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UVODNIK 

Spoštovane študentke in študenti, 

pred nami je mesec, v katerem bo na naši šoli vzdušje še bolj živahno. V 

petek in v soboto (10. in 11. februarja) bodo potekali na VSGT Maribor 

informativni dnevi, ko se bomo predstavili potencialnim študentom, med 

katerimi bodo zagotovo tudi tisti, ki se nam bodo v oktobru pridružili na 

Zagrebški 18. 

Zaključilo se je zimsko izpitno obdobje, ki prinaša poletni semester, v 

katerem bodo po napornih dnevih in nočeh študija predavanja ponovno 

več kot dobrodošla. Študenti prvih letnikov (Gostinstvo in turizem ter 

Velnes) ste se že vključili v dogajanje na šoli, študenti drugega letnika pa 

celotno »sceno« že izvrstno poznate in veste, kaj pričakujemo od vas. 

Veseli nas, da vas je veliko takih, ki nam ob različnih dogodkih, ki jih 

prireja šola, priskočite na pomoč, ostale pa izzivamo, da se vključite v 

aktivnosti, ki jih ponuja šola, saj je na ta način mogoče pridobiti ogromno 

izkušenj in spoznati, v katero smer se vrti svet gostoljubja. 

 

mag. Helena Cvikl 

direktorica VSGT Maribor 
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KAJ SE JE DOGAJALO? 

Pomembnejši dogodki med oktobrom 2011 in februarjem 2012 

DAN MENTORJEV (11. 1. 2012) 

 V sredo, 11. 1. 2012, je na VSGT Maribor potekal Dan mentorjev 

praktičnega izobraževanja VSGT Maribor 2012. Vsakoletni dogodek je 

namenjen krepitvi sodelovanja med šolo in gostinsko-turističnim 

gospodarstvom ter nenehnemu dvigovanju kakovosti praktičnega 

izobraževanja študentov VSGT Maribor. Vabilu na letošnji dogodek se je 

odzvalo izjemno število mentorjev praktičnega izobraževanja iz največjih 

in najuspešnejših podjetij iz vseh slovenskih regij.  

SPREJEM ŠTUDENTOV VSGT PRI ŽUPANU (12. 12. 2011) 

V ponedeljek, 12. decembra 2011, so se študenti Višje strokovne šole za 

gostinstvo in turizem Maribor Simon Černe, Katja Golubič, Daša Režonja, 

Matija Sadek in Ivan Jeger udeležili sprejema pri mariborskem podžupanu 

Milanu Miklu, ki je študentom čestital za letošnje uspehe na tekmovanjih, 

kjer so ponovno dokazali, da so na področju gostinstva in turizma izvrstno 

strokovno usposobljeni, kar pričajo njihovi dosežki z nacionalnih in 

mednarodnih tekmovanj, kjer nizajo uspeh za uspehom. 

CHRISTMAS IN EUROPE (1. - 7. 12. 2011) 

Tradicionalni dogodek združenja AEHT – Christmas in Europe je letos med 

1. in 7. decembrom v hrvaški prestolnici gostila Srednja hotelska in 

turistična šola Zagreb. 22 evropskih šol je predstavljalo nacionalne božične 

običaje in kulinariko svoje države. Dogodka so se kot predstavniki naše 

šole udeležili študenti Katarina Brence, Saša Frelih, Dominik Kuzma in 

Drago Kajtna z mentorico Mojco Polak. Poleg mariborske božične stojnice 

smo predstavniki v narodnih nošah pozdravljali Zagrebčane skozi povorko, 

ki se je vila po centru Zagreba. Prav tako smo na evropskem bifeju s 

štajerskimi kulinaričnimi posebnostmi javnosti približali naše okuse. Pri 

predstavitvi kulturnih točk so študenti navdušili z glasbeno točko. Božični 

duh in mladostna energija so pač najboljša najava za prihajajoče praznike. 
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POSLOVNI STIK IN PREDSTAVITEV KARIERNEGA CENTRA VSGT MARIBOR Z 

BORZO DELA 2011 (25. 11. 2011) 

V Veliki dvorani Narodnega doma v Mariboru se je odvijal letošnji (sicer pa 

že od leta 2005 tradicionalni) dogodek Poslovni stik s predstavitvijo 

Kariernega centra VSGT Maribor ter Borzo dela. Dogodek je bil namenjen 

študentom prvega in drugega letnika ter diplomantom. Ponudbo prostih 

mest je predstavilo 19 podjetij, razgovore za različne oblike popolnitve 

delovnih mest pa je opravilo več kot 200 študentov. Odzivi predstavnikov 

podjetij so bili pozitivni, saj so se naši študenti izkazali za dobro 

podkovane v praktičnem kot v teoretičnem znanju. Dogodek je popestrila 

raznovrstna kulinarična ponudba, s katero so nas presenetili študenti VSGT 

z mentorico Mojco Polak. 

ZLATO, SREBRO IN BRON (7. - 11. 11. 2011) – vrhunski nastopi študentov 

VSGT Maribor na strokovnih tekmovanjih v sklopu AEHT konference v 

Haagu 

Zlata medalja s področja hotelskega managementa – Simon Černe, VSGT 

Maribor, mentorica dr. Tanja Lešnik Štuhec. Srebrna medalja s področja 

recepcijskega poslovanja – Katja Golubič, VSGT Maribor, mentorica Iris 

Kociper Haas. Bronasta medalja s področja bariste – Nataša Prelog, VSGT 

Maribor, mentorja Gorazd Halič in Mojca Polak. Priznanje s področja 

turistične promocije – Daša Režonja, VSGT Maribor, mentorica dr. Tanja 

Lešnik Štuhec. Izvrstni rezultati z odličnim izkupičkom medalj študentov 

VSGT Maribor s pravkar minule konference največjega evropskega 

združenja hotelirskih in turističnih šol ter fakultet - AEHT, ki je med 7. in 

11. novembrom potekala v nizozemskem Haagu, znova dokazujejo visoko 

raven strokovne usposobljenosti, pravih usmeritev in ekipnega duha, ki ga 

mesto Maribor še kako potrebuje v času projektov, ki so pred vrati. 

ELIZABETH INESON NA VSGT MARIBOR (25. in 26. 10. 2011) 

V torek, 25. oktobra in v sredo, 26. oktobra je na VSGT Maribor potekal 

seminar z naslovom Razvojne povezave med izobraževalnimi institucijami 

in gostinsko-turističnim gospodarstvom z namenom pospeševanja razvoja 

menedžmenta, katerega predavatelja sta bila dr. Elizabeth Ineson z 

Manchester Metropolitan University in mag. Miha Lesjak s Fakultete za 

turistične študije Portorož pri Univerzi na Primorskem. Brezplačni dvodevni 

seminar se je izvedel na osnovi mednarodnega sodelovanja Višje strokovne 
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šole za gostinstvo in turizem Maribor s FH fundacijo - La Fondation pour la 

Formation Hôtelière. Udeleženci, aktivni v gostinsko-turističnem 

gospodarstvu, so se aktivno vključevali v razne študije primerov iz stroke. 

Verjamemo, da bo podobnih dogodkov v prihodnje še več, saj želimo 

zagotoviti večjo odličnost in povezavo med izobraževanjem in delodajalci. 

COUPE GEORGES BABTISTE (24. - 27.10. 2011) 

Študent Aleksander Zavec se je letos pod mentorstvom Gorazda Haliča 

udeležil prestižnega in zelo zahtevnega tekmovanja Coupe Georges 

Babtiste. Tekmovanje je potekalo med 24. in 27. oktobrom v mestu 

Waterford. Irska je kot organizatorka gostila tekmovalce na Waterford 

Institute of Technology – Tourism and Hospitality center. Aleksander je 

slovenske barve dobro zastopal in osvojil skupno četrto mesto na 

evropskem nivoju. 

GOSTINSKO-TURISTIČNI ZBOR (11. - 13. 10. 2011)  

Na letošnjem Gostinsko-turističnem zboru v Čatežu je VSGT Maribor 

sodelovala v tekmovanju Euroskills in pripravi jedi po naročilu (magic box). 

Študent Ivan Jeger je dosegel drugo mesto med kuharji tekmovanja 

Euroskills, Matija Sadek pa je na tekmovanju v pripravi jedi po naročilu 

prejel bronasto medaljo. Iskrene čestitke. 

 Matija Sadek, študent VSGT 

TIME FOR ECO (6. - 8. 10. 2011)  

Med 6. in 8. oktobrom je na šoli potekal mednarodni seminar Time for Eco, 

ki smo ga izvedli s podporo mednarodnega združenja AEHT. Osrednja 

predavanja so bila namenjena analizi vključevanja ekoloških živil v 

gastronomijo. Prav tako je bila pozornost namenjena vinom, pridelanih iz 

ekološkega grozdja, ki smo jih degustirali v sklopu delavnice. 
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PRVI ŠTUDIJSKI DAN (3. 10. 2011)  

V ponedeljek, 3. oktobra 2011, so se študenti prvega letnika programa 

Gostinstvo in turizem ter študenti novega študijskega programa Velnes v 

Dvorani Udarnik na Grajskem trgu 1 v Mariboru spoznali z dogajanjem na 

bodoči izobraževalni ustanovi, Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem 

Maribor (VSGT). 

Novopečenim brucom, ki jih je nagovoril tudi mariborski podžupan Milan 

Mikl, so predstavniki šole opisali potek dejavnosti na šoli, predstavljena je 

bila nova oblika diplomiranja – projektna diplomska naloga, študenta Daša 

Režonja in Bojan Černelč, letošnja dobitnika zlate medalje na tekmovanju 

Eurhodip, pa sta predstavila udeležencem svojo zmagovalno inovacijsko 

nalogo. 

Prvi študijski dan sta v atriju Vetrinjskega dvorca sklenila ogled izvedbe 

projektne diplomske naloge in degustacija študentskega street fooda. 

 

KAJ SE (BO) DOGAJA(LO)? 

 
10. in 11. februarja bodo na šoli potekali informativni dnevi 2012 na temo 

Vrtiljak čutil na VSGT Maribor. 

Študenti VSGT se bodo v februarju pomerili na internem tekmovanju 

Inovativni štajerski prigrizek. 

V februarju bo objavljen razpis za nagrado Marianne Muller Award. 

V marcu in aprilu bodo potekala tekmovanja na različnih predmetnih 

področjih. 

Kandidati bodo ponovno opravljali praktične dele mojstrskih izpitov. 

V aprilu bo v mestu Sziget na Madžarskem potekal INTERNATIONAL 

PARTNERSHIP ECO-VET CONFERENCE. 

V maju nas čaka podelitev diplom in izbor Ambasadorja gostoljubja 2011.  
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UTRINKI 

        
1. študijski dan      GTZ Čatež 

     

Študenti v akciji                Študenti v kleti Dveri Pax 

        
Poslovni stik 2011    Poslovni stik 2011 

    
Razstava na VSGT     Dan mentorjev 2012 
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OBISK FORUMA BODOČIH VODIJ V 

LJUBLJANI 

V sklopu Convente 2012, regionalne poslovne borze kongresnega turizma za 

območje jugovzhodne Evrope, je potekal Forum bodočih vodij (Future Leaders 

Forum), ki je privabil študente različnih študijskih smeri iz Slovenije in iz tujine z 

enako vizijo za prihodnost: po končanem študiju ustvariti kariero na področju 

kongresnega in poslovnega turizma. 

Conventa je največja poslovna borza kongresnega turizma za območje 

jugovzhodne Evrope, ki je letos potekala že četrto leto in je velika pridobitev za 

razvoj kongresne dejavnosti v Sloveniji. Za izvedbo Convente je zaslužen Zavod – 

Kongresnoturistični urad Slovenije, še posebej njegov direktor Miha Kovačič, ki si 

že dolga leta prizadeva za prepoznavnost Slovenije kot kongresne destinacije. 

Vse dejavnosti v okviru te borze, izobraževalne in poslovne, so letos potekale 

med 17. in 19. januarjem. Za zaposlene s področja poslovnega turizma sta bila 

aktualna drugi in tretji dan, ko so se v razstavljalni dvorani Gospodarskega 

razstavišča v Ljubljani srečali domači in tuji ponudniki s potencialnimi kupci 

njihovih storitev. Da se Slovenija vse bolj uveljavlja kot destinacija kongresnega 

turizma, kažejo podatki, da se število razstavljavcev iz leta v leto veča; letos se jih 

je udeležilo že 142. 

   

Forum bodočih vodij je potekal prvi in drugi dan Convente in je bil zasnovan na 

medsebojni komunikaciji predavateljev in slušateljev – študentov. Na forum so bili 

vabljeni mnogi govorniki, od vrhunskih evropskih strokovnjakov s področja 

poslovnega turizma, ki so dolga leta opravljali ali še opravljajo najvišje funkcije 

pri organizaciji največje poslovne borze v Evropi IMEX, v zvezah kot je ICCA, do 

mlade slovenske raziskovalke, ki skrbi za organizacijo in izpeljavo Convente. 

Predavatelji so vzpodbujali predvsem debate o prihodnosti kongresnega turizma, 

saj jih je zanimalo mnenje študentov, ki smo prihodnost te dejavnosti. Prav tako 

so se vodje Foruma dotaknili teme kongresnega turizma v Sloveniji. Zanimalo jih 

je predvsem, katere so po mnenju študentov njegove pomanjkljivosti in prednosti 

ter potencial njegovega nadaljnjega razvoja. Po končanih predavanjih so študente 

razdelili v skupine in jim zadali nalogo oziroma izziv, in sicer, da izoblikujejo 
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marketinški/promocijski načrt, kako privabiti otroke in mladostnike, stare od 

osem do sedemnajst let, na Svetovno prvenstvo v sabljanju, ki bo potekalo 

avgusta 2012 na Portugalskem. Naloga je bila zelo zahtevna, saj so morali 

študentje poleg kreativnih zamisli upoštevati tudi finančne omejitve.  

Drugi dan Foruma so potekale predstavitve projektov in razglasitev zmagovalcev, 

ki so dobili prestižno nagrado – članstvo v MPI. Po podelitvi so si študentje 

ogledali tudi poslovni del Convente.  

 

S sošolko Katjo Golubič sva se na pobudo predavateljice Iris Kociper-Haas 

udeležili tega enkratnega dogodka, ki nama bo zagotovo ostal v lepem spominu 

še mnoga leta, saj sva prvič osebno spoznali vodilne evropske strokovnjake s 

področja organiziranja poslovnih srečanj, ki so nama zaupali svoje dolgoletne 

izkušnje s področja kongresne dejavnosti, opisali podjetja in organizacije, kjer 

delujejo, ter dali dragocene nasvete, ki nama bodo pomagali na bodočih 

poslovnih poteh. Spoznali sva tudi veliko študentov, s katerimi smo, predvsem 

med ''coffee breaki'', razpravljali o političnem stanju v Sloveniji, ki ključno vpliva 

na razvoj turizma, in o naravnih potencialih za še uspešnejši razvoj kongresne 

dejavnosti, ki jih Slovenija zagotovo ima, vendar se bomo morale generacije, ki 

bomo v bližnji prihodnosti vstopile v poslovni svet turizma, zelo truditi, da bodo 

naložbe turističnih podjetij še bolj trajnostno usmerjene in predvsem družbeno 

odgovorne, torej bodo prinesle korist širšemu spektru družbe, saj lahko le na ta 

način kongresni turizem postane poglavitna dolgoročna gospodarska panoga na 

Slovenskem.  

Po končanem Forumu sva si ogledali stojnice razstavljalcev, kjer sva opazili tudi 

stojnici Term Maribor in Športnega centra Pohorje ter si ogledali, kako v realni 

situaciji poteka ''face to face'' poslovanje med kupci in ponudniki.  

Čas, ki sva ga preživeli v Ljubljani, sva izkoristili tudi za obisk hostla Celica, ki 

ima zelo specifično zgodovino – včasih je bil v tej stavbi zapor – in njegov 

specifični notranji dekor, saj je vsaka soba v stavbi unikatno opremljena.  Nad 

hostlom sva bili navdušeni in se bova vanj z veseljem še kdaj vrnili, če naju bo 

pot za več dni zanesla v Ljubljano. V večernih urah sva si po celodnevnih 

predavanjih privoščili sprehod ob Ljubljanici, kjer sva presenečeni ugotovili, da 

Ljubljana v večernih urah ni nič kaj bolj živahna od Maribora.  

 

Janja Panič in Katja Golubič, študentki 2. letnika VSGT Maribor 



10 
 

ZLATO, SREBRO IN BRON 

Vrhunski nastopi študentov na strokovnih tekmovanjih

   

     

AEHT (Association Européenne des Ecoles d'Hôtellerie et de Tourisme) je 

elitno evropsko združenje 340 hotelirskih in turističnih šol iz 44 evropskih 

držav, čigar cilj je povezovanje in komunikacija med evropskimi hoteli in 

turističnimi šolami, spodbujanje izmenjav med študenti in učitelji ter 

promocija turizma v evropskem prostoru z organiziranjem mednarodnih 

seminarjev, konferenc in tekmovanj. 

Visoka zahtevnost tekmovanj, obvezno sporazumevanje v tujih jezikih, 

sposobnost timskega razmišljanja ter mednarodne komisije so skupni 

imenovalec vseh tekmovanj na AEHT konferenci, ki se vsako leto odvija v 

drugi državi. 

V sklopu letošnje AEHT konference v Haagu med 7. in 11. novembrom, ki 

se je je udeležilo več kot 600 uglednih udeležencev, med katerimi so bili 

največji strokovnjaki s področja hotelirstva, direktorji, predavatelji, 

profesionalci iz turističnega gospodarstva ter študenti srednjih, višjih in 

visokih šol za gostinstvo, hotelirstvo in turizem, je potekalo tekmovanje, ki 

so se ga skupaj z več kot 300 evropskimi tekmovalci udeležili tudi študenti 

Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor.  

Katja Golubič je tekmovala s področja recepcijskega poslovanja, Nataša 

Prelog s področja bariste in Daša Režonja s področja turistične promocije. 

Simon Černe je tekmoval s področja hotelskega menedžmenta, ki je 

najzahtevnejše tekmovanje konference in prekosil v znanju svoje 

sotekmovalce. Vsak izmed tekmovalcev je dokazal visoko raven strokovne 

usposobljenosti, kar je zagotovo posledica izvrstnih predavateljev in 
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mentorjev dr. Tanje Lešnik Štuhec, Iris Kociper Haas, Mojce Polak in 

Gorazda Haliča ter vsestranske podpore direktorice Višje strokovne šole za 

gostinstvo in turizem Maribor mag. Helene Cvikl. 

Študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor so se prvič 

udeležili AEHT tekmovanja leta 2003, od takrat so se ga udeležili vsako 

leto in do danes poželi številne uspehe, kar dokazujejo s petimi priznanji, 

posebno nagrado komisije, petimi bronastimi, tremi srebrnimi in petimi 

zlatimi medaljami. 

Gostitelji letošnje konference so se letos izkazali z že pregovornim 

nizozemskim gostoljubjem in dobro voljo. V oranžno barvo so oblekli celo 

tematski večer, kjer so udeleženci uživali v nacionalni kulinariki in pestri 

animaciji. Konferenco je spremljal tudi zelo zanimiv družabni program. Ta 

je med drugim zajemal tudi ogled Amsterdama in razvpite tovarne piva 

Heineken, ki je prisotne navdušila s številnimi atrakcijami in celovitim 

turističnim produktom. 

Naši letošnji uspehi in pretekli odlični rezultati s tekmovanj so dokaz, da 

se študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor 

izobražujejo v skladu z mednarodnimi strokovnimi standardi. Predavatelji, 

ki se poleg študentov tudi sami udeležujejo mednarodnih izmenjav, svojo 

strokovno usposobljenost dokazujejo tudi s članstvom v mednarodnih 

strokovnih komisijah. Študenti in njihovi mentorji sodelujejo v številnih 

mednarodnih projektih, sledijo trendom ter novostim na področju 

gostinstva in turizma ter s svojimi dosežki Višjo strokovno šolo za 

gostinstvo in turizem Maribor postavljajo ob bok najelitnejšim evropskim 

gostinskim, hotelirskim in turističnim šolam.  

Zlata medalja s področja hotelskega managementa – Simon Černe, mentorica dr. 

Tanja Lešnik Štuhec. 

Srebrna medalja s področja recepcijskega poslovanja – Katja Golubič , mentorica 

Iris Kociper Haas. 

Bronasta medalja s področja bariste – Nataša Prelog, mentorja Gorazd Halič in 

Mojca Polak. 

Priznanje s področja turistične promocije – Daša Režonja, mentorica dr. Tanja 

Lešnik Štuhec.                                                                   
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MEDNARODNO TEKMOVANJE V 

STREŽNIH VEŠČINAH Coupe Georges 

Baptiste 2011 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor se je tudi letos 

udeležila prestižnega evropskega tekmovanja Georges Babtiste Cup 2011 v 

strežnih veščinah. Tekmovanje, ki zahteva znanje iz svetovne 

gastronomije, enologije in poznavanja močnih alkoholnih pijač, mešanja 

koktajlov, priprave jedi pred gosti in poznavanje priprave sladic, je eno 

najzahtevnejših tekmovanj v gostinski stroki. Že 50. tekmovanje po vrsti je 

letos gostil tehnološki inštitut Waterford na Irskem.  

Prestižna nagrada Georges Baptiste obstaja že petdeset let, vse odkar so 

predavatelji gostinskih in hotelirskih šol Francije sklenili, da se zaradi 

motivacije mladih gostincev in ohranjanja ter poudarjanja kulture strežnih 

veščin organizira tekmovanje v spomin na človeka, ki ima v stroki 

gostinstva izjemen pomen.  

Cup Georges Baptiste velja danes med vsemi tekmovanji v strežnih 

veščinah še vedno za enega najtežjih preizkusov. Iz vsake države se ga 

lahko udeleži le en tekmovalec, ki se tekmovanja lahko udeleži enkrat kot 

študent in drugič kot profesionalec, nato nima več možnosti za ponovni 

nastop. Ta ekskluzivnost privabi med tekmovalci iz celega sveta veliko 

zanimanja. 

  

Aleksander Zavec 



13 
 

Tekmovalci so se na tokratnem tekmovanju pomerili v razkosavanju 

perutnine, filiranju rib, mešanju pijač, poznavanju vina in žganja, 

flambiranju sladice in prevzemu naročila. Višja strokovna šola za 

gostinstvo in turizem Maribor je za svojega predstavnika izbrala študenta 

Aleksandra Zavca, ki je dokazal svoje znanje na šolskem predtekmovanju, 

ki poteka v treh izbranih disciplinah, zastopanih tudi na tekmovanju 

Georges Baptiste. Prav tako mora kandidat dobro govoriti angleški ali 

francoski jezik, ki sta tudi uradna jezika tekmovanja. Tekmovalci iz 

francosko govorečih držav na tekmovanju uporabljajo le angleški jezik in 

tekmovalci iz angleško govorečih držav le francoski jezik. Aleksander 

Zavec je barve Slovenije dobro zastopal in dosegel četrto mesto na 

evropski ravni.  

Študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor dosegajo 

tudi na tekmovanjih Georges Baptiste odlične uspehe. Do danes so dosegli 

prvo mesto v Parizu, drugo mesto v Lizboni in dvakrat tretje mesto (Madrid 

in Varšava). Dobri rezultati nas vsako leto motivirajo za nadaljnje delo. 

Tekmovanje Georges Baptiste 2012 naslednje leto organizira in gosti 

Japonska, kar pomeni, da bo tekmovanje potekalo tako na evropski kot na 

svetovni ravni.  

ZNAČILNOSTI TEKMOVANJA GEORGES BAPTISTE CUP 

Pokal Georgesa Baptista je zasnovan zelo tradicionalno.  

Tekmovanje oziroma merjenje spretnosti in znanj poteka po merilih 

klasične francoske strežbe v osmih disciplinah, na katerih temelji svetovna 

gastronomija.  

Posamezni tekmovalec mora pred gosti prikazati obvladovanje številnih 

veščin: flambiranje, razkosavanje, mariniranje, filiranje, mešanje koktajlov, 

svetovanje in kombiniranje vina k jedem. Posamezne discipline so običajno 

tudi obarvane z značilnostmi države gostiteljice tekmovanja. Nastop na 

tekmovanju zahteva tudi eleganco, urejenost, retorične sposobnosti, 

razgledanost in omiko ter ostale veščine, ki jih mora imeti vsak uspešen 

gostinec. Hkrati je pri tako strnjenem in zahtevnem tekmovanju nujno še 

obvladovanje koncentracije. Tekmovalec tekmuje v angleškem oziroma 

francoskem jeziku.  
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Tekmovanja za to cenjeno nagrado potekajo v Franciji že od leta 1961 v 

spomin na  Georgesa Baptista, izvrstnega strežnega strokovnjaka, ki ima v 

gostinski stroki neizbrisen sloves. Organizirati so jih začeli predavatelji 

francoskih gostinsko-hotelirskih šol, da bi motivirali mlade gostince in 

poskrbeli za ohranjanje in poudarjanje kulture strežnih veščin. V 

organizacijskem odboru je 34 članov, ki prihajajo iz vrst strokovnih 

predavateljev ter francoskih gostinsko-turističnih delavcev. Med člani 

odbora je tudi prvi zmagovalec s tega tekmovanja, gospod Gerard 

Brosseau, ki je častni predsednik ene od komisij. Nacionalno tekmovanje 

gostinskih, hotelirskih in turističnih šol iz celotne Francije organizirajo od 

leta 1975, v širšem evropskem merilu pa od leta 1991. Leta 2003 je prvič 

potekalo tekmovanje tudi v svetovnem merilu.  

Klasičen način priprave jedi in pijač, ki danes doživlja preporod, pomeni 

ohranjanje in negovanje zimzelenih receptur ter postopkov, kar predstavlja 

v času nezadržne globalizacije pomembno varovalo. Omogoča, da lahko 

kjerkoli v svetu užijemo jed ali pijačo znane kakovosti in okusa.  

Sicer pa se tudi zaposleni v gostinstvu že zavedajo, da zahteve gostov 

presegajo samo potrebo po dobri hrani in pijači. Sodobni gostje si namreč 

želijo tudi posebne pozornosti, izjemen ambient in inventar ter atraktivno 

postrežbo. Hkrati pa s takim načinom ponudbe pospešujemo prodajo, 

dvigujemo kakovostno raven ter ime gostinskega obrata ter tako 

dosežemo tudi nadpovprečen ekonomski učinek. Gostinstvo kot ena od 

storitvenih dejavnosti, ki s svojo enogastronomsko privlačnostjo 

sooblikuje in ohranja turistične destinacije in njene posebnosti, ima 

neupravičeno podcenjeno veljavo. Gostinski poklici so pri nas v preteklem 

obdobju izgubili ugled in spoštovanje, ki so ga deležni v enogastronomsko 

visoko razvitih državah.  

Obvladovanje strežnih veščin je nedokončana zgodba, saj se dober natakar 

v njih uri vse življenje ter tako oblikuje svoj stil. VSGT Maribor z udeležbo 

na številnih priznanih mednarodnih tekmovanjih ter s svojim strokovnim in 

izobraževalnim delom kot pomemben člen oblikuje strokovne standarde in 

samozavest pomembnemu delu slovenskega gostinskega kadra.  

 

Predavatelja Gorazd Halič in Mojca Polak                                          
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PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 

VIVA LA FIESTA… ali opravljanje prakse na Menorki 

Animafest experience je podjetje, ki se ukvarja z iskanjem študentov kot 

delovno silo v Španiji. Odkar je pred petnajstimi leti začelo delovati, je z 

njimi v hotelih in resortih po celotni Španiji našlo prakso in profesionalne 

misije že 5000 študentov. Vsako leto imajo na voljo več mest za delo, po 

zaslugi partnerjev imajo na voljo vsaj 250 hotelov in resortov. Študente 

pritegnejo z zanimivo promocijo, ponuditi študentom nekajmesečno 

bivanje v tujini, kar je za mlade v večini zelo dobra izkušnja in učenje 

španščine. Nasplošno ponujajo dela kot so delo v kuhinji, v baru, na 

recepciji, v spa in wellness centrih, klicnih centrih ter v restavracijah. 

Spletna stran je lepo urejena in zanimiva ter doseže svoj namen, pritegniti 

mlade. Na spletu lahko med drugim najdemo podatke o španskem jeziku, 

kulturi, hrani, nočnem življenju, turizmu in več. Pri Animafest experience 

imajo zaposlene ljudi, ki skrbijo za promocijo tako, da se pojavljajo in 

predstavljajo na šolah. Skupaj s sošolci smo si prakso poiskali prav s 

pomočjo Animafesta. 

 

MENORKA, BALEARSKI OTOKI, ŠPANIJA 

Balearski otoki so otoška skupina v zahodnem delu Sredozemskega morja. 

Politično so del Španije, v kulturno-jezikovnem pogledu pa spadajo h 

katalonskim deželam. Glavni otoki so:Majorka (kat. in špan. Mallorca) na 

severovzhodu, Menorka na sredini, Ibiza (katalonsko Eivissa) in Formentera 

na jugu. Otoki so združeni v Balearsko avtonomno skupnost, ki meri 

5014 km2 in ima 846.000 prebivalcev. Menorka je čudovit zelen otok s 

prekrasnimi plažami in kristalnim turkiznomodrim morjem in je zaščiten 

biorezervat, ki nudi idealno osnovo za razvoj turizma v harmoniji z naravo. 

Značilne živali so rdeče krave in črni pasemski konji, otok pa premore tudi 

redke sorte želv. Ko na Menorki povprašujete po kulinariki, ne bodo zatajili 
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svojih slovitih sirov, načinov priprave rib in gina Xoriguer, s katerim se 

okusno hrano tudi zaokroži. Otok je znan po najbolj romantičnih sončnih 

vzhodih in zahodih, ponaša pa se tudi z bogato kulturno in naravno 

dediščino. Glavno mesto Mahon se lahko pohvali z neverjetnim 

pristaniščem, ki ga krasi skalovje, na katerem so posute hiške, zgrajene v 

času angleške vladavine. Tako se na otoku čuti angleški pridih, tudi v 

turizmu. Drugo največje mesto Ciutadella bi lahko primerjala kar z našim 

mnogo manjšim Piranom. Skrivnostne ozke uličice, kavarne in veliki mlini 

sredi mesta te odpeljejo v zgodovino. 

Načeloma je na otoku glavni vir preživljanja turizem. Sanjske plaže, kopica 

hotelov, morje, razni športi, kulturna in naravna dediščina in bogata 

zgodovina so dejavniki, s katerimi otok v turizmu tudi trži. 

DELO 

Delala sem 5 dni v tednu po 8 ur dnevno, delovni čas je bil dvo- ali 

troizmenski. Najprej sem dva meseca delala v S'Algar hotelu, v baru, kjer 

se je ob večerih nabralo od 600 do 800 gostov. Delo je bilo zelo naporno, 

saj je bila temperatura izredno visoka, dela pa veliko. Oblečenim v dolge 

črne hlače in veliko belo srajco nam je bilo zelo vroče, saj je visoko 

temperaturo spremljala tudi neusmiljena vlaga v zraku. Moje delo v 

S'Algaru je zajemalo pripravljanje miz, pomivanje posode, pobiranje 

kozarcev z miz in komuniciranje z angleško govorečimi gosti. Zadnji 

mesec sem delo opravljala v Carema Siesta Playa, v hotel-apartmajih, v 

baru in restavraciji ter tudi v pralnici. Na delo hodila 3 krat na dan, vsakič 

po 2 ali 3 ure, ob zajtrkih, kosilu in večerji. Delo v Carema Siesta Playa se 

ni močno razlikovalo od zgoraj omenjenega hotela, vendar sem na tem 

delovnem mestu točila tudi pijačo, izstavljala račune, sprejemala »all 

inclusive« kartice ob vhodu v restavracijo in dostavljala hrano do dotičnih 

apartmajev. Carema Siesta Playa so apartmaji s hotelsko ponudbo, 

apartmaji takorekoč delujejo kot hotel. Skupaj tvorijo večji kompleks v 

obliki črke U, na sredi se nahaja bazen, ima pa tudi svoj izhod do plaže, 

kar pomeni da te od apartmaja do čudovite peščene plaže loči le 5 metrov. 
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IZKUŠNJA ZA VSELEJ 

 

S prakse sem se vrnila polna vtisov, tudi takih z grenkim priokusom, a 

najraje se spominjam lepih stvari, veliko novih poznanstev, mojih 

»sotrpinov«, kot smo si z ostalimi praktikanti iz cele Evrope v šali radi 

rekli. Najverjetneje se na otok še kdaj odpravim, ker je, roko na srce, greh, 

da si ga ne bi še kdaj ogledala in naužila vseh naravnih lepot Menorke. 

Moja najljubša plaža Son Bou, ki je tudi najdaljša na otoku, je pravi raj za 

telo in duha. Lepe pa so tudi skalnate plaže z neverjetnimi klifi. Visoke 

skale so ravno pravšnje, če si si zaželel adrenalinske izkušnje (tako kot 

jaz), za skoke iz 10 metrov v morje. Prav tako nikoli ne bom pozabila fiest 

San Juana, ki trajajo celo poletje, vsak teden v drugem kraju. Doživetje in 

pol! Nočno življenje (za nas praktikante zelo zanimivo), je bilo izredno 

drago, saj so cene v Španiji že tako visoke, tako da smo morali najprej 

privarčevati kaj napitnine, če smo se podali v nočno življenje, saj bi ob 

vrtoglavih vstopninah v klube hitro obubožali. 

Najlepša izkušnja prakse so bili ljudje, ki sem jih spoznala, ljudje, ki so mi 

pomagali, ljudje, s katerimi ne bom nikoli prekinila stikov, saj so se mi kot 

otok sam vtisnili v srce. Zato štejem prakso v tujini kot nepozabno 

izkušnjo in sem vesela, da je prinesla v moje življenje velik del zgodb, 

dogodivščin in spominov. Naučila sem se še bolj ceniti slovensko 

kulinariko, sploh pa dejstvo, da si lahko brez skrbi postrežemo pitno vodo 

kar iz domače pipe, skupaj z ostalimi stvarmi, ki se nam v našem vsakdanu 

zdijo samoumevne. Hkrati spoznaš tudi veliko stvari o sebi in o drugih 

kulturah. Zagotovo bi se na prakso v tujino spet odpravila, saj, ne samo da 

lahko lepo obogati osebni CV, zna se zgoditi, da dobiš popolnoma 

drugačen pogled na svet, življenje samo in začneš razmišljati, kaj vse v 

življenju lahko počneš. Ko rečeš »kako bi šla nazaj!«, se zaveš… da je res 

bilo super! Jaz že vem, kje bom letos počitnikovala, pa vi? 

Mirjana Radić, študentka 2. letnika  
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KO ŠTUDENT NA RAJŽO GRE… 

Aktualno o mednarodni mobilnosti in praksi v tujini 

Mednarodna pisarna tudi v šolskem letu 2011/2012 »mednarodno« deluje s 

polno paro. Od novembra dalje smo namreč mesečno izvajali Delavnice za tujino, 

kjer so bile študentom predstavljene možnosti opravljanja študija ali praktičnega 

izobraževanja v tujini, možnost prijave na interni Razpis za opravljanje 

praktičnega izobraževanja študentov VSGT Maribor v tujini, postopek prijave na 

razpis ter obstoječe povezave s podjetji v tujini.  

 

V zadnjem tednu januarja smo omenjen razpis zaključili. Nanj se je prijavilo 12 

študentov, ki želijo svoje praktično izobraževanje s pomočjo Erasmus dotacije 

izvajati v Avstriji, Nemčiji, Španiji, Veliki Britaniji in na Irskem. S študenti, v 

postopku pridobivanja Erasmus dotacije, se bodo v prihodnjih mesecih vodile 

nadaljnje aktivnosti, da se jim praktično izobraževanje omogoči opravljati na 

želeni destinaciji. 

 

Za vse študente, ki si želijo tekom študijskih let pridobiti izkušnje v tujini, bo 

naslednji Razpis za opravljanje praktičnega izobraževanja študentov VSGT 

Maribor v tujini objavljen na spletni strani in oglasnih deskah že v prvi polovici 

februarja, do konca meseca pa se bodo imeli možnost prijaviti na razpis vsi, ki 

želijo na mobilnost še v tem študijskem letu. 

 

Vse, ki si slednjo možnost želijo (in upajo) izkoristiti, že zdaj vabimo, da 

razmislite o želeni destinaciji ter v skladu z možnostmi navezujete stike z učnimi 

podjetji.  

 

Vsem globalno radovednim avanturistom pa zaupamo tudi, da se bo v mesecu 

marcu na šoli izvedel že četrti Erasmus dan. Tega dne bomo na šoli gostili 

novinarje in gospodarstvenike, ki jim bomo predstavili mednarodno dejavnost 

šole in mednarodne izkušnje naših študentov, ki so se Erasmus programa 

mednarodne mobilnosti udeležili v preteklem šolskem letu na različnih evropskih 

destinacijah. Na dogodku se bo študentom, ki so mobilnost opravili, podelilo tudi 

posebno priznanje za mednarodno mobilnost. 

 

Vabimo vas, da še naprej spremljate dejavnosti Mednarodne pisarne, v primeru 

dodatnih vprašanj pa se lahko na nas obrnete v času uradnih ur (ob sredah med 

14. in 15. uro) oziroma po e-pošti international@vsgt-mb.si. 

 

mag. Nataša Artič in Jerneja Lešnik  

mailto:international@vsgt-mb.si
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VAŠA KARIERA SE ZAČNE ŽE NA PRAKSI… 

Aktualno o praktičnem izobraževanju 

Praktično izobraževanje v študijskem letu 2011/2012 je po študijskem 

koledarju deljeno v dve obdobji praktičnega izobraževanja – zimsko, ki je 

namenjeno pričetku praktičnega izobraževanja za študente 2. letnikov in 

poletno, ko se prične praktično izobraževanje v podjetjih za študente 1. 

letnikov. V posameznem letniku mora študent opraviti 400 ur praktičnega 

izobraževanja v podjetju, ki je registrirano kot učno podjetje. Letos smo za 

študente pripravili nove obrazce Poročil o opravljenem praktičnem 

izobraževanju v podjetju, ki jih nekateri izmed vas že pridno izpolnjujete. 

Delavnice z informacijami o praktičnem izobraževanju študentov so bile 

izvedene v obeh letnikih in na obeh študijskih smereh ter bodo, v kolikor 

bo za to interes, izvedene ponovno.  

Za študente in diplomante je bil v novembru 2011 organiziran dogodek 

Poslovni stik z Borzo dela, ki je letos potekal v Narodnem domu Maribor. 

Prvi del dogodka (Poslovni stik) je potekal v dopoldanskih urah in je bil 

namenjen srečanju študentov s ponudniki mest za praktično 

izobraževanje, drugi del dogodka (Borza dela) pa je bil namenjen stiku 

med diplomanti VSGT Maribor ter ponudniki prostih delovnih mest. 

Našemu vabilu se je odzvalo 19 podjetij, ki so na dogodku dobila možnost 

predstavitve svoje dejavnosti ter nabora študentov za opravljanje 

praktičnega izobraževanja. Verjamemo, da bomo prihodnje leto pripravili 

še večji, uspešnejši ter odmevnejši dogodek, ki bo sledil istemu cilju – 

povečati uspešno sodelovanje med gospodarstvom in VSGT Maribor za 

namen izvajanja vse višje kakovosti praktičnega izobraževanja ter 

posledično večanja možnosti zaposlovanja diplomantov VSGT Maribor. 

V januarju smo organizirali Dan mentorjev praktičnega izobraževanja VSGT 

Maribor 2012. Dogodek je bil po obisku rekorden, saj se nam je pridružilo 

kar 58 mentorjev iz podravske in ostalih regij Slovenije. Na dogodku so se 

mentorji seznanili z vsebinami praktičnega izobraževanja obeh programov, 

potrebnimi kompetencami, ki izhajajo iz slednjih ter z obveznostmi in 

dolžnostmi šole, podjetja ter študenta, ki izhajajo iz pogodbenega 

razmerja o praktičnem izobraževanju. Pozitivni vtisi z dogodka, ki so jih 

udeleženci delili z nami, so najlepši dokaz o tem, kako lahko VSGT Maribor 

deluje tudi kot povezovalni element med gospodarstveniki samimi, 
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ponovno s ciljem dvigovanja kakovosti praktičnega izobraževanja 

študentov naše šole. 

V februarju, marcu in ostalih pomladnih mesecih boste študenti 1. letnikov 

pričeli s praktičnim izobraževanjem v podjetjih. Študenti 2. letnikov z 

izobraževanjem v podjetjih že pridno napredujete. 

Za konec želimo z vami deliti misel enega izmed mentorjev, udeležencev 

Dneva mentorjev praktičnega izobraževanja VSGT Maribor 2012, o 

poslanstvu mentorja v učnem podjetju: 

»Mentorstvo študentom mi pomeni vodenje študentov čez »realni svet 

dela« ter predstavitev delovanja učnega podjetja. Najbolj pomembno, 

razen znanja, je, da pridobijo študenti pravi odnos do dela in razvijejo čut 

za odgovornost. Tudi predstavitev možnosti za nadaljnjo kariero je možna 

(mentor iz hotela Istrabenz Hoteli Portorož d.o.o.). 

Pomembno se je zavedati, da se vaša kariera začne razvijati že na 

praktičnem izobraževanju. 

Za vsa nadaljnja vprašanja glede praktičnega izobraževanja v učnih 

podjetjih smo vam na voljo na e-naslovu praksa@vsgt-mb.si in v času 

uradnih ur med 14. in 15. uro ob sredah v Pisarni praktičnega 

izobraževanja.  

 

mag. Nataša Artič, vodja praktičnega izobraževanja 

in Jerneja Lešnik, koordinatorica praktičnega izobraževanja 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:praksa@vsgt-mb.si


21 
 

NOVO – KARIERNI CENTER 

Karierni center VSGT Maribor (KC VSGT) predstavlja novo projektno 

vsebino MIC - Akademija kulinarike in turizma, ki deluje v okviru VSGT 

Maribor, ustanovljeno z namenom dviga kakovosti študija na VSGT 

Maribor. KC VSGT Maribor nudi ažurne in kakovostne informacije ter 

svetovanje glede razvoja kariere in zaposlovanja študentom in 

diplomantom VSGT Maribor, istočasno je podpora podjetjem gostinsko-

turističnega gospodarstva. 

KLJUČNE AKTIVNOSTI KC VSGT Maribor 

Neposredno sodelovanje s  široko mrežo partnerstev v gostinsko–

turističnem sektorju. Skrbimo za pretok informacij med ponudniki in 

iskalci zaposlitev v gostinsko–turističnem sektorju. Študente in diplomante 

sproti obveščamo o prostih delovnih mestih na spletni strani VSGT 

(zavihek KC) in na oglasni deski v prostorih VSGT Maribor. 

Organizacija dogodkov. Dogodki so namenjeni stiku iskalcev zaposlitve in 

ponudnikov delovnih mest. Nadaljevali bomo z organizacijo Poslovnega 

stika, Borze dela in vabili vse zainteresirane tudi na druge dogodke, kjer se 

bo možno sestati z delodajalci.   

Dodatna usposabljanja, tutorstvo in treningi. Karierni center VSGT Maribor 

bo organiziral usposabljanja tako za iskalce zaposlitve kot tudi ponudnike 

delovnih mest. Na spletu bodo dostopni vzorčni izvodi življenjepisov na 

predlogi Europass in vzorci prošenj za iskalce zaposlitve. 

Individualne oblike svetovanja. Svetovanje bo temeljilo na prepoznavanju 

želja, izkušenj in sposobnosti posameznika. KC VSGT Maribor bo nudil 

pomoč pri pripravi življenjepisa in mape referenc. Kandidate  se bo 

usmerjalo na ponudnike delovnih mest oziroma pridobivanje dodatnih, 

morebiti manjkajočih kompetenc.  

KDAJ IN KJE? Ob sredah so vam na voljo svetovalne minute po predhodni 

najavi na e-naslov praksa@vsgt-mb.si med 15. in 16. uro. 

NE PREZRITE: v okviru Kariernega centra vas v marcu 2012 vabimo  in 

organiziramo brezplačen avtobusni prevoz na Kempinski Career day v 

Nemčijo. Več informacij v Mednarodni pisarni. 
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AKTUALNO 

 

 

 

 

Od 18. do 20. aprila 2012 bo v kongresnem centru Thermana Laško 

potekala prva Evropska konferenca naravnih zdravilišč in wellnessa – 

ENSPA 2012. Namen konference je omogočiti prenos znanja, dobrih praks 

in novih idej v krogu strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem naravnih 

zdravilišč in velnesa. Evropska konferenca o naravnih zdraviliščih bo v 

dveh dneh v več sklopih predavanj obravnavala teme, namenjene različnim 

skupinam udeležencev, med njimi vodilnim kadrom v zdraviliščih in 

velneških centrih, zdravnikom in medicinskemu osebju, zaposlenim v 

zdravstvenih zavarovalnicah ter ostali zainteresirani javnosti. 

Glavne teme konference se nanašajo na področje medicinskega velnesa 

(medicinski in velneški standardi, mednarodna standardizacija in 

terminologija ter nutricionizem), zdraviliškega zdravljenja (sedanjost in 

prihodnost zdraviliškega turizma v Sloveniji in Evropi, zdravstveni sistem 

in politika ter športna rehabilitacija) ter marketinga in trendov s področja 

velnesa (trajnostna in odgovornostna naravnanost zdravilišč ter področje 

zdraviliškega brandinga).  

Na konferenci ENSPA 2012 bodo sodelovali priznani tuji in domači 

strokovnjaki, ki bodo z udeleženci delili najnovejša spoznanja in izkušnje 

ter podajali odgovore na vprašanja o smernicah v zdraviliškem turizmu, 

naravnih zdravilnih lastnostih termalno-mineralne vode ter drugih 

zdravilnih sredstvih, o trajnostnem in družbeno odgovornem poslovanju 

naravnih zdravilišč ter spodbujanju promocije zdravja.  

Med tujimi predavatelji izstopata ga. Melanie Smith, priznana raziskovalka 

velneškega področja, predavateljica na šoli Budapest Business School z 

Evropska konferenca naravnih zdravilišč in wellnessa 
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Madžarske in avtorica knjige Health in Wellness Tourism (knjigo najdete v 

šolski knjižnici) ter g. Claus-Arwed Lauprecht z European Wellness 

Institute iz Nemčije. European Wellness Institute je med vodilnimi 

institucijami s področja velneškega svetovanja, izobraževanja in 

pridobivanja kvalifikacij v srednjeevropskem prostoru. 

Pri organizaciji aktivno sodeluje tudi VSGT Maribor, saj jo v Programskem 

odboru konference zastopata direktorica mag. Helena Cvikl in vodja  

MIC-a, mag. Nataša Artič. 

 

Za več informacij o konferenci obiščite www.en-spa.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.en-spa.eu/
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V FEBRUARJU  2012  ŽE VPISUJEMO V 

USPOSABLJANJE 

za 

VELNEŠKEGA INFORMATORJA/VELNEŠKO INFORMATORKO ali 

VELNEŠKEGA SVETOVALCA/VELNEŠKO SVETOVALKO 

v obsegu 30 kontaktnih ur za velneške informatorje in 96 kontaktnih ur za 

velneške svetovalce 

Dodatne informacije vam bomo z veseljem posredovali po e-pošti: 

info@vsgt-mb.si 

 

Zdravje kot vrednota, po kateri ljudje merimo kakovost svojega življenja, je 

vse bolj v ospredju. Vse več ljudi je za svoje zdravje pripravljeno izboljšati 

svoj življenjski slog, prav tako pa prihranke nameniti za ohranjanje in 

krepitev zdravja. Skrb za zdravje in zdravo okolje bo temeljna naravnanost 

vse večjega števila ljudi tudi v prihodnje. 

 

Zakaj se udeležiti usposabljanja? 

Ali ste že slišali za velnes, pa ne veste kaj pomeni? Ali se želite 

usposabljati, pa niste našli programa, ki bi vam ustrezal? Želite narediti 

nekaj za svoje zdravje? Želite drugim svetovati, kako najti pot do zdravega 

načina življenja? 

 

PRIDOBITE SI CERTIFICIRANI NAZIV IN POSTANITE 

VELNEŠKI INFORMATOR/KA ALI VELNEŠKI SVETOVALEC/KA 

 

Z namenom, da vam omogočimo usvojitev znanj in kompetenc za 

strokovno delo v velneški dejavnosti, smo v sodelovanju z Evropskim 

inštitutom za velnes (EWI European Wellness Institute) iz Nemčije in s 

strokovnjaki posameznih vsebinskih področij za vas pripravili PRVI 

NACIONALNI AKTUALNI PROGRAM USPOSABLJANJ ZA PODROČJE VELNEŠKE 

DEJAVNOSTI. 

 

mailto:info@vsgt-mb.si
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VELNEŠKI INFORMATOR, VELNEŠKA INFORMATORKA 

je lahko kdorkoli, saj usposabljanje ne zahteva predhodne izobrazbe. 

Usposabljanje se priporoča predvsem tistim, ki so že zaposleni v gostinsko 

turistični dejavnosti na delovnih mestih, ki niso neposredno povezana z 

velneško dejavnostjo (npr. natakar, animator, receptor, prodajalec turističnih 

aranžmajev, hotelska gospodinja, vodja financ, manager …) ter zaposlenim v 

zdravstvu in sociali. Usposabljanje je namenjeno vsem, ki želijo živeti zdravo. 

Na usposabljanju se usvojijo osnove filozofije velnesa ter spozna storitve in 

tretmaji, ki sooblikujejo velneško ponudbo. 

 

VELNEŠKI SVETOVALEC, VELNEŠKA SVETOVALKA 

nadgradi znanje velneškega informatorja in usvoji kompetence, ki so povezane 

s poznavanjem anatomije človekovega telesa, oblikovanjem in trženjem 

velneških proizvodov ter zna ob določeni težavi svetovati primerno velneško 

storitev ali program storitev. Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v 

velneških obratih, hotelih, centrih zdravja, restavracijah z zdravo prehrano, 

domovih za starejše, kozmetičnih salonih, frizerskih salonih, fitneških studijih 

ter psihologom, delovnim terapevtom … 

 

Kdor je zaključil usposabljanje za velneškega informatorja, lahko nadgradi 

obstoječe znanje in nadaljuje usposabljanje za  velneškega svetovalca. Prav tako 

lahko velneški svetovalec opravi še tri dodatne module in pridobi naziv velneški 

trener. Usposabljanje je ovrednoteno s kreditnimi točkami, kar omogoča 

priznavanje opravljenih vsebin tudi v primeru, da se odločite za študij na Vl. 

stopnji za organizatorja poslovanja v velneški dejavnosti. 

 

Zakaj pridobiti certifikat? 

 

Udeleženci usposabljanja pridobijo osnovno znanje in usvojijo temeljne 

kompetence, s pomočjo katerih lahko pridobijo certifikat« velneški 

informator« ali »velneški svetovalec«, ki ga podeljuje VSGT Maribor v 

sodelovanju z Evropskim velneškim inštitutom EWI. 

Certifikat je prepoznaven dokaz, da ste strokovnjak na področju 

obravnavanih tem znotraj velneške dejavnosti, ki je v izjemnem porastu, 

zato nudi tudi vse več delovnih mest. S pridobljenim certifikatom 

dokazujete znanje in kompetence, kar vam dvigne vrednost na trgu dela. 

Pridobitev certifikata pomeni tudi več možnosti za mednarodno mobilnost 

na evropskem trgu dela, še posebej v Avstriji in Nemčiji, kjer se ti 

programi že dlje časa izvajajo. 
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Vsebina  usposabljanj 

 

Udeleženci 

Usposabljanja so namenjena vsem, ki želijo bolje spoznati filozofijo 

velnesa kot zdravega načina življenja, kakor tudi vsem, ki ustvarjajo 

svojo kariero v velneški dejavnosti in jim dosedanji sistem ni dopuščal 

nadgrajevanja znanja in kompetenc. 

Vstopni pogoji udeležencev 

Za usposabljanje za velneškega svetovalca so določeni vstopni pogoji, 

kjer mora kandidat imeti predhodno zaključeno najmanj V. stopnjo 

izobrazbe, kar dokazuje s kopijo spričevala že ob prijavi na 

usposabljanje. 

Vstopni pogoji za velneškega informatorja niso posebej opredeljeni. 

 

MODULI USPOSABLJANJ 

1. Osnove velnesa  

VELNEŠKI INFORMATOR 

(30  UR*) 
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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 
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Kotizacija (cena usposabljanja) in plačilo 

 

Cena usposabljanja za VELNEŠKEGA INFORMATORJA znaša 490,00 EUR 

(20% DDV je vključen) in  vključuje delovno gradivo, strokovno ekskurzijo z 

velneškimi tretmaji ter v primeru uspešno opravljenega preskusa znanja 

certifikat za prejem strokovnega naziva velneški informator. 

 

Cena usposabljanja za VELNEŠKEGA SVETOVALCA znaša 1.490,00 EUR 

(20% DDV je vključen) in vključuje delovno gradivo, strokovno ekskurzijo z 

velneškimi tretmaji, predavanje direktorja evropskega velneškega instituta 

EWI in voden ogled fitnes studia. V primeru uspešno opravljenega preskusa 

znanja, cena vključuje tudi certifikat za prejem strokovnega naziva 

velneški svetovalec. 

 

Vaši družbi Thermana d.d. omogočamo ob prijavi najmanj 15 oseb 5 % 

popusta. 

V tem primeru znaša cena na udeleženca za velneškega informatorja 

465,50€ z DDV in za velneškega svetovalca 1.415,50€ z DDV). 

 

Prijava 

 

Za usposabljanja se je potrebno pisno prijaviti. Prijava je veljavna na 

osnovi izpolnjenega prijavnega obrazca, ki ga pošljete po faksu na številko 

02/ 3202301 ali po elektronski pošti na naslov: info@vsgt-mb.si 

 

Odjava 

 
Morebitne odjave sprejemamo do 4 delovne dni pred razpisanim terminom 

za začetek usposabljanja. 

 

Odločitev je v vaših rokah, usposobite se za poklice prihodnosti 

že danes.  

Več informacij: info@vsgt-mb.si 

mailto:info@vsgt-mb.si
mailto:info@vsgt-mb.si
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INTERVJU 

 

Z LIDIJO ŠIJANEC, VODJO SONČNE HIŠE IN NEKDANJO ŠTUDENTKO VSGT 

MARIBOR 

Prosimo vas, da se nam predstavite in nam zaupate svojo dosedanjo 

poslovno pot. 

Pozdravljeni, moje ime je Lidija Šijanec. Vsekakor lahko že na začetku s 

ponosom poudarim, da moje poslovne poti ne bi bilo, če ne bi bila ena 

izmed postaj na poti mojega izobraževanja tudi Višja strokovna šola za 

gostinstvo in turizem Maribor.  

Po končani srednji šoli za gostinstvo in turizem v Radencih sem imela 

velike ambicije, da bi v tej smeri šolanje tudi nadaljevala, saj sem v štirih 

letih izobraževanja dobila veliko izkušenj, ki sem jih želela izpiliti na višji 

strokovni šoli. 

Če sedaj pogledam nazaj, mi vsi predavatelji pravijo, da sem »štrlela« iz 

povprečja, kar mi je dalo velik zagon, da sem sledila zastavljenim ciljem. 

Velik doprinos je bil odhod v tujino (Italija in Nemčija), kjer sem delala kot 

študentka, kasneje pa sem si sama utrla pot še v Avstrijo in na Irsko, kjer 

sem delala na področju strežbe v dveh prestižnih hotelih.  

Znanje sem dodatno nadgradila s študijem na Fakulteti za turistične 

študije Portorož. Po končanem študiju sem se vrnila iz Irske in zaključila 

moje tretje poletno sezonsko delo. Po vseh teh potovanjih in delu v tujini 

se je situacija obrnila in dobila sem službo z veliko odgovornostjo. Od 

septembra 2010 delam kot vodja Sončne hiše v Banovcih.  

Kakšna je vizija Sončne hiše, katere so vaše prednosti v primerjavi s 

konkurenco? 

Sončna hiša Banovci je zaenkrat edini design boutique hotel v Sloveniji. 

Design boutique hoteli so v svetu zelo trendovska in popularna izbira 

preživljanja kratkega oddiha in razvajanja.  

Individualnost hotela in osebni pristop do gostov po navadi dopolnjujeta 

tudi edinstvena arhitektura in notranja opremljenost hotela. V osnovi 

koncept design boutique hotela zajema dovršeni design arhitekture 
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prostorov, kot tudi najboljša kvaliteta, unikatnost in ekskluzivnost izbrane 

notranje opreme. Tako smo tudi pri izbiri opreme za naš design hotel 

sledili temu konceptu in vsako izmed naših petih sob tako okusno 

opremili.  

Zadali smo si precej zahteven cilj. Radi bi namreč, da bi se sleherni gost v 

SONČNI HIŠI počutil »kot doma, čeravno je daleč od doma«.  

V tako skrbno opremljeni vili se lahko človek zaziba v intimnost in 

sproščenost, kakršne je deležen le doma. Obenem pa mu razkošnost 

storitev, namenjenih skorajda „nesramnemu“ razvajanju, omogoča 

doživetja, primerljiva le s tistimi v hotelih najvišje kategorije. 

 

   

Fotografije: arhiv Sončne hiše 

 

Katera ponudba je tista, ki trenutno najbolj navdušuje vaše goste?  

Sončna hiša je polna skritih presenečenj in doživetij. Oblikovali smo izvirne 

in zanimive trendovske pakete za nepozabna doživetja gostovega bivanja. 

Gostje lahko izbirajo med pripravljenimi paketi, ki so na voljo za 

najrazličnejše dogodke in trenutke. Glede na sezono pripravimo tudi t.i. 

»akcijski paket«, ki je ponavadi tudi tako pripravljen, da ga lahko gostje 

koristijo, če želijo preprosto razvajanje! Trenutno je to paket »Zimska 

romanca«!  

Na spletni strani www.tripadvisor.com lahko zasledimo številne pohvale 

domačih in tujih gostov. Kdo so vaši gostje? 

 Zelo zelo smo veseli vsake pohvale, ki jo naši gostje zapišejo bodisi v 

našo knjigo gostov, ki je na recepciji, na Trip Advisor ali Facebook. To je le 

dodatna potrditev, da smo na pravi poti. Veseli smo, da predstavljajo 

glavnico naših gostov domači gostje, drugače pa smo zanimivi tudi za 

http://www.tripadvisor.com/
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tujce. Gostili smo tudi že veliko gostov iz sosednjih držav, prav tako 

Angleže, Američane, Kanadčane. Sestava gostov je vedno pestra. Kljub 

temu, da delamo veliko s tujimi agencijami, nas vseeno največ tujih gostov 

najde neposredno preko naše spletne strani.  

Sončna hiša ponuja tudi velneške storitve. Kot veste, izvajamo na šoli tudi 

program Velnes, v katerega so se v letošnjem letu vpisali prvi študenti. 

Katere so bistvene stvari, ki jih mora študent oziroma ponudnik velneških 

storitev vedeti o tej dejavnosti? 

Velnes bi definirala kot umik od vsakdana, je tisto, kar nudi sprostitev in 

okrepitev, ravnovesje telesa in duha.  

Velnes vrt je v Sončni hiši lociran nekaj korakov stran od hiše. Gre za 

kompleks, ki vsebuje finsko in bio zeliščno savno, ki sta gostom na voljo v 

neomenjeni obliki. Zunaj je lociran zunanji masažni bazen – jacuzzi, ki ga 

gostje uporabljajo ne glede na letni čas ali vremensko situacijo. V velneški 

ponudbi imamo tudi masaže, med katerimi lahko gostje izbirajo in se 

prepustijo veščim rokam naših maserjev. Masažnica je v hiši, kjer sta 

gostom zagotovljena mir in intimnost. Naši maserji so vsi izobraženi, 

hodijo na nenehna izobraževanja in tako z njihovo prisotnostjo 

dopolnjujejo našo ponudbo.  

Naš velnes vrt se vsekakor ne more primerjati z velikimi venes centri, ki 

imajo izpiljeno ponudbo in veliko več možnosti za izvajanje dodatne 

velneške ponudbe. Vsekakor je potrebno zagotoviti gostom mir in udobje, 

ki je za tovrstno razvajanje bistvenega pomena. Gostje imajo v hotelu na 

voljo kopalne plašče in copate, ki jih koristijo za obisk velnesa. Po 

končanem savnanju je pomemben počitek v lepem ambientu in uživanje ob 

skodelici čaja, sadnemu krožniku ali drugih velneških napitkih. Poleti je 

mogoče poležavanje na terasi ali v senci češnje, ki je na vrtu.  

Za to dejavnost so ključnega pomena ustrežljivost, prepoznavanje gostovih 

potreb, priporočanje tretmajev, ki so gostu pisani na kožo, kar lahko 

zagotovi le strokovno usposobljeni kader. Ob tem ne smemo pozabiti na 

ponudbo sezonskih in lokalnih produktov in celostni pristop k zdravju in 

zdravemu načinu življenja.  
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Bili ste študentka naše šole. Kakšne spomine imate na študij na VSGT 

Maribor? 

Študij in šolo imam v spominu, kot eno zgodbo s srečnim koncem, ki pa se 

še vendarle ni končala. In prav je tako. Vesela sem, da se kljub temu še 

udejstvujem pri kateri aktivnosti, ki jo šola ponuja in sem še zmeraj v stiku 

s predavatelji, ki so sedaj postali že moji prijatelji ali sodelavci. Ob tem 

lahko izrečem posebne pohvale gospe direktorici, mag. Heleni Cvikl, ki 

nam je, študentom, odprla marsikatera vrata. Vsekakor gredo zahvale tudi 

vsem predavateljem, ki so nam nudili kakovostno zanje. Če sem na 

začetku omenjala, da je VSGT ena izmed postaj na moji poti, je za to 

»kriva« gospa Mojca Polak, ki mi je na informativnem dnevu oz. 

predstavitvi šole v Radencih prisluhnila in mi s svojo iskrenostjo dala 

vedeti, da bo to prava odločitev. Tega še se danes zelo dobro spomnim. 

Usoda pač!!! Imela sem veliko možnosti, da sem svoje znanje dokazovala 

na številnih tekmovanjih in predstavitvah šole. Udeležila sem se 

tekmovanja na GTZ kot edina ženska predstavnica v  disciplini poznavanja 

vin. Nepozabno je bilo tudi mednarodno tekmovanje Georges Baptiste v 

Mehiki in evropsko tekmovanje mladih Euroskills, Portugalska...  

Veliko ste mi dali, hvala vam za to! 

Kaj bi svetovali študentom, ki vstopajo v svet gostoljubja? 

Kot drugouvrščena Ambasadorka gostoljubja leta 2007 bi vsem 

študentom, ki se bodo odločili za študij gostinstva, turizma ali programa 

velnes priporočala, da ohranijo svojo izvirnost, pristnost in se naučijo 

pravega gostoljubja. Človeški faktor je v turistični industriji nenadomestljiv 

in z domačnostjo in iskrenim gostoljubjem postajate drugačni in boljši. 

Gostoljubje je nasmeh turizma!  

Potrjujem, da sigurno deluje. 

Hvala za izkazano zaupanje in priložnost sodelovanja v tem intervjuju. 

 

Lidija Šijanec  
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KULINARIČNI KOTIČEK 
 

ČOKOLADA ZA VSE OKUSE 

Čokolada ali kakav. Njuna glavna sestavina je živilo, ki je najbolj zasvojilo 

sladkosnede. Po odkritju Amerike v 16. stoletju je bil kakav eno izmed 

prvih živil, ki so ga osvajalci prinesli na španski dvor. Sprva so kakav 

uporabljali samo za pripravo pijače. Šele v 18. stoletju nastane prva 

čokoladna tablica. 

Danes doživlja čokolada renesanso. Vključujemo jo tako v sladice kot v 

pikantne in slane jedi. Vendar moramo biti zmeraj pozorni na kakovost 

čokolade. Delež kakavove mase je najpomembnejše merilo. 

Zelo pomemben element kakovosti čokolade je tudi njen izvor. 

Najprestižnejše lege za pridelavo kakava so na Kubi, v Venezueli, Tanzaniji 

in Ekvadorju. Zaradi omejenih količin najbolj kakovostnih vrst kakava je 

cena posameznih vrst izredno visoka, kar posledično vpliva na ceno najbolj 

prestižnih vrst čokolade. 

V trendu so tudi čokolade, ki  vključujejo lokalne pridelke. Zelo moderna je 

čokolada s kakovostno soljo (solnim cvetom) ali bučnimi semeni in bučnim 

oljem.  

Avstrijski čokoladar Zotter je umetnost vključevanja lokalnih pridelkov v 

čokolado izpilil do popolnosti. Če boste imeli priložnost poizkusiti njegovo 

čokolado z ocvirki ali pa s paradižnikom in papriko boste ugotovili, da je 

čokolado živilo, ki omogoča nešteto raznolikih okusov. Njegova zimska 

kolekcije čokolade vključuje tudi kombinacijo s prašičjo krvjo in ribjim 

fondom. 

Pa tudi v Sloveniji že imamo inovativne čokoladarje, ki v svoje praline 

(čokoladne bonbončke) in čokolade vključujejo del slovenske kulinarične 

dote. 
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HITRA LJUBEZEN 

Za 2 osebi 

Za tortico        Za citrusovo omako  

jajce        rdeča pomaranča  

rumenjak        pomaranča    

žlica sladkorja       roza grenivka   

30 g temne čokolade      žlica sladkorja   

30 g masla        30 g masla 

žlica ostre moke 

ščepec soli 

 

Citruse olupimo in nakrhljamo. V ponvici raztopimo sladkor in nanj 

vsujemo polovico krhljev. Nato primešamo maslo in ponvico odstavimo, ko 

se maslo raztopi. Nato pripravljeno omako fino zmeljemo v mešalcu in 

precedimo skozi sito.  

Jajce in rumenjak s sladkorjem in soljo stepemo. Čokolado in maslo 

raztopimo in ju primešamo jajčni kremi. Nato primešamo še moko in zmes 

nalijemo do tretjine v plastična vodna kozarčka (prostornine 2 do 3 dl). 

Preostanek mase lahko zamrznemo. Nato kozarčka postavimo v 

mikrovalovno pečico in pečemo 30 sekund pri moči 600 W. 

 Pečene zvrnemo s kozarčka in serviramo na  preostalih krhljih citrusov, ki 

smo jih prelili s pripravljeno omako. 

 

Besedilo in recept je pripravila predavateljica Mojca Polak  
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MALO ZA ŠALO, MALO ZA HEC 

 

UNIVERZALNI HOROSKOP 

KAKŠEN MESEC NAM NAPOVEDUJEJO ZVEZDE? Februar bo tudi za vas 

zimski mesec.  

ZDRAVJE Kar se tiče zdravja, zvezde napovedujejo različne prehlade, 

predvsem, če hodite naokoli oblečeni v skromnejša oblačila. 

LJUBEZEN V ljubezni naj za samske ne bi bilo sprememb, razen, če 

spoznate osebo, ki vam je všeč in se odločite iti na zmenek. Osebe v zvezi 

potrpite kot doslej. 

ŠTUDIJ Na področju študija bo mesec (kot tudi preostalo leto) 

premosorazmerno uspešno s trudom, ki ga boste vložili vanj. 

FINANCE Glede denarja je smiselno ostati optimističen, v nasprotnem 

primeru boste samo slabe volje, ker dobro veste, da ga ne bo.  

SUDOKU 
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IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE 

Vsi študenti, ki vas zanimajo zdrava prehrana, masaže, pilates, akupresura 

in ostala strokovna tematika, ste več kot dobrodošli pobrskati po naših 

knjižnih policah. Seveda pa to ni vsa literatura, ki jo knjižnica drži. S 

področja gostinstva in turizma je na voljo strokovna literatura, ki bo 

poskrbela za širjenje vaših obzorij, na polici z revijami pa sta za krajšanje 

časa na razpolago strokovno in poljudno čtivo.  

V knjižnici, ki je ob ponedeljkih odprta med 13:30 in 15:30, v torek, sredo 

in četrtek pa med 9:00 in 11:00, ste dobrodošli tudi, če želite brskati po 

spletu ali si ogledati diplomska dela. 

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. Prav tako pa opozorite na 

morebitne pomanjkljivosti ali napake pri predstavitvi vsebine (pisno na 

elektronski naslov referata). 

VSGT Maribor je prisotna tudi na FACEBOOK-u. Poiščite nas. 
  

Dobrodošli so tudi predlogi izboljšav spletnih vsebin in sodelovanje pri 

oblikovanju vsebin revije gostART. Svoje ideje lahko predstavite v šolski 

knjižnici, v času uradnih ur.  

UPOŠTEVAJTE KODEKS OBNAŠANJA na VSGT Maribor in tudi s tem naredite 

pomemben korak k oblikovanju lastne profesionalne podobe! 

  

Vsem študentom in predavateljem se zahvaljujem za zanimive pisne in 

foto prispevke, s katerimi ste popestrili februarsko izdajo glasila gostART, 

vse bralce pa vabim, da se nam pridružite pri ustvarjanju naslednje izdaje. 

 

Živa Brumec  

http://www.vsgt-mb.si/
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