimi zdravilnimi sredstvi. 

Prednosti vidimo predvsem v dolgoletni zdraviliški tradiciji, izjemno zdravilni termalni vodi, edinstvenosti na 

področju zdravljenja ženskih bolezni in moških uroloških bolezni z vrhunsko zdravstveno ponudbo, bogati 

arhitekturni in zgodovinski dediščini  z zdraviliškim parkom, edinim Feng shui –parkom v Sloveniji, v izjemno 

lepem naravnem okolju za razvoj ”zelenega turizma” in aktivnega dopusta ter v prepoznavnem individualnem 

pristopu do gosta. 

             

3. Kakšne kadre potrebujete za doseganje zastavljenih poslovnih ciljev in uresničevanje podjetniške 

vizije razvoja ? 
 

V zdravilišču v Dobrni potrebujemo zelo usposobljene in 

motivirane kadre v zdravstveni, hotelsko-gostinski in velneški 

dejavnosti, ki so v celoti usmerjeni v zadovoljitev individualnih želja 

gostov. Dobrna ni velika turistična destinacija in osredotočenost na vsakega gosta je zelo visoka. Velik poudarek 

dajemo usposabljanju zaposlenih z izobraževanjem. Kreativnost in inovativnost je zelo pomembna, kar vedno 

znova dokazujemo. Primer: uvedli smo izdelke intimne kozmetike z blagovno znamko Terme Dobrna in 1.slovenski 

center za zdravljenje incontinence. Seveda pa nas čaka na tem področju še obilo nalog. 
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4. Kako poteka trženje vaše ponudbe, kateri so vaši glavni ciljni segmenti, ciljni trgi? 
 

Glavni programi, s katerimi ciljamo na potecialne goste, so: programi zdraviliškega zdravljenja in rehabilitacije, 

preventivni programi in velnes program, programi aktivnega dopusta (pohodništvo, kolesarjenje itd.) v povezavi z 

naravnimi danostmi ter priložnostni programi (praznični programi, počitniški all-inclusive programi, poroke itd.).  
 

Dobrna je destinacija, ki je namenjena gostom, ki želijo preživeti miren, a aktiven dopust v umirjenem, čudovitem 

naravnem okolju brez masovnega turizma. Dobra tretjina gostov prihaja zaradi zdravstvenih programov. Naš 

osnovni ciljni trg je Slovenija, a intenzivno povečujemo obisk s tujih tržišč, zlasti iz Italije, Nemčije, Avstrije, 

Hrvaške in Srbije s ciljem, da predstavljajo tuji gostje v strukturi  vsaj 30% delež. 
 

Velika večina gostov je individualnih, zato je temu ustrezno trženje: direktni marketing, internet oz. spletna stran, 

predstavitve na sejmih in prezentacije. Za oddaljenejše trge je pomembno poleg direktnega trženja sodelovanje z 

organizatorji potovanj: agencijami, avtobuserji, touroperatorji. Terme Dobrna so prisotne na vseh 

najpomembnejših borzah in sejmih v državah, kjer tržimo našo ponudbo. Seveda je zelo pomembni del trženja 

doma – v hiši, kjer je treba čim hitreje in kvalitetneje odgovoriti na povpraševanja. In na koncu: zelo zadovoljen 

gost je najboljše orožje za trženje. 

 
5. Se pri vašem poslovanju pozna vpliv recesije ? (zakaj ne oziroma kako se pozna) 
 

Recesija se v turizmu pozna predvsem v manjšem povpraševanju in spremembah na področju povpraševanja, saj 

je odraz stanja v gospodarstvu. Vendar pa je to priložnost in v Termah Dobrna jo izkoriščamo s prilagajanjem 

ponudbe tako vsebinsko kot cenovno. Z novimi programi in z 

novimi prodajnimi prijemi oz. prodajnimi kanali. Gost želi za 

enak denar več ali drugače, rezervira bolj kratkoročno in 

praviloma za krajši čas.  

Vsi podatki vendarle govorijo, da se mednarodni turistični 

promet povečuje in od nas je odvisno, koliko mednarodnega 

kolača si bomo odrezali.  

V Termah Dobrna smo v zadnjih dveh letih povečali obisk 

gostov za 10%, predvsem s povečanjem obiska s tujih trgov, 

in nadaljnjo rast planiramo tudi za leto 2011. Seveda pa se 

bistveno bolj posvečamo organizaciji delovnih procesov in 

obvladovanju stroškov, da dosegamo planirane finančne rezultate. Vpliv recesije je: več je potrebno narediti za 

enak rezultat, bistveno več pa za boljši rezultat. 

 

6. Kakšna je vaša ocena splošnega stanja na področju razvoja gostinstva in turizma v Sloveniji, 

predvsem v okviru zdravilišč? Kje vidite razvojne možnosti tovrstne ponudbe? 
 

Splošno stanje razvoja slovenskega gostinstva in turizma je, da nas čaka v prihodnje  trdo delo v ostri konkurenci 

turističnih držav. Predvsem se je potrebno hitro odzivati na trende in za Slovenijo je raznolikost turistične 

ponudbe sicer prednost, a istočasno zahteva še bolj ciljno in premišljeno trženje naše razpršene in majhne 

turistične ponudbe na velikem mednarodnem tržišču. Zato je toliko bolj nujna kontinuiteta pri povečevanju 

prepoznavnosti slovenske turistične blagovne znamke in za to bi morali na ravni države nameniti še več denarja 

ter združiti moči in denar na različnih ravneh.  
 

Zdravilišča so in bodo najpomembnejši turistični produkt Slovenije tako po obsegu kot po vsebini. Tudi svetovni 

trendi govorijo v prid programski zasnovi in produktu zdravilišč, še posebej so perspektivni medical wellness in 
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preventivni zdraviliški programi. S podaljševanjem starostne življenske dobe se bo povečevala potreba in interes 

za ohranjanje zdravja in vitalnosti.  
 

Razvoj slovenskih zdravilišč je zelo dinamičen in zahteva stalne novosti v programih. Osnovno v razvoju zdravilišč 

pa je, da vsako zdravilišče maksimalno izgradi svojo posebno - specifično ponudbo, izpostavi svoje posebnosti ob 

skupnih oz. podobnih programih, ki so sicer zelo značilni za vsa zdravilišča. Posebej pa je treba izpostaviti vlogo 

zdravilišč v slovenski zdravstveni shemi na področju rehabilitacije, zdraviliškega zdravljenja in preventive. To bo 

zelo pomembno tudi v okviru zdravstvene reforme.  

 

7. Kje vidite največje pomanjkljivosti formalnega izobraževanja glede na vaše potrebe in 

pričakovanja? 
 

Več bi bilo potrebno praktičnega izobraževanja v podjetjih, kjer bi se mladi srečali z vsakodnevnimi praktičnimi 

deli in dogodki od najmanj zahtevnih do najbolj zahtevnih. V turistični dejavnosti je, ne glede na tehnološki razvoj, 

še vedno osnova  delo in komunikacija z gostom, kjer je odločilen človeški faktor. Menim, da bi lahko tudi 

strokovnjaki iz turističnih podjetij občasno v različnih oblikah – kolikor pač dopušča izobraževalni sistem - 

sodelovali pri usposabljanju mladih, pri podajanju praktičnih izkušenj pri vodenju in organiziranju v turističnih 

podjetjih itd. 

 

8. Kako sodelujete s svojimi zaposlenimi (jih spodbujate k dodatnemu izobraževanju, organizirate 

interna izobraževanja, kako poteka interno komuniciranje, obveščanje o spremembah, 

sporočanje…)? 
 

Sodelovanje z zaposlenimi in stalen kontakt je v turistični dejavnosti izjemnega pomena, saj gre za storitveno 

dejavnost. Z zaposlenimi imamo več ravni sodelovanja: 

 stalno komuniciranje skozi organizacijo delovnih procesov, 

 večina informacij o poslovanju, dogodkih ipd. poteka preko elektronske pošte v vseh enotah, mesečni 

informator, 3 x letno izide revija Term Dobrna 

 redni  sestanki na ravni kolegijev, delovnih skupin itd. 

 celoletno se izvajajo različne oblike izobraževanja: učenje tujih jezikov, strokovna in funkcionalna 

izobraževanja, obiski sejmov in ogledi turističnih kapacitet, štipendiranje izrednega študija zaposlenih, 

interna izobraževanja itd. Najmanj enkrat letno se srečamo vsi zaposleni na priložnostni zabavi, 

organiziramo delovne akcije za urejanje okolice, pozorni smo ob rojstnih dnevih sodelavcev itd. 
 

Interes za izobraževanje se pri zaposlenih povečuje, saj tudi sami spoznavajo potrebo po dodatnih znanjih, če 

želijo nuditi gostom kvalitetne storitve.  

  

9. Ste seznanjeni s tem, da smo na šoli pripravili nov študijski program Velnes? Kakšno je vaše mnenje 

o potrebah tovrstnega znanja pri nas? 
 

Podpiram prizadevanja za študijski program Velnes, saj je raven 

znanja na tem področju potrebno še dvigniti in razširiti, če želimo v 

turističnih podjetjih biti z velneškimi programi še boljši in 

konkurenčnejši. Pri tem moramo v izobraževanje vključiti čim več 

mednarodnega znanja od tam, kjer je raven velnesa na najvišji 

ravni.  
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10. Ste se pripravljeni aktivno vključevati v izvajanje praktičnih vsebin programa in k tovrstnemu 

izobraževanju, ki ga bomo izvajali pri nas, spodbuditi tudi svoje zaposlene? Kako? 
 

V okviru možnosti se bomo v Termah Dobrna vključevali v izvajanje praktičnih vsebin programa. Seveda bomo tudi 

zaposlene vzpodbujali, da bodo tudi sami spoznali potrebo za še več znanja za velneško dejavnost, saj so gostje 

vedno bolj zahtevni in pričakujejo več informacij. Ena naša sodelavka se je že udeležila “pilotskega izobraževanja “ 

v okviru vaše ustanove.  

 

11. Kako bi opisali sodelovanje med VSGT Maribor in Termami Dobrna? Spremljate naše aktivnosti in 

upam si reči, tudi radi pridete v našo družbo… 
 

Sodelovanje zaenkrat poteka bolj v okviru obiska vaših prireditev, ki se jih zelo rad 

udeležim. So vedno zelo izvirne in vedno pustijo posebno sporočilo. To kaže na željo po 

izvirnosti in kreativnosti pri izvedbi dogodkov, kar je zelo pohvalno. Imate odlično ekipo 

z direktorico na čelu, s katero se sicer srečujem ob različnih turističnih dogodkih. 

Menim, da obstajajo možnosti za sodelovanje tudi na drugih ravneh, predvsem v 

izmenjavi znanja. 

 

12. Kako bi ocenili našo prireditev Ambasador gostoljubja 2010?  
 

Lahko rečem samo: odlično. Tako naprej.  

Želel bi, da bi se je udeležilo še več turističnih delavcev. 

      

13. Veseli bomo tudi vašega novoletnega sporočila našim študentom… 
 

Študentom VSGT Maribor želim sporočiti naslednje: biti v službi gosta je zahtevno, a zelo lepo. Zato živite za te 

trenutke, se usposabljajte in ne popuščajte, kajti ni lepšega zadovoljstva kot zadovoljen gost, ki se vrača.  
 

Želim vam uspešno študijsko leto in zanimivo prakso, ob tem pa razgibana mladostna doživetja. V turističnih 

podjetjih vas pričakujemo - nove sodelavce z novimi znanji in idejami.  

 

 

Hvala za čas, ki ste ga namenili za odgovore na naša vprašanja in upam, da ostanete še naprej naš zvesti 

spremljevalec iz gospodarstva, s katerim bomo soustvarjali tudi v okviru našega novega študijskega 

programa Velnes in kreirali različne aktivnosti MIC Akademije kulinarike in turizma. 
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Novost iz gospodarstva… 
Prenovljen GRAND HOTEL SAVA ****

Superior v Rogaški Slatini 

Novost pripravila: mag. Nataša ARTIČ,  uredila: Andreja ALIČ, urednica 

Hotel SAVA Rogaška d.o.o. predstavlja enega od 

pomembnih nosilcev turizma v Rogaški Slatini, saj 

ima 40% delež nastanitvenih zmogljivosti. S svojo 

ponudbo in razvojem je usmerjen predvsem na 

izkoriščanje naravnih danosti (termalna in 

mineralna voda) ter storitvenih dejavnosti (velnes 

storitve in medicinska ponudba).  V letu 2010 

znaša delež tujih nočitev v podjetju Hotel Sava 

Rogaška 81%, domači gostje pa ustvarijo 19% 

nočitev. Strateški poudarki in usmeritve podjetja so predvsem na pridobivanju tujih gostov. Njihovi 

glavni trgi so Italija, Rusija, Izrael, Avstrija, Nemčija, Hrvaška in Slovenija. V letošnjem letu se bodo 

aktivno usmerili tudi na skandinavske trge. 

Ciljna skupina je populacija srednjih let in starejši, z višjo kupno močjo.  Gre za izredno zahtevne goste, ki 

pričakujejo višji standard. To so ljudje, ki pridejo v Rogaško Slatino s ciljem narediti nekaj za svoje 

zdravje, užitek in sprostitev v velnes centru ali zdravljenje v medicinskem centru.   

    
Lastnik podjetja je gospod Stanislav Pšeničnik, ki ima za seboj pestro 

podjetniško pot. Po končani Biotehniški fakulteti se je zaposlil v Tovarni 

olja v Slovenski Bistrici in po dveh letih prevzel delo direktorja Kmetijske 

zadruge Slov. Bistrica. Leta 1993 je ustanovil družbo S.P. Plod d.o.o., 

katera se ukvarja z veleprodajo in  maloprodajo sadja in zelenjave ter 

polproizvodov-sadne mase za potrebe mlekarn. Zaradi globalizacije 

trgovine je iskal dodatno dejavnost in leta 2000 kupil hotelski kompleks 

Grand hotel Sava in Hotel Zagreb. Kmalu po nakupu se je pričela obnova 

Grand hotela Sava. Prvo leto so dogradili Lotus terme (savne, bazen, whirpooli…) in masažne prostore. V 

letu 2004 so obnovili polovico sob superior v Grand hotela Sava. V letu 2007 je sledila obnova a la carte 

restavracije Kaiser z zimskim vrtom.  

 
V letih 2009 in 2010 je Hotel Sava Rogaška pripravil najobsežnejše novosti v zadnjih desetih letih. 

Projekte za prenovo hotela je pripravilo podjetje Spatio d.o.o. iz Ljubljane. Skupna vrednost investicije je 

znašala 7 milijonov EUR. Na podlagi Javnega razpisa za pridobitev sredstev evropskega sklada za 

regionalni razvoj – ESSRD, dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva-turistične infrastrukture, ki ga 

je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo RS, so pridobili tudi del finančnih sredstev za obnovo. Ta je 

potekala v dveh fazah.  Najprej je bila prenovlejna penzionska restavracija Kristal, ki temelji na pripravi 

hrane pred gosti (show cooking).  
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V drugi fazi so prenovili recepcijo in kavarno Cappuccino, kjer se prodajajo sveže domače slaščice. V 

sklopu tega se je rodila blagovna znamka slaščic Sisi sweet collection. V okviru druge faze obnove sta bili 

obnovljeni še 102 sobi (212 ležišč).  

Prenovljen hotel Sava ima kategorizacijo 4 zvezdic superior (****). Posebnost hotela je njegova tesna 

povezanost z vodo, tradicijo in naravo. Je hotel, ki zagotavlja kraljevsko udobje.  

Grand hotel Sava ****Superior je programsko in oblikovno zasnovan v skladu z doktrino zdravilne slatinske 

vode, v tesni povezavi z naravo in tradicijo Rogaške. Gostom ponuja prostor in kraj, ki zagotavlja fizično 

in psihično ugodje. Prenovljen hotel je pogoj za kvaliteten nastop v segmentu zahtevnejših gostov, tako 

na domačem kot tudi na tujih trgih. 

 

Po besedah gospoda Stanislava Pšeničnika, je vizija razvoja podjetja »postati vodilni ponudnik v 

destinaciji v produktnem segmentu velnes in  se  uvrščati med 10 vodilnih ponudnikov znamk v domicilni 

EU regiji, na temelju  aktiviranja naravnih, programskih, človeških in drugih potencialov ter iz tega 

izhajajočih pozitivnih dejavnikov razlikovanja - USP  destinacije Rogaška. Pri tem bomo uporabljali visoke 

standarde storitvene kulture, upoštevali kriterije trajnosti in koncepta TQM – celovite kakovosti s 

poudarjeno teamsko kulturo, visoko stopnjo inovativnosti, etične  standarde in na tem gradili 

mednarodno konkurenčnost.« 

Temelj poslanstva Hotela Sava Rogaška d.o.o. je skrb za dobro počutje njihovih gostov. 400 letna 

tradicija in naravne danosti so dale osnovo, da se oblikujejo produkti dobrega počutja, zdravja in 

osrečujejo človeka v vrhunskem ambientu. Nudijo vrhunske hotelske, velnes in medicinske storitve ob 

tem pa gostu ponujajo tudi okolje mondenosti, sprostitve duha in nabiranja novih moči.  

V tem letu načrtujejo razširitev dejavnosti tudi na polnjenje mineralne vode Rogaška v lastni polnilnici, z 

lastno blagovno znamko. 

 
S podjetjem Hotel SAVA Rogaška d.o.o., že vrsto let sodeluje tudi na šola. Veliko naših študentov tam 

pridobiva svoje praktične izkušnje s področja gostinstva, turizma in hotelirstva. Tudi g. Pšeničnik 

sodelovanje ocenjuje kot vzorno in si želi še tesnejšega povezovanja tudi preko novih razvojnih izzivov. 

Sicer pa opaža, da je  “kar nekaj težav pri pridobivanju gostinskega kadra, kuharjev in natakarjev. Za 

doseganje razvoja pa potrebujemo ambiciozne in delavne ljudi z novimi idejami, predvsem na področju 

trženja.” 

O razvoju oziroma prihodnosti zdraviliške dejavnosti pa pravi: “Pričakujem, da se bo zdraviliški turizem, 

kljub krizi povečeval, saj postaja zdravje vedno pomembnejše za posameznika.” 

 

Ta trend smo že pred leti zaznali tudi v okviru dela naše šole, zato smo skrbno razvijali nov študijski 

program VELNES, ki predstavlja osnovno odskočno desko v tovrstne storitvene poklice prihodnosti in 

zagotavlja uresničevanje kadrovskih potreb gospodarstva. Prva generacija bo lahko izziv prihodnosti 

izkoristila že z novim študijskim letom 2011/2012 in v okviru VSGT Maribor vpisala program Velnes. 
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Najboljši v mobilnosti… 
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor 

PONOVNO OSVOJILA ZLATO JABOLKO KAKOVOSTI 

Andreja ALIČ, urednica 

Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor smo od začetka sodelovanja v programu Erasmus poskušali 

vzpostaviti čim bolj transparenten in kakovosten način organizacije in izvedbe mobilnosti. Ker se zavedamo 

pomena mednarodnega sodelovanja za razvoj stroke gostinstva, turizma in velnesa, mobilnost načrtno 

promoviramo in spodbujamo. Oblikovali smo interno mrežo mednarodnih kontaktov institucij in predvsem 

delodajalcev iz tujine, s katerimi želimo tudi v prihodnje okrepiti sodelovanje ob pomoči Erasmus dotacij. Tovrstne 

aktivnosti in projekti potekajo v sodelovanju s Centrom RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in 

usposabljanja (CMEPIUS), ki deluje z namenom zagotavljanja opravljanja strokovno-tehničnih in administrativnih 

nalog za izvajanje programov Evropskih skupnosti za izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje študijske 

mobilnosti.  

 

Strateški načrt delovanja šole poudarja vse več sodelovanja in še tesnejše povezovanje ter vključevanje v širši 

mednarodni prostor. Zato pomembno področje našega delovanja predstavljajo projekti v okviru EU programa 

Vseživljenjsko učenje. Sodelovanje v programu Erasmus 

zagotovo dolgoročno povečuje kakovost izvedbe študijskih 

programov, kakovost znanja in osvojenih kompetenc naših 

študentov, bodočih diplomantov, ki se zaposlijo v podjetjih 

ter s tem omogočijo prenos dobrih praks in znanj iz tujine v 

Slovenijo. Ne glede na to, ali se mobilnosti udeležijo sami ali 

so le deležni informacij iz mobilnosti predavateljev, je 

sodelovanje v programu Erasmus, za področje študija 

programov Gostinstvo in turizem ter Velnes, izjemnega 

pomena saj si turistične dejavnosti brez mobilnosti ne gre 

predstavljati.  

mag. Nataša Artič (3. z desne, 1.vrsta) v družbi ministra Lukšiča in ostalih nagrajencev.(vir:www.vsgt-mb.si) 
 

CMEPIUS najaktivnejše in najuspešnejše akterje mednarodnega sodelovanja preko različnih programov, ki jih 

ponuja, vsako leto nagradi z nacionalnimi nagradami, ki se imenujejo Jabolka kakovosti. 

Zakaj ravno »jabolka«, predstavitvena brošura nominirancev utemeljuje: »Jabolko je eden izmed najmočnejših 

simbolov zdravja in zdravega življenja. Kot prepovedan sadež v rajskem vrtu v sebi skriva moč spoznanja in je zato 

vabljiv. Simbolizira elementarni objekt poželenja, predvsem v smislu odkrivanja novega sveta in vedenja. Nekoč je 

bilo odkrivanje znanja o vsem absolutnem greh. Danes nam jabolko lahko služi kot simbol napredka, svobodne 

volje, ki nas žene v odkrivanje neznanega….Vsaka mobilnost in vsako sodelovanje v mednarodnem okolju 

pomenita odkrivanje novih znanj, kulture, jezika. V tem smislu je jabolko lahko tudi simbol mobilnosti in 

mednarodnega sodelovanja.«   

Slovesna podelitev nagrad je potekala v Vrtni dvorani ljubljanjskega hotela Union, 7. decembra lani. Imela je 

pester kulturni program, slavnostni govornik na prireditvi pa je bil minister za šolstvo in šport, dr. Igor Lukšič. 
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Nacionalna priznanja Jabolka kakovosti so bila podeljena najboljšim projektom mobilnosti v programu 

Vseživljenjsko učenje, podprogramih Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig ter Erasmus.  VSGT Maribor je bila, 

ob Univerzi v Mariboru in Gea Collegu, nominirana v kategoriji Erasmus individualna mobilnost. Bili smo boljši od 

konkurence, zato smo prejeli  Zlato jabolko kakovosti. Ob tem gre poudatiti, da smo zlato Jabolko kakovosti za 

Erasmus mobilnosti prejeli tudi na zadnjem podeljevanju v letu 2008 ! V svoji zbirki ima šola tako že 6 nacionalnih 

Jabolk kakovosti.  

Prepričani smo, da ima izvedba Erasmus mobilnosti dolgoročni pozitivni učinek tudi na krepitev blagovne znamke 

in imidža Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, tako doma kot tudi v tujini, saj nam omogoča 

posebno prepoznavnost na trgu, kjer vlada vse večja poplava študijskih programov. Verjamemo, da nas uspehi 

sodelovanja v programu Erasmus naredijo med kandidati za študij še bolj zanimive.  

Odgovorna oseba za programe mobilnosti na šoli, ki je v največji meri zaslužna za tovrstne uspehe naše šole, je 

mag. Nataša Artič, ki vam bo v okviru Mednarodne pisarne, z veseljem posredovala vse nadaljnje informacije o 

mobilnosti in vas usmerjala do vaših prvih izkušenj z delom ali študijem v mednarodnem okolju. 

 

TUDI MIC-Akademija kulinarike in turizma, S 

POLNO PARO NAPREJ 

dr. Tanja ANGLEITNER SAGADIN, predavateljica in vodja MIC-a 

 

Na VSGT Maribor smo zelo aktivni. Ena izmed naših trenutno zelo pomembnih aktivnosti je Medpodjetniški 

izobraževalni center, MIC-Akademija kulinarike in turizma, organizacijska enota VSGT Maribor, ki bo v polnem 

sijaju zaživela leta 2012, ko bomo končno dočakali novi center kulinarike in turizma. Vendar se aktivnosti 

realizacije odvijajo že sedaj.  

 

Poslanstvo in vizija MIC-a sta turističnemu gospodarstvu, predvsem severvzhodne Slovenije, ponuditi tisto pikico 

na i, ki bo dobre kadre prelevila v odlične, manj strokovne kadre pa pripravila za uspešnejše delo v gostinski, 

hotelirski, velneški in turistični industriji.  V sklopu aktivnosti MIC-a bomo organizirali delavnice, seminarje in 

druge dogodke za turistično gospodarstvo, pri katerih ste pomemben člen tudi vi, naši študenti, ker s svojim 

strokovnim znanjem in pristopom odločilno vplivate na uspešnost tovrstnih delavnic, saj udeležencem dogodkov s 

svojim delom in pristopom dajete vzor. 

 

MIC – Akademija kulinarike in turizma je, kljub študijskim počitnicam in izpitnemu obdobju, leto 2011 začela  

aktivno, saj smo za Območno obrtno-podjetniško zbornico Maribor organizirali delavnico na temo S kalkuliranjem 

do uspešnega poslovanja manjšega gostinskega podjetja, pa Tekmovanje v najbolj kreativnem štajerskem 

prigrizku, narejenem z bučnim oljem. Prvič pa smo se v tem letu srečali tudi s kandidati za mojstrske izpite, katerih 

praktično usposabljanje za kuharskega mojstra in mojstra strežbe, v sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbornico 

Slovenije, organizira prav VSGT Maribor.  Več o tekočih aktivnostih in dogodkih MIC-a sledi v prihodnjih številkah. 
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Mednarodno… 
TEKMOVANJE v okviru letne konference AEHT 

2010 V LIZBONI 

 

Od 5. do 10. oktobra 2010 je v Lizboni na Portugalskem potekala 23. letna 

konferenca Evropske zveze hotelskih in turističnih šol,  AEHT. Na njej je 

sodelovalo 152 šol iz 31 držav, skupaj pa se je tam zbralo 652 udeležencev. 

Študente VSGT Maribor sta zastopali Janja Mišič in Dagmar Pečovnik. V članku 

v nadaljevanju, je svoje vtise zanimivo strnila Janja Mišič.  

 

 

(na fotografiji: spredaj Janja Mišič in Dagmar Pečovnik v družbi kolegov z Bleda) 

 

Janja MIŠIČ, študentka 2. letnika VSGT Maribor in tekmovalka v Lizboni 

 

Ko sem izvedela, da se bom udeležila tekmovanja na konferenci AEHT v Lizboni, sem bila zelo presenečena, 

vesela in počaščena. V Univerzitetni knjižnici Maribor sem si nabrala strokovnih knjig o vinorodnih deželah celega 

sveta in o umetnosti pokušanja ter postrežbi vin. Začela sem študirati, a sem kmalu ugotovila, da je informacij 

neskončno veliko, zato sem si poskušala predstavljati, kako obsežno znanje bi lahko na tekmovanju pričakovali. 

Mislila sem si, da večina tekmovalcev verjetno še ni imela veliko (strokovnih) izkušenj z vinom, zato sem se 

osredotočila na bistvene podatke. Da bi izboljšala svoje spretnosti »rokovanja« z vinom, sem odpirala z vodo 

napolnjene buteljke, pri kosilu predstavila vino, za domače priredila degustacijo portovca … A vendar, bolj kot se 

je približeval odhod na Portugalsko, bolj je v meni naraščal strah in občutek, da nisem dovolj dobro pripravljena. 

 

Navodila za tekmovanje na uradni strani AEHT 2010 so bila dokaj skromna. Morda, ker je bilo tekmovanje 

letošnja novost. Podobno zmedena so bila tudi navodila na uvodnem sestanku (briefingu) za vse tekmovalce te 

kategorije. Tekmovanje je vključevalo naslednje naloge:  

1. pisni test s področja enologije in strežbe vina,  

2. pisni opis organoleptičnih lastnosti dveh vzorcev vina ter svetovanje jedi k vsakemu vzorcu,  

3. praktična postrežba vina,  

4. odkrivanje napak na vinski karti (ustno) in  

5. ustni opis organoleptičnih lastnosti dveh vzorcev vina ter svetovanje jedi k vsakemu vzorcu. 

 

Na uvodnem sestanku smo dobili tudi svojega partnerja. Izžrebala sem enako številko tima kot Lukas Nitsch iz 

Avstrije, s katerim sva se enkratno ujela. Odkrito sva si priznala, katere so najine šibke pa tudi močne strani in si 

glede na to porazdelila naloge. Jaz sem se osredotočila na teorijo, Lukas pa na praktični del. Skozi pogovor sva 

zgradila neke vrste moto: »Midva sva tim. Najbolj pomembno je, da ves čas komunicirava – če ne gre drugače, z 

očmi.« Po vseh opravljenih nalogah sva bila mnenja, da sva sledila svojemu motu, zato sva se odločila, da bova 

po razglasitvi, kakršnakoli že bo, nazdravila na najino sodelovanje. 

Pisni test je trajal 50 minut, odgovoriti smo morali na 40 vprašanj. Vprašanja so zajemala poznavanje evropskih 
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vinorodnih dežel, vključevala poznavanje strežbe in značilnosti vin. Nekatera so bila zvito zastavljena, tako da se 

je bilo težko odločiti za ustrezen odgovor. 

Za pisni opis organoleptičnih lastnosti dveh vzorcev smo imeli na voljo deset minut. Ko smo vstopili v tekmovalni 

prostor, je vsak tekmovalni par čakala z belim prtom pogrnjena miza, na njej pa za vsakega tekmovalca vzorec 

belega in vzorec rdečega vina, plastenka vode in pljuvalnik. Z Lukasom sva se pokušanja lotila ločeno, nato sva 

opisa primerjala, se o njiju pogovorila in dokončno oblikovala. Deset minut je hitro minilo. Nikomur ni uspelo 

končati naloge, zato nam je komisija »podarila« dodatnih pet minut. Časovna omejitev se nam je od vsega 

začetka zdela »stresno zastavljena«. Opisovanje vina je užitek, potrebno se je umiriti in osredotočiti – kot neke 

vrste meditacija. Takšno stanje je težko dosegljivo v časovni stiski. V naslednjih desetih minutah smo morali k 

opisanima vzorcema vin pripisati ustrezne jedi in izbor argumentirati. 

 

Popoldne se je začel javni del tekmovanja. Tekmovalni pari smo posamično vstopali v tekmovalni prostor, ki je bil 

tokrat spremenjen v provizorično restavracijo s publiko. Za edino pogrnjeno mizo je sedela štiričlanska komisija, 

druga miza je bila naložena z vsemi možnimi pripomočki (od sveče do kozarcev iz črnega stekla). Navodilo ob 

vstopu je bilo: »Gostje so ravnokar posedli in naročili aperitiv, in sicer tole portugalsko penino. Postrezite jih.« Na 

voljo smo imeli dve pripravljalni minuti. Z Lukasom sva izbrala kozarce in začela spreminjati najin  scenarij, v 

originalnem je namreč nastopal drug protagonist – mirno vino, naju pa je čakala penina. Preden sva začela s 

strežbo, sem pozdravila goste. Med strežbo sva naredila nekaj napak, drugače pa je šlo kar dobro. Med delom so 

nama gostje – člani komisije, postavili tri, štiri splošna vprašanja o peninah (npr. primerna temperatura, sorte 

grozdja, primerne za penine / šampanjce, jedi, ki bi jih priporočala k penini). Po sedmih minutah je bilo vsega 

konec, ostali pa so mešani občutki. Umirila sem se šele v Oceanáriju, v drugem največjem akvariju v Evropi, ki sva 

ga s profesorico Tanjo Lešnik - Štuhec obiskali popoldne. 
 

Naslednje jutro me je čakala samostojna naloga – iskanje napak na vinski karti. To pomeni, da sem stala pred 

komisijo in projekcijskim platnom, na katerega je bila projicirana vinska karta – na prvi strani penine in rdeča 

vina, na drugi strani bela in posebna vina – in naštevala napake ter podajala pravilne podatke. Napake so lahko 

bile v imenu vina, državi izvora, sorti grozdja, letniku in strežni temperaturi. Zaradi preklapljanja med stranema 

na platnu sem imela težave z ohranjanjem pregleda nad tem, kar sem že povedala. Zdelo se mi je, da sem naštela 

že preveč napak, sedem minut pa še zmeraj ni minilo. Vendar me je komisija pomirila, da sem nalogo zelo dobro 

opravila. Očitno je bil Lukas popoldne, ko sem se jaz že potepala po Lizboni, vsaj tako uspešen pri ustnem opisu 

organoleptičnih lastnostih dveh vzorcev vina in priporočanju jedi. 

 

Kaj pa se je dogajalo izven tekmovalnega programa? Preden so se tekmovanja začela, sem proste ure preživela v 

sobi 1018 v hotelu Marriott, kjer sem listala po knjigah, zaradi katerih je bila potovalka za mojo ramo neugodno 

težka. S »cimro« Dagmar sva bodrili druga drugo, sobo pa sva na vsakih nekaj ur menjali z jedilnico, kjer nas je 

vsak dan pričakal bogat ruski bife in buteljka vina na mizi. 

 

Odleglo mi je, ko sem opravila svojo zadnjo tekmovalno obveznost. Da 

bi se nagradila za dobro opravljeno delo, sem se z metrojem in 

avtobusom zapeljala v najstarejšo četrt Lizbone – Belém. Ker sem imela 

zelo malo časa, sem si zastavila jasen cilj, in sicer slaščičarno Antiga 

Confeitaria de Belém z več kot 170-letno tradicijo. Nisem potrebovala 

jedilnega lista. Ko prvič obiščeš ta, v modre ploščice odet lokal, moraš 

naročiti pastéis de Belém. Prekrasna nežna jajčna krema v hrustljavi 

čašici iz testa. Originalen recept poznajo samo tri osebe v Lizboni in ena 

od njih menda dela v Antiga Confeitaria de Belém. Iz lastne izkušnje bi 
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tej domnevi pritrdila. Kljub naglici sem si vzela čas za opazovanje. Uživala sem ob pogledu na stare tramvaje in se 

nasmihala ljudem, ki so se kot sardelice v konzervi nagnetli v majhen vagon. Medtem ko sem tekla po tlakovani 

ulici navzdol (mesto stoji na 7 gričih), sem opazovala prekrasne keramične ploščice, ki krasijo pročelja hiš. Za 

trenutek sem sedla pod spomenik na živahnem trgu in se nadihala svežega zraka, ki ga je na metroju 

primanjkovalo. Spraševala sem za pot, saj nisem dobro preštudirala zemljevida mesta in prav vsak mi je pomagal. 

Tudi starejši par brez znanja angleščine, ki sta sicer bila Portugalca, ampak v Lizboni prav tako turista. V 

slaščičarni sem si vzela še posebej veliko časa. Preden sem vstopila, sem se bala, da sem prišla v zbirališče za 

turiste. Nisem vedela, kje naj vstopim, saj se je povsod gnetla množica ljudi. Natakar mi je pokazal pot. Ko sem 

čakala na prosto mizo, sem videla, da se pred pultom drenja prav toliko domačinov kot turistov. Prodajalec se je 

drl na vse grlo in preko glav podajal vrečke, polne sladkih dobrot. Sline so se mi cedile, ko sem gledala štiri 

starejše Lizbončanke, ki so sedele za mizo in se sladkale. Ko so končale z drugo slaščico, je natakar za vsako 

prinesel še polno vrečko pastéis de Belém za domov. Končno sem tudi sama sedela in pred mano dve zlati pastéis 

in nenormalno poceni kava.  

 

Večer po vseh tekmovanjih nam je popestrila folklorna skupina, od katere smo prejeli ljubka darilca, lončene 

kozarčke in vrčke za vino. Ruski bife pa so kuharji popestrili z okusnimi tradicionalnimi portugalskimi jedmi. 

Sobota je bila namenjena sproščanju in užitkom. Udeleženci tekmovanja smo se lahko po želji odločili za 

celodnevni izlet ali si dan polepšali po svoje. S profesorico in sošolko smo se odločile za drugo varianto. Poslikale 

smo vse največje znamenitosti četrti Belém (Torre de Belém, Monument to the Discoveries, Praça do Império, 

Mosteiro dos Jerónimus), se posladkale, se čudile razkošnosti v muzeju kočij, nakupovale na umetniški tržnici, 

privoščile smo si pečene kostanje oziroma marone, ki jih na Portugalskem solijo, postavile smo se v vrsto, ki se 

nikoli ne skrajša, za ginjinha – tradicionalno češnjevo žganje, jedle v fado restavraciji … 

 

Zvečer so nas z avtobusi odpeljali iz mesta v prekrasen prenovljen samostan. Moja koncentracija je iz minute v 

minuto pešala, nadomeščala jo je nervoza. Očitno so podobno doživljali vsi za našo mizo, saj pretirano 

pozitivnega vzdušja ni bilo čutiti. Če bi se te večerje udeležila neobremenjena, bi verjetno opazila in uživala ob 

pogledu na surove stene, lesene tramove, zlizano kamnito stopnišče, lepo pripravljene jedi. Preden so postregli 

posamezen hod, so ugasnili vse luči, gorele so le svečke na mizah, ko so se luči spet prižgale, so se v dvorani 

pojavili natakarji s krožniki. Zadnji »hod« je bila podelitev medalj. 
 

 

Seveda sem si želela medaljo, a moja pričakovanja niso bila visoka, 

zato je bilo veselje ob razglasitvi še toliko večje in zelo emocionalno. 

S skromnimi praktičnimi gostinskimi izkušnjami, z nekoliko večjim 

teoretičnim znanjem, vendar z velikim zanimanjem za gostinstvo, 

natančneje za kulinariko in vina, sem dosegla 2. mesto na 

tekmovanju Vinskih sommeliejev, v okviru konference AEHT 2010. 

Kljub vsemu stresu, ki je spremljal priprave in čas v Lizboni, so 

prevladali pozitivni občutki ob prejeti medalji in prijetnem druženju z 

Dagmar in profesorico Tanjo Lešnik - Štuhec. 

 

 
Janja Mišič (na sredini) v družbi najboljših.  
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Workshop on Education and Training for 

competitiveness and growth in Tourism… 

Hurgada, EGIPT 

mag. Nataša ARTIČ, vodja mednarodne pisarne in praktičnega izobraževnaja 

Konec novembra 2010 sta Ministrsto za turizem Egipta in Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj 

(OECD), organizirala »WORKSHOP ON EDUCATION AND TRAINING FOR 

COMPETITIVENESS AND GROWTH IN TOURISM«, ki je potekala v  Egiptu, v Sheraton 

Miramar Hotelu, El Gouna, Hurghada. Mednarodne delavnice se je  udeležilo okoli 120 

udeležencev, ki so v večini prihajali iz neevropskih držav.  

Otvoritveni dan delavnice je potekal v znamenju predstavitev stanja razvoja turizma v 

Egiptu, ki jo je podal g. Zoheir Garranah, minister za turizem. Predstavil je turistično 

središče El Gouna, zgodbo o uspehu v egiptovskem turizmu ter veliko statističnih 

podatkov povezanih s turizmom Egipta. Omenil je, da so tudi v Egiptu za spremljanje 

turizma začeli uporabljati satelitske izračune. Meni, da turisti pozabijo kaj si jim 

povedal, a ne pozabijo občutkov…To pomeni, da je treba več narediti na izgradnji 

turistične ponudbe v smeri doživljajske ponudbe, kar zahteva tako več sodelovanja s šolami v mednarodnem 

okvirju, kot tudi razvoj kompetenc, ki jih prej še ni bilo. Predstavil je nov projekt z namenom zagotovitve odličnosti 

v turizmu IMITIAZ (poseben strokovni svet za človeški kapital v turizmu, ustanovljen s strani ministrstva). Poudaril 

je tudi pomen javno zasebnega partnerstva.  

Sledila je živahna razprava. Kot najpomembnejšega komentatorja bi izpostavila g. Dupeyrasa, ki je dodal, da se 

OECD srečuje s težko situacijo zaradi vse večje brezposelnosti v Evropi in da je zato zelo pomembno, da mladi s 16, 

17 leti vstopijo v operativni sistem dela. Kritiziral je prakso Evrope, kjer mladi večinoma le študirajo in se ne 

ozirajo na prakso. Potrebno je združiti oboje! Kasneje kot gre posameznik na prakso, težje dobi delo in težje je 

zaposljiv. Vloga mnogih univerz se bo v prihodnje morala spremeniti, saj so v večini le tovarne diplom. V 

prihodnje bo pomen prakse zelo rastel. Če nisi bil na praksi in si le študiral, ne dobiš dela, zato moraš spet 

nadaljevati s študijem in spet si še težje zaposljiv. Zelo pomembno je opozoriti na vseživljensko učenje. Učiti se in 

ob tem delati. Ta interakcija je izjemnega pomena za prihodnost.  

 

Minister je v nadaljevanju med drugim poudaril, da želi Egipt postati tudi destinacija za ribolov in lov (streljanje 

rac). Ker drugod število ulova omejujejo, vidijo v tem svojo priložnost.  

V okviru delavnice se je zvrstilo več prezentacij priznanih predavateljev in turističnih strokovnjakov, katerih 

pogledi na razvoj trendov v prihodnje so bili zelo zanimivi. Tudi zaključne misli delavnice so potrdile uspeh 

srečanja in mednacionalno izmenjavo mnenj. Prav tako je bilo zanimivo spoznati slušatelje iz Egipta, Italije, 

Portugalske… Na VSGT Maribor bomo najverjetneje v prihodnosti na osnovi novega poslovnega kontakta začeli 

tudi aktivneje sodelovati z Egiptom na področju mobilnosti študentov za prakso. 
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Projekti… 

ECVET TC NET  

mag. Nataša ARTIČ, vodja mednarodne pisarne in praktičnega izobraževnaja 

V okviru projekta ECVET se pripravljamo na 5. srečanje partnerjev projekta, ki bo potekalo v Veliki Britaniji od 

21.2. do 24.2.2011. Ker se projekt letos zaključuje, se tudi aktivnosti usmerjajo k finalizaciji projektnih rezultatov. 

Model priznavanja kompetenc je pripravljen, prav tako smo pripravili informacijski letak in brošuro ter priročnik z 

navodili za uporabo tega modela v slovenskem jeziku. V okviru projekta strmimo k temu, da bodo zainteresirani 

kandidati kompetence usvojene v drugih državah, v prihodnje lahko dali v priznavanje v enotni ECVET sistem in 

pridobili certifikat, ki bo veljaven v vseh državah partnericah.  

Naj spomnimo, da je model narejen v času trajanja projekta, pripravljen za 9 temeljnih poklicev s področja 

gostinstva in turizma: natakar, pomočnik natakarja, kuhar, pomočnik kuharja, barman, hotelska gospodinja, 

receptor, skrbnik gostov in  prodajalec turističnih programov. Naslednje in hkrati zadnje srečanje partnerjev v 

projektu, bo v oktobru 2011 v Turčiji. 

 

Zaključni dogodek projekta 

WELLPRO  

mag. Nataša ARTIČ, koordinatorica projekta WELLPRO 

V petek, 26. 11. 2010, je v diplomatskem klubu Hotela Habakuk***** v Mariboru potekal zaključni dogodek 

projekta WELLPRO, o katerem smo v naši reviji že večkrat poročali. V okviru projekta je potekalo testno 

usposabljanje za prve velneške svetovalce, katerega se je udeležilo 13 kandidatk, v večini iz večjih velneških 

centrov iz vse Slovenije. Kandidatke, ki so preverjanje znanja uspešno opravile, so ob tej priložnosti prejele 

potrdila o novo pridobljenem strokovnem nazivu: VELNEŠKA SVETOVALKA.  
 

 

Na sliki prve certificirane velneške svetovalke v Sloveniji (z 

leve): Darja Žebaljec (HIT Alpinea d.d.), Ines Bule 

(študentka VSGT Maribor), Doris Urbančič (Terme 

Maribor d.d.), Maja Pavlič (Terme Zreče, ) Anita Lunežnik 

(Thermana d.d.), Urška  Topolšek Planinšek (Hotel Sava 

Rogaška d.o.o.), Patrcija Goubar (Terme Dobrna d.d.), 

Janja Urankar in Lucija Tašner (Terme Olimia d.d.), 

Milena Mojzeš (Terme Ptuj d.o.o.) in  mag. Tanja Lešnik 

Štuhec  (predavateljica VSGT Maribor). 

 Manjkata Soraja Vlačič (Istrabenz Turizem d.d.) in Maja 

Pograjc (Terme Maribor d.d.). 
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Velnes je v slovenskem prostoru prisoten že več kot desetletje in v tem času se je v stroki  nenehno nadgrajeval. 

Ob dejstvu, da je Slovenija investirala v razvoj velneške infrastrukture ogromna sredstva je prišel čas, da se ob 

standardih na strani ponudbe, vzpostavijo tudi standardi na področju izobraževanja za potrebe izvajanja velneške 

dejavnosti. S prenosom javno veljavnega nemškega programa usposabljanja s področja velneške dejavnosti v 

Slovenijo, govorimo o zametkih postavljanja standardov velneške dejavnosti na področju izobraževanja. To bo 

zagotovo pripomoglo k razvoju teorije in vsebin tega področja v prihodnje, k dvigu kakovosti ponudbe (in izvedbe) 

velneških storitev in ne nazadnje tudi k zagonu samostojnega javno veljavnega izobraževalnega programa za 

organizatorja poslovanja v velneški dejavnosti.  

Vzporedno s projektom WELLPRO smo zato na VSGT Maribor pripravili tudi višješolski strokovni študijski program 

Velnes. 

 

Tekmovanje v pripravi IZVIRNEGA ŠTAJERSKEGA 

PRIGRIZKA, narejenega z BUČO ali BUČNIM OLJEM 

Mojca POLAK, predavatlejica in vodja projekta 

V lanskem letu smo, na pobudo predavateljice, Mojce Polak, razpisali interni natečaj za izbor »Najbolj izvirnega 

štajerskega prigrizka (finger food) pripravljenega z bučnim oljem«. Kandidati, ki so želeli sodelovati, so morali 

izpolnjevati razpisne pogoje in predlog recepture s fotografijo jedi, na šolo poslati do 30. septembra 2010. 

 

V januarju je tekmovanje doseglo vrhunec, saj so izbrane predloge 

kandidati predstavili strokovni komisiji. Vse se je torej odvijalo pred 

budnimi očmi eminentnih ocenjevalcev: dr. Janeza Bogataja, Janeza 

Bratovža, Gorazda Kocbeka, Slaviše Amidžida in Uroša Mencingerja.  

Sedem tekmovalcev (študentov naše šole) je komisijo presenetilo z 

inovativnimi in okusnimi tekmovalnimi prigrizki. Zato je bila 

odločitev o zmagovalcu tesna…  

Žal vam zmagovalca (še) ne moremo izdati, saj bo ta javno oznanjen 

šele na podelitvi diplom VSGT Maribor, v začetku marca. Pet najbolje ocenjenih prigrizkov bo pripravljenih in 

predstavljenih tudi gostom na omenjeni prireditvi. Do takrat pa uživajte v fotografijah …   
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Novo na VSGT Maribor… 

Višješolski študijski program VELNES 

Andreja ALIČ, urednica 
 

Višješolski študijski program Velnes je nov študijski program, ki smo ga razvili na Višji strokovni šoli za gostinstvo 

in turizem (VSGT) Maribor v preteklih letih, z novim študijskim letom pa bomo začeli tudi z njegovim izvajanjem. 

Poklici, povezani s storitvami velnesa so zagotovo poklici prihodnosti. Skrb za zdravje in kvaliteto življenja postaja 

vedno bolj izrazita tudi v našem vsakdanjiku. Razvoj velneških storitev zahteva tudi višjo kakovost storitev in 

kreativnost pri oblikovanju nove ter izboljševanju obstoječe ponudbe. Ni pomembno zgolj to, da storitve 

ponujamo in izvajamo, veliko pomembneje je, KAKO to delamo. Storitvena dejavnost se lahko diferencira v 

največji meri ravno v kakovosti izvedbe. In na tem področju, vam študij na VSGT Maribor daje najboljše 

konkurenčne prednosti pred ostalimi ponudniki podobnih izobraževalnih vsebin. 

VSGT Maribor je na področju razvoja velneških vsebin zelo aktivna, kar smo že večkrat poudarili tudi v 

naši reviji. Naše ključne prednosti na področju velnesa so: 

 smo avtorji novega študijskega programa Velnes, ki je posebnost v slovenskem prostoru in je posledica 

vključevanja interdisciplinarnih znanj, ki jih razvite EU države (Nemčija, Avstrija...) šele uvajajo v formalizirano 

izobraževanje;  

 zagotavljamo aktivno mrežo najpomembnejših slovenskih podjetij s področja velnesa za opravljanje 

praktičnega izobraževanja in možnost izpopolnjevanja pri najboljših  ponudnikih velneških storitev v tujini; 

 že v času študija svoje študente usmerjamo v mednarodne aktivnosti in jim nudimo tudi aktivno karierno 

svetovanje ter navezovanje stikov s potencialnimi delodajalci doma in v tujini; 

 smo nosilci večletnega projekta »WELLPRO«, sofinanciranega s sredstvi EU (Leonardo da Vinci-Prenos 

inovacij),  v okviru katerega smo že usposobili prve velneške svetovalke; 

 zagotavljamo predavatelje, ki so priznani strokovnjaki posameznih področij in nudijo aktualna teoretična 

izhodišča in odlične praktične izkušnje z vseh področij velneške ponudbe;  

 na osnovi sodelovanja z Evropskim velneškim inštitutom iz Nemčije (EWI),  smo ustanovili tudi Mednarodni 

inštitut za razvoj velneške dejavnosti, ki bo bdel nad standardizacijo in zagotavljanjem kakovosti  nadaljnjega 

razvoja velneške dejavnosti. 

S študijem velneških vsebin na naši šoli pridobite široko paleto teoretičnega znanja, ki je predpogoj za kakovostno 

razumevanje stroke in razpoznavno izvajanje storitev bodisi v turizmu, bodisi izven njega. Velnes namreč nudi 

zanimive zaposlitvene možnosti tako v turizmu kot izven njega. Delujete lahko v okvirih zdravilišč, velneških 

centrov, negovalne dejavnosti, lepotnih, kozmetičnih centrov, športa, zabavišč, hotelov, restavracij, križarjenj, 

medijev, razvoja destinacijskih programov in vsebin, trajnostnih projektov, dogodkov, prehrane, prodaje, 

svetovanja, lastnih podjetniških projektov in še marsikje… 

V nadaljevanju vam predstavljamo predmetnik študijskega programa Velnes, ovrednoten po evropsko 
primerljivem sistemu ECTS. 
 

Opombe:  
M – modul 
P – predmet 
D – druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje, 
diplomsko delo) 
 

PR – predavanja 
SV – seminarske vaje 
LV – laboratorijske vaje 
Katalogi znanja so pripravljeni za predmete (P) in druge sestavine 
študijskega progama (D).  
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ŠT. Ime modula/predmeta/druge sestavine Obvezno / 
izbirno 

Letnik Št. kontaktnih ur Št. ur 
prakse 

Skupno 
število ur 
štud. dela 

Kreditne 
točke 

PR SV LV Skupaj       

M1 KOMUNIKACIJA               460 15 

P1 Poslovno sporazumevanje in vodenje obvezno prvi  36 24 0 60 0 120 4 

P2 Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku  
(ang., nem.) 

obvezno prvi  24 36 0 60 0 
120 4 

P3 Strokovna terminologija v drugem tujem 
jeziku (ita., ang., nem., fr.) 

obvezno prvi  24 36 0 60 0 
120 4 

D1 Praktično izobraževanje: Poslovno 
sporazumevanje in vodenje 

obvezno prvi  0 0 0 0 100 
100 3 

M2 EKONOMIKA IN POSLOVANJE           0   600 20 

P4 Ekonomika in podjetništvo obvezno prvi  36 0 24 60 0 150 5 

P5 Poslovna informatika s statistiko obvezno prvi  48 0 24 72 0 150 5 

P6 Pravni predpisi obvezno prvi  48 12 0 60 0 150 5 

D2 Praktično izobraževanje: Ekonomika in 
poslovanje 

obvezno prvi  0 0 0 0 150 
150 5 

M3 TRŽENJE IN TURIZEM           0   600 20 

P7 Trženje storitev obvezno prvi  48 0 24 72 0 210 7 

P8 Uvod v turizem in destinacijski menedžment obvezno prvi  60 0 24 84 0 240 8 

D3 Praktično izobraževanje: Turizem in trženje 
storitev 

obvezno prvi  0 0 0 0 150 
150 5 

M4 VELNES           0   850 28 

P9 Velnes in velneška dejavnost obvezno drugi 48 0 60 108 0 210 7 

P10 Upravljanje in poslovanje velneških centrov obvezno drugi 48 0 60 108 0 210 7 

P11 Oblikovanje in trženje velneških proizvodov obvezno drugi 48 0 72 120 0 240 8 

D4 Praktično izobraževanje: Velnes obvezno drugi 0 0 0 0 190 190 6 

M5 ZDRAVO PREHRANJEVANJE  izbirno         0   810 27 

P12 Osnove zdravega prehranjevanja obvezno drugi 66 0 66 132 0 300 10 

P13 Kulinarika za vitalnost  obvezno drugi 54 0 78 132 0 300 10 

 D5 Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja 
in prehranjevanja 

obvezno drugi 0 0 0 0 210 
210 7 

M6 GIBANJE, TELESNE AKTIVNOSTI  izbirno         0   810 27 

P14 Osnove gibanja in športne aktivnosti obvezno drugi 66 0 66 132 0 300 10 

P15 Športna animacija in osebno trenerstvo obvezno drugi 54 0 78 132 0 300 10 

D6 Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja 
in gibanja 

obvezno drugi 0 0 0 0 210 
210 7 

M7 DUŠEVNI VELNES  izbirno         0   810 27 

P16 Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj obvezno drugi 66 0 66 132 0 300 10 

P17 Menedžment stresa in metode sproščanja obvezno drugi 54 0 78 132 0 300 10 

 D7 Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja 
in osebnostna rast 

obvezno drugi 0 0 0 0 210 
210 7 

M8 LEPOTNA IN TELESNA NEGA  izbirno         0   810 27 

P18 Principi lepotne in telesne nege ter higiene obvezno drugi 66 0 66 132 0 300 10 

P19 Stilno svetovanje in pravila vedenja obvezno drugi 54 0 78 132 0 300 10 

D8 Praktično izobraževanje: Lepotna in telesna 
nega 

obvezno drugi 0 0 0 0 210 
210 7 

P20 Prosto izbirni predmet izbirno prvi 36 0 36 72 0 150 5 

   Diplomska naloga obvezno drugi 0 0 0 0 0 150 5 
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Študijski program Velnes se bo izvajal v prostorih VSGT Maribor, na Zagrebški cesti 18 v Mariboru, praktične 

vsebine pa tudi v gospodarstvu. Organiziran bo kot redni in izredni tudij. 

Študij po programu traja 2 leti (120 KT po ECTS). Vsak letnik ima 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 

tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih 

oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih. 

Pogoji za dokončanje študija so opravljene vse obveznosti v okviru obveznih modulov (M1-M4) v obsegu 76 

kreditnih točk (KT), obveznosti v okviru enega izbirnega modula (M5-M8) v obsegu 27 kreditnih točk (KT), 

opravljen prosto izbirni predmet (5 KT) in klasičnao ali projektno diplomsko delo (5 KT). 

Po končanem študiju diplomant-ka pridobi  izobrazbo VI. stopnje in naziv  Organizator/ organizatorka poslovanja v 

velneški dejavnosti (org. posl. vel.). 

Ob rednem študijskem programu je potrebno predstaviti še drugo novost oziroma možnost  za usvajanje znanja in 

izkušenj s področja velnesa, ki smo jih razvili in jih izvajamo prav tako LE na VSGT Maribor… 

 

PRVA certificirana usposabljanja V VELNEŠKI 

DEJAVNOSTI PRI NAS 

mag. Nataša ARTIČ, vodja mednarodne pisarne in praktičnega izobraževnaja 

Namenjena so vsem, ki želijo bolje spoznati filozofijo velnesa kot načina življenja ter tistim, ki ustvarjajo svojo 

kariero v velneški dejavnosti in jim dosedanji sistem ni dopuščal nadgrajevanja znanja in kompetenc. 
 

VSEBINA USPOSABLJANJ 

1. Osnove 
velnesa 
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2. Velneške 
storitve in 
tretmaji  

3. Osnove medicine in higiene 

4. Osnove gibanja 

5. Osnove zdravega prehranjevanja 

6. Osnove duševnega velnesa in 
sprostitve 

7. Oblikovanje in trženje velneških 
proizvodov 

8. Skrb za uporabnika 

9. Osnove znanj in veščin za osebno 
trenerstvo 

10. Oblikovanje vadbenih načrtov 

11. Osnove znanj s področja ohranjanja 
vitalnosti in mladosti 

                   VELNEŠKI MANAGER  (v pripravi) 

PRAKTIČNO IN ZANIMIVO ! 

Kdor je končal usposabljanje za velneškega 

informatorja, lahko nadgradi obstoječe znanje  in 

nadaljuje usposabljanje za  velneškega svetovalca in 

prav tako lahko velneški svetovalec opravi še tri 

dodatne module za naziv velneškega trenerja.  

Usposabljanje je ovrednoteno s kreditnimi točkami, kar 

omogoča priznavanje opravljenih vsebin tudi če se 

odločite za študij na Vl. stopnji za organizatorja 

poslovanja v velneški dejavnosti. 

 

 

Vpisni pogoji:  VELNEŠKI INFORMATOR: ni zahtev glede predhodne izobrazbe 

VELNEŠKI SVETOVALEC: dokončana V. stopnja 

VELNEŠKI TRENER: dokončana V. stopnja 
 

Več informacij v promocijski zloženki in na info@vsgt-mb.si . 

VELNEŠKI INFORMATOR 

VELNEŠKI SVETOVALEC 

VELNEŠKI TRENER 

mailto:info@vsgt-mb.si
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Praksa… 

mag. Nataša ARTIČ, vodja mednarodne pisarne in praktičnega izobraževnaja 

Praktično izobraţevanje 2011 

V zimskem obdobju se je začelo izvajati Praktično izobraževanje študentov drugih letnikov (PRI 3). Študentje 

morajo  do konca meseca februarja oddati tudi pisni izdelek za PRI 3, katerega sestavni del je tudi že osnovna 

zamisel o diplomski nalogi. Za olajšanje razmišljanja o pravi ideji in pripravi potrebne dokumentacije, je bila 17. 

januarja 2011 izvedena delavnica, na kateri je predavateljica Andreja Alič, podala osnovne smernice priprave za 

pisanje diplome in predstavila navodila za pripravo dispozicije diplomske naloge. V mesecu marcu bodo pri njej 

potekali tudi skupinski zagovori pisnih izdelkov za PRI 3.  

V mesecu februarju bomo na VSGT Maribor organizirali tradicionalni dogodek, na katerem študente povežemo z 

gospodarstvom. To je Poslovni stik, ki študentom omogoča navezovanje prvih stikov in pridobivanje informacij o 

možnostih izvajanja praktičnega izobraževanja v okviru posameznega podjetja, ki se s svojimi predstavniki udeleži 

Poslovnega stika in se na njem tudi aktivno predstavi. Ob tem spomnimo, da si študentje prvih letnikov morajo 

urediti delovno mesto za praktično izobraževanje že v mesecu februarju.   

 

 

 

Mobilnost študentov v letu 2011… 
 

V januarju smo objavili nov razpis za Erasmus dotacije za mobilnost prakse in študija, katerega rok za prijave 

poteče 7.2.2011. Študente opozarjamo, da pripravijo vloge skladno z razpisnimi navodili, saj bodo nepopolne 

vloge, žal zavrnjene.  

Tudi v tem študijskem letu prihaja več razpisanih delovnih mest iz toplejših držav kot sta Španija in Grčija. 

Študentje pa želijo odkrivati tudi nove destinacije in letos si tako kar štirje želijo tudi na Finsko. Po končanem 

razpisu, del katerega je tudi obvezno jezikovno preverjanje, bodo kandidati, ob  pomoči Erasmus koordinatorice 

na šoli, začeli urejati podrobne dogovore z destinacijo o terminu bivanja in delodajalcu.  Bistvena novost letošnjih 

mobilnosti je, da lahko na praktično izobraževanje v tujino do 1.6.2011 oddidejo le študentje drugih letnikov. Od 

1.6.2011 se lahko opravlja Erasmus mobilnost tudi na Hrvaško, po 1.5.2011 pa se sprostijo blokade, ki so bile 

povezane z mobilnostjo delovne sile tudi s sosednjo Avstrijo. Vsi, ki se zanimate za delo ali praktično izobraževanje 

v Avstriji, lahko v šolski mednarodni pisarni dobite več kontaktov za sezonsko delo v smučarskem središču 

Schladming. 
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Aktualno… 

…z zadnje seje Študijske komisije… 

Študijska komisija redno zaseda tudi v tekočem študijskem letu. Na preteklih sejah je reševala predvsem 

odprta vprašanja glede priloge k diplomi in uvedbe nove oblike diplomiranja z diplomskim projektom. 

Prav tako je prejela 308 vlog za dokončanje študija po starih programih in jih individualno obravnavala. 

Na osnovi sprejetja slednjih, so se v januarju izvajale tudi dodatne konzultacije pri izbranih predmetih. 

Študijska komisija poziva študente, da se udeležijo predstavitvene delavnice novih poti do diplome, kjer 

se bodo zbranim predstavili razpisani projekti in možnosti diplomiranja brez klasične diplomske naloge, 

le z izvedbo projekta in njegovim zagovorom. Projekt lahko poteka tudi kot skupinsko delo. Delavnica bo 

potekala v marcu ali aprilu. Podrobnejše informacije o tem bodo objavljene na spletni strani šole in na 

oglasni deski v šoli. 

…iz šolske knjiţnice… 

Šolska knjižnica vam nudi obilo zanimive strokovne literature, 

študijskega gradiva in aktualnih strokovnih revij. Na voljo sta vam 

tudi dva računalnika za brskanje po svetovnem spletu ali pripravi 

drugih potrebnih dokumentov za študij. Knjižnica je v ponedeljek 

odprta od 13.30 do 15.30 ure, v torek sredo in četrtek od 9.00 do 

11.00 ure, v petek pa uradnih ur ni.  
 

V knjižnici se vrši tudi tehnični pregled diplomskih nalog.  V tehnični pregled se lahko preda diplomska 

naloga, ki je natisnjena v skladu z navodili, spiralno zvezana  in podpisana s strani mentorja kot ustrezna, 

oziroma pripravljena za končni tehnični pregled. Diplomska naloga se lahko v tehnični pregled pošlje tudi 

v elektronski obliki in sicer s strani mentorja, z njegovega elektronskega naslova na elektronski naslov 

knjižnice (knjiznica@vsgt-mb.si). Ustrezna, aktualna navodila za oblikovanje diplomskih nalog in drugih 

pisnih del na VSGT Maribor, so na voljo na spletni strani šole, v rubriki »Diplomske naloge«, oziroma v 

knjižni obliki kot Priročnik, v šolski knjižnici.  

Ob četrtkih od 12.00 do 14.00 ure lahko v šolski knjižnici dobite tudi vrstilec DK, ki ga potrebujete v 

diplomski nalogi. Za določitev DK morate s seboj prinesti izpolnjeno ključno dokumentacijsko 

informacijo (KDI) iz diplomske naloge, vključno z izvlečkom. V kolikor si ga ne pridobite predhodno, ga 

dobite ob tehničnem pregledu diplomske naloge. 

Izkoristite prosti čas na šoli tudi za obisk knjižnice in se seznanite z aktualno strokovno literaturo in 

periodiko ter aktivno spremljajte dogajanje na področju gostinstva, hotelistva, turizma in velnesa. 

 

                              

mailto:knjiznica@vsgt-mb.si
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Obvestila… 
Vabilo na TURIZMIJADO, srečanje študentov 

turizma vseh drţav bivše Jugoslavije 

 

Turizmijada predstavlja največje srečanje študentov turizma, hotelskega 

managementa in strok povezanih s turizmom, na območju nekdanje 

Jugoslavije. Glavni cilji srečanja so druženje, izobraževanje ter izmenjava 

izkušenj in tekmovanje v športnih aktivnostih. Do sedaj je svoje sodelovanje 

potrdilo skupaj že 20 fakultet iz Novega sada, Opatije, Dubrovnika, Kotorja, Bara, Beograda, Trebinja, Ohrida, 

Portoroža, Bleda, Skopja, Petrovca, Zagreba, Trsta in Cetinja. Turizmijado 2011 bo zaznamovalo tudi tekmovanje v 

pripravi spletnih portalov mest udeležencev, v smislu »Online Travel Agency«. Tekmovanje podpira črnogorska 

domena .me, kar pomeni, da bo spletni naslov našega mesta,v kolikor se prijavimo za udeležbo, Maribor4.me.  
 

Potrebno je poudariti, da ne gre zgolj za tekmovanje, ampak za druženje, izmenjavo in pridobivanje novih 

izkušenj, bogat zabavni, športni in izobraževalni program ter možnost, da se vaša lastna podjetniška ideja, po 

tekmovanju, razvije v zgodbo o uspehu. Študenti VSGT, ki ste pripravljeni aktivno sodelovati v tekmovanju, pošljite 

osnutek vašega poslovnega načrta na maribor4me@gmail.com. Izbrali bomo najbolj perspektivnega in mu nudili 

podporo v smislu mentorstva. Poslovne načrte oddajte do 1.3.2011! 
 

Čas prijave za vse, ki se želite udeležiti druženja na Turizmijadi, je od 1.2. do 28.2.2011. Izpolnjene prijavnice 

pošljite na elektronski naslov (maribor4me@gmail.com) ali oddajte v šolski knižnici. Plačilo akontacije v višini 79 € 

bo potekalo, po predhodnem dogovoru, 28.2. na VSGT Maribor. Podrobnejše informacije najdete v študentskem 

kotičku, šolski knjižnici ali na spletnem naslovu http://www.turizmijada.com/ ter e pošti maribor4me@gmail.com.  

 

Ne pozabite… 
 

Vse informacije, povezane s študijem ali aktualnim dogajanjem na šoli, najdete na spletni strani šole 

www.vsgt-mb.si. Spletna stran je namenjena vam! Zato raziskujte vsebine, iščite informacije in 

upoštevajte napisane uradne ure referata, knjižnice, mednarodne pisarne, govorilne ure predavateljev in 

druga pomembna obvestila. 

NOVO ! Gremo s časom naprej in radi smo vam blizu. Zato je VSGT prisotna tudi na FACEBOOKu. 

Poiščite nas… 
 

Dobrodošli so tudi predlogi izboljšav spletnih vsebin in sodelovanje pri oblikovanju vsebin revije 

Gost.ART. Svoje ideje lahko predstavite v šolski knjižnici, v čas uradnih ur. 

UPOŠTEVAJTE KODEKS OBNAŠANJA na VSGT Maribor in tudi s tem naredite pomemben korak k 

oblikovanju lastne profesionalne podobe. 
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