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KODEKS OBNAŠANJA IN OBLAČENJA NA VSGT MARIBOR

Zadovoljstvo gosta je temelj našega poslanstva. Za čim uspešnejšo komunikacijo z ljudmi, ki nas  
vsakodnevno obkrožajo, je potrebno vedenju in urejenosti namenjati posebno pozornost. V šoli 
si prizadevamo, da bi se študenti široko strokovno usposobili na vseh področjih, zato dajemo 
velik poudarek tudi razvijanju in utrjevanju profesionalne osebnosti in medsebojnih odnosov. 
Pri tem nam je osnovno vodilo naš Kodeks obnašanja in oblačenja. Z upoštevanjem kodeksa 
oblačenja ter z zglednim vedenjem in obnašanjem boste pokazali svojo zrelost in predanost 
poklicu, ki si ga želite pridobiti in opravljati ter si zagotovili nemoteno opravljanje študijskih ak-
tivnosti.

OSEBNI VIDEZ IN UREJENOST

* PRVI VTIS je odločilen. Obleka, pričeska, nakit, kozmetika, moška brada, dišave in splošna hi-
giena naj vselej dajejo vtis urejenosti. Vendar ne pretiravajmo z eleganco in vpadljivostjo. Naš 
nastop in videz ne smeta biti agresivna, temveč primerna delu, ki ga opravljamo. Profesionalni 
videz in vedenje si ljudje zapomnijo. 

* DELOVNA IN PREDSTAVITVENA OBLEKA 

Osnova za prijetno, varno in higienično delo v gostinstvu, turizmu in velneških obratih je primer-
na delovna obleka. Lepa in uporabna delovna obleka zaokrožuje celotno podobo gostinskega 
oziroma turističnega podjetja in ugodno vpliva na počutje zaposlenih. 

Pravilnik na VSGT Maribor določa pri vajah, predstavitvah, izvajanju praktičnega izobraževanja 
v podjetjih, ekskurzijah/terenskih vajah in na izpitih predstavitveno oziroma delovno obleko. 
Študenti nosijo obleke v skladu s kodeksom šole.
Šola organizira nakup predstavitvene, strežne in kuharske delovne obleke (po meri študentov). 
Kril študentkam ni dovoljeno krajšati. Študenti nosijo predstavitveno obleko tudi na strokovnih 
ekskurzijah, pri pisnih in ustnih izpitih, na predstavitvah seminarskih nalog in pri zagovorih 
diplomskih del, pri vajah specialnih strokovnih predmetov, na praktičnem izobraževanju v pod-
jetjih in pri predstavitvah šole (oziroma v drugih okoliščinah, o čemer so študenti obveščeni).

Pri strokovnih predmetih lahko študenti vstopijo v demonstracijsko učilnico (strežba in kuhinja) 
le v popolni predstavitveni oz. kuharski uniformi, kot to določa kodeks za posamezni študijski 
program.

Za študente in študentke študijskega programa Velnes je obvezna predstavitvena uniforma pri 
izvajanju vaj pri predmetu KZV in na vajah vseh ostalih predmetov, razen predmetov športnega 
modula, kjer so obvezna športna oblačila po navodilih predavatelja, projektnih nalogah, izpitih 
in izvajanju praktičnega izobraževanja v podjetjih, če ni drugače določeno s strani mentorja v 
podjetju. 

Predstavitvena obleka za študente in študentke po programih Gostinstvo  in turizem vključuje:
• hlače (črni pas) oziroma krilo (dolžina – dva centimetra nad kolenom),
• suknjič oziroma jakno,
• belo srajco,
• kravato, 
• črne kakovostne čevlje z usnjenim podplatom na vezalke za študente oziroma črni kakovostni 
čevlji z usnjenim podplatom in peto, ki naj ne bo višja od štirih centimetrov, za študentke,
• temne nogavice za študente oziroma nogavice kožne barve za študentke,
• priponka z imenom in priimkom.
Delovna obleka za študente in študentke po programu Gostinstvo  in turizem vključuje:
• belo kuharsko bluzo z dolgimi rokavi (vsi).
Modul Kulinarične in strežne veščine:
• črne kuharske hlače ,
• ovratno rutico (črno),
• predpasnik (beli),
• belo visoko kuharsko kapo iz blaga z všitim šolskim logotipom, 
• kuhinjsko krpo,
• priponka z imenom in priimkom.

Predstavitvena obleka za študente in študentke po programu Velnes vključuje:
• hlače (črni pas) oziroma krilo (dolžina – dva centimetra nad kolenom),
• suknjič oziroma jakno,
• belo srajco, 
• rutico/šal,
• črne kakovostne čevlje z usnjenim podplatom na vezalke za študente oziroma črne kakovostne 
čevlje z usnjenim podplatom in peto, ki naj ne bo višja od štirih centimetrov, za študentke,
• temne nogavice za študente oziroma nogavice kožne barve za študentke,
• priponko z imenom in priimkom.

POZOR! Nohti naj bodo pristriženi na kratko in ne smejo biti nalakirani ali gelirani. Daljši lasje 
morajo biti speti, ličenje naj bo nevpadljivo.

V primeru, ko uniforma še ni zašita ali je na popravilu, jo lahko nadomesti le ustrezno primerljiva 
zamenjava, kar pomeni:
pri študentih temne hlače (temno modre ali črne barve), hlačam ustrezni suknjič, bela srajca in 
kravata (ostali elementi enaki kot pri uniformi); 
pri študentkah temne hlače ali krilo primerljive dolžine (temno modre ali črne barve), krilu ali 
hlačam ustrezna jakna (ostali elementi enaki kot pri uniformi).

Zagotovitev uniforme in vse morebitne nadaljnje aktivnosti, povezane z uniformami, se urejajo 
v referatu. 

KO SE SREČAMO

*POZDRAV pomeni prvi stik s človekom, pozdravljanje naj bo diskretno in ne preglasno. Začne 

se naj vedno s prijaznim nasmehom in pogledom v oči osebi, ki ji je pozdrav namenjen.

* ROKOVANJE mora biti prisrčno in izraža naj spoštovanje. Stisk roke ne sme biti ne mlahav 
in ne premočan. Prva ponudi roko vedno oseba, ki je starejša ali ima višji položaj. Prva lahko 
ponudi roko tudi ženska. Izogibajmo se rokovanju preko mize.

* PREDSTAVLJANJE naj bo prijazno, ime in priimek pa izgovorjena razločno. Ko predstavl-
jamo druge, je v navadi, da moški vedno najprej predstavi žensko. Izjema je le v poslovnem 
svetu, kjer veljajo pravila poslovnega bontona. Kadar imata osebi enak položaj, predstavl-
jamo mlajšo osebo starejši.

* NAGOVOR SOŠOLKE, SOŠOLCA bo najprimernejši z uporabo besed: kolegica, kolega, kadar 
sošolke ali sošolca osebno ne poznamo. Predavatelji in drugi delavci šole bodo nagovorili 
študentko ali študenta z imenom in priimkom ter z dodatkom gospodična, gospa, gospod. 

* NAGOVOR ZAPOSLENIH NA ŠOLI naj se začne z besedo gospa oz. gospod, dodamo pa še 
poimenovanje direktor, direktorica, predavatelj, predavateljica, inštruktor, inštruktorica. Če 
imajo nagovorjeni akademski naslov, je prav, da to omenimo (npr. magister, doktor).

MEDSEBOJNI ODNOSI 

* SPOŠTOVANJE IN SODELOVANJE sta osnova za doseganje osebnih in skupnih ciljev, zato 
naj bosta vljudnost in uvidevnost do vseh oseb, ne glede na njihov spol, starost ali položaj, 
naše vodilo v vseh situacijah.
* POGOVARJANJE je osnova sodelovanja, zato svoja mnenja vedno izmenjujmo in usklaju-
jmo kulturno in spoštljivo. Ko drugi govorijo, zbrano poslušajmo in ne skačimo v besedo. 
Tudi sami govorimo jasno, umirjeno, naravno, sproščeno, brez agresivnosti in nikoli pre-
glasno. Ne dovoljujmo, da bi se nestrinjanje sprevrglo v prepir, prepir pa v spor. Zato naj 
nam bo tuje izzivanje, sarkastično odgovarjanje, zmerjanje, psovke, prostaške, grobe be-
sede, prepiri, kričanje, pretepi ipd. Prevladujejo naj besede: prosim, izvolite, hvala, oprostite. 

* URESNIČEVANJE DOGOVOROV je pogoj za dobro sodelovanje. Dosledno izpolnjujmo 
dogovorjene obveznosti in svoje obljube. Kadarkoli nečesa resnično ne moremo opraviti 
tako ali takrat, kot smo se dogovorili, se vedno pravočasno opravičimo in pojasnimo svoje 
razloge. Z nedejavnostjo, izmikanjem, prelaganjem in navajanjem izgovorov škodimo sami 
sebi, saj si bodo drugi o nas ustvarili negativno mnenje. 

Pri PISNEM SPOROČANJU (elektronska sporočila predavateljem, seminarske in druge nal-
oge, pisni izpiti in podobno) moramo biti pozorni na pravopisna pravila. Za pisanje prošenj 
in drugih javnih sporočil uporabljajmo kakovosten papir, pišemo s pomočjo računalnika, 
besedilo naj bo skrbno sestavljeno. Preden besedilo oddamo, ga še enkrat pozorno preb-
eremo.

ŠOLSKI RED

* PRIHAJANJE K PREDAVANJEM naj bo pravočasno, vsaj 10 minut pred pričetkom. Dokler 
traja predavanje, prostora ne zapuščamo. V času predavanj niso dovoljeni obiski prijateljev, 
znancev ali sorodnikov. Prostore, ki niso namenjeni našim dejavnostim, zapuščamo v 
najkrajšem možnem času.

* ŽVEČILNE GUMIJE med pogovorom, ob delu ter na predavanjih in vajah ne žvečimo, ker s 
tem izražamo nespoštljiv odnos do osebe, s katero se pogovarjamo, jo poslušamo oziroma z 
njo delamo. Sicer pa žvečilno odvržemo v koš in ne na tla, nikamor je ne lepimo.

* Skrbimo za ŠOLSKI INVENTAR (pohištvo in avdio-vizualno opremo) in ga ne uničujemo.  

* NAJDENE PREDMETE najditelji oddajo v referat za študente.

* Za OSEBNA OBVESTILA, PLAKATE in podobne informacije se lahko uporabi oglasna deska 
v študentskem kotičku.

* EKOLOŠKO ozaveščen posameznik skrbi za čistočo povsod, poišče koš za smeti, ne umaže 
sten s prislanjanjem, toaletne prostore zapušča čiste in varčuje z elektriko, ko ugaša nep-
otrebno razsvetljavo.

STROGO PREPOVEDANO je:

* KAJENJE v prostorih šole in pred njo ter odmetavanje ogorkov na tla, zelenico in druga 
neprimerna mesta.

* Uporabljati MOBILNE TELEFONE v prostorih šole.

* UŽIVANJE HRANE IN PIJAČ v predavalnicah in drugih prostorih šole, ki temu niso namen-
jeni.

* Biti pod vplivom opojnih substanc v prostorih šole.

* PARKIRANJE NA PARKIRIŠČU PRED ŠOLO.

* ŽVIŽGANJE, PETJE, KRIČANJE, IGRANJE KART, ZASEBNO TRGOVANJE, UPORABA ZVOČNIH 
APARATOV.

V primeru kršitve določil bo šola prisiljena ukrepati, v primeru škode, povzročene 
namerno ali iz velike malomarnosti, pa od povzročitelja zahtevati povračilo.

Slika: Lea Jakoš

KDAJ VEŠ, DA SI VSGT-JEVEC?
 Ko...

razumeš naše urnike

najdeš našo knjižnico

spoznaš Mojco in Lidijo in ti je na predavanjih tako fajn, da nočeš domov

te zmasirajo

te profesorica Alič pošlje iz predavalnice

ti je uniforma tako všeč, da je nočeš sleči niti pred spanjem

te z imenom ogovorijo vsi predavatelji in zaposleni na šoli
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UVODNIK
Spoštovane bralke in bralci, 

pred vami je februarsko študijsko glasilo gostART. Morda se 
sprašujete, zakaj je naslovnica tako barvita (najverjetneje se 
ne, ampak vam bom vseeno povedala). 

Razloga sta dva. Do sedaj so naslovnice večinoma krasile fo-
tografije, ki so označevale dogajanje, ki je bilo predstavljeno 
v glasilu v besedi. Tokrat naj bo drugače, ker smo pač vstopili 
v novo leto in menim, da so redki taki, ki si po preteku starega 
leta ne zadajo nekega novega cilja ali zaželijo spremembe. 

Drugi. Razlog, torej. Želela sem pokazati, da je pri nas na šoli 
vedno pestro, raznoliko. In trendovsko. Zato so tudi barve, ki 
krasijo naslovnico, trendovske. Po Pantoneju.     

Vir: www.pantone.com/coloroftheyear

Pantone je podjetje v New Jerseyu, ki je svetovno poznano po 
Sistemu usklajevanja Pantone, ki je pravzaprav katalog barv, 

uporabljen v grafiki, modni industriji, arhitekturi, gradbeništvu 
idr. Avtoriteta na področju barv in vzorcev vsako leto napove 
tudi barvne modne smernice za prihodnje leto; v letu 2013 so 
tako napovedali barve pomladi 2014, ki so zajete na naslovnici. 
Iz spektra desetih barv pomladi 2014 so izbrali tudi barvo leta 
2014, barvo vijoličnega odtenka Radiant Orchid. Kot pravijo na 
svoji spletni strani, je barva Radiant Orchid (»žareča orhideja«) 
tista, ki sproži radovednost in prikliče domišljijo. Spodbudi 
kreativnost in originalnost, lastnosti, ki sta v današnji družbi 
izjemno cenjeni.  

VIR: 
Pantone. Color of the Year (online). 2014. (povzeto 20. 1. 2014). Dostopno na 
naslovu: www.pantone.com/coloroftheyear.
Wikipedia. Pantone (online). 2014. (povzeto 20. 1. 2014). Dostopno na naslovu:  
http://en.wikipedia.org/wiki/Pantone.

Tudi če vijolična ni med vašimi najljubšimi barvami, bodite 
kljub temu radovedni, inovativni, kreativni in drugačni. 

Iz ŠOLSKE knjižnice (prostor poleg referata),

 Živa Brumec

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

   www.puzzles.ca/sudoku.html
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KAJ SE JE DOGAJALO?

PRVI ŠTUDIJSKI DAN (1. 10. 2013)
V torek sta prva letnika programa Gostinstvo in turizem ter 
programa Velnes z vodstvom, predstavniki šole, predavatelji in 
gosti iz gospodarstva v šotoru pod Pohorjem aktivno vstopili v 
novo študijsko leto. 

VELIK USPEH ŠTUDENTOV NA GOSTINSKO 
TURISTIČNEM ZBORU V TERMAH OLIMIA (8.–9. 10. 
2013)
Naši študentje so se na tekmovanju v sklopu GTZ v Termah 
Olimia pod mentorstvom Lidije Šijanec in Mojce Polak izvrst-
no odrezali: Jurij Črnčec – zlata medalja (disciplina  Sloskills, 
strežba), Magdalena Pec – zlata medalja (disciplina Magic 
box), Kristjan Klančnik – srebrna medalja (disciplina vinski sve-
tovalci), Blaž Kostanjšek – srebrna medalja (disciplina Magic 
box), Luka Gmajner – srebrna medalja (disciplina  Sloskills, 
kuhinja) in Mitja Kočevar – bronasta medalja (disciplina Magic 
box). Iskrene čestitke!

DELAVNICA ZA PRAKSO V TUJINI S PREDSTAVNIKI 
HOTELA KEMPINSKI HOTEL ADRIATIC (ISTRA, 
HRVAŠKA) (13. 11. 2013)
V sredo, 13. 11. 2013, smo na VSGT Maribor v sklopu Erasmus 
delavnice gostili osem predstavnikov hotela Kempinski Hotel 
Adriatic, med njimi tudi direktorja omenjenega hotela. Po pred-
stavitvi hotela so imeli študenti možnost, da opravijo razgovor 
za opravljanje praktičnega izobraževanja v hotelu poleti 2014. 
Priložnost je izkoristilo mnogo študentov, ki so predstavnike 
hotela navdušili s svojo motiviranostjo in pripravljenostjo na 
nove profesionalne in življenjske izkušnje v tujini.

UDELEŽBA NA KONFERENCI ZDRUŽENJA AEHT 
(10.–15. 11. 2013) 
Študentke VSGT Maribor so se z direktorico mag. Heleno Cvikl 
in mentoricama Mojco Polak in Iris Kociper Haas udeležile 
tekmovanj v sklopu konference AEHT, ki je letos potekala 
na križarki po Sredozemlju. Maša Virant je tekmovala v dis-
ciplini destinacijski management, Sara Tišler v recepcijskem 
poslovanju, Magdalena Pec pa v kuhinji – magic box. Sara 
Tišler je s svojo ekipo osvojila srebrno medaljo, Maša Virant in 
Magdalena Pec pa sta prejeli priznanje združenja. Mag. Hele-
na Cvikl je nastopila na tekmovanju kot predsednica žirije v 
recepcijskem poslovanju, v evropskem združenju hotelirskih 
in turističnih šol AEHT pa je bila letos izvoljena za članico 
izvršnega odbora (Executive Board) združenja.

ZAKLJUČNO SREČANJE V PROGRAMU USPOSA-
BLJANJA ZA BREZPOSELNE OSEBE (19. 11. 2013)
Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor je 
v okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra MIC – 
Akademija kulinarike in turizma danes potekalo zaključno 
srečanje v programu usposabljanja za brezposelne osebe, 
ki ga je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. V usposabljanje je bilo vključenih 61 oseb iz mariborske, 
celjske in ptujske območne enote Zavoda RS za zaposlovanje. 
V času od 30. 9. 2013 do 19. 11. 2013 so udeleženci v okviru 
104 ur pridobili osnovne kompetence s področja gostinstva, 
kulinarike in strežbe, ter pridobili naziv pomočnik kuharja ozi-
roma pomočnik natakarja. Usposabljanje je redno obiskovalo 
in zaključilo kar 57 udeležencev.

DAN MENTORJEV (2. 12. 2013)
V ponedeljek, 2. 12. 2013, je na VSGT Maribor potekal Dan 
mentorjev VSGT Maribor, vsakoletni dogodek, namenjen 
krepitvi sodelovanja med šolo in gospodarstvom. V prostorih 
šole smo gostili mentorje iz mreže učnih podjetij. Predstavitvi 
Medpodjetniškega izobraževalnega centra – MIC in možnosti 
sodelovanja v projektih z gospodarstvom je sledilo predavan-
je Velnes za zdravje zaposlenih. Mentorji so bili seznanjeni s 
temelji kakovosti praktičnega izobraževanja študentov VSGT 
Maribor in predstavitvami smernic za izvajanje praktičnega 
izobraževanja v novem študijskem letu.

Po podelitvi certifikatov so se mentorji odpravili v DU, kjer so 
uživali v okusih brezmesnih lokalnih jedi za zdrave zimske dni, 
ki so jih pripravili študenti pod mentorstvom predavateljice 
Mojce Polak in inštruktorice Lidije Šijanec.
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CHRISTMAS IN EUROPE (8.–14. 12. 2013)
Tradicionalni dogodek združenja AEHT – Christmas in Europe 
letos med 8. in 14. decembrom gosti Marseille, Evropska pres-
tolnica kulture 2013. 16 evropskih šol iz 13 držav predstavlja 
nacionalne božične običaje in kulinariko svoje države. Dog-
odka so se kot predstavniki naše šole udeležili študenti Luka 
Klemenčič, Katarina Kramberger, Blaž Kostanjšek in Tina Pahler 
z mentorico Lidijo Šijanec. 

KULINARIČNA OKUŠEVALNICA Z NOVINARSKO 
KONFERENCO (17. 12. 2013)
Predpraznični dogodek je bil namenjen pregledu dosežkov 
VSGT Maribor v letu 2013. Novinarji in drugi povabljeni so 
bili seznanjeni z uspehi študentov na domačih in mednar-
odnih tekmovanjih, z organizacijo mednarodne konference 
EURHODIP, s sodelovanjem šole v domačih in tujih projektih, 
s pripravo delavnic in pogostitev ter s prejemom Jabolka ka-
kovosti in prestižno podelitvijo naziva ŠOLA LETA 2013 s strani 
mednarodnega združenja vodilnih hotelirskih šol EURHODIP. 

VELNEŠKA PANELNA DISKUSIJA (17. 6. 2013) 
V ponedeljek, 17. junija 2013, je v organizaciji VSGT Maribor 
in Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč v GH Primus v Ter-
mah Ptuj potekala že tretja velneška panelna diskusija, tokrat  
z naslovom »Kakšno dodano vrednost prinaša na trg dela prva 
generacija diplomantov in diplomantk študijskega programa 
Velnes?«. Gostiteljica dogodka je bila družba Sava Turizem d.d. 
Panelno diskusijo je povezoval Iztok Altbauer, direktor Skup-
nosti slovenskih naravnih zdravilišč. Diskusije so se udeležili 
predstavniki gospodarstva, izobraževalnih institucij ter Zavo-
da RS za zaposlovanje. To je bil še dodaten korak k promociji 
novega poklica organizatorja poslovanja v velneški dejavnosti, 
čeprav jih bo potrebnih še kar nekaj, da bodo novi diplomanti 
prepoznavni in hitro zaposljivi na trgu dela.

ERASMUS DAN VSGT MARIBOR (15. 1. 2014)
15. 1. 2014 smo organizirali že tradicionalni Erasmus dan, 
ki je tokrat potekal v Hotelu City. Predstavitev mobilnosti 
študentov v letu 2013 je bila dinamična, saj se je skozi tipično 
lokalno kulinariko in zdrave velneške napitke predstavilo vseh 
osem destinacij s pripadajočimi 14 hoteli, kjer so študenti 
v poletju 2013 opravljali praktično izobraževanje (Avstrija, 
Nemčija, Španija, Anglija, Malta, Hrvaška, Češka, Grčija).  V svoji 
sredi smo gostili tudi predstavnike podjetij iz tujine, in sicer 
gospoda Nicholaasa Wiemeijerja iz GM Hotela Falkensteiner 
Schlosshotel Velden iz Avstrije, gospo Ivono Luksić  iz Hotel & 
Spa-ja Iadera iz Hrvaške ter gospo Bilgi Gokalp Gulen, vodjo 
podjetja Carisma Spa & Wellness International z Malte. Pred-

stavitvi so sledili razgovori s predstavniki podjetij za prosta 
mesta za praktično izobraževanje v poletju 2014.

SREČANJE ALUMNI KLUBA (29. 1. 2014)
V sredo, 29. 1. 2014, so se člani Alumni kluba in prijatelji VSGT 
Maribor udeležili ekskluzivne kulinarične delavnice pod im-
enom Trendi v letu 2014 - Odštekana “Špajza” . V okviru projekt-
nega diplomskega dela so se gostom predstavili tudi študenti 
VSGT Maribor v sodelovanju s chefom Borutom Jovanom, 
diplomantom in članom Alumni kluba VSGT Maribor. Delavni-
ca je potekala v dveh delih. Prvemu, izobraževalnemu delu, je 
sledilo prijetno druženje ob stojnicah s hrano in dobri vinski 
kapljici.

  

KAJ SE BO DOGAJALO?

- INFORMATIVNA DNEVA (14. in 15. 2. 2014)
- RAZPIS ZA NAJBOLJ IZVIRNI ŠTAJERSKI PRIGRIZEK 
(februar 2014)
- KEMPINSKI CAREER DAY (1. 3. 2014)
- UDELEŽBA NA TEKMOVANJU V SKLOPU MEDNAR-
ODNEGA SEJMA GAST V CELOVCU (16. DO 19. 3.      
2014)
- PODELITEV DIPLOM (pomlad 2014)
- AMBASADOR GOSTOLJUBJA (maj 2014)

... Za več informacij spremljajte našo spletno stran www.vsgt-
mb.si in oglasne deske na šoli.

Foto: Marjan Dovečar
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UTRINKI 
 

Lanski info dan 1: nekateri so tako uživali, da so 
prišli oktobra študirat k nam

Lanski info dan 2: še enkrat preberi zgornji vrstici

Lanski info dan 3: naši VSGT-jevci

Podelitev diplom: John Lohr, Marijan Velnar, mag. 
Helena Cvikl in naš diplomant Martin Jezeršek

Podelitev diplom: Predavateljica VSGT Maribor 
Mojca Polak in naš Blaž Kostanjšek

UTRINKI

Gregor Žigon, diplomant VSGT Maribor in vodja 
Hotela Sava v Rogaški Slatini, je nagovoril bruce

Samo naši študentje lahko zajtrkujejo z Andrejem 
Vohom

Erasmus dan 2014: Študenti VSGT Maribor, ki so 
bili v preteklem letu na praksi v tujini, so pred-

stavili...

... kulinariko države, v kateri so pilili svoje profe-
sionalne veščine

Študenti, ki so pokazali zanimanje za prakso v 
tujini v letu 2014, so se odpravili na razgovor k 

predstavnikom podjetij

UTRINKI

Podelitev diplom: naši študenti imajo številne 
talente. Katarina je tudi glasbenica.

Podelitev diplom: s plesom je popestrila doga-
janje energična Petra (na levi) s soplesalko  

Šolski backstage (ali DU) - mesto, od koder vedno 
diši in povzroča, da se študentom, predavateljem 

in zaposlenim cedijo sline

Iz backstagea na izbor Najbolj kreativnega 
štajerskega prigrizka

Prvi študijski dan 2013/14: tudi predavatelji so se 
raztezali

Foto: mediaspeed

Foto: mediaspeed

Foto: Blaž Lah

Foto: mediaspeed Foto: mediaspeed

Foto: mediaspeed
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IZJEMNI DOSEŽKI 
VSGT MARIBOR IN 
NJENIH ŠTUDENTOV 
V LETU 2013

Vključenost VSGT Maribor v 
lokalno, nacionalno in mednarod-
no okolje

Višja strokovna šola za gostinstvo in tur-
izem Maribor z vključevanjem v projekte 
in strokovna tekmovanja, izvajanjem de-
lavnic in drugih dogodkov za ožjo in širšo 
javnost vsako leto s svojim delovanjem 
pomembno vpliva na lokalno, nacion-
alno in mednarodno okolje. V letu 2013 
je bila šola vpeta v množico pomembnih 
dogodkov.

V začetku koledarskega leta smo na šoli 
izvedli kulinarično delavnico z naslovom 
Harmonija okusov med siri in vinom 
za partnerje šole, ki je potekala pod 
okriljem predavateljic Mojce Polak in Lid-
ije Šijanec. Predavateljici sta udeležence 
popeljali v svet sira in različnih vrst 
vin ter poskrbeli za prijetno vzdušje v 
demonstracijski učilnici v prostorih šole, 
študenti pa so predstavili popotovanje 
cmokov po Sloveniji.

Popotovanje cmokov po Sloveniji

25. 1. 2013 je bil na VSGT Maribor pred-
stavljen projekt Romska gostilna, pri 
katerem je bila šola izbrana za izva-
jalko izobraževanja z namenom vz-
postavitve strokovnih temeljev gostilne. 
V sodelovanju z ZRZ EPeKa smo od 26. 
8. 2013 do 30. 9. 2013 izvajali projekt, v 
okviru katerega so se kandidati usposa-
bljali za pomočnika kuharja oziroma za 
pomočnika natakarja. Usposabljanja so 
bila delno financirana s strani Evropske 
unije, in sicer iz Evropskega socialnega 
sklada. Projekt Romska gostilna se je 
izvajal v okviru Operativnega progra-
ma razvoja človeških virov za obdobje 
2007–2013, 4. razvojne prioritete: »Ena-
kost možnosti in spodbujanje socialne 
vključenosti«, 4.1 prednostne usmeritve 

»Enake možnosti na trgu dela in krepitev 
socialne vključenosti«.

Temelje socialnega podjetništva smo vz-
postavili tudi v okviru Medpodjetniškega 
izobraževalnega centra MIC – Akademi-
ja kulinarike in turizma, ki je organiziral 
program usposabljanja za brezposelne 
osebe, ki ga je financiralo Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport. V us-
posabljanje je bilo vključenih 61 oseb iz 
mariborske, celjske in ptujske območne 
enote Zavoda RS za zaposlovanje. V 
času od 30. 9. 2013 do 19. 11. 2013 so 
udeleženci v okviru 104 ur pridobili os-
novne kompetence s področja gostinst-
va, kulinarike in strežbe, ter pridobili na-
ziv pomočnik kuharja oziroma pomočnik 
natakarja. Usposabljanje je obiskovalo 
in zaključilo kar 57 udeležencev.

V sodelovanju z Zavodom Lokal Pa-
triot smo v okviru projekta socialnega 
podjetništva Mladi za mesto izvedli 160-
urno usposabljanje za pomočnika ku-
harja in pomočnika natakarja ter prever-
janje znanja iz vsebin za pomočnika 
kuharja/pomočnika natakarja v Novem 
mestu. 

26. in 27. 1. 2013 so študenti VSGT Mari-
bor z mentoricama Mojco Polak in Lidijo 
Šijanec pod Pohorjem že tradicionalno 
skrbeli za kulinarično zadovoljstvo gos-
tov Zlatega VIP-a na SP v ženskem alp-
skem smučanju, na 49. Zlati lisici.

Luka in Martina na Zlati lisici

V marcu smo v sklopu projekta »Healthy 
Youth« dobili obisk z več madžarskih 
šol, Dvojezične srednje šole Lendava in 
Srednje šole za gostinstvo in turizem 
Radenci. Projekt spodbuja evropsko teri-
torialno povezovanje ne le gostinskih, 
temveč tudi ostalih srednjih poklicnih 
šol in gimnazij. Glede na to, da je SŠGT 
Radenci vključena v proces izvedbe pro-
jekta »Healthy Youth«, so za udeležence 
in izvajalce organizirali enodnevni ogled 
Radencev in Maribora, kjer so kot učno 
institucijo želeli predstaviti tudi VSGT 
Maribor. Obiskovalce je zanimal študijski 
program in njegova izvedba, splošni iz-
gled šole in življenje naših študentov.

V istem mesecu so se na šoli odvijali 
mojstrski izpiti za pridobitev naziva 
pomočnik kuharja oziroma pomočnik 
natakarja, ki jih VSGT Maribor v 
sodelovanju z Obrtno-podjetniško zbor-
nico Slovenije izvaja vsako leto. 

V okviru promocije in aktivnosti progra-
ma Erasmus je bil v aprilu na šoli izveden 
Erasmus dan, tradicionalni dan, ki je na-
menjen promociji Erasmus mobilnosti. 
Študenti, ki so v poletju preteklega leta 
opravljali praktično izobraževanje v tu-
jini, na ta dan pripravijo mednarodno 
obarvan program.

Zanimanje za Erasmus mobilnost je 
bilo v preteklem letu izjemno, saj je na 
prakso v tujino z Erasmus dotacijo odšlo 
34 študentov. Za visoko udeležbo na 
mednarodni mobilnosti so nam v lan-
skem decembru v Grand Hotelu Union 
na slavnostni podelitvi v kategoriji Er-
asmus individualna mobilnost (projekti 
mobilnosti študentov, profesorjev in 
učnega osebja na visokošolski ravni) pre-
dali Jabolko kakovosti, ki je nagrada 
Centra RS za mobilnost in evropske pro-
grame izobraževanja in usposabljanja 
– CMEPIUS, ki se podeljuje tistim projek-
tom, koordinatorjem, udeležencem in 
uporabnikom, ki so v slovenskem pros-
toru pustili poseben pečat na področju 
mednarodne mobilnosti.

17. junija 2013 je v organizaciji VSGT 
Maribor in Skupnosti slovenskih nar-
avnih zdravilišč v GH Primus, v Termah 
Ptuj, potekala že tretja velneška panelna 
diskusija, tokrat  z naslovom »Kakšno do-
dano vrednost prinaša na trg dela prva 
generacija diplomantov in diplomantk 
študijskega programa Velnes?«. Gostitelj 
dogodka je bila družba Sava Turizem 
d.d. Panelno diskusijo je povezoval Iz-
tok Altbauer, direktor Skupnosti slov-
enskih naravnih zdravilišč. Diskusije so 
se udeležili predstavniki gospodarstva, 
izobraževalnih institucij ter Zavoda RS 
za zaposlovanje. To je bil še dodaten ko-
rak k promociji novega poklica organi-
zatorja poslovanja v velneški dejavnosti, 
čeprav jih bo potrebnih še kar nekaj, da 
bodo novi diplomanti prepoznavni in 
hitro zaposljivi na trgu dela.

V septembru smo okviru evropskega 
projekta študijskih obiskov CEDEFOP 
gostili 8 obiskovalcev iz šestih držav 
(predavateljev in direktorjev šol ter ho-
telov). Tema študijskih obiskov je bila 
“From trends in hospitality and tourism 
business to trends in hospitality and 
tourism education”. CEDEFOP je Evrop-
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ski center za razvoj poklicnega usposabljanja v EU. Evropski 
referenčni center pripravlja informacije in analize o sistemih 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, politik, raziskav in 
praks. CEDEFOP s pomočjo konferenc, seminarjev in študijskih 
obiskov spodbuja srečevanje ljudi, še posebej oblikovalcev 
politik, raziskovalcev in strokovnjakov s področja poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja. Skupaj s Centrom za mobil-
nost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 
(CMEPIUS) koordinira program študijskih obiskov v Sloveniji.

13. 11. 2013 smo na VSGT Maribor v sklopu Erasmus delavnice 
gostili osem predstavnikov hotela Kempinski Hotel Adriatic, 
med njimi tudi direktorja omenjenega hotela. Po predstavitvi 
hotela so imeli študenti možnost, da opravijo razgovor za 
opravljanje praktičnega izobraževanja v hotelu poleti 2014. 
Priložnost je izkoristilo mnogo študentov, ki so predstavnike 
hotela navdušili s svojo motiviranostjo in pripravljenostjo na 
nove profesionalne in življenjske izkušnje v tujini.

V letu 2013 se zaključuje tudi zelo pomembni mednarodni 
projekt E.R.M.E.S. (Enhancing resources for mobility experi-
ences and strategies), ki je bil razvit v okviru programa Le-
onardo da Vinci, prenosa inovacij v 2011. Predlagani projekt 
želi vzpostaviti platformo, kjer bi se srečevali ponudba in 
povpraševanje v povezavi z mobilnostjo, tako s strani organ-
izacij – ponudnikov poklicnega izobraževanja in podjetij, ki 
si želijo pridobiti tuje študente na prakso oz. na študijsko iz-
menjavo, kot tudi s strani študentov, ki si želijo iti na prakso ali 
šolanje v tujino. Ta storitev bi bila dostopna vsem, ki bi imeli 
sodelovati v učni mobilnosti na področjih gostinstva in tur-
izma, logistike in avtomehanike ter šiviljstva. Temeljni cilj pro-
jekta je izboljšati kakovost virov na področju učne mobilnosti 
z zagotavljanjem visoko kakovostne podpore, ki temelji na up-
orabi IKT tehnologije in svetovnega spleta. Projekt E.R.M.E.S. 
je že 17. mednarodni projekt v okviru programa Leonardo da 
Vinci, v katerem je naša šola nepogrešljivi partner projekta.

VSGT Maribor je v letošnjem letu sodelovala pri pomembnih 
dogodkih in prireditvah s pogostitvami. Omenjamo le nekaj 
prireditev izmed mnogih. Študenti so z mentoricama Mo-
jco Polak in Lidijo Šijanec pripravljali pogostitev na PRO AM 
turnirju v golfu na Ptuju, sodelovali pri protokolarnem spre-
jemu princa Edwarda v Vili Podrožnik, se udeležili in predstavili 
na 3. SladoLentu – Festivalu ulične prehrane, predstavljali so 
kulinariko na Salonu Traminec 2013, sodelovali pri predstavitvi 
štajerske kulinarike na Dnevih odprtih vrat kleti Dveri Pax v 
Jarenini, predstavljali kuhanje na festivalu V objemu Stare 
trte, pripravljali pogostitev na Živih dvoriščih v Mariboru, bili 
nepogrešljivi del pri organizaciji Festivala vin in delikates – 
VinDelu in na Prazniku mladega vina. Udeležili so se tudi 6. 
Festivala KULinarike v Ljubljani in 27. 11. 2013 pripravili tem-
atsko pogostitev z naslovom Okusi starega Egipta na premieri 
opere Aida v SNG Maribor. 

V sodelovanju z Zavodom za turizem Maribor smo v mesecu 
novembru in decembru izvedli usposabljanje lokalnih 
turističnih vodnikov destinacije Maribor-Pohorje. Dodana 
vrednost letošnjega usposabljanja je, da ne temelji le na fak-
tografskem znanju, temveč predvsem na praktičnih primerih 
in primerih dobre prakse v povezavi s pozitivnim vrednoten-
jem lokalnega okolja. Kompetence letošnjega usposabljanja, 
ki se je zaključilo 12. 12. 2013, so zastavljene zelo široko in 
vključujejo tudi naravovarstveni vidik, enogastronomsko 
ponudbo in dostopni turizem v destinaciji. 

VSGT Maribor je med 11. in 14. julijem 2013 organizirala 
letno konferenco mednarodnega združenja  hotelirskih šol 
EURHODIP. Strokovno-marketinške konference z naslovom 
»Back to the Roots« (»Nazaj h koreninam«) so se udeležili gos-
tje iz 25 evropskih in drugih držav. 11. in 13. julija je potekalo v 
sklopu konference tudi mednarodno študentsko tekmovanje 
Marianne Müller Award. Strokovna žirija in obiskovalci so za 
najboljšo skupino tekmovalcev izbrali skupino, v kateri je 
tekmovala tudi edina slovenska tekmovalka, naša študentka 
Helena Valher. Ob zaključku konference je predsednik 
združenja EURHODIP na gala večerji v hotelu Habakuk direk-
torici VSGT mag. Heleni Cvikl izročil posebno nagrado, plaketo 
za EURHODIP-ovo šolo leta (School of the Year 2013), kar doka-
zuje, da Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor 
stoji na stopničkah skupaj z najelitnejšimi evropskimi gostin-
skimi, hotelirskimi in turističnimi šolami.

Naša diplomantka in zastavonoša Daša Režonja, mag. Helena Cvikl in Cees 
van der Klip, predsednik združenja EURHODIP

Izjemni rezultati študentov VSGT Maribor na stroko-
vnih tekmovanjih na CGB na Portugalskem, v sklopu 
konference AEHT 2013 na križarki po Sredozemlju 
ter izvrstni dosežki s tekmovanj med profesionalci iz 
stroke na GTZ Slovenije 2012 v Termah Olimia
  
Izjemno zahtevnega tekmovanja, ki je potekalo 18. in 19. apri-
la 2013, se je udeležil devetnajstletni študent prvega letnika 
Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor Luka 
Klemenčič. Pod mentorstvom inštruktorice Lidije Šijanec je na 
tekmovanju v strežnih veščinah na Portugalskem osvojil bro-
nasto medaljo in dokazal, da lahko kljub svoji mladosti stoji ob 
boku starejšim kolegom iz stroke. 

Direktorica VSGT Maribor mag. Helena Cvikl, Luka Klemenčič, mentorica 
Lidija Šijanec

Foto: mediaspeed
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V sklopu zadnje AEHT konference na križarki po Sredozem-
lju, ki se je odvijala med 10. in 15. novembrom, je potekalo 
mednarodno tekmovanje, ki so se ga skupaj z več kot 300 ev-
ropskimi tekmovalci udeležile tudi tri študentke Višje stroko-
vne šole za gostinstvo in turizem Maribor. 

Strast do poklica, predanost svoji usmeritvi, strokovna podko-
vanost in čut do turizma so vrednote študentk VSGT Maribor, 
ki so se udeležile strokovnih tekmovanj. Z letošnje konference 
smo se vrnili ponosni, saj smo ob veliki konkurenci dosegli 
izjemno drugo mesto. Srebrno medaljo je v disciplini recepci-
jskega poslovanja prejela Sara Tišler. Magdalena Pec se je s 
sotekmovalci pomerila v kuharskem tekmovanju (magic box), 
Maša Virant pa se je preizkusila v destinacijskem managemen-
tu. Obe sta za izkazano znanje prejeli priznanje združenja. 

Vse tekmovalke so prikazale visoko raven strokovne us-
posobljenosti, za kar so zaslužne predavateljice in mentorice 
dr. Tanja Lešnik Štuhec, Mojca Polak, Iris Kociper Haas, pred-
vsem pa vsestranska podpora direktorice Višje strokovne šole 
za gostinstvo in turizem Maribor, ki je že več kot deset let ena 
izmed štirih oseb iz Evrope, ki so odgovorne, da strokovna tek-
movanja potekajo brez zapletov. 

Direktorica VSGT Maribor mag. Helena Cvikl, ki je tudi pod-
predsednica evropskega združenja vodilnih hotelirskih in 
turističnih šol EURHODIP, je bila na podlagi svoje predanosti 
strokovnim tekmovanjem, osemletnega članstva v komiteju 
za pripravo in nadzor vseh disciplin na evropskem tekmovan-
ju in vzpostavitve temeljev kakovosti v združenju, na letošnji 
konferenci izvoljena v izvršilno predsedstvo evropskega 
združenja hotelirskih in turističnih šol AEHT.     

Mednarodnih uspehom študentov so sledili še nacionalni. 8. 
in 9. oktobra se je odvijal v Termah Olimia Gostinsko turistični 
zbor Slovenije, kjer se je šest študentov VSGT Maribor pomer-
ilo v tekmovanjih med profesionalci iz stroke in doseglo 
odlične rezultate. Jurij Črnčec je prejel zlato medaljo v disci-
plini Sloskills v strežbi. Dosegel je najvišje število točk v svoji 
disciplini, zato se bo v letu 2014 kot edini slovenski reprezen-
tant udeležil razvpitega evropskega tekmovanja EUROSKILLS 
v Franciji. Magdalena Pec je osvojila absolutno zlato medaljo 
v disciplini magic box. Kristjan Klančnik je prejel srebrno 
medaljo v disciplini vinski svetovalec, Blaž Kostanjšek srebrno 
medaljo v disciplini magic box, Luka Gmajner srebrno medaljo 
v disciplini Sloskills v kuhinji in Mitja Kočevar bronasto medal-
jo v disciplini magic box. 

Mentorice dr. Tanja Lešnik Štuhec, Mojca Polak in Lidija Šijanec, mag. Helena 
Cvikl in naši študenti tekmovalci

Rezultate študentov na letošnjem GTZ-ju dopolnjuje še rezul-
tat študentke prvega letnika Nike Ahčin, ki je pred kratkim s 
svojim predlogom za inovativno lokalno jed, pripravljeno z 
medom na natečaju Čebelarske zveze Slovenije Kulinarične 
medene dobrote, zasedla drugo mesto z gluhimi štruklji z 
medeno pomako.

Naši dosedanji uspehi in odlični rezultati s tekmovanj so 
dokaz, da se študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in tu-
rizem Maribor izobražujejo v skladu z mednarodnimi stroko-
vnimi standardi. Predavatelji, ki se poleg študentov tudi 
sami udeležujejo mednarodnih izmenjav, svojo strokovno 
usposobljenost dokazujejo tudi s članstvom v mednarod-
nih strokovnih komisijah. Študenti in njihovi mentorji, ki so 
sodelovali v številnih mednarodnih projektih in sledili trendom 
ter novostim na področju gostinstva in turizma, so s svojimi 
dosežki pripomogli, da je Višja strokovna šola za gostinstvo in 
turizem Maribor po mednarodnih standardih mednarodnega 
združenja vodilnih hotelirskih šol EURHODIP prejela odlični 
naziv – ŠOLA LETA 2013.  

Mag. Helena Cvikl s plaketo ŠOLA LETA 2013 in študenti VSGT Maribor (gov-
ori se, da v prostem času delajo za eno vodilnih evropskih modnih znamk, 

vendar so glede tega zelo skrivnostni)

Coupe Georges Baptiste
Bronasta medalja – Luka Klemenčič; mentorica Lidija Šijanec

Luka Klemenčič med intervjujem: po številnih izkušnjah pred kamero in 
mikrofonom naš CGB-jevec nima treme 

Foto: mediaspeed

Foto: mediaspeed
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Zlata medalja v kuharski disciplini (magic box) – Magdalena 
Pec; mentorica Mojca Polak

Srebrna medalja v disciplini vinski svetovalci – Kristjan 
Klančnik; mentorica Lidija Šijanec

Srebrna medalja v kuharski disciplini (magic box) – Blaž 
Kostajnšek; mentorica Mojca Polak

Srebrna medalja v disciplini Sloskills, kuhinja – Luka Gmajner; 
mentorica Mojca Polak

Marianne Müller Award
Zlata medalja – Helena Valher; mentorica dr. Tanja Lešnik 
Štuhec

Tekmovanja v sklopu konference AEHT
Srebrna medalja s področja recepcijskega poslovanja – Sara 
Tišler; mentorici dr. Tanja Lešnik Štuhec in Iris Kociper Haas 

Priznanje za tekmovanje v kuhanju (magic box) – Magdalena 
Pec; mentorica Mojca Polak

Priznanje za tekmovanje s področja destinacijskega manage-
menta – Maša Virant; mentorici dr. Tanja Lešnik Štuhec in Iris 
Kociper Haas

Tekmovanja v sklopu GTZ Slovenije
Zlata medalja v disciplini Sloskills, strežba – Jurij Črnčec; men-
torica Lidija Šijanec

Foto: mediaspeed
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Bronasta medalja v kuharski disciplini (magic box) – Mitja 
Kočevar; mentorica Mojca Polak

Tekmovanje na natečaju
Drugo mesto na natečaju Čebelarske zveze Slovenije 
Kulinarične medene dobrote – Nika Ahčin; mentorica Mojca 
Polak

Gostovanje v oddaji Dobro jutro

Direktorica mag. Helena Cvikl se je s študentoma Jurijem 
Črnčcem in Saro Tišler odzvala vabilu na oddajo Dobro jutro, 
ki so jo snemali v petek, 3. 1. 2014, v prostorih RTV Slovenija 
v Mariboru. Gostje oddaje so govorili o uspehih študentov 
VSGT Maribor v letu 2013. Jurij Črnčec je med oddajo prikazal 
pripravo zelenjavne mineštre z lešnikovim sladoledom, tren-
dovsko sladico za vsak okus.

Svoje občutke ob nastopu na televiziji je opisala Sara Tišler:

Izkušnja je bila zelo zanimiva in enkratna, saj sem prvič nas-
topala na televiziji. Proti pričakovanju je bilo zelo preprosto in 
enostavno ter sproščeno. Dejansko bi kakršnakoli trema bila 
odveč. Sam nastop se odvija v sproščenem pogovoru, brez 
napetosti ali neprijetnosti. Sicer pa slabih 10 minut zelo hitro 
mine in se dejansko ni potrebno ničesar bati ali imeti neprijet-
nega občutka. Vse se je odvijalo v sobi, v kateri je le nekaj ljudi, 
voditelj, dva snemalca in gostje.
 
Nova izkušnja je bila tudi vizualna priprava na snemanje, saj te 
uredijo in izjemno lepo naličijo.
 
Vsakemu, ki ima pred seboj izkušnjo s snemanjem, bi svetova-
la, naj bo čim bolj sproščen, da pozabi na tremo. Seveda pa to 
ne pomeni, da lahko govorimo, kar želimo. Zmeraj je potrebno 
posredovati resnične podatke in se potruditi govoriti jeziko-
vno ustrezno.
 
Sara Tišler, študentka 1. letnika, GT

 

Če vas zanima, kaj so pripravljali študenti na zadnjih 
šestih fotografijah, preberite prispevek na naslednji 
strani.

KULINARIČNA OKUŠEVALNICA 
Z NOVINARSKO KONFERENCO
V torek, 17. 12. 2013, smo na VSGT Maribor povabili goste iz 
gospodarstva in novinarje, ki smo jim predstavili številne us-
pehe, ki so jih v preteklem letu dosegli naši študenti na stroko-
vnih tekmovanjih doma in po svetu. 

Uvodni predstavitvi dosežkov mag. Helene Cvikl, ki je poudar-
ila, kako pomembno je sodelovanje v nacionalnih in mednar-
odnih projektih ter na strokovnih tekmovanjih, je sledila 
Kulinarična okuševalnica, kjer je šest študentov VSGT Maribor 
skozi okuse prikazalo svoje videnje kulinaričnih trendov, ki so 
se v letu 2013 ustalili v gastronomiji.

Magdalena Pec: Rdeča pesa + losos

Tanke rezine lososa  se marinirajo v redukciji rdeče pese. Za 
hrustljavost poskrbi mešanica posušenih kaper in inčunov.

Luka Gmajner: Gosja jetra + mak

Kremasti okus gosjih jeter je dopolnil hrustljavi makov kreker, 
ki ga je okronala sladkorna pena.

Blaž Kostanjšek: Krvavica in zelje + fižol

Vsebina domačih krvavic se je s temnim fondom združila v 
bogato in okusno mešanico, ki se je podala k praženemu kisle-
mu zelju in aromatični peni iz fižola kostanjevca.

Nika Ahčin: Štruklji + med

Nikini gluhi štruklji, nadevani z orehi, so družinska tradicion-
alna jed, ki je navdušila ocenjevalno komisijo na tekmovanju 
Kulinarične medene dobrote. Še posebej zanimivi postanejo, 
ko jih pomočimo v mlačno medeno omako.

Luka Klemenčič in Jurij Črnčec: Zelenjavna mineštra + 
lešnikov sladoled

Gomoljna zelenjava se lahko s karamelo in pasijonko prelevi 
v odličen ragu, ki postane z lešnikovim sladoledom prava 
kulinarična dogodivščina.

Kristjan Klančnik: Vino +  koktajl

Rumeni muškat in modra frankinja sta skupaj z mineralno 
vodo ter grozdnim sokom ustvarila aromatično mešanico, ki 
se lahko v prazničnem času ponudi ob bok penini.

Mojca Polak, predavateljica VSGT Maribor
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GRUZIJA

NEODKRITI BISER KAVKAZA

Po mojem mnenju je Gruzija dežela najbolj gostoljubnih ljudi. 
Že pregovorna kavkaška gostoljubnost tu doživi povsem nove 
dimenzije. Pravijo, da gre ljubezen skozi želodec, zato ni čudno, 
da se popotniki tako pogosto zaljubijo v to prelepo državo.  

V Gruzijo sem se odpravil z nočnim vlakom iz Zidanega Mos-
ta preko Beograda, Sofije, Istanbula in Ankare. Po treh dneh 
sem končno prispel v turistični Batumi, ki leži na obali Črnega 
morja. Mesto je priljubljeno letovišče za Gruzijce in sosednje 
Turke, saj je od meje s Turčijo oddaljeno 20 km, torej manj kot 
pol ure vožnje z avtomobilom. Batumi je prestolnica Adžarije, 
avtonomne republike na zahodu države . 

Istanbul: Počitek pred nadaljevanjem poti proti Gruziji

Batumi ima veliko pristanišče ter trgovski center, je pa tudi 
zadnja postaja transkavkaške železnice. Nekdanja sovjet-
ska republika meji na severu na Rusijo, na jugovzhodu na 
Azerbajdžan, na jugu na Turčijo in Armenijo, na zahodu pa 
na Črno morje. Je čezcelinska država na stiku med vzhodno 
Evropo in zahodno Azijo. Že pred nedavnimi dogodkim je bil 
poseben podvig priti v separatistično pokrajino Južno Osetijo 
in Abhazijo.  V omenjeni pokrajini so trenutno Rusi, medtem 
ko so se Gruzijci odselili in poiskali dom v drugih mestih iz-
ven teh pokrajin. Leta 2008 je prišlo do  vojnih spopadov, v 
katerih je umrlo le v nekaj dneh veliko Gruzijcev.  Odnosi med 
državama so ves čas napeti in ljudje še danes živijo v negotov-
osti. V Južno Osetijo te sploh ne spustijo, če pa bi želel potovati 
v Abhazijo, bi si moral priskrbeti posebno dovolilnico, na kat-
ero se čaka več kot pet delovnih dni. 

Tbilisi: Predsedniška palača

Najboljše prevozno sredstvo za potovanje po deželi so 
maršrutke, vedno do zadnjega kotička napolnjeni kombiji, ki 
večkrat na dan za zanemarljiv drobiž vozijo tudi v najbolj za-
kotne kotičke države. Za krajše vožnje se plačuje na koncu, za 
daljše prej, večinoma kar pri šoferju. Ti so večinoma zelo prijaz-
ni, z največjim veseljem ti pomagajo pri nakupu karte pri red-
kih blagajnah ali pri iskanju povezave za nadaljnje potovanje.

Dotrajane maršrutke, ki vas pripeljejo v vsak kotiček države

Vlak je boleče počasen, primeren zgolj za daljše vožnje kot 
sta npr. povezava prestolnice s Črnim morjem ali s sosednjimi 
državami. Ko sem potoval z vlakom iz Kutaisija v prestolnico 
Tbilisi, sem dobil občutek, da sam hitreje vozim kolo , kakor 
pelje vlak. Z drugega vidika je bila vožnja zanimiva, opazovan-
je občudovanja vredne pokrajine skozi okno vagona in stik z 
domačim prebivalstvom ti popestrijo pot in dajo navdih, da 
deželo doživiš v njeni podobi. 

Gori: Vagon, s katerim je potoval sovjetski voditelj Stalin

Ustavil sem se v mestu Gori, rojstnem mestu bivšega sovjet-
skega voditelja Josifa Visarionoviča Džugašvili - Stalina, ki je 
najbrž zadnji kraj na svetu, v katerem se neguje njegov kult 
osebnosti. Stalinov muzej je najbolj obiskan v državi, poleg 
muzeja stoji rojstna hiša in vagon, s katerim je Stalin potoval 
na svoja potovanja. Ker je bil v času predsedovanja bivše SSSR 
ves čas na udaru, je bilo zanj varneje, da potuje z vlakom ka-
kor z letalom. Glavna avenija skozi mesto se imenuje po njem 
in ljudje ga še danes spoštujejo na način, kakor smo nekoč 
našega bivšega voditelja SFRJ, Josipa Broza Tita. V muzeju sem 
vprašal mladega vodnika, če je bil Stalin slab, okruten človek? 
Odgovoril je: “Seveda, bil je dober, najboljši ...” in žal mi je bilo, 
ko sem rekel: »Slišal sem, da je dal pobiti veliko ljudi...” Mladenič 
mi je takoj odgovoril: “Nihče ni popoln. Ampak moraš vedeti,  
da je zmagal v vojni in zgradil transsibirsko železnico.” 
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Tbilisi: prestolnica države

Gruzijska hrana ne slovi zaman kot odlična. Glavna jed je 
khachapuri, sirova pita, ki jo prodajajo na vsakem koraku. 
Pričakujte velike količine ovčjega in kozjega sira, veliko ku-
hane zelenjave in tudi kuhanega mesa. Khachapuri mi je bil 
tako všeč, da sem ga jedel vsak dan. Če boste kdaj potovali po 
Gruziji, ga ne smete izpustiti! Vasica Kazbegi, ki leži pod goro 
Kazbeg (5033 m) tik ob meji z Rusijo je izhodišče za edinstve-
ni treking po Kavkazu. Vasica te očara, saj te na več kot 3000 
metrov nadmorske višine iz vseh smeri neba obdajajo visoke 
gore. Tu imaš občutek, da se čas kar ustavi.

Kachapuri: gruzijska najpopularnejša jed 

Prva prestolnica Gruzije je bila Mtshketa, ki je odaljena od 
današnje prestolnice samo pol ure vožnje. Vredno si je ogle-
dati srednjeveško cerkev Jvari, kjer je Sveti Nino postavil prvi 
leseni križ v 4. stoletju. V Mtshketi stoji tudi največja krščanska 
cerkev v Gruziji, Svetitskhoveli iz 11. stoletja in pa samostanski

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kompleks Samtavro, kraj, kjer so kronali in pokopavali 
gruzijske kralje. Tukaj sta pokopana tudi prvi krščanski kralj 
Mirian in kraljica Nana. Tbilisi velja za enega najlepših mest 
v Zakavkazju in je trenutna prestolnica države. Mesto je us-
tanovil gruzinski kralj Vakhtang Gorgasali v 5.stoletju našega 
štetja. V obdobju od 11. do 12. stoletja je bil pomembno 
politično, gospodarsko in kulturno središče Kavkaza in Sred-
njega Vzhoda. 

Kazbegi: Pod vznožjem Kavkaza. 
V ozadju gora Kazbeg (5033 m)

    Samostan David Gareja tik ob   
    meji z sosednjim Azerbajdžanom.  
    Štopanje do tja je nemogoče

Več potopisnih predavanj in potovalnih informacij na: 
 www.duletravel.com.

Dušan Berdnik, študent 1. letnika, GT

Kot prestolnica močne 
države je Tbilisi nadzoroval 
pomembne gospodarske 
poti med vzhodnim in za-
hodnim Kavkazom in tudi 
del Svilne poti. 

Staro mestno jedro je zna-
no po številnih cerkvah in 
zgodovinskih poslopjih, 
muzejih ter lesenimi hišami 
s čudovito izrezbarjenimi 
balkoni. Gruzija je dežela, ki 
te očara z svojimi naravnimi 
lepotami ter gostoljubnost 
ljudi in samo želiš si lahko, 
da jo boš še kdaj obiskal.
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GREMO MI PO SVOJE 
GREMO NA KOROŠKO!

Tako kot večina študentov, smo bili tudi mi ravnodušni do sem-
inarske naloge, ki smo jo dobili pri profesorici Alič, ki predava 
na predmetu Ekonomika turizma. Skupine petih študentov 
smo dobili različne kreativne teme, s pomočjo raziskovanja le-
teh pa bi podrobneje spoznali turizem v različnih regijah Slov-
enije. Moji skupini je bila dodeljena regija Koroška. Po navodi-
lih profesorice naj bi dane teme predstavili kar se da zanimivo, 
inovativno in kreativno.

Kot članici ekipe petih pametnih glavic, mi je na pamet padla 
nora in inovativna ideja.

Zakaj bi mi govorili o lepotah narave na Koroškem, če smo 
to videli le preko takšnih in drugačnih medijev? Kako bi mi 
lahko sploh predstavljali turistično ponudbo na Koroškem, če 
ne vemo kakšna je le-ta? Na kakšen način bi mi lahko govo-
rili oziroma sploh imeli pravico razpravljati o razvoju turizma 
na Koroškem, če pa ne vemo popolnoma nič o tamkajšnji 
turistični ponudbi? Bi imeli pravico prebrati določene podatke 
in informacije na internetu in v literaturah ter nato govoriti o 
tem, kot da smo prepričani v te podatke, ki po možnosti niso 
preverjeni?

Ena ura vožnje do Koroške gor ali dol, naša odločitev je bila, da 
bomo dano temo na predstavitvi predstavili oziroma obravna-
vali na podlagi videnega. Tako smo se 18. 11. 2013 odpeljali na 
skupinski izlet na Koroško. Priznamo, da smo se za izlet sprva 
odločili zgolj iz preprostega razloga – da bi navdušili profeso-
rico Alič. Študenti, ki so obiskovali njena predavanja, vedo, da 
njen način poučevanja zahteva strogi red in disciplino. Torej, 
na izlet smo odšli z mislimi, da bo naša seminarska navdušila 
profesorico, nismo pa pričakovali, da bo v prvi vrsti navdušila 
nas same!

Najboljša odločitev je bila, da na Koroško odidemo v šolskih 
uniformah, saj smo na nek način na izletu in obiskih turističnih 
kmetij ter Zavoda za turizem Dravid predstavljali našo šolo. 
Ko so nas zagledali v uniformah, so nas prav vsi dojemali bolj 
uradno, zrelo in enakopravno. Uniforme načeloma naredijo na 
ljudi velik vtis prepoznavnosti med množico enako oblečenih. 
Predvsem v panogah kot sta gostinstvo in turizem, kjer največ 
šteje zadovoljstvo gosta, delovne obleke oziroma uniforme 
opravljajo še mnogo pomembnejše poslanstvo. Ne gre zgolj 
za estetski učinek urejenosti, ampak je uniforma tudi izkaz 
spoštovanja do ljudi oziroma gostov. 

Na izletu smo uživali v lepotah koroške narave, med drugim 
tudi v adrenalinski vožnji na 760 metrov nadmorske višine, 
kjer smo kot vkopani v tišini obstali na mestu, ko smo zagle-
dali čudovit razgled na koroško pokrajino. Med nami so se 
spletle prijateljske vezi, ki nam bodo v ogromno pomoč pri 
nadaljnjem študiju. Težave ter nesoglasja v skupini so se prika-
zala pri pisanju seminarske naloge in organizaciji predstavitve 
le-te. Ljudje smo kompleksno oblikovana bitja, vsak po svojem 
vzorcu dojemanja, čustvovanja ter razmišljanja, to pa je razlog, 
zaradi katerega ne moremo vsi razmišljati enako, vsi želeti isto 
stvar, vsi imeti enak način dela. Povrh vsega pa je bilo v našem 
‘’timu’’ pet glasnih in samosvojih oseb z močno osebnostjo. Bili 
so trenutki, ko sem enostavno želela odnehati, pobrisati natip-

kane besede in oditi nekam daleč stran od prepirov, nesoglasij 
in uveljavljanj svoje volje. Ravno pri takšnih in drugačnih raz-
potjih v skupini je vsak posameznik gradil svojo osebnost kot 
celoto in le še poglobil svoje vrednote ter razmišljanje. Tako kot 
v vsakem timu, smo si tudi mi prizadevali za odprto in pošteno 
komunikacijo, trudili smo se razumeti med seboj in sprejemati 
stališča drugega. Kljub trudu so se na plan prikazale osebnos-
ti, nepripravljene na kompromise. Na srečo je monotonost in 
nabitost ozračja s feromoni razbil pripradnik moškega spola, 
ki je štiri ‘’alfa samice’’ miril med seboj ter kot vodja v skupino 
vnašal veliko optimizma in sproščenosti – kolikor se je pač 
dalo.  Kdor pravi, da je pri seminarskih nalogah delo razpore-
jeno enakomerno med vse člane skupine, si enostavno zatiska 
oči. Preveč je nesoglasij in med drugim tudi lenobe, da bi bilo 
delo lahko pravično porazdeljeno. Marsikdo mora vzeti vajeti 
v svoje roke in opraviti delo v svojo korist, posledično pa tudi 
v dobrobit skupine. Malokdo uživa v timskem delu, saj je delo 
naporno in utrujajoče, vsi pa vemo, da nas bo to le pripravilo 
na nadaljnje življenje v našem poklicu, kjer bomo morali vsa-
kodnevno premagovati težavne ovire.

Toda kljub vsemu verjamem, da bi bila naša skupina poražena, 
če ne bi na tenutke, ko je bilo potrebno stopiti skupaj, delovali 
kot enotna ekipa. Verjamem tudi, da preveč uigran tim pome-
ni nevarnost za ustvarjalnost, inovativnost in originalnost svo-
jega delovanja. Seveda je bila naša skupina odličen dokaz za 
to. Vsa razhajanja in nesoglasja v skupini so na koncu obrodila 
sadove, člani ekipe pa smo se lahko po koncu le ponašali s 
končnim izdelkom, doseženim s skupnimi močmi. In nihče iz-
med nas si ni mislil, da bo po končani predstavitvi dejal: ‘’Pon-
osen/Ponosna sem na našo skupino!’’ 

Na dan predstavitve smo bili vsi še bolj živčni ter nezaupljivi 
drug do drugega. Vsakega izmed nas je oblivala rdečica in 
razjedala močna trema pred nastopanjem. Čisto nepotrebno, 
saj so bili prav vsi navdušeni nad našo predstavitvijo, največje 
zadovoljstvo pa nam je prinesla tišina v predavalnici, kar se na 
predstavitvah v tem šolskem letu še nikoli ni zgodilo. Bučen 
aplavz in velika pohvala profesorice sta nam narisala nasmehe 
na obraz. Po predstavitvi seminarske smo si vsi močno odah-
nili in mislili, da je ta del našega skupnega preživljanja časa 
končan – a kako smo se zmotili! Takoj po predstavitvi smo 
že dobili dve nalogi – napisati članek za šolski časopis in im-
eti ponovno predstavitev, bog si ga vedi kdaj in kje – malo 
za šalo, malo zares. Edino kar vem, je to, da sedaj sedim za 
računalnikom in pišem članek o našem izletu na Koroško, po-
leg mene pa na mizi leži seminarska naloga, ki nestrpno čaka 
name, da jo znova odprem ter dobro preučim pred ponovno 
predstavitvijo.  

Cassandra Grivec, študentka 1. letnika, GT
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NAJPODJETNIŠKA IDEJA 2013
IZJEMEN REZULTAT ŠTUDENTA VSGT MARIBOR V OKVIRU 
NAJPODJETNIŠKE IDEJE ZA LETO 2013

Manager klub Ptuj je 24. januarja 2014 v slavnostni dvorani 
Gimnazije Ptuj razglasil Najpodjetniško idejo na širšem ptu-
jskem območju. V izboru Najpodjetniška ideja za leto 2013 so 
ponudili priložnost prijave izvirne podjetniške ideje tudi dijakom 
in študentom. Svojo izvirno podjetniško idejo v obliki poslovnega 
načrta je prijavil tudi naš študent Gregor Valentan, ki je s svojo 
idejo  dosegel prvo mesto v kategoriji študentov. 

Rimska vas Petoviona bi bila edinstvena ponudba v Sloveniji 
in izven meja. Obiskovalcem bi ponudila nekaj več – doživetje. 
Zagotovila bi jim varno izpolnjujočo izkušnjo. Vas bi ponujala 
vpogled v življenje Rimljanov na ptujskem območju. Služila bi 
v zabavne in izobraževalne namene, lahko bi bila vključena 
tudi kot del ponudbe za šole v naravi. Bila bi tudi trajnostno 
usmerjena, kar pomeni, da bi se povezovala z okoljem, v kater-
em se bi nahajala. Uporabljali bi lokalne izdelke/pridelke, pov-
ezovali bi se z domačini, vključili bi domače (okoliške) ponud-
nike. V njej bi skrbeli tudi za dobro promocijo vseh deležnikov, 
ki bi bili vključeni v sodelovanje. Na posebnem vrtu v vasi bi 
gojili svoje pridelke. Izgradnja vasi bi bila zasnovana na upora-
bi naravnih in okolju prijaznih materialov. Ta turistični produkt 
bi skušal optimizirati uporabo okoljskih virov in pomagal 
ohraniti dediščino Ptuja. Prispeval bi tudi k zmanjšanju stop-
nje nezaposlenosti na ptujskem območju.

Do ideje sem prišel tako, da sem opazoval okolje okrog sebe 
in spremljal ponudbo na Ptuju. Razmišljal sem, kaj je tisto, kar 
bi lahko bilo unikatno in bi še dodatno popestrilo turistično 
ponudbo v mestu. Pri tem sem imel prednost tega, da že več 
kot tri leta delam na Turistično informacijskem centru na Ptu-
ju in sem tudi turistični vodnik turističnega območja Mestne 
občine Ptuj. Prišel sem do zaključka, da bi lahko, z mojo idejo, 
dobro izkoristili obdobje Rimljanov, ki so nekoč bivali na ptu-
jskem območju in mestu pustili velik zgodovinski pečat. Čisto 
po naključju sem se prijavil na natečaj za Najpodjetniško idejo 
2013, ki ga vsaki dve leti organizira Manager klub Ptuj. Ko so 
razglasili rezultate, sem bil pozitivno presenečen in vesel, da 
je moja ideja pristala na prvem mestu. Počutil sem se super 
in bil zelo ponosen na svoj uspeh. Naj omenim tudi to, da 
sem si prvo mesto delil s študentkami drugega letnika iz Višje 
strokovne šole Ptuj, ki so osvojile prvo mesto z idejo o butični 
trgovinici Lükova čüda, kjer bi prodajali izdelke, narejene iz 
čebule, natančneje iz Ptujskega lüka. Poleg priznanja smo do-
bili tudi finančno nagrado, ki jo je podelilo podjetje Talum iz 
Kidričevega. Zelo sem hvaležen, da je moja ideja bila opažena 
in je dobila tudi pohvale po razglasitvi rezultatov. Idejo bi 
si želel v prihodnosti tudi uresničiti, saj mi je zmaga na tem 
natečaju dala še dodaten zagon. 

Gregor Valentan, študent 2. letnika, Velnes

ALUMNI KLUB
SKOZI ZANIMIVO KULINARIČNO POTOVANJE DO 
PONOVNEGA ROJSTVA ALUMNI KLUBA VIŠJE STROKOVNE 
ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

Restavracija »Galerija Okusov« v Novem Celju s svojim last-
nikom Borutom Jovanom na čelu je bila s svojim izredno lepim 
interierjem minulo sredo prizorišče zanimivega kulinaričnega 
dogodka z naslovom Trendi v letu 2014 – »Odštekana Špajza«. 
Dogodek je s svojo bogato vsebino brez dvoma pomenil pra-
vo poživitev za vse povabljene, ki smo se ga udeležili.  Namen 
srečanja študentov, diplomantov in prijateljev VSGT Maribor 
je bil večplasten.

Alumni klub Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem 
Maribor predstavlja pomemben sestavni del dejavnosti šole in 
hkrati »vezni člen med šolo in proizvodnim procesom«, kot je v 
pozdravnem nagovoru poudarila direktorica šole mag. Helena 
Cvikl.  Dejavnost Alumni kluba je v zadnjih letih nekako zamrla, 
zato se je na pobudo šole in diplomantov v sklopu dogajanja 
kulinaričnega dogodka sestala skupščina Alumni kluba, kjer 
je bilo izvoljeno novo predsedstvo in predstavljen program 
delovanja. Slednji bo temeljil na ažurnem pretoku informacij, 
možnosti kvalitetnih dodatnih izobraževanj za člane, obiskov 
primerov dobre prakse in nenazadnje dobremu druženju 
med diplomanti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem 
Maribor. V svoje vrste vabimo in se veselimo vsakoletnih novih 
članov, diplomantov. Prav tako so dobrodošli vsi, ki bi želeli 
sodelovati v aktivnostih kluba kot študenti in simpatizerji.

Predavateljica VSGT Maribor Mojca Polak in inštruktorica Lidija 
Šijanec sta povabljene v nadaljevanju dogajanja na ustvarjalen 
in lahkoten način popeljali skozi sodobne trende na področju 
priprave hrane in strežbe pijač. 

Direktorica mag. Helena Cvikl s študenti, ki so v sklopu projektne naloge 
organizirali družabni dogodek 
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Goste so popeljali skozi degustacijo štirihodnega menija:
- tatar marinirane postrvi, hmeljev kruh, pena hrena
- domače jajce, krompirjeva espuma, dušen radič z jabolčnikom
- pečen odojek s kislim zeljem in kislo repo, marinirana čebula, 
espuma gorčice in sveže pečen kruh 
- prekuhana smetana s pšenično kavo, rožičev drobljenec, črn 
koren v sirupu

Nepogrešljivo vinsko ponudbo sta dodala Matjaž Frešer (Vino 
Frešer), prav tako študent VSGT Maribor in Gregor Mikuž (M – 
vina).

Prekuhana smetana s pšenično kavo, rožičev drobljenec, črn koren v sirupu

Domače jajce, poširano na 62 °C, krompirjeva espuma, dušen radič z 
jabolčnikom

Degustacija je bila pripravljena po standardih najsodobnejših 
trendov v kulinariki, kjer se največji poudarek daje surovinam 
lokalnega izvora in prilagojenosti sezoni. Seveda brez 
navdušenja, ki je lastno mladim ljudem na začetku življenjske 
poti, ne gre in tudi zaradi tega smo vsi udeleženi nadvse uživali 
v ponujenem gostoljubju.

      

V prostorih Galerije okusov so se dobro počutili gostje in študenti VSGT

Dogajanje je mojstrsko dopolnil chef Borut Jovan, ki je z 
navdušenjem pripravil in predstavil degustacijo prigrizkov, 
narejeno izključno iz lokalnih surovin po najsodobnejših tren-
dih.  

Chef Borut Jovan, diplomant VSGT Maribor in predsednica Alumni kluba 
Lidija Šijanec

Za tretji, zadnji del dogajanja, so poskrbeli štirje mladi študenti 
Sara Bratuša Prejac (vodja animacije), Kristjan Klančnik (vod-
ja projektne skupine), Luka Gmajner (vodja kuhinje) in Jure 
Macuh (vodja strežbe), ki so poskrbeli za organizacijo gostin-
skega dogodka. 

Ob prihodu gostov so ponudili domiselno pripravljen aperitiv:
- »Tuneke« (slivovico s suho slivo),
- domači ledeni čaj z meto, ingverjem in limonskim timijanom
- slivovo granito in mleko s pregreto smetano.

Udeleženci dogodka so sproščeno kramljali v udobnem ambientu

Za številne presenečene poglede je poskrbela Lukova kokoška



17

Miha Jezernik in Sara Bratuša Prejac v akciji 

Vedno nasmejani Luka Gmajner 

Slovenci smo ljudje z izrednim posluhom za gostoljubje in ka-
dar tujca ob odhodu vprašaš, kako se je pri nas počutil, sle-
herni navdušeno pripoveduje o odlični kulinariki in vinih ter 
izjemno lepi naravi. Kulinarična delavnica v Novem Celju je 
bila izjemoma namenjena predvsem tistim, ki smo ustvarjalci 
in nosilci slovenskega gostoljubja, zato si tudi v bodoče želim, 
da bi s takimi dogodki »negovali« vse tiste, ki kljub težkim raz-
meram in naporom vztrajno opravljamo nalogo gostiteljev.

Lili Šiftar, diplomantka VSGT Maribor
Foto: Marjan Dovečar

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
…v Sloveniji

Praktično izobraževanje v študijskem letu 2013/2014 je po 
študijskem koledarju deljeno v dve obdobji praktičnega 
izobraževanja – zimsko, ki je namenjeno pričetku praktičnega 
izobraževanja za študente 2. letnikov ter za vse izredne 
študente 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 in je del učne mreže pod-
jetij. Delavnice z informacijami o praktičnem izobraževanju 
študentov so bile redno mesečno izvedene v obeh letnikih 
in na obeh študijskih smereh, kjer so bile študentom pred-
stavljene novosti glede izvedbe praktičnega izobraževanja v 
študijskem letu 2013/2014. Za nami je uspešno izveden do-
godek »Poslovni stik«, katerega so se udeležili študenti ter v 
želenem učnem podjetju opravili razgovor za sprejem na 
mesto za praktično izobraževanje. V decembru smo na šoli 
na dogodku »Dan mentorjev« gostili mentorje učnih podjetij 
iz učne mreže. Predstavljene so jim bile vsebine praktičnega 
izobraževanja obeh programov, novosti v organizaciji in iz-
vedbi praktičnega izobraževanja v š.l. 2013/2014 ter dolžnosti 
šole, študenta in podjetja v tripartitnem odnosu, katerega 
cilj je uspešno in kakovostno praktično izobraževanje naših 
študentov. Z usposabljanjem mentorjev nadaljujemo v pri-
hodnjih mesecih, ko za njih pripravljamo še eno delavnico 
s priznano gostjo, dr. Liz Ineson iz Metropolitan University, 
ki nam bo spregovorila o najnovejših trendih na področju 
managementa gostinskih obratov. V februarju, marcu in os-
talih pomladnih mesecih boste študenti 1. letnikov pričeli s 
praktičnim izobraževanjem v podjetjih. Študenti 2. letnikov 
z izobraževanjem v podjetjih že pridno napredujete.  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.

…v tujini

Mednarodna pisarna tudi v šolskem letu 2013/2014 nadalju-
je s svojimi aktivnostmi. Od pričetka šolskega leta smo tako 
mesečno izvajali Delavnice za tujino, kjer so bile študentom 
predstavljene možnosti opravljanja študija ali praktičnega 
izobraževanja v tujini, možnost prijave na interni Erasmus razpis 
za opravljanje praktičnega izobraževanja študentov VSGT 
Maribor v tujini, postopek prijave na razpis ter obstoječe pov-
ezave s podjetji v tujini. Zanimanje za praktično izobraževanje 
v tujini je tudi v letošnjem študijskem letu izjemen, zato je tudi 
dejavnost Mednarodne pisarne razgibana.  

Levo: študenti, ki so bili na praktičnem izobraževanju v Grčiji
Desno: Študent VSGT na razgovoru pri gospodu Nicholaasu Wiemeijerju,  
direktorju Hotela Falkensteiner Schlosshotel Velden iz Avstrije
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MOCKTAIL
Brezalkoholni koktajl (mocktail/virgin cocktail) je krasna in 
sploh nič dolgočasna alternativa, kadar želimo gostom ponu-
diti osvežilno pijačo brez vsebnosti alkohola. 

Mocktail z granatnim jabolkom in pomarančo

Za 1 mocktail potrebujemo:

Sestavine
120 ml sveže stisnjenega soka granatnega jabolka
120 ml sveže stisnjenega pomarančnega soka
čajna žlička garam masale*
led 

Priprava
Zmešajte sok granatnega jabolka, pomarančni sok in dodajte 
čajno žličko garam masale. Postavite sok v hladilnik za eno uro, 
da začimbe sprostijo aromo. Prelijte sok v korazec z ledom in 
ga postrezite.

* Garam masala je indijska začimbna mešanica, ki jo sestavljajo 
črni in beli poper, klinčki, cimet, črna in bela kumina ter črna, 
rjava in zelena kardamomova semena.

    

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 liter-
atura, ki jo knjižnica drži. S področja gostinstva in turizma je na 
voljo strokovna literatura, ki bo poskrbela za širjenje vaših ob-
zorij, na polici z revijami pa sta za krajšanje časa na razpolago 
strokovno in poljudno čtivo. V knjižnici, ki je ob ponedeljkih 
odprta med 9:00 in 11:00 ter med 14:00 in 16:00, v torek, 
sredo in četrtek med 9:00 in 13:00, ob petkih pa med 9:00 
in 12:00, 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 uradne ure 
referata, knjižnice, mednarodne pisarne, govorilne ure pre-
davateljev in druga pomembna obvestila. Prav tako pa opo-
zorite na morebitne pomanjkljivosti ali napake pri predstavitvi 
vsebine (pisno na elektronski naslov referata). VSGT Maribor 
je prisotna tudi na FACEBOOK-u. 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 PRAVILA OBNAŠANJA IN 
OBLAČENJA na VSGT Maribor in tudi s tem naredite pomem-
ben korak k oblikovanju lastne profesionalne podobe!

Živa Brumec, knjižnica VSGT Maribor

Že v novembru smo v svoji sredi gostili delegacijo vodstvenih 
kadrov Kempinski Hotela Adriatic iz Savudrije, med njimi 
tudi direktorja omenjenega hotela. Po predstavitvi hotela so 
imeli študenti možnost, da opravijo razgovor za opravljanje 
praktičnega izobraževanja v hotelu poleti 2014. 

Za nami je tudi Erasmus dan 2014, ki je tokrat potekal v Ho-
telu City. Predstavitev mobilnosti študentov v letu 2013 je 
bila dinamična, saj se je skozi tipično lokalno kulinariko in 
zdrave velneške napitke predstavilo vseh osem destinacij s 
pripadajočimi 14 hoteli, kjer so študenti v poletju 2013 oprav-
ljali praktično izobraževanje (Avstrija, Nemčija, Španija, An-
glija, Malta, Hrvaška, Češka, Grčija).  V svoji sredi smo gostili 
tudi predstavnike podjetij iz tujine, in sicer gospoda Nicho-
laasa Wiemeijerja, direktorja Hotela Falkensteiner Schlosshotel 
Velden iz Avstrije, gospo Ivono Luksić  iz Hotel & Spa-ja Iadera 
iz Hrvaške ter gospo Bilgi Gokalp Gulen, vodjo podjetja Caris-
ma Spa & Wellness International z Malte. Predstavitvi so sledili 
razgovori s predstavniki podjetij za prosta mesta za praktično 
izobraževanje v poletju 2014. Priložnost je izkoristilo mnogo 
študentov, ki so predstavnike hotela tudi tokrat navdušili s 
svojo motiviranostjo in pripravljenostjo sprejeti nove profe-
sionalne in življenjske izkušnje v tujini.

1. marca se že tradicionalno odpravljamo na Kempinski Career 
Day v München, karierni dan hotelov verige Kempinski, ki bo 
tudi letos potekal v Kempinski Hotel Airport Munich. Dog-
odek je namenjen vsem, ki želijo svojo karierno pot pričeti v 
verigi luksuznih hotelov verige Kempinski. Na dogodku bodo 
tako naši študenti in diplomanti imeli možnost, neposred-
nega razgovora za praktično izobraževanje ali zaposlitev s 
kar 70 generalinimi direktorji hotelov verige Kempinski po 
svetu. Udeležba na dogodku je tudi letos brezplačna, interes 
študentov in diplomantov za aktivno udeležbo na dogodku pa 
izjemen.

V naslednjih mesecih bodo sledile predstavitve še nekaterih 
uglednih hotelov, katerih predstavniki bodo našim študentom 
prav tako ponudili mesta za praktično izobraževanje ter s 
študenti opravili individualne razgovore. S študenti, ki so bili 
uspešni na Erasmus razpisu in so pridobili Erasmus dotacijo, 
se bodo v prihodnjih mesecih vodile nadaljnje aktivnosti.  Mo-
bilnost bo mogoča tudi brez Erasmus dotacije znotraj mreže 
podjetij za tujino. Mesečno bodo tako za vse študente, ki se 
v tujino odpravljajo v poletju 2014, organizirane delavnice za 
tujino. Z letom 2014 pa se pričenja tudi nov program Evropske 
komisije, razpoložljiv za programsko obdobje 2014 do 2020 
- Erasmus+.  Program ponuja kar nekaj novih pravil v okviru 
mobilnosti za prakso, med drugim je mobilnost posameznega 
študenta možna od 2-12 mesecev. Program pa nudi mobil-
nost tudi po diplomi (1 leto od dneva diplomiranja). Diapazon 
sodelujočih držav znotraj programa se deli na dve skupini in 
sicer na programske in partnerske države. Programske države 
zajemajo EU28, Norveško, Islandijo, Lihtenštajn, Turčijo in 
Švico. Partnerske države pa zajemajo države Z Balkana, V Ev-
rope, J Mediterana, Ruske federacije ter bolj eksotične des-
tinacije na oddaljenih kontinentih. Ampak o tem več na de-
lavnicah v prihajajočih mesecih… Ker je ponudba aktivnosti 
torej široka, vas vabimo, da še naprej pozorno spremljate de-
javnosti 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.

Jerneja Lešnik, Praktično izobraževanje, Mednarodna pisarna

Recept je iz široke ponudbe 
svetovnega spleta izbrala Živa 
Brumec, začinila ga je Mojca 
Polak, predavateljica VSGT 
Maribor. Inštruktorico strežbe 
Lidijo Šijanec pa bomo popro-
sili, da nam mocktail pripravi. 

www.wallpaperswide.com



KODEKS OBNAŠANJA IN OBLAČENJA NA VSGT MARIBOR

Zadovoljstvo gosta je temelj našega poslanstva. Za čim uspešnejšo komunikacijo z ljudmi, ki nas  
vsakodnevno obkrožajo, je potrebno vedenju in urejenosti namenjati posebno pozornost. V šoli 
si prizadevamo, da bi se študenti široko strokovno usposobili na vseh področjih, zato dajemo 
velik poudarek tudi razvijanju in utrjevanju profesionalne osebnosti in medsebojnih odnosov. 
Pri tem nam je osnovno vodilo naš Kodeks obnašanja in oblačenja. Z upoštevanjem kodeksa 
oblačenja ter z zglednim vedenjem in obnašanjem boste pokazali svojo zrelost in predanost 
poklicu, ki si ga želite pridobiti in opravljati ter si zagotovili nemoteno opravljanje študijskih ak-
tivnosti.

OSEBNI VIDEZ IN UREJENOST

* PRVI VTIS je odločilen. Obleka, pričeska, nakit, kozmetika, moška brada, dišave in splošna hi-
giena naj vselej dajejo vtis urejenosti. Vendar ne pretiravajmo z eleganco in vpadljivostjo. Naš 
nastop in videz ne smeta biti agresivna, temveč primerna delu, ki ga opravljamo. Profesionalni 
videz in vedenje si ljudje zapomnijo. 

* DELOVNA IN PREDSTAVITVENA OBLEKA 

Osnova za prijetno, varno in higienično delo v gostinstvu, turizmu in velneških obratih je primer-
na delovna obleka. Lepa in uporabna delovna obleka zaokrožuje celotno podobo gostinskega 
oziroma turističnega podjetja in ugodno vpliva na počutje zaposlenih. 

Pravilnik na VSGT Maribor določa pri vajah, predstavitvah, izvajanju praktičnega izobraževanja 
v podjetjih, ekskurzijah/terenskih vajah in na izpitih predstavitveno oziroma delovno obleko. 
Študenti nosijo obleke v skladu s kodeksom šole.
Šola organizira nakup predstavitvene, strežne in kuharske delovne obleke (po meri študentov). 
Kril študentkam ni dovoljeno krajšati. Študenti nosijo predstavitveno obleko tudi na strokovnih 
ekskurzijah, pri pisnih in ustnih izpitih, na predstavitvah seminarskih nalog in pri zagovorih 
diplomskih del, pri vajah specialnih strokovnih predmetov, na praktičnem izobraževanju v pod-
jetjih in pri predstavitvah šole (oziroma v drugih okoliščinah, o čemer so študenti obveščeni).

Pri strokovnih predmetih lahko študenti vstopijo v demonstracijsko učilnico (strežba in kuhinja) 
le v popolni predstavitveni oz. kuharski uniformi, kot to določa kodeks za posamezni študijski 
program.

Za študente in študentke študijskega programa Velnes je obvezna predstavitvena uniforma pri 
izvajanju vaj pri predmetu KZV in na vajah vseh ostalih predmetov, razen predmetov športnega 
modula, kjer so obvezna športna oblačila po navodilih predavatelja, projektnih nalogah, izpitih 
in izvajanju praktičnega izobraževanja v podjetjih, če ni drugače določeno s strani mentorja v 
podjetju. 

Predstavitvena obleka za študente in študentke po programih Gostinstvo  in turizem vključuje:
• hlače (črni pas) oziroma krilo (dolžina – dva centimetra nad kolenom),
• suknjič oziroma jakno,
• belo srajco,
• kravato, 
• črne kakovostne čevlje z usnjenim podplatom na vezalke za študente oziroma črni kakovostni 
čevlji z usnjenim podplatom in peto, ki naj ne bo višja od štirih centimetrov, za študentke,
• temne nogavice za študente oziroma nogavice kožne barve za študentke,
• priponka z imenom in priimkom.
Delovna obleka za študente in študentke po programu Gostinstvo  in turizem vključuje:
• belo kuharsko bluzo z dolgimi rokavi (vsi).
Modul Kulinarične in strežne veščine:
• črne kuharske hlače ,
• ovratno rutico (črno),
• predpasnik (beli),
• belo visoko kuharsko kapo iz blaga z všitim šolskim logotipom, 
• kuhinjsko krpo,
• priponka z imenom in priimkom.

Predstavitvena obleka za študente in študentke po programu Velnes vključuje:
• hlače (črni pas) oziroma krilo (dolžina – dva centimetra nad kolenom),
• suknjič oziroma jakno,
• belo srajco, 
• rutico/šal,
• črne kakovostne čevlje z usnjenim podplatom na vezalke za študente oziroma črne kakovostne 
čevlje z usnjenim podplatom in peto, ki naj ne bo višja od štirih centimetrov, za študentke,
• temne nogavice za študente oziroma nogavice kožne barve za študentke,
• priponko z imenom in priimkom.

POZOR! Nohti naj bodo pristriženi na kratko in ne smejo biti nalakirani ali gelirani. Daljši lasje 
morajo biti speti, ličenje naj bo nevpadljivo.

V primeru, ko uniforma še ni zašita ali je na popravilu, jo lahko nadomesti le ustrezno primerljiva 
zamenjava, kar pomeni:
pri študentih temne hlače (temno modre ali črne barve), hlačam ustrezni suknjič, bela srajca in 
kravata (ostali elementi enaki kot pri uniformi); 
pri študentkah temne hlače ali krilo primerljive dolžine (temno modre ali črne barve), krilu ali 
hlačam ustrezna jakna (ostali elementi enaki kot pri uniformi).

Zagotovitev uniforme in vse morebitne nadaljnje aktivnosti, povezane z uniformami, se urejajo 
v referatu. 

KO SE SREČAMO

*POZDRAV pomeni prvi stik s človekom, pozdravljanje naj bo diskretno in ne preglasno. Začne 

se naj vedno s prijaznim nasmehom in pogledom v oči osebi, ki ji je pozdrav namenjen.

* ROKOVANJE mora biti prisrčno in izraža naj spoštovanje. Stisk roke ne sme biti ne mlahav 
in ne premočan. Prva ponudi roko vedno oseba, ki je starejša ali ima višji položaj. Prva lahko 
ponudi roko tudi ženska. Izogibajmo se rokovanju preko mize.

* PREDSTAVLJANJE naj bo prijazno, ime in priimek pa izgovorjena razločno. Ko predstavl-
jamo druge, je v navadi, da moški vedno najprej predstavi žensko. Izjema je le v poslovnem 
svetu, kjer veljajo pravila poslovnega bontona. Kadar imata osebi enak položaj, predstavl-
jamo mlajšo osebo starejši.

* NAGOVOR SOŠOLKE, SOŠOLCA bo najprimernejši z uporabo besed: kolegica, kolega, kadar 
sošolke ali sošolca osebno ne poznamo. Predavatelji in drugi delavci šole bodo nagovorili 
študentko ali študenta z imenom in priimkom ter z dodatkom gospodična, gospa, gospod. 

* NAGOVOR ZAPOSLENIH NA ŠOLI naj se začne z besedo gospa oz. gospod, dodamo pa še 
poimenovanje direktor, direktorica, predavatelj, predavateljica, inštruktor, inštruktorica. Če 
imajo nagovorjeni akademski naslov, je prav, da to omenimo (npr. magister, doktor).

MEDSEBOJNI ODNOSI 

* SPOŠTOVANJE IN SODELOVANJE sta osnova za doseganje osebnih in skupnih ciljev, zato 
naj bosta vljudnost in uvidevnost do vseh oseb, ne glede na njihov spol, starost ali položaj, 
naše vodilo v vseh situacijah.
* POGOVARJANJE je osnova sodelovanja, zato svoja mnenja vedno izmenjujmo in usklaju-
jmo kulturno in spoštljivo. Ko drugi govorijo, zbrano poslušajmo in ne skačimo v besedo. 
Tudi sami govorimo jasno, umirjeno, naravno, sproščeno, brez agresivnosti in nikoli pre-
glasno. Ne dovoljujmo, da bi se nestrinjanje sprevrglo v prepir, prepir pa v spor. Zato naj 
nam bo tuje izzivanje, sarkastično odgovarjanje, zmerjanje, psovke, prostaške, grobe be-
sede, prepiri, kričanje, pretepi ipd. Prevladujejo naj besede: prosim, izvolite, hvala, oprostite. 

* URESNIČEVANJE DOGOVOROV je pogoj za dobro sodelovanje. Dosledno izpolnjujmo 
dogovorjene obveznosti in svoje obljube. Kadarkoli nečesa resnično ne moremo opraviti 
tako ali takrat, kot smo se dogovorili, se vedno pravočasno opravičimo in pojasnimo svoje 
razloge. Z nedejavnostjo, izmikanjem, prelaganjem in navajanjem izgovorov škodimo sami 
sebi, saj si bodo drugi o nas ustvarili negativno mnenje. 

Pri PISNEM SPOROČANJU (elektronska sporočila predavateljem, seminarske in druge nal-
oge, pisni izpiti in podobno) moramo biti pozorni na pravopisna pravila. Za pisanje prošenj 
in drugih javnih sporočil uporabljajmo kakovosten papir, pišemo s pomočjo računalnika, 
besedilo naj bo skrbno sestavljeno. Preden besedilo oddamo, ga še enkrat pozorno preb-
eremo.

ŠOLSKI RED

* PRIHAJANJE K PREDAVANJEM naj bo pravočasno, vsaj 10 minut pred pričetkom. Dokler 
traja predavanje, prostora ne zapuščamo. V času predavanj niso dovoljeni obiski prijateljev, 
znancev ali sorodnikov. Prostore, ki niso namenjeni našim dejavnostim, zapuščamo v 
najkrajšem možnem času.

* ŽVEČILNE GUMIJE med pogovorom, ob delu ter na predavanjih in vajah ne žvečimo, ker s 
tem izražamo nespoštljiv odnos do osebe, s katero se pogovarjamo, jo poslušamo oziroma z 
njo delamo. Sicer pa žvečilno odvržemo v koš in ne na tla, nikamor je ne lepimo.

* Skrbimo za ŠOLSKI INVENTAR (pohištvo in avdio-vizualno opremo) in ga ne uničujemo.  

* NAJDENE PREDMETE najditelji oddajo v referat za študente.

* Za OSEBNA OBVESTILA, PLAKATE in podobne informacije se lahko uporabi oglasna deska 
v študentskem kotičku.

* EKOLOŠKO ozaveščen posameznik skrbi za čistočo povsod, poišče koš za smeti, ne umaže 
sten s prislanjanjem, toaletne prostore zapušča čiste in varčuje z elektriko, ko ugaša nep-
otrebno razsvetljavo.

STROGO PREPOVEDANO je:

* KAJENJE v prostorih šole in pred njo ter odmetavanje ogorkov na tla, zelenico in druga 
neprimerna mesta.

* Uporabljati MOBILNE TELEFONE v prostorih šole.

* UŽIVANJE HRANE IN PIJAČ v predavalnicah in drugih prostorih šole, ki temu niso namen-
jeni.

* Biti pod vplivom opojnih substanc v prostorih šole.

* PARKIRANJE NA PARKIRIŠČU PRED ŠOLO.

* ŽVIŽGANJE, PETJE, KRIČANJE, IGRANJE KART, ZASEBNO TRGOVANJE, UPORABA ZVOČNIH 
APARATOV.

V primeru kršitve določil bo šola prisiljena ukrepati, v primeru škode, povzročene 
namerno ali iz velike malomarnosti, pa od povzročitelja zahtevati povračilo.

Slika: Lea Jakoš

KDAJ VEŠ, DA SI VSGT-JEVEC?
 Ko...

razumeš naše urnike

najdeš našo knjižnico

spoznaš Mojco in Lidijo in ti je na predavanjih tako fajn, da nočeš domov

te zmasirajo

te profesorica Alič pošlje iz predavalnice

ti je uniforma tako všeč, da je nočeš sleči niti pred spanjem

te z imenom ogovorijo vsi predavatelji in zaposleni na šoli
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