
sodobnost kakovost izzivi vizija znanje stroka raziskovanje modrost radovednost kreativnost barvitost 
harmonija aroma okusi akademskost znanje teorija aktivnost trendi sprostitev uspeh spokojnost zen

so
do

bn
os

t k
ak

ov
os

t i
zz

iv
i v

iz
ija

 z
na

nj
e 

st
ro

ka
 ra

zi
sk

ov
an

je
 m

od
ro

st
 ra

do
ve

dn
os

t k
re

at
iv

no
st

 b
ar

vi
to

st
 

ha
rm

on
ija

 a
ro

m
a 

ok
us

i a
ka

de
m

sk
os

t z
na

nj
e 

te
or

ija
 a

kt
iv

no
st

 tr
en

di
 s

pr
os

tit
ev

 u
sp

eh
 s

po
ko

jn
os

t z
en

sodobnost kakovost izzivi vizija znanje stroka raziskovanje m
odrost radovednost kreativnost barvitost 

harm
onija arom

a okusi akadem
skost znanje teorija aktivnost trendi sprostitev uspeh spokojnost zen

PREJEM MEDALJE ZA      
ODLIČNOST     

POPOTOVANJE PO IRANU

gostART
GLASILO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

ODPIRAMO VRATA AKADEMIJE 
KULINARIKE IN TURIZMA

  ŠTIRI MEDALJE S TEKMOVANJA 
  AEHT

  KODEKS VEDENJA IN
  OBLAČENJA NA VSGT

Maribor, februar 2015

sodobnost kakovost izzivi vizija znanje stroka raziskovanje modrost radovednost kreativnost barvitost 
harmonija aroma okusi akademskost znanje teorija aktivnost trendi sprostitev uspeh spokojnost zen



*

*

sodobnost kakovost izzivi vizija znanje stroka raziskovanje modrost radovednost kreativnost barvitost 
harmonija aroma okusi akademskost znanje teorija aktivnost trendi sprostitev uspeh spokojnost zen

sodobnost kakovost izzivi vizija znanje stroka raziskovanje modrost radovednost kreativnost barvitost 
harmonija aroma okusi akademskost znanje teorija aktivnost trendi sprostitev uspeh spokojnost zen

sodobnost kakovost izzivi vizija znanje stroka raziskovanje modrost radovednost kreativnost barvitost 
harmonija aroma okusi akademskost znanje teorija aktivnost trendi sprostitev uspeh spokojnost zen

sodobnost kakovost izzivi vizija znanje stroka raziskovanje modrost radovednost kreativnost barvitost 
harmonija aroma okusi akademskost znanje teorija aktivnost trendi sprostitev uspeh spokojnost zen

sodobnost kakovost izzivi vizija znanje stroka raziskovanje modrost radovednost kreativnost barvitost 
harmonija aroma okusi akademskost znanje teorija aktivnost trendi sprostitev uspeh spokojnost zen

EKOLOŠKO ozaveščen posameznik skrbi za čistočo, poišče koš za smeti, 
ne umaže sten s prislanjanjem nanje, toaletne prostore zapušča čiste in 
varčuje z elektriko, ko ugaša nepotrebno razsvetljavo in ločuje odpadke v 
ustrezne koše, ki se nahajajo v vseh prostorih šole. 

ZA SEBOJ ZMERAJ POSPRAVIMO, poravnamo stole in klopi, smeti odlag-
amo na ustrezna mesta v skladu s pravili ločenega zbiranja odpadkov, v 
toaletnih prostorih pazimo na red in čistočo.

OGLAŠEVANJE NA ŠOLSKIH OGLASNIH PROSTORIH JE DOVOLJENO LE Z 
ODOBRITVIJO REFERATA. 

UPOŠTEVAMO URADNE URE vseh služb na šoli.  

STROGO PREPOVEDANO je:

* PREHAJANJE IZ VELIKE PREDAVALNICE NA TERASO ALI S TERASE V PRE-
DAVALNICO (vrata se smejo uporabiti LE kot požarni izhod).

* PREHAJANJE S TERASE NA SOSEDNJE DVORIŠČE.

* UŽIVANJE HRANE IN PIJAČE, POSEDANJE ALI ZADRŽEVANJE NA TERASI, 
PLOČNIKU OZIROMA NA ULICI PRED ŠOLO ter KAJENJE v prostorih šole in 
okoli nje (kar vljučuje tudi pločnik na nasprotni strani šole) ter odmeta-
vanje ogorkov na tla, ulico, zelenico ali druga neprimerna mesta.

* UPORABLJATI MOBILNE TELEFONE v prostorih šole v času študijskega 
procesa (razen v študentskih prostorih v kleti). 

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

* Žvečenje ŽVEČILNIH GUMIJEV, ker s tem izražamo nespoštljiv odnos do 
osebe, s katero se pogovarjamo, jo poslušamo oziroma z njo delamo. Po 
uporabi vržemo žvečilno v koš.

* Biti pod vplivom OPOJNIH SUBSTANC ali jih posedovati ali razpečevati 
drugim v prostorih šole.

* KRIČANJE, IGRANJE KART in UPORABA ZVOČNIH APARATOV.

* ZASEBNO TRGOVANJE.

* Prislanjanje prevoznih sredstev (koles, skirojev, motorjev ...) na fasado 
šole (prostor za hrambo koles se nahaja na začetku ulice) in odmetavanje 
odpadkov in ogorkov na tla ali v korita za rože pred šolo.

* Spreminjanje temperature oziroma dotikanje krmilnih in drugih stikal 
na hodnikih oziroma v drugih prostorih šole.

* Zadrževanje študentov v servisnem hodniku restavracije (razen za 
tiste, ki v restavraciji delajo). Prehod skozi servisni vhod je dovoljen le 
določenim posameznikom (hišnik, dobavitelji) in se ne uporablja kot 
vhod v šolo.

V primeru kršitve določil bo šola prisiljena ukrepati v skladu s Pravil-
nikom o disciplinski odgovornosti, v primeru škode, povzročene 
namerno ali iz velike malomarnosti, pa od povzročitelja zahtevati 
povračilo.

Fotografije: 

– fotografije, označene z zvezdico: Mediaspeed.net;
– arhiv VSGT MB

*

*
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UVODNIK
Spoštovane bralke in bralci, 

prišli smo do izjemne prelomnice v življenju VSGT Maribor, 
selitve v nove prostore, na katero smo nestrpno čakali vsi – 
študenti, predavatelji, vodstvo in ostali zaposleni.

Zagotovo bo sprememba velika, saj bomo v novi petnad-
stropni zgradbi imeli na razpolago več specialnih prostorov za 
izvajanje obeh študijskih programov, prav tako pa odhajamo v 
center mesta, kar bo večini študentov olajšalo prihod v šolo ali 
pa vsaj omogočilo nekaj dodatnih minut spanca. 

Upam, da se boste v novih prostorih počutili dobro in kmalu 
zadihali skupaj s stavbo. Nudila vam bo izjemne priložnosti, če 
jih boste le izkoristili. Novi začetek prinaša tudi nova pravila, 
Kodeks vedenja in oblačenja na VSGT, ki so priložena ob koncu 
glasila. Skrbno jih preberite in upoštevajte. Smo vendarle šola, 
ki uči gostoljubnosti, nudi strokovnost in stremi h kakovosti.

Iz šolske knjižnice (sedaj v tretjem nadstropju, še zmeraj blizu 
referata),

Živa Brumec
             

Vir: www.sudoku.ca/sudoku
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KAJ SE JE DOGAJALO?
1. ŠTUDIJSKI DAN ZA ŠTUDENTE PRVIH LETNIKOV (1. 10. 2014)
V sredo sta prva letnika programa Gostinstvo in turizem in 
programa Velnes z vodstvom, predstavniki šole in gostjo iz 
gospodarstva v prostorih IZUM-a vstopila v novo študijsko 
leto.

MEDALJA ODLIČNOSTI NA TEKMOVANJU EUROSKILLS V PA-
NOGI KUHARSTVA IN STREŽBE ZA ŠTUDENTA VSGT MARIBOR 
(2.–4. 10. 2014)
Od 2. do 4. oktobra 2014 je v Lillu v Franciji potekalo evrop-
sko tekmovanje v poklicnih spretnostih EuroSkills 2014. Slov-
enijo je zastopalo 15 tekmovalcev v 7 poklicnih panogah. Pa-
nogo kuharstva in strežbe sta v Lillu zastopala študenta Višje 
strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor Jurij Črnčec v 
strežbi in študentka Višje strokovne šole za gostinstvo in tur-
izem Bled Simona Maček v kuharstvu. Slovenska tekmovalca 
sta se pomerila s kandidati iz 17 držav, ki so se potegovali za 
naziv najboljšega natakarja ali kuharja v Evropi. Največ tek-
movalcev je prihajalo iz Avstrije, Nemčije, Francije, Nizozem-
ske, Finske in Velike Britanije. Tridnevni trud, 18 ur tekmovanja, 
borbe s časovnimi omejitvami, stres in nekaj nevšečnosti so se 
zaključile z nagrado obeh tekmovalcev, ki sta prejela medal-
jo odličnosti (»Medal of Excellence«), kar pomeni, da sta se s 
skupnim številom točk tesno približala najboljšim mestom 
in le za nekaj točk zgrešila zmagovalne stopničke. Iskrene 
čestitke! Več o tekmovanju Euroskills preberite na strani 7.

USPEH ŠTUDENTOV NA GOSTINSKO TURISTIČNEM ZBORU V 
PORTOROŽU, BERNARDIN RESORT (14.–15. 10. 2014)
Naši študentje so se na tekmovanju v sklopu GTZ 2014 pod 
mentorstvom Lidije Šijanec in Mojce Polak ponovno izvrstno 
odrezali: Jurij Črnčec – srebrna medalja (tekmovanje bar-
manov), Jernej Zver – bronasto priznanje (tekmovanje MAGIC 
BOX), Primož Lokan –  bronasto priznanje (tekmovanje MAGIC 
BOX), Nika Ahčin – priznanje (tekmovanje MAGIC BOX), Jure 
Kovačič –  zlato priznanje (tekmovanje PRIPRAVA KAVE), Urban 
Skamen – srebrno priznanje (tekmovanje PRIPRAVA KAVE). 
Čestitamo!

ŠTIPENDIST ŠPANSKEGA KULINARIČNEGA INŠTITUTA BLAŽ 
KOSTANJŠEK ZAKLJUČUJE S STROKOVNIM IZOBRAŽEVANJEM
Naš študent Blaž Kostanjšek je zaključil s strokovnim 
izobraževanjem v znameniti španski restavraciji El Celler De 
Can Roca. Trenutno druga najboljša restavracija na svetu pred-
stavlja vrhunec Blaževega bivanja v Španiji, kjer je v sklopu 

štipendije Španskega kulinaričnega inštituta imel priložnost 
delati z največjimi imeni mednarodne kulinarične scene.

ŠTUDENT IN MENTORICA VSGT NA SPREJEMU PRI PREDSED-
NIKU REPUBLIKE (5. 11. 2014)
Jurij Črnčec se je z mentorico Lidijo Šijanec udeležil spre-
jema pri predsedniku republike, ki ga je organiziral v čast 
udeležencem na zahtevnem tekmovanju v poklicnih spret-
nostih EuroSkills, ki je potekalo oktobra v Franciji.

ZAKLJUČNO SREČANJE V PROGRAMU USPOSABLJANJA ZA 
BREZPOSELNE OSEBE (10. 11. 2014)
V okviru Medpodjetniškega izobraževalnega centra MIC – 
Akademija kulinarike in turizma je novembra v prostorih 
Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor potekalo 
zaključno srečanje usposabljanja za brezposelne osebe po 
programu Kulinarika in strežba. Usposabljanje je financiralo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V ta krog us-
posabljanja, ki se je pričel v septembru 2014, je bilo vključenih 
34 oseb (v letošnjem letu skupaj 53 oseb) iz mariborske, 
murskosoboške in ptujske območne enote Zavoda RS za za-
poslovanje. Zaključnega srečanja in podelitve potrdil sta se 
udeležila tudi svetovalka z ZRSZ Suzana Kotnik in predsednik 
sekcije gostincev OOZ Maribor Marjan Vidovič.

IZJEMNI REZULTATI S TEKMOVANJ V SKLOPU KONFERENCE 

TEKMOVANJA V SKLOPU KONFERENCE AEHT V BEOGRADU 
(17.–22. 11. 2014)
Študenti VSGT Maribor so se z direktorico mag. Heleno Cvikl 
in mentoricami Mojco Polak, Lidijo Šijanec in Iris Kociper Haas 
v Beogradu udeležili konference mednarodnega združenja 
vodilnih evropskih hotelirskih šol in na tekmovanjih dosegli 
zavidljive rezultate. Tamara Sušnik je tekmovala v disciplini 
turistična destinacija in s svojo skupino navdušila sodnike 
ter prejela zlato medaljo. Zlato si je prislužila tudi Patricija 

Foto: Domen Ožbot
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Štefanič, ki je blestela v recepcijskem poslovanju. Jernej Zver, 
ki je nastopil v disciplini nouvelle cuisine, je prejel bronasto 
medaljo, Jurij Črnčec pa je prejel bron v postrežbi vina, hkrati 
pa si je prislužil prvo nagrado za predstavitev vina.

PREDBOŽIČNA ČAJANKA Z NOVINARSKO KONFERENCO (9. 12. 
2014)
Na torkovi Predbožični čajanki z novinarsko konferenco so 
študenti VSGT Tamara Sušnik, Patricija Štefanič, Nika Ahčin, 
Jernej Zver in Jurij Črnčec predstavili svoje dosežke z letošnjih 
tekmovanj. Z direktorico mag. Heleno Cvikl in mentoricami 
Lidijo Šijanec, Mojco Polak, Tanjo Lešnik Štuhec in Iris Kociper 
Haas so v prijetnem ambientu Gostilne Šiker, kjer so nas raz-
vajali s svojimi dobrotami, odgovarjali na vprašanja številnim 
novinarjem.

VSGT MARIBOR DOBITNICA JABOLKA KAKOVOSTI ZA  
ERASMUS INDIVIDUALNO MOBILNOST (10. 12. 2014)
V sredo, 10. decembra 2014, se je direktorica mag. Helena 
Cvikl udeležila slavnostne podelitve Jabolka kakovosti 2014 
v Grand Hotelu Union. Nagrado podeljuje Center RS za mo-
bilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 
– CMEPIUS tistim projektom, koordinatorjem, udeležencem 
in uporabnikom, ki so v slovenskem prostoru pustili poseben 
pečat na področju mednarodne mobilnosti. VSGT Maribor je 
prejela zlato jabolko kakovosti v kategoriji Erasmus individu-
alna mobilnost.

Na fotografiji zgoraj desno: direktorica mag. Helena Cvikl z 
državno sekretarko na Ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport Andrejo Barle Lakota in dr. Alenko Flander, direktorico 
CMEPIUS-a

KAJ SE BO DOGAJALO?
14. IN 15. 2. 2015
INFORMATIVNA DNEVA

FEBRUAR 2015
RAZPIS ZA NAJBOLJ INOVATIVNI ŠTAJERSKI PRIGRIZEK 

Fotografija zgoraj: zmagovalna jed 2014 študentke Nike Ahčin 

20. 2. 2015
ERASMUS DAN

MAREC 2015
MOJSTRSKI IZPITI

KEMPINSKI CAREER DAY

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU V SKLOPU MEDNARODNEGA 
SEJMA GAST V CELOVCU

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU COUPE GEORGES BAPTISTE 

MAJ/JUNIJ 2015
AMBASADOR GOSTOLJUBJA

PODELITEV DIPLOM
 

Foto: Blaž Lah

Foto: Mediaspeed

Foto: CMEPIUS
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UTRINKI 
 

Mentorica Lidija Šijanec in študent Jurij Črnčec 
z medaljo odločnosti s tekmovanja poklicnih 
spretnosti EuroSkills

Prostor za masaže - PREJ

Prostor za masaže - POTEM

UTRINKI

Študentke in študenti so v družbi direktorice mag. Helene Cvikl in mentoric Lidije Šijanec, Mojce Polak in 
Iris Kociper Haas predstavili svoje dosežke na mednarodnem tekmovanju AEHT

LEVO: Študenti so se udeležili obveznih predavanj o varnosti pri delu in požarni varnosti, nato pa se 
preizkusili še v gašenju požara.
DESNO: Naš študent Blaž Kostanjšek je prejel priznanje za prvo mesto na tekmovanju chefov v Cordobi

Direktorica mag. Helena Cvikl je prevzela nagrado, 
zlato Jabolko kakovosti, ki jo podeljuje CMEPIUS

Pogled na novo strežno učilnico   Izvrstno razpoložena Patricija s kolegoma   
     Jernejem in Jurijem in mentoricama Mojco Polak  
     in Lidijo Šijanec pred tekmovanji v Beogradu

Foto: CMEPIUS

Foto: Mediaspeed.net



7

VSGT MARIBOR 
PREJELA MEDALJO 
ODLIČNOSTI
Od 2. do 4. oktobra 2014 je v Lillu v 
Franciji potekalo evropsko tekmovanje 
v poklicnih spretnostih EuroSkills 2014. 
Slovenijo je zastopalo 15 tekmovalcev v 
7 poklicnih panogah. 

Otvoritvena slovesnost je potekala v 
olimpijskem duhu, z mimohodi držav 
udeleženk, ki jih je bilo kar 25. Tekmov-
alci so oder že naslednji dan zamen-
jali za tekmovališča, ki pa so bila v Lille 
Grand Palais-u razprostrta na 40.000 
kvadratnih metrih. Za slovenske mojs-
tre so očitno najbolj zanimive panoge 
kamnoseštvo, lesarstvo, aranžerstvo, 
cvetličarstvo, informatika, mehatronika 
ter kuharstvo in strežba. 

Panogo kuharstva in strežbe sta v Lillu 
zastopala študent Višje strokovne šole 
za gostinstvo in turizem Maribor Ju-
rij Črnčec, v strežbi, in študentka Višje 
strokovne šole za gostinstvo in turizem 
Bled, v kuharstvu. 

Študenta sta se na 60. Gostinsko 
turističnem zboru, ki je potekal lan-
skega oktobra v Podčetrtku, pomerila 
na Olimpijadi poklicev. Olimpijada pok-
licev predstavlja sistem tekmovanj v 
poklicnih spretnostih na državni ravni, 
uspeh na teh tekmovanjih pa omogoča 
udeležbo na tekmovanju EuroSkills. Jurij 
Črnčec in Simona Maček sta na Olimpi-
jadi poklicev v svojih disciplinah dose-
gla najboljši rezultat v državi, kar jima 
je omogočilo zastopati Slovenijo na tek-
movanju EuroSkills. 

Študenta prihajata iz dveh višjih stroko-
vnih šol, kar je pomenilo velik izziv in 
obenem povezovanje stroke. Priprave na 
tekmovanje so potekale 11 tednov in so 
obsegale 500 ur priprav. Skupne priprave 
so bile izvedene na Višji strokovni šoli za 
gostinstvo in turizem v Mariboru, Višji 
strokovni šoli za gostinstvo in turizem 
na Bledu in v Hiši kulinarike Jezeršek v 
Cerkljah na Gorenjskem. S pripravami so 

bili študentoma omogočeni pogoji dela, 
ki so bili primerljivi s tekmovalnimi. 

Tekmovanje EuroSkills je prvič poteka-
lo leta 2008, in sicer zaradi pobude 
takratnega Evropskega komisarja za 
izobraževanje in kulturo, Jana Figela. 
Poudarek je bil na glavnem cilju tek-
movanja, ki narekuje promocijo poklicev, 
ki so bodisi deficitarni, redki ali imajo nižji 
družbeni ugled. Pogoj za sodelovanje na 
tekmovanjih EuroSkills je članstvo v WSE 
(WorldSkills Europe). Slovenija je postala 
uradna članica WSE leta 2008. Center 
RS za poklicno izobraževanje je v tej or-
ganizaciji prevzel članstvo za Slovenijo. 
Uradni delegat Slovenije je direktor CPI 
Elido Bandelj, tehnični delegat Slovenije 
pa Miha Lovšin. 

EuroSkills je tekmovanje mladih med 
18. in 25. letom starosti v različnih pok-
licnih spretnostih. Od tekmovalcev se 
pričakuje, da imajo že razvite poklicne 
kompetence, so morda že zaposleni 
in imajo delovne izkušnje. Poudarek je 
predvsem na aplikativnih znanjih, v tem 
smislu so oblikovane tudi naloge tek-
movalcev. 

Tekmovalci so bili o poteku določenih 
tekmovalnih nalog obveščeni vnaprej, 
tako da so osnovne smernice služile 
kot vodilo na pripravljalnih treningih. V 
strežbi je bil poudarek na pripravi jedi 
pred gosti, postrežbi svečane večerje, 
pripravi mešanih pijač, poznavanju tu-
jih vin in žganih pijač, komunikacijskih 
sposobnostih, ki so se ocenjevale ob 
sprejemu gosta in med postrežbo. 

Tekmovanje v francoskem Lillu je tra-
jalo tri dni, ogledalo si ga je več kot 
120.000 obiskovalcev. 500 tekmovalcev 
iz 25 držav se je pomerilo v 41 tekmov-
alnih panogah. 9.000 ur tekmovanj je 
nadobudno spremljalo 300 sodnikov, 
strokovnjakov in opazovalcev na kar 250 
delovnih postajah.

Slovenska tekmovalca sta se pomerila 
s kandidati iz 17 držav, ki so se pote-
govali za naziv najboljšega natakarja ali 
kuharja v Evropi. Največ tekmovalcev je 
prihajalo iz Avstrije, Nemčije, Francije, 
Nizozemske, Finske in Velike Britanije, 
držav, ki se zavedajo, da se odličnosti 
v poklicih ne moremo naučiti le v šoli, 
temveč je potrebno uspešno sodelovan-
je z gospodarstvom. Izkušnje iz sloven-
skega gostinskega sektorja so se tudi pri 
Juriju in Simoni izkazale za primerljive 
in konkurenčne drugim državam. Tek-
movanje je bilo izjemno zahtevno, saj so 
študente in dijake budno spremljali sod-
niki (eksperti), ki so nemo opazovali delo 
tekmovalcev. Že najmanjši spodrsljaji so 
bili odločilni za spust ocene pod mejo 
prvih treh mest. Delo tekmovalcev sta 
skupaj s 15 ocenjevalci ocenjevala men-
torja obeh Višjih strokovnih šol za gos-
tinstvo in turizem, Lidija Šijanec, men-
torica študenta Jurija Črnčeca in Jože 
Zalar, mentor Simone Maček. 

Tridnevni trud, 18 ur tekmovanja, borbe 
s časovnimi omejitvami, stres in vse 
nevšečnosti so se zaključile z nagrado 
obeh tekmovalcev, ki sta prejela medal-
jo odličnosti (»Medal of Excellence«), kar 
pomeni, da sta se s skupnim številom 
točk tesno približala najboljšim mestom 
in le za nekaj točk zgrešila zmagovalne 
stopničke. 

Foto zgoraj: Jurij Črnčec med tekmovanjem
Foto spodaj: posvet med tekmovanjem

Glede na to, da deluje EuroSkills pod 
okriljem WorldSkills, ki pa ima po svetu 
že več kot 50-letno tradicijo in je večina 
držav članica tudi tega združenja, je 
uspeh slovenske delegacije vseka-
kor zavidljiv. Tekmovalca sta s svojim 
kompetencami, mladostno razigranos-
tjo in inovativnostjo dokazala prenos 

Tę Mathieu Drouet, EuroSkills 2014

Foto: Domen Ožbot

Foto: Domen Ožbot
Tę Mathieu Drouet, EuroSkills 2014

Foto: Domen Ožbot
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vseh znanj, pridobljenih v šolskem sistemu, podkrepljenih z 
delovnimi izkušnjami in stala ob boku zahtevne konkurence. 
Prepričanje mladih tekmovalcev je, da temelji njihova prihod-
nost na učinkovitem sistemu poklicnega izobraževanja. Tek-
movanje v poklicnih spretnostih je vsekakor izjemna potrditev 
pridobljenih veščin, zato upamo, da se udeležimo tudi nasled-
njega tekmovanja EuroSkills, ki se bo odvijalo v letu 2016.

Študent Jurij Črnčec je, kmalu ob vrnitvi iz Francije, na 61. 
Gostinsko turističnem zboru, ki je potekal 14. in 15. oktobra 
v Portorožu, ponovno dokazal, da je njegova raven znanja in 
strokovnosti izjemno visoka, kar dokazuje s srebrno medaljo, 
ki jo je prejel v tekmovanju barmanov, kjer se je pomeril skupaj 
s profesionalci.

Tekmovanj na GTZ-ju so se udeležili tudi drugi študenti in 
študentke VSGT. Jernej Zver in Primož Lokan sta osvojila 
bronasto priznanje v tekmovanju magic box, Nika Ahčin je 
v isti disciplini osvojila priznanje, Jure Kovačič je prejel zlato 
priznanje v tekmovanju priprave kave, Urban Skamen pa na 
istem tekmovanju srebrno. Čestitamo!

DVE ZLATI IN DVE BRONASTI 
EVROPSKI MEDALJI ZA VSGT 
MARIBOR
Srbska prestolnica Beograd je med 17. in 22. novembrom 
2014 gostila več kot 500 udeležencev vsakoletne konference 
mednarodnega združenja AEHT (Association Européenne des 
Ecoles d’Hôtellerie et de Tourisme). AEHT je elitno evropsko 
združenje 340 hotelirskih in turističnih šol iz 44 evropskih 
držav. Cilj združenja  je povezovanje in komunikacija med 
evropskimi hoteli in turističnimi šolami, spodbujanje izmen-
jav med študenti in učitelji in promocija turizma v evropskem 
prostoru z organiziranjem mednarodnih seminarjev, konfer-
enc in tekmovanj.

Visoka zahtevnost tekmovanj, sporazumevanje v tujih jezikih, 
sposobnost timskega razmišljanja, strokovnost, profesional-
nost, kreativnost in mednarodne komisije so skupni imenova-
lec vseh tekmovanj na AEHT konferenci, ki se vsako leto odvija 
v drugi evropski državi. 

Tamara Sušnik, Jernej Zver, Patricija Štefanič in Jurij Črnčec

Letošnja tekmovanja so posegala na  strokovna področja:
– strežbe (postrežba vina, priprava kave – barista, bar-

manstvo, serviranje menija), 

– kuharstva (nouvelle cuisine, haute cuisine, deseter-
oboj, slaščičarstvo), 

– turizma (recepcijsko poslovanje, promocija turistične 
destinacije, turistični menedžment).

Študenti VSGT Maribor so tekmovali v štirih disciplinah in s 
svojim nastopom osvojili 4 medalje.

Zlato medaljo je na tekmovanju v recepcijskem poslovanju 
prejela študentka Patricija Štefanič. Zlato je na tekmovanju v 
promociji turistične destinacije osvojila tudi Tamara Sušnik, 
ki je s svojo skupino navdušila sodnike. Bronasto medaljo v 
kulinarični disciplini nouvelle cuisine je prejel Jernej Zver, 
študent Jurij Črnčec, ki je pred kratkim na tekmovanju Eu-
roskills prejel medaljo odličnosti, pa si je tokrat prislužil bron v 
disciplini postrežba vina.

Izjemni uspeh študentov je dokaz odličnega strokovnega 
znanja in kreativnosti, za kar so zaslužne predavateljice in men-
torice dr. Tanja Lešnik Štuhec, Mojca Polak, Lidija Šijanec, Iris 
Kociper Haas, predvsem pa vsestranska podpora direktorice 
Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, mag. 
Helene Cvikl, ki je že več kot desetletje ena izmed štirih oseb 
iz Evrope, ki so odgovorne, da strokovna tekmovanja potekajo 
brez zapletov. Med drugim je, na podlagi svoje predanosti 
strokovnim tekmovanjem in vzpostavitve temeljev kakovosti 
v združenju, tudi članica izvršilnega predsedstva elitnega ev-
ropskega združenja hotelirskih in turističnih šol.
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KULINARIČNO POPOTOVANJE 
PO ŠPANIJI
Doživetje se je pričelo, ko mi je predavateljica Mojca Polak pred-
stavila možnost, da odpotujem na kulinarično izobraževanje v 
Španijo. Prijavnico, ki so jo sestavljali življenjepis, potrdilo šole 
in receptura lastne kreacije, sem oddal v februarju in začelo se 
je nestrpno čakanje na odgovor iz šole v Španiji, kjer so izbirali 
med 180 prijavnicami s celega sveta.

V petek, 21. 3. 2014, sem bil v dopoldanskem času obveščen, 
da sem sprejet med 12 mladih kuharjev (chefs) s celega sveta. 
Pisano druščino smo sestavljali predstavniki iz ZDA, Kanade, 
Argentine, Japonske, Singapurja, Indije, Južnoafriške repub-
like, Irske, Švice, Poljske in Slovenije. Prvi dve osebi, ki sem ju 
spoznal na letališču v Madridu, sta bila Indijec Nigel Lobo in 
Kanadčanka Carla Castro, zvečer sem srečal še ostalih devet 
kolegov. Z vsemi smo navezali zelo močne vezi in smo še sedaj 
v stiku. 

Še preden sem odšel v Španijo, sem vedel, da imam verjetno 
edino priložnost delati v restavraciji El Celler de can Roca, tre-
nutno drugi najboljši restavraciji na svetu s tremi Michelinovi-
mi zvezdicami. Bil sem odločen, da bom prišel prav v to resta-
vracijo. Zavedal sem se, da je na spisku 12 različnih restavracij z 
vsaj eno Michelinovo zvezdico in da vse spadajo v vrsto kuhin-
je, ki me najbolj veseli oziroma se v njej najbolje znajdem. Prvi 
mesec in pol smo vsako jutro obiskovali tečaj španščine, ki 
nam je omogočil, da nam jezik ni povzročal veliko preglavic. Iz 
dneva v dan je bilo lažje. Po dveh urah španščine, ki je zmeraj 
minila hitro, saj se še nikoli nisem tako zabaval pri učenju tu-
jega jezika kot ta mesec in pol, je prišel na vrsto tečaj španske 
tradicionalne kuhinje. Iz vsake regije smo obravnavali tri do 
štiri različne jedi, ki smo jih tudi pojedli in tako imeli najboljšo 
predstavitev tradicionalnih jedi, ki je bila tudi osnova za 
zaključno tekmovanje, ki se je odvijalo v novembru. Po tečaju 
tradicionalnih jedi je nastopila siesta, ki je izjemno zanimiv čas, 
saj se od 3. do 5. ure popoldne zaprejo vse trgovine, trafike in 
bari, ljudje pa izginejo z ulic in preživijo čas v krogu domačih. 

Ob 8. uri je napočil čas za prakso v restavraciji s tapasi. Prak-
sa je bila bolj kot učenju o hrani namenjena komunikaciji in 
izboljšanju jezika. Delo v restavraciji Montellen v centru Val-
ladolida pri Chefu Miguelonu Fargallu je bilo čudovito.  Ampak 
o tem več kasneje. 

Vsak teden smo obiskali bližnje krajevne znamenitosti, ki se 
jih lahko ogleda v enem dnevu. Odšli smo v mesto Salamanca, 
ki je raj za študente, saj tam kar mrgoli študentov iz tujine, 
obiskali smo tudi Madrid, kamor smo se odpravili kasneje še 
dvakrat, vsi pa smo nestrpno čakali na prvo obljubljeno po-
tovanje v Galicijo za več dni. Galicija slovi po najboljši morski 
hrani in je drugi največji izvoznik klapavic, takoj za Kitajsko. 
Tam najdemo kraljico morskih živali, galicijsko hobotnico, več 
vrst jastogov, rakov, alg, rib in percebe (račje školjke), ki rastejo 
na zelo odročnih krajih med skalovjem in nevarnimi valovi. 
Nabiralec porabi za en kilogram školjk najmanj dve uri, lahko 
se nabirajo le ročno, v času oseke. Cena je vrtoglava, za en 
kilogram školjk, ki spominjajo na konjsko kopito, je potrebno 
odšteti od 70 do 80 €. Prvič sem jih, skuhane v slanem kropu, 
poskusil na ladji, s katero smo se vozili po Galicijskem morju. 
Na ladji smo imeli pravo pojedino, poskusil sem vse glavne 
morske prebivalce v Galiciji in domače priloge. 

20. 6. 2014 smo se ločili in odšli vsak v svojo izbrano restavrac-
ijo. Sam sem bil namenjen v Segovijo, v hotel Parador de la 
Granja, ki je eden izmed hotelov verige Parador. Spraševal sem 
se, zakaj me niso poslali v Girono, vendar je bil razlog ta, da je 
El Celler de can Roca v avgustu zaradi kolektivnega dopusta 
zaprt. Ta čas sem preživel v Segoviji, ki je od Madrida oddalje-
na zgolj 35 minut z avtomobilom. Delal sem v hotelu pri chefu 
Adrianu Salasu. V tem predelu Segovije se nahaja palača, ki je 
odprta samo za obiskovalce palače in vrta. Vrtovi so izjemni in 
če se nahajate v tem predelu, se morate nujno ustaviti tam. Z 
malo sreče boste obiskali kraj v času, ko prižgejo fontane, kar 
se zgodi dvakrat letno, ko pride na to mesto ogromno število 
domačinov in drugih obiskovalcev.

Kuhinja v hotelu je bila izjemna; tradicionalne jedi so bile 
pripravljene na moderni način, preproste sestavine so imele 
izjemen okus. Za vsem tem stoji chef Adrian Salas, mladi chef 
z veliko izkušnjami in bivša desna roka chefa Tona Pereza v re-
stavraciji Atrio Caceres. Izjemni mesec in pol, ki sem ga preživel 
s samimi Španci, ki so res nekaj posebnega, je bil nepozaben, 
saj so me že prvi dan sprejeli v svoj krog. 

Mesec avgust je minil kot bi mignil in že je bila na vrsti dru-
ga najboljša restavracija in nestrpnost je naraščala. Kaj naj 

Galicija

Percebe

Prvi dan na šoli
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pričakujem, kakšen bo odziv ostalih, kakšni bodo novi sode-
lavci in chefi? 

2. 9. 2014 je bil dan, ki se ga bom spominjal vse življenje, dan, 
ko sem prvič prestopil prag druge najboljše restavracije z 
Michelinovimi zvezdicami na svetu. Ob prihodu sem bil izjem-
no presenečen, da pri kuhi uporabljajo številne sestavine, ki 
jih prej nisem poznal. Spoznal sem veliko novih postopkov in 
modernih aparatov. Menim, da mora vsak kuhar v svoji kari-
eri doživeti podobno izkušnjo. Tam sem preživel 7 neverjetnih 
tednov. Kuharji delajo z namenom pripraviti, in servirati hrano, 
za katero bodo gostje pripravljeni plačati 200 € po osebi. 

Ekipo v kuhinji je sestavljalo 12 zaposlenih in 30 praktikantov, 
med katerimi sem bil najmlajši. Imel sem eno redkih možnosti, 
da sem svojo jed, s katero sem se predstavil na zaključnem tek-
movanju, ponudil chefu Joanu Roci, s katerim sva predebati-
rala okus moje jedi in morebitne izboljšave. Dejal je, da je nad 
jedjo izjemno presenečen in da ne bi pri njej izpustil ničesar, 
razen dodal nekaj pikantnosti. Bil sem neizmerno vesel in 
počaščen, saj takšne priložnosti ne dobiš kar tako. 

Po sedmih tednih v restavraciji  El Celler de can Roca je sledilo 
14-dnevno potovanje po Španiji in spoznavanje tradicionalnih 
pridelkov in celotno pridelavo ter obdelavo živil. Obiskali smo 
14 različnih pokrajin, od severa do juga, od vzhoda do zahoda. 

V spomin so se mi najbolj vtisnili naslednji dogodki. Bikoborbe, 
obisk restavracije El Capricho in večerja v restavraciji z dvema 
Michelinovima zvezdicama – restavracija Echaurren. Resta-
vracija El Capricho ne bi bila verjetno nič posebnega, če je ne 
bi vodil lastnik z drugačnim pristopom do govedoreje, saj kupi 
stare krave molznice, namenjene v zakol in jih obdrži še do-
datnih 11 do 12 let. Verjame, da če žival živi umirjeno, brez ve-
likega stresa, dobi od nje boljše meso. Vsako kravo, ki dopolni 
15 let in tehta 1.500 kilogramov, spremlja v zakol in skrbi, da 
žival umre mirno.

Meso s hrbtnega dela goveda zori v hladilnici na stalni tem-
peraturi 4 °C še 2 meseca, preden pride do gosta. Meso je res 
nekaj posebnega in velja za eno izmed najboljših vrst gove-
dine na svetu. Sedeti v restavraciji z Michelinovo zvezdico in 
opazovati usklajeno osebje pri delu, je posebno doživetje. 
Vsak natančno ve, kaj je njegova naloga in kako izpeljati delo 
brez napake. 

Po tej izkušnji smo se vrnili v Valladolid, od koder smo nad-
aljevali naše potovanje. Čakal nas je zadnji teden, ki smo ga 
preživeli skupaj. Priprave na tekmovanje in izbiranje sestavin 
načrtovanih krožnikov so bile v polnem teku. Tekmovanja se 
je udeležilo 12 chefov. Bili smo glavne zvezde iz 11 različnih 
držav, vsak s svojim stilom kuhanja, ki smo pripravljali 12 
popolnoma različnih krožnikov. Za predstavitveni krožnik je 
bilo pomembno, da so ga sestavljale tradicionalne španske 
sestavine, jed pa je hkrati predstavljala državo, iz katere je ku-
har prihajal. 

Odločil sem se, da pripravim izpeljanko iz postrvi (ki je na 
voljo v vsaki restavraciji). Ponavadi postrežemo pečeno pos-
trv, polito z olivnim oljem, zraven pa ponudimo tržaško 
omako in kos kruha. Sam sem sestavine uporabil na moderni 
način. Naredil sem olivni kruh, na katerem je bil tatar postrvi, 
začinjen zgolj z limono, olivnim oljem in soljo. Tržaško omako 
sem razstavil in iz česna naredil kremo, iz peteršilja pa kaviar. 
Za povezavo sem pripravil espumo redkvice z wasabijem. Jed 
je požela navdušenje.

Potovanje po Španiji in udeležba na visoko strokovnem 
kulinaričnem izobraževanju je bila nepozabna izkušnja. 

Hvaležen sem vsem, ki ste mi omogočili pot v to čudovito 
državo. Na svidenje do naslednjič, ko bomo skupaj uživali v 
kreacijah, ki jih bom pripravil za vas.

Blaž Kostanjšek, študent 2. letnika študijskega programa GT 

Ogled pridelave paprike z zaščiteno 
označbo porekla “Pimenton de la Vera”

Prejem certifikata za prvo mesto na tekmovanju, 
ki se je odvijalo na tržnici v Cordobi
Fotografija zgoraj: tekmovanje na tržnici
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IRAN, DEŽELA LJUDI
Vsako moje potovanje je bilo nekaj posebnega, polno doživetij, 
spoznavanja novih kultur in ljudi. Velikokrat me sprašujejo, kje 
je bilo po mojem mnenju najlepše. Nikomur ne želim napraviti 
krivice, zato povem, da je vsaka država nekaj posebnega. Na-
jbolj pa si zapomniš ljudi, ki jih srečaš. Z njimi sem še danes v 
stiku preko socialnih omrežij. Zame je to največje bogastvo, ki 
ga dobim na potovanjih. 

Preden sem se odpravil na potovanje v Islamsko Republiko 
Iran, sem prebral veliko informacij o deželi, v katero sem po-
toval. Preko foruma sem spoznal sopotnika Simona Jelenka, 
s katerim sva oba navdušena nad potovanji, tako da ni bilo 
težko uskladiti želja glede tega, kar sva želela pogledati v tej 
skrivnostni in bogati deželi. 

Najin prvi stik z iransko kulturo se je pričel že po pristanku le-
tala na mednarodno letališče glavnega mesta. Polna energije 
in pričakovanj sva se odpravila v Teheran k najinima gostitelji-
ma Sari in Salmanu. Prve tri dni sva namenila aklimatizaciji in 
ogledu številnih kulturnih, zgodovinskih in ostalih znameni-
tosti, ki jih ni malo. Teheran je danes glavno in največje mes-
to Irana. Po zadnjih podatkih živi v mestu okoli 20 milijonov 
prebivalcev, kar je za desetkrat toliko kot nas je Slovencev. 
Mesto je bilo v svoji zgodovini v približno 220 letih kar 32-krat 
prestolnica Irana. Največja težava iranske prestolnice danes je 
velika onesnaženost zraka. Po podatkih Ministrstva za zdravje 
umre na leto več kot 4000 ljudi zaradi bolezni dihal in srca. 
Za onesnaženje je v največji meri kriv izredno gost promet v 
mestu, stisnjenem med dve gori.

Največji ponos mesta je zagotovo stolp Azadi, ob katerem so 
se v preteklosti dogajali številni protesti in simbolizira neod-
visnost Irana. Sprehodila sva se po Velikem bazarju, ki ostaja 
pomemben prostor za trgovanje in druženje prebivalstva in 

postaja vse bolj priljubljena turistična točka, predvsem zaradi 
oddelkov s perzijskimi preprogami, tradicionalnimi oblačili 
in začimbami. Če boste kdaj sami obiskali prestolnico, si nu-
jno oglejte kompleks Golestan v neposredni bližini bazarja, ki 
ga sestavlja 17 palač in muzejev ter ponuja zanimiv vpogled 
v zgodovino Perzije in življenje perzijskih kraljev. Najboljše 
prevozno sredstvo za potovanje po Islamski Republiki Iranu so 
avtobusi in prevozi z avtomobili lokalnega prebivalstva. Sled-
nji način potovanja je prijetnejši, saj imaš več stikov z ljudmi, s 
katerimi potuješ. 

V vasici Masuleh, ki se nahaja na severovzhodu države, 56 km 
stran od večjega mesta Rashta, sva doživela prijetno srečanje 
s prvim Slovencem na najinem potovanju. Gospod Smole se 
je odločil za potovanje kar s kolesom, od prestolnice Irana pa 
vse do glavnega mesta Azerbajdžana, Bakuja. Povedal nama 
je, da če bi pred odhodom vedel, kakšen promet je v Tehe-
ranu, bi raje izbral kakšno drugo destinacijo. Vasica Masuleh 
je pravi biser ljudske arhitekture in je pod zaščito UNESC-a ter 
dobro obiskan turistični cilj. Zaznamujeta ga posebna top-
lina ljudi, zanimiva turistična ponudba (hoteli, hrana, veliko 
obrtniških delavnic, še več ljubkih prodajaln spominkov in 
izdelkov domače obrti) in bujna, zelena, precej gorata pokra-
jina, značilna po svojem deževnem vremenu. 

Ob pitju čaja smo izmenjali informacije, si podali roke in zaželeli 
drug drugemu varno nadaljevanje poti.  Najin načrt je bil med 
drugim obiskati Kaspijsko jezero, ki ga včasih imenujejo tudi 
Kaspijsko morje. Jezero leži na meji med Evropo in Azijo in ga 
obkrožajo Rusija, Turkmenistan, Kazahstan, Azerbajdžan in Is-
lamska Republika Iran. Oba, navdušena, da se bova kopala, sva 
oblekla kopalke in odrvela do obale, vendar sva hitro spoznala, 
da je jezero preveč mrzlo za kopanje. Pred nadaljevanjem na-
jine poti proti Tabrizu sva izkoristila dan za ogled mesta Astara, 
ki leži na meji z Azerbajdžanom. Največji vtis vsakega mesta 
in vasi so na naju pustili ljudje. Najpogostejše besede na ulici 

Eshafan: mošeja Sheikh Lotf Allah

Vasica Masuleh, biser ljudske 
arhitekture na UNESC-ovem seznamu

Rdeča vasica Abyaneh: Mati in hči, 
oblečeni v tradicionalna oblačila

Teheran: Stolp Azadi, 
največji ponos mesta
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so bile: “Hello mister! Where are you from?” Večina jih še nikoli 
ni slišala za Slovenijo, ko pa sva omenila Jugoslavijo, so več ali 
manj vsi vedeli zanjo ali pa so se morda delali, da vedo. Takšne 
preprostosti in gostoljubnosti ljudi, ki sva je bila deležna, ne 
doživiš velikokrat. Perzijci in Kurdi nasplošno veljajo za najbolj 
gostoljubne ljudi na svetu, kar lahko potrdiva iz prve roke 
(ljudje včasih preveč naivno verjamemo zahodnim medijem). 

Odkrivanje Tabriza, četrtega največjega mesta v Iranu, sva 
začela v najstarejšem bazarju v Iranu. Poleg bazarja ne smemo 
spregledati tudi ostalih znamenitosti mesta: mošeje Jameh, 
Modre mošeje, značilne tradicionalne hiše iz časa dinastije 
Qarajan, Mavzolej pesnikov … Drugačnost v Iranu te sprem-
lja na vsakem koraku. Tako je bilo tudi na potovanju po iran-
skem Kurdistanu. Pot naju je najprej peljala do prestolnice 
Sanandaja in ostalih odmaknjenih kurdskih vasi na meji s sos-
ednjim Irakom. Zame ena najlepših vasic je bila tradicionalna 
kurdska vas Palangan, ki je skrita od civilizacije. Tu ima človek 
občutek, da se je ustavil čas. Ljudje živijo tradicionalno, kot v 
starih časih in ne poznajo pralnih strojev ali ostalih sodobnih 
pripomočkov. 

Izjemno velik vtis je na naju naredil starodavni Perzepolis, ki 
je bilo glavno mesto Perzijskega cesarstva v času iranske di-
nastije Ahemenidov. Nahaja se 70 km severovzhodno od 
modernega mesta Shiraz v provinci Fars. Od leta 1979 je bil 
Perzepolis uvrščen tudi na seznam UNESCO-ve svetovne 
dediščine. Po uničujočem požaru, ki ga je zaukazal Ale-
ksander Veliki, je od mesta ostalo zelo malo, a lahko še zmeraj 
občudujemo mogočnost njegovega nekdanjega kompleksa. 
Perzepolis je pričel graditi (okoli leta 512 pr. n. št.) kralj Darej 
I (Veliki). Danes so ostanki Perzepolisa le še senca nekdanjega 
razkošja in bogastva mesta. Nedaleč stran od Perzepolisa se 
nahajajo skalne kraljevske grobnice (Dareja I. in II., Kserksesa 
in Artakserksa) pri Naghsh-e-Rustamu in Naghsh-e-Radjabu in 
mogočni reliefi, vklesani v strminah nad grobnicami. 

Ko si na potovanju po Iranu, ne smeš izpustiti Eshafana, 
tretjega največjega mesta v državi, ki velja za najlepše iran-
sko mesto, zato sva si za ogled mesta vzela tri dni. Največja 
znamenitost mesta je trg Naqhsh-e Yahan, ki je drugi največji 
trg na svetu in izjemen primer iranske in islamske arhitekture. 
UNESCO ga je uvrstil med svetovno dediščino. Mesto ima še 
mnogo drugih zgodovinskih spomenikov in je znano po slikah 
in svoji zgodovini. Na trgu se nahaja mošeja Jameh, sedem-
nadstropna palača Ali Qapu, Luftollahova mošeja. Čez mesto 
teče reka Zāyanderūd, ki izvira v gorovju Zagros. Nekateri 
mostovi čez reko so najlepše arhitekturne mojstrovine v mes-
tu. Najstarejši most v mestu je Pol-e Shahrestan, ki je bil ver-
jetno zgrajen v 11. ali 12. stoletju. Najprepoznavnejši most je 
Si-o-seh Pol ali most 33 lokov, iz leta 1602. Zgrajen je bil v času 
vladavine šaha Abasa Velikega in povezuje Esfahan z armen-
skim predmestjem Jolfa. Eshafan je najbolj turistično mesto v 
Iranu poleg Perzepolisa in Shiraza. 

Potovanje po Islamski Republiki Iranu sva zaključila z enodnev-
im postankom v mestu Kashana, ki je oddaljeno od prestoln-
ice 300 km. Nastanjena sva bila v tradicionalnem perzijskem 
hotelu, ki sva ga našla s pomočjo vodiča Lonely Planet. Ma-
jhno mesto na poti med Teheranom in Esfahanom, na obrobju 
puščave Dašt-e Kavir, je znano predvsem po proizvodnji per-
zijskih preprog in parfumov ter pesnikih, ki so ustvarjali za zi-
dovi tega nadvse očarljivega mesta. O zgodovini mesta kroži 
legenda, po kateri naj bi Abu Musa Al Ašari znotraj mestnega 
obzidja odvrgel na tisoče škorpijonov iz bližnje puščave, ki so 
pregnali prebivalce in mu omogočili prevzem oblasti. 

Odkrivanje Irana je bilo zanimivo kulturno doživetje, pred-
vsem zaradi tesne povezanosti države z vero in izolacijo od 
zahodnega sveta. Iran so ljudje!!!

Dušan Berdnik, študent 2. letnika študijskega programa GT
Več potopisnih predavanj in potovalnih informacij na: www.duletravel.com.

Perzepolis, glavno mesto Perzijskega 
cesarstva v času iranske dinastije

Kashan: mošeja 
Agha Bozorog

Kurdska vas Palangan, ki meji na Irak

Številne začimbe, ki jih je mogoče 
kupiti na vseh večjih bazarjih
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PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Praktično izobraževanje v študijskem letu 2014/2015 traja od 
3. novembra 2014 do 31. avgusta 2015. V posameznem letniku 
mora študent opraviti 400 ur praktičnega izobraževanja v pod-
jetju, ki je registrirano kot učno podjetje in je del učne mreže 
podjetij. 

Praktično izobraževanje lahko študenti opravljajo v svojem 
prostem času (ko ni predavanj, vaj, izpitov, ekskurzij …) po 
predhodnem dogovoru z mentorji v učnih podjetjih. Opravl-
janje praktičnega izobraževanje namreč ni opravičilo od izpol-
njevanja drugih študijskih obveznosti. 

Redno izvajamo delavnice z informacijami o praktičnem 
izobraževanju, kjer so študentom predstavljeni potek in nov-
osti glede izvedbe praktičnega izobraževanja v tekočem 
študijskem letu. 

Za nami so v tem študijskem letu že uspešno izvedeni razgov-
ori oziroma »Poslovni stik«, ki so se ga udeležili študenti v 
želenem učnem podjetju, kjer so opravili razgovor za sprejem 
na učno mesto. Večina študentov že ima zagotovljeno mesto 
v izbranem učnem podjetju in pridno napreduje z zbiranjem 
znanja in ur. 

Študente po uspešno opravljenih 400 urah čaka še priprava 
seminarske naloge in pristop k izpitu, ki se izvaja v vseh treh 
izpitnih obdobjih.

Praktično izobraževanje v tujini tudi letos organiziramo v 
Mednarodni pisarni. Od začetka študijskega leta mesečno iz-
vajamo delavnice za tujino, kjer so študentom predstavljene 
možnosti opravljanja študija ali praktičnega izobraževanja v 
tujini, možnost prijave na interni Erasmus+ razpis za opravl-
janje praktičnega izobraževanja študentov VSGT Maribor v 
tujini, postopek prijave na razpis in obstoječe povezave s pod-
jetji v tujini.

Skupaj s študenti pripravljamo Erasmus dan 2015, ki bo potekal 
konec meseca februarja. Gre za dinamično in izvirno promo-
cijo mobilnosti, saj se bodo skozi tipično nacionalno kulina-
riko in zdrave velneške napitke predstavile vse destinacije, kjer 
so študenti v poletju 2014 opravljali praktično izobraževanje 
(Avstrija, Nemčija, Španija, Malta, Hrvaška, Velika Britanija).

V naslednjih mesecih bodo sledile predstavitve nekaterih ug-
lednih hotelov, katerih predstavniki bodo našim študentom 
prav tako ponudili mesta za praktično izobraževanje in z njimi 
opravili individualne razgovore.

S študenti, ki so bili uspešni na razpisu Erasmus+ in so prido-
bili dotacijo Erasmus+, se bodo v prihodnjih mesecih vodile 
nadaljnje aktivnosti. Mobilnost bo mogoča tudi brez dotacije, 
Erasmus+ znotraj mreže podjetij za tujino. Mesečno bodo tako 
za vse študente, ki se v tujino odpravljajo v poletju 2015, or-
ganizirane delavnice za tujino.
V marcu se že tradicionalno odpravljamo na Kempinski Ca-

reer Day, karierni dan hotelov verige Kempinski. Dogodek je 
namenjen vsem, ki želijo svojo karierno pot pričeti v verigi 
luksuznih hotelov. Na dogodku bodo imeli naši študenti in 
diplomanti možnost neposrednega razgovora za praktično 
izobraževanje ali zaposlitev s kar 70 generalnimi direktorji ho-
telov verige Kempinski po svetu. Udeležba na dogodku je tudi 
letos brezplačna, zanimanje študentov in diplomantov za ak-
tivno udeležbo na dogodku pa izjemna.

Pisarni za praktično izobraževanje in mednarodno sodelovan-
je na VSGT Maribor ne počivata, obeta se mnogo novosti, zato 
predlagamo, da spremljate naše aktivnosti in se oglasite tudi 
osebno, v času uradnih ur, ob sredah med 14. in 15. uro. 

Nina Turčin, koordinatorica MIC

PRI V TUJINI – MALTA

Z mešanimi občutki sem v sredini junija sedla na letalo iz Ital-
ije za Malto, kjer so me v Carisma spa&wellness international 
centru že pričakovali, da začnem s praktičnim izobraževanjem. 
Po eni strani sem čutila vznemirjenje zaradi dogodivščin, ki sl-
edijo, želje po novih izkušnjah in veselje ob prvem poletu z le-
talom, malo pa sem bila žalostna, ker sem zapuščala prijatelje 
in družino za vso poletje.

Pripravljena na vse sem se izkrcala na mali otoški državici 
z drugačnim vonjem in “narobe” prometom. Po prijetnem 
sprejemu se je naslednje jutro pričel kulturni šok. Lastniki 
velneškega centra, ki med seboj govorijo v turškem jeziku, pro-
met (ki ga še danes ne razumem), morje, ki skoraj nima plaž, 
narava, ki nima zelenja in okolica polna smeti. Nič kaj spod-
budno, ko je pred teboj nekaj bolj pomembnega – spoznavan-
je novega delovnega okolja, spoznavanje novih sodelavcev, 
spoznavanje novih zadolžitev, sistema, pričakovanj, organiza-
cije ... In vse to se je zgodilo. 

Na začetku preveč informacij, iskanje najboljših rešitev, spo-
padanje s prometom (neverjetna (ne)organiziranost javnega 
avtobusa), soočanje z ogromno paleto kultur, jezikov in druge-
ga. A sčasoma sem ujela ritem Malte, sporazumevanja, dela 
in življenja. Bili so padci in vzponi motivacije, izčrpanost od 
66-urnega tedenskega delovnika, neizmerna sreča ob pletenju 
novih prijateljskih vezi, stres zaradi visokih pričakovanj, nespo-
razumov in pomirjenost ob vsakem zadovoljnem gostu. Izva-
jala sem turško kopel, masaže (ki jo je direktorica v prvih urah 
mojega uvajanja preizkusila in rekla, da po kratkem uvajanju s 
strani novih sodelavk, ustreza njihovim standardom), storitve 
v frizerskem salonu (eden izmed mojih poklicev) in recepcijs-
ka dela. Kmalu sem postala del ekipe – enake zadolžitve, enak 
delovnik, enaka odgovornost. Nisem pričakovala tega tempa 
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in načina dela, vendar je prvi mesec dokaj hitro minil, saj je bilo 
zame vse novo, a hitro za tem je prišla izčrpanost, žalost, ker 
te nadrejeni ne cenijo, čeprav daješ vse od sebe, utrujenost. A 
na srečo sem imela oporo, tolažbo in spodbudo sodelavk, ki 
so same v tujih državah pustile družine in odšle “s trebuhom 
za kruhom”, prav tako pa neverjetno podporo s strani šole, na 
katero sem se lahko zanesla v vsakem trenutku in v vsaki sit-
uaciji (hvala!). To mi je dalo moči, da sem vsako jutro sedla na 
avtobus in opazovala sončni vzhod, ki je morju dajal poseben 
čar, motivacijo, da se iz vsake situacije naučim čimveč. To me je 
spodbujalo, da sem vsak dan poskušala preživeti tako, da sem 
se pri vseh nalogah zabavala. 

Za domotožje skoraj ni ostalo časa, za odkrivanje Malte pa 
ravno toliko, da sem jo začela sprejemati, da sem videla lepoto 
in občutila spokojnost, ki jo ustvarja neverjetno velika kul-
turna pestrost. Spremenila sem pogled na ogromno situacij, 
pridobila praktične izkušnje, spoznala ljudi s celega sveta in 
kljub vsem naporom lahko rečem, da te izkušnje ne bi želela 
nikoli zamuditi.

Barbara Kozel, študentka 2. letnika študijskega programa VELNES

PRI DOMA

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V LIFE CLASS HOTELU V 
PORTOROŽU
 
V sklopu študija na VSGT sem za opravljanje praktičnega 
izobraževanja izbrala hotele Life Class v Portorožu. Poleg 
tega, da je Portorož čudovito obmorsko mestece z raznoliko 
turistično ponudbo, je tudi pravi t. i. turistični laboratorij. Sedaj 
že zelo znan in priljubljen promocijski video »Skoči v Portorož« 
prikazuje mesto kot dinamično turistično destinacijo, kar na-
jbolj pritegne turiste iz Italije, Nemčije, Avstrije, v zadnjem 
času pa tudi iz Rusije in Madžarske. Ker me delo z ljudmi neiz-
merno veseli, sem se v sklopu podjetja odločila za delo recep-
torke. Kot praktikantka sem začela opravljati delo na recepciji 
v Hotelu Slovenija 4*, ki je eden izmed šestih hotelov v sklopu 
hotelske verige Life Class.
 
Hotel Slovenija je elegantni hotel s sodobnim kongresnim 
centrom, tako so njihove ključne ciljne skupine kongresniki 
in poslovneži, velikokrat pa v hotelu prenočijo tudi družine in 
skupine seniorjev. V kadrovski službi kot tudi na recepciji so 
me vsi zaposleni zelo prijazno sprejeli, kar me je še dodatno 
motiviralo za opravljanje dela. Delo receptorke je zelo razno-
liko, saj le-to v največji meri predstavlja komunikacijo z gosti 
ob prihodu, med bivanjem in odhodu, in sicer v različnih jez-
ikih. V času praktičnega izobraževanja sem se pričela učiti tudi 
italijanskega jezika, saj veliko gostov prihaja prav iz Italije.

Mentorica in ostali zaposleni v podjetju so mi bili s svojo pri-
jaznostjo ter predvsem profesionalnostjo v veliko pomoč. Zelo 
sem vesela ter hvaležna predvsem za to, da sem se lahko ve-
liko naučila iz prve roke na praktičnih primerih, predvsem z 
vidika komunikacije.

Po končanem praktičnem izobraževanju se mi je v sklopu 
podjetja ponudila odlična priložnost pridobivanja dodat-
nih izkušenj in nadaljevanja dela, najprej kot receptorka v 
ostalih petih hotelih podjetja (Grand hotelu Portorož 5*, ho-
telu Apollo-Neptun 4*, hotelu Riviera 4* in hotelu Mirna 4*). 
Po nekajmesečnem delu so mi odgovorni ponudili možnost 
opravljanja dela  v rezervacijski službi oziroma oddelku za pro-
dajo. To sem smatrala za zelo koristno, kajti za dobro opravl-
janje katere koli funkcije v podjetju je potrebno spoznati več 
vrst dela, saj si na ta način lahko zaposleni ustvari širšo sliko 
delovanja celotnega podjetja. Priložnost sem z velikim ves-
eljem izkoristila, kajti pridobivanje delovnih izkušenj v pod-
jetju z dolgoletno tradicijo, pozitivno delovno klimo ter dobro 
pozicionirano blagovno znamko, je neprecenljivo.
 
Portorož, znan tudi kot mesto rož, ni le priljubljena turistična 
destinacija, vendar zame osebno tudi mesto za prijetno 
delovno okolje.
 
Lana Čivre, študentka 2. letnika študijskega programa GT

ŠTUDENTSKI SVET

Študentski svet Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem 
Maribor je organ šole, ki je sestavljen iz petih predstavnikov iz 
obeh letnikov in prav tako obeh programov (programa Gos-
tinstvo in turizem ter Velnes).  S pomočjo predstavnikov lahko  
študentje izrazijo svoje mnenje, pritožbe, pohvale in opombe, 
ki jih nato obravnavamo na sestankih. Sestanke imamo vsaj 
enkrat na mesec, da izmenjamo mnenja in pomagamo dru-
gim študentom pri njihovih težavah. Upam, da bo na novi šoli 
povezovanja in sodelovanja med študenti še več kot ga je bilo 
v prejšnjih letih.

Urška Premuž, študentka 2. letnika študijskega programa GT, 
predsednica Študentskega sveta VSGT
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TURISTIČNI SEJEM 
VAKANTIEBEURS 2015
Turistični sejem v Utrechtu  na Nizozemskem slovi kot največji 
sejem v Beneluksu, kjer vsako leto svojo turistično destinacijo 
predstavi več kot 1.400 razstavljavcev s celega sveta, kar je 
idealna priložnost za osebno srečanje novih strank oziroma 
potencialnih turistov. Letos je sejem obiskalo okoli 120.000 
obiskovalcev, od tega jih je bilo več kot 18.000 iz gospo-
darstva.

Vsako leto se na slovenski stojnici predstavi glavna tematika z 
animacijsko dejavnostjo, F&B oskrbo in predstavniki različnih 
podjetij, združenj in organizacij.

Letos so za glavno temo izbrali Dolino Soče z nosilcem LTO 
Bovec, ki je postavila tudi svoj adrenalinski kotiček. 

Sejma sem se udeležila preko študentskega dela v Vivo ca-
teringu, ki je glavni nosilec F&B storitev v podjetju STO za 
mednarodne sejme in borze. Po opravljenih razgovorih s pod-
jetjem Spirit in Vivo cateringom sem bila uspešno sprejeta v 
strežno osebje in kmalu za tem že pripravljala kovčke za svoj 
prvi sejem. 

Ekipo Spirit, s katero sem bila na sejmu, so sestavljali strežno 
osebje, informatorji in vodje tržnice. 

Dan pred začetkom sejma smo na sejmišču v Utrechtu 
pripravili stojnico, opremili pomožno kuhinjo in poskrbeli, da 
je prispel ves naročen material.  

Med sejmom je bil delovni urnik ekipe dokaj enak. Zjutraj smo 
se ob 8.00 odpeljali z vlakom iz Amsterdama proti Utrechtu, 
kjer smo na stojnici najprej poskrbeli za postrežbo jutranjih 
kavic in pijač. Čez dan je bilo potrebno spremljati informatorje 
in njihove  goste ter jim ponuditi degustacijske prigrizke, ki so 
bili v obliki majhnih slovenskih tradicionalnih jedi, kot so kran-
jska klobasa, medene potičke, savinjski želodec in tolminski 
sir z ajdovim kruhom, haloška gibanica, prekmurska gibanica, 
prešernove fige itd.  Poleg hrane smo gostom ponujali  še 
degustacijo slovenskih vin, nad katerimi so bili gosti več kot 
navdušeni. 

Delo  na stojnici je bilo dinamično, z veliko poudarka na tim-
skem delu. Vsak dan so se pri stojnici ustavili ljudje, ki so želeli 
bolje spoznati Slovenijo, moje delo je bilo, da sem jim Slov-
enijo lahko približala z vidika kulinarike.  
 Občutek, da vsaj malo prispevaš k slovenskemu turizmu, je 
nepozaben, izkušnje pa neprecenljive.

Nika Ahčin, študentka 2. letnika študijskega programa GT

MAKRONI
Francoska specialiteta, ki nima s testeninami, razen podobne-
ga imena, veliko skupnega, postaja v zadnjih letih vedno bolj 
priljubljena slaščica tudi pri nas.

Nekateri trdijo, da je prvi makron nastal že leta 791 v enem 
izmed francoskih samostanov, drugi pravijo, da je v 16. sto-
letju ob poroki s francoskim kraljem Henrikom II. predstavila 
slaščico francoskemu dvoru Katarina Medičejska. Skozi sto-
letja so makroni dobili drugačno podobo, saj so se, iz prvotno 
enodelnega peciva, preoblikovali v slaščico, sestavljeno iz 
dveh ploščic, med kateri so vstavili različne nadeve. 

Svoj recept za to specialiteto, ki smo jo že večkrat poskusili 
tudi VSGT-jevci in vsakič požanje veliko navdušenja (in hkra-
ti razočaranja, ko makronov zmanjka), nam je zaupala naša 
študentka Patricija Štefanič, ki je priložila tudi fotografijo.  

ZA 40 MAKRONOV

180 g fino mletih mandljev
200 g sladkorja v prahu
30 g grenkega kakava
75 ml vode
200 g sladkorja
160 g  (2 x 80 g) beljakov (staranih nekaj dni)

Mandlje, sladkor v prahu in kakav (mešanica se imenuje tant 
pour tant) dobro premešamo. Če so mandlji bolj grobo mleti, 
damo mešanico v multipraktik in jih zmeljemo ter presejemo, 
dokler ne dobimo homogene mase.

K tant pour tant-u dodamo polovico beljaka (80 g). Premešamo, 
dokler ne dobimo testu podobne mase.

Vodo in sladkor damo postavimo na ogenj (doseči mora  115 
°C – uporabite termometer). Ko je sladkorna voda segreta na 
približno 105 °C, začnemo počasi stepati beljake.

Ko doseže sladkorna voda želeno temperaturo, morajo beljaki 
izgledati kot pena za britje. Med počasnim mešanjem skrbno 
vlivamo sladkorno vodo, nato mešamo na veliki hitrosti, dokler 
ni »meringue« trda in še zmeraj rahlo mlačna (okrog 10 minut).

Trdo stepene beljake v treh korakih dodajamo k mandljevi 
masi, prvi del “ žrtvujemo“ in beljake na grobo vmešamo, dru-
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ga dva dela vmešamo rahlo. Vmes preverjamo maso tako, da 
spustimo nekaj mase na krožnik, vrh (špic) mora izginiti v 20 
sekundah. Če ne, mešamo dalje.

Ko je masa pripravljena, jo nabrizgamo na peki papir, med 
krogci pustimo nekaj prostora, saj se masa rahlo razširi.

Pladenj nekajkrat spustimo na pult, da popokajo morebitni 
mehurčki.
Makrone pustimo počivati 30–60 minut, da dobijo skorjico 
in da med peko ne popokajo. Pečemo jih na 150°C 14 minut 
(na polovici na hitro odpremo pečico, da spustimo ven paro. 
Ohladimo. Ko se ohladijo, nabrizgamo polovico makrona s 
čokoladnim ganachem in ga pokrijemo z drugo polovico 
(naredimo sendvič). 

ČOKOLADNI GANACHE

100 g temne čokolade
100 g smetane
žlička masla
1 žlička brandyja (ni nujno)

Smetano segrejemo tik do vrelišča, prelijemo po drobno 
nasekljani čokoladi in počakamo kakšno minuto brez mešanja. 
Nato zmes premešamo, dodamo maslo in alkohol, pokrijemo 
s folijo in pustimo v hladilniku vsaj 2 uri, da se masa primerno 
strdi. Brizgalno vrečko napolnimo s kremo in jo nabrizgamo na 
spodnji del makrona.

Makroni so sladki piškoti, zato k njim ponudimo kratko grenko 
kavo ali črni čaj z mlekom.

Patricija Štefanič, študentka 2. letnika študijskega programa GT

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 
obzorij, na polici z revijami pa sta za krajšanje časa na razpo-
lago strokovno in poljudno čtivo. V knjižnici ste dobrodošli 
tudi, če želite brskati po spletu ali si ogledati diplomska dela. 
Vse informacije, povezane s študijem ali aktualnim doga-
janjem 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 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. 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 VEDENJA IN OBLAČENJA na VSGT 
Maribor in tudi s tem naredite pomemben korak k oblikovanju 
lastne profesionalne podobe!

Živa Brumec

Foto: Freedigitalphotos.net: rakratchada torsap
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KODEKS VEDENJA IN 
OBLAČENJA ŠTUDENTOV VSGT 
MARIBOR
Temelj našega poslanstva je zadovoljstvo gosta. Za uspešno komu-
nikacijo z ljudmi, ki nas vsakodnevno obkrožajo, je potrebno veden-
ju in urejenosti nameniti posebno pozornost. V šoli si prizadevamo, 
da se študenti široko strokovno usposobijo na vseh področjih, zato 
dajemo velik poudarek tudi razvijanju in utrjevanju profesionalne 
osebnosti in medsebojnih odnosov. Pri tem je osnovno vodilo naš 
Kodeks vedenja in oblačenja. Z upoštevanjem Kodeksa in z zgled-
nim vedenjem boste pokazali svojo zrelost in predanost poklicu, ki 
ga želite pridobiti in opravljati ter si zagotovili nemoteno opravljanje 
študijskih aktivnosti.

OSEBNI VIDEZ IN UREJENOST

* PRVI VTIS je odločilen. Obleka, obutev, pričeska, nakit, kozmetika, 
moška brada, dišave in splošna higiena naj vselej dajejo vtis urejenos-
ti, vendar ne pretiravajmo z eleganco in vpadljivostjo. Naš nastop in 
videz ne smeta biti agresivna, temveč primerna delu, ki ga opravl-
jamo. Profesionalni videz in vedenje si ljudje zapomnijo. 

* DELOVNA IN PREDSTAVITVENA OBLEKA (uniforma)
Osnova za prijetno, varno in higiensko neoporečno delo v gostinstvu, 
turizmu in velneških obratih je primerna delovna obleka. Lepa in up-
orabna delovna obleka zaokrožuje celotno podobo gostinskega ozi-
roma turističnega podjetja in ugodno vpliva na počutje zaposlenih. 

Študenti nosijo uniformo v skladu s Kodeksom šole. Šola organizira 
nakup predstavitvene, strežne in kuharske delovne obleke (po meri 
študentov). Študentkam kril ni dovoljeno krajšati. 

* Uniforma je zmeraj obvezna. Študenti nosijo predstavitveno ob-
leko tudi na strokovnih ekskurzijah, pri pisnih in ustnih izpitih in pri 
zagovorih diplomskih del, na praktičnem izobraževanju v podjetjih 
in pri predstavitvah šole (oziroma v drugih okoliščinah, o čemer so 
študenti obveščeni).

Pri strokovnih predmetih lahko študenti vstopijo v demonstraci-
jsko učilnico (strežba in kuhinja) le v popolni predstavitveni 
oziroma kuharski uniformi in obutvi, ki morata biti čisti in 
vzdrževani. 

Vstop v velneške prostore je dovoljen v primernih oblačilih (po na-
vodilih predavatelja) in obutvi z mehkim podplatom, ki se nosi le v 
šolskih prostorih. Če je pri izvajanju velneških aktivnosti zahtevana 
brisača, jo študent prinese s seboj (predvidoma 1 ali 2 veliki bisači).

ŠOLSKA UNIFORMA 

Predstavitvena obleka za študente in študentke programa GOSTIN-
STVO IN TURIZEM vključuje:
1. hlače (črni pas) oziroma krilo, ki sega največ dva centimetra nad 
kolena,
2. suknjič oziroma jakno,
3. belo srajco,
4. kravato, 
5. delovno obutev, torej črne kakovostne elegantne čevlje z usnjenim 
podplatom (ki se nosi le v šolskih prostorih), za študente oziroma 
črne kakovostne elegantne čevlje z usnjenim podplatom in peto, ki 
naj ne bo višja od štirih centimetrov (ki se nosi le v notranjosti šole), 
za študentke,
6. temne nogavice za študente, ki segajo nad gležnje oziroma 
nogavice kožne barve za študentke (največ 20 DEN),
7. priponko z imenom in priimkom.

Modul Osnove gostinstva (kuharska uniforma):
1. belo šolsko kuharski suknjič z dolgimi rokavi in črnimi gumbi,
2. črne ali temno modre hlače (študenti jih kupijo sami),
3. črni ali beli predpasnik (študenti ga kupijo sami),
4. belo papirnato kuharsko kapo (študenti jo kupijo sami),
5. kuhinjsko krpo (študenti jo kupijo sami),
ustrezno delovno obutev (čista kuharska delovna obutev z mehkim 
in protidrsnim podplatom. Športna obutev je prepovedana),
6. priponko z imenom in priimkom.

Modul Kulinarične in strežne veščine (popolna šolska kuharska 
delovna uniforma):
1. belo šolsko kuharski suknjič z dolgimi rokavi in črnimi gumbi, 
2. črne kuharske hlače,
3. ovratno rutico (črno),
4. predpasnik (beli ali črni),
5. visoko belo kuharsko kapo iz blaga z všitim šolskim logotipom ali 
belo pralno kuharsko kapo s črno obrobo,
6. kuhinjsko krpo,
7. ustrezno obutev (čista kuharska delovna obutev z mehkim in prot-
idrsnim podplatom. Športna obutev je prepovedana),
8. priponko z imenom in priimkom.

Predstavitvena obleka za študente in študentke programa VELNES 
vključuje:
1. hlače (črni pas) oziroma krilo, ki sega največ dva centimetra nad 
kolena,
2. suknjič oziroma jakno,
3. belo srajco, 
4. rutico/šal,
5. črne kakovostne čevlje z usnjenim podplatom samo za notranjo 
uporabo za študente oziroma črne kakovostne čevlje z usnjenim 
podplatom in peto, ki naj ne bo višja od štirih centimetrov (ki se nosi 
le v šolskih prostorih), za študentke,
6. temne nogavice, ki segajo nad gležnje za študente oziroma 
nogavice kožne barve za študentke (največ 20 DEN),
7. priponko z imenom in priimkom.

Modul Kulinarika za vitalnost:
1. belo majico s kratkimi ali dolgimi rokavi (študenti jo kupijo sami)
2. črne ali temno modre hlače (študenti jih kupijo sami)
3. črni ali beli predpasnik (študenti ga kupijo sami)
4. kuhinjsko krpo (študenti jo kupijo sami)
5. ustrezno delovno obutev (čista kuharska delovna obutev z me-
hkim in protidrsnim podplatom. Športna obutev je prepovedana),
6. priponko z imenom in priimkom.

Za študente in študentke študijskega programa Velnes je pred-
stavitvena uniforma obvezna pri izvajanju vaj pri predmetu KZV in 
na vajah pri vseh predmetih (razen pri predmetih športnega modula, 
kjer so obvezna športna oblačila po navodilih predavatelja), projekt-
nih nalogah, izpitih in izvajanju praktičnega izobraževanja v pod-
jetjih, če ni s strani mentorja v podjetju drugače določeno. 

Pri vseh vajah, ki se bodo izvajale v demo velneški učilnici v petem 
nadstropju, morajo študenti nositi belo majico, bele hlače in belo 
obutev z mehkim podplatom, ki se nosi le v šolskih prostorih.

POZOR! Nohti morajo biti pristriženi na kratko in ne smejo biti 
nalakirani ali gelirani. Daljši lasje morajo biti speti, ličenje naj bo 
nevpadljivo. Študenti morajo biti sveže obriti, brade in brki niso 
dovoljeni. Vpadljiv nakit (viseči uhani, več uhanov v vrsti, večji 
prstani, zapestnice, ure) in piercingi so prepovedani. Tetovaže 
morajo biti zakrite. 

V primeru, ko uniforma še ni zašita ali je na popravilu, jo lahko nado-
mesti le ustrezno primerljiva zamenjava, kar pomeni:
za študente temne hlače (temno modre ali črne barve), k hlačam us-
trezni suknjič, bela srajca in kravata (ostali elementi so enaki kot pri 
uniformi, npr. obutev); 
za študentke temne hlače ali krilo primerljive dolžine (temno modre 
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ali črne barve), h krilu ali k hlačam ustrezna jakna (ostali elementi so 
enaki kot pri uniformi, npr. obutev).

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

Kajenje v uniformi je v prostorih šole, restavracije in kavarne 
prepovedano. Prepoved kajenja velja na celotnem območju 
šolskega objekta in okoli njega.

KO SE SREČAMO

POZDRAV pomeni prvi stik s človekom, pozdravljanje naj bo diskret-
no in ne preglasno. Naj se zmeraj prične s prijaznim nasmehom in 
pogledom v oči osebi, ki ji je pozdrav namenjen.

ROKOVANJE mora biti prisrčno in naj izraža spoštovanje. Stisk roke ne 
sme biti ne mlahav in ne premočan. Oseba, ki najprej ponudi roko, 
je starejša ali ima višji položaj. Prva lahko ponudi roko tudi ženska. 
Izogibajmo se rokovanju čez mizo.

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

NAGOVOR SOŠOLKE, SOŠOLCA bo najprimernejši z uporabo besed 
kolegica, kolega, kadar sošolke ali sošolca osebno ne poznamo. 

NAGOVOR ZAPOSLENIH NA ŠOLI naj se začne z besedo gospa ozi-
roma gospod, dodamo pa še poimenovanje direktor, direktorica, pre-
davatelj, predavateljica, inštruktor, inštruktorica. Če imajo nagovor-
jeni akademski naziv, 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 situaci-
jah.

POGOVOR je osnova sodelovanja, zato svoja mnenja vedno izmen-
jujmo in usklajujmo kulturno in spoštljivo. Ko drugi govorijo, zbrano 
poslušajmo in sogovorniku ne skačimo v besedo. Tudi sami govorimo 
jasno, umirjeno, naravno in nikoli preglasno. Ne dovolimo, da bi se 
nestrinjanje sprevrglo v prepir ali spor. Izzivanje, sarkastično odgov-
arjanje, zmerjanje, psovke, prostaške, grobe besede, prepiri, kričanje, 
pretepi ipd. naj nam bodo tuji. Prevladujejo naj besede prosim, izvo-
lite, hvala, oprostite. 

URESNIČEVANJE DOGOVOROV je pogoj za uspešno sodelovanje. 
Dogovorjene obveznosti in svoje obljube dosledno izpolnjujmo. 
Kadar nečesa resnično ne moremo opraviti tako ali takrat, ko smo 
se dogovorili, se zmeraj pravočasno opravičimo in pojasnimo svoje 
razloge. Z nedejavnostjo, izmikanjem, prelaganjem in navajanjem 
izgovorov škodujemo sebi, saj si bodo drugi o nas ustvarili negativno 
mnenje. 

Pri PISNEM SPOROČANJU (elektronska sporočila predavateljem, sem-
inarske in druge naloge, pisni izpiti in podobno) moramo biti pozorni 
na pravopisna pravila. Za pisanje prošenj in drugih javnih sporočil 
uporabljajmo kakovosten papir, pišemo s pomočjo računalnika, be-
sedilo naj bo skrbno sestavljeno. Preden besedilo oddamo, ga še enk-
rat pozorno preberemo.

ŠOLSKI RED

V prostorih šole je UNIFORMA ZMERAJ OBVEZNA (specialna ali 
predstavitvena, odvisno od predmeta). V primeru, da študent uni-
forme nima, mora biti urejen v skladu s primerljivo zamenjavo (opisa-
na v levem stolpcu). Zmeraj mora nositi tablico z imenom. 

Uniformo in ustrezno obutev, ki je del popolne uniforme, hranijo 
študenti v garderobni omarici v študentskih prostorih, kjer se ob pri-
hodu v šolo preoblečejo in preobujejo. Jakne, plašči in druga vrhnja 
oblačila se prav tako odložijo v omarice in se ne nosijo v predavalnice 
in druge prostore šole.

ŠTUDENTI odlagajo in hranijo osebno GARDEROBO v garderobnih 
omaricah, ki se nahajajo v študentskih prostorih v kleti. Študenti 
prevzamejo ključe garderobnih omaric v referatu, kjer plačajo zanje 
tudi kavcijo. V garderobnih omaricah je potrebno vzdrževati red in hi-
gieno. V njih je prepovedano hraniti pokvarljive prehrambene izdelke 
in pijače. Garderobno omarico lahko študent najame za dve leti. Če 
jo potrebuje dlje, je mogoče v referatu pisno zaprositi za 6-mesečno 
podaljšanje. 0/Šola ne odgovarja za varnost predmetov v garderob-
nih omaricah študentov.

V študentskih prostorih je študentom na voljo prostor za preoblačenje 
in prhanje ter kotiček za druženje, kjer lahko študenti pojedo tudi svo-
jo malico. V prostorih morajo študenti skrbeti za ustrezno čistočo, še 
posebej v prostoru za prhanje, ki se mora po uporabi skrbno očistiti 
(lasje v odtoku, pena ...). Kozmetiko za osebno higieno in brisače pri-
nesejo študenti s seboj.   

PRED PREDAVANJI ALI VAJAMI študenti počakajo predavatelja/
inštruktorja na podestu nadstropja, kjer je predavalnica. Na hodnik 
pred predavalnicami in v predavalnice lahko študenti vstopajo le v 
spremstvu predavatelja, ki jim predavalnico odklene.

PRIHAJANJE K PREDAVANJEM IN VAJAM naj bo pravočasno, vsaj 10 
minut pred pričetkom. Dokler trajajo predavanja ali vaje, prostora ne 
zapuščamo. Zamujanje oziroma vstopanje v specializirane učilnice 
po pričetku predavanj oziroma vaj je prepovedano. V času predavanj 
in vaj niso dovoljeni obiski prijateljev, znancev ali sorodnikov. 

V SPECIALIZIRANIH UČILNICAH IN PROSTORIH (velnes, satelitske 
kuhinje, strežba, degustacijska in računalniška učilnica, knjižnica ...) 
študenti upoštevajo dodatna pravila, ki jih zahteva stroka in vestno 
ravnanje z opremo ter varnost pri delu. O tem jih redno seznanjajo 
predavatelji in inštruktorji, ki izvajajo študijski proces.

Študentom v času izvajanja študijskega procesa ali praktičnega 
izobraževanja ni dovoljeno naročanje alkoholnih pijač. 

VSTOP V  PETO NADSTROPJE  je mogoč le v spremstvu predavatel-
ja, ne glede na to, ali aktivnosti potekajo v prostorih, namenjenih 
velneški dejavnosti ali cateringu VIP salona. Študentom študijskega 
programa Velnes je v petem nadstropju dovoljeno le zadrževanje v 
prostorih specializirane učilnice velnesa. 

Nagibanje čez ograjo podesta ali balkona je strogo prepovedano. 

SKRBIMO ZA ŠOLSKO INFRASTRUKTURO IN INVENTAR (stene, tla, ... 
pohištvo in avdio-vizualno opremo) in ga ne uničujemo.  

DVIGALO  je namenjeno le v uporabo invalidom in zagotavljanju 
logistike med specializiranimi prostori šole. Vožnja z dvigalom je za 
študente prepovedana (razen v posebnih primerih, ko je to dogovor-
jeno s predavateljem oziroma zaposlenim na šoli).

V ŠOLI IN V NEPOSREDNI OKOLICI ŠOLE NE POSEDAMO NA STOPNIC-
AH ali drugih pohodnih površinah. 

NAJDENE PREDMETE zmeraj oddamo v referat za študente.
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EKOLOŠKO ozaveščen posameznik skrbi za čistočo, poišče koš za smeti, 
ne umaže sten s prislanjanjem nanje, toaletne prostore zapušča čiste in 
varčuje z elektriko, ko ugaša nepotrebno razsvetljavo in ločuje odpadke v 
ustrezne koše, ki se nahajajo v vseh prostorih šole. 

ZA SEBOJ ZMERAJ POSPRAVIMO, poravnamo stole in klopi, smeti odlag-
amo na ustrezna mesta v skladu s pravili ločenega zbiranja odpadkov, v 
toaletnih prostorih pazimo na red in čistočo.

OGLAŠEVANJE NA ŠOLSKIH OGLASNIH PROSTORIH JE DOVOLJENO LE Z 
ODOBRITVIJO REFERATA. 

UPOŠTEVAMO URADNE URE vseh služb na šoli.  

STROGO PREPOVEDANO je:

* PREHAJANJE IZ VELIKE PREDAVALNICE NA TERASO ALI S TERASE V PRE-
DAVALNICO (vrata se smejo uporabiti LE kot požarni izhod).

* PREHAJANJE S TERASE NA SOSEDNJE DVORIŠČE.

* UŽIVANJE HRANE IN PIJAČE, POSEDANJE ALI ZADRŽEVANJE NA TERASI, 
PLOČNIKU OZIROMA NA ULICI PRED ŠOLO ter KAJENJE v prostorih šole in 
okoli nje (kar vljučuje tudi pločnik na nasprotni strani šole) ter odmeta-
vanje ogorkov na tla, ulico, zelenico ali druga neprimerna mesta.

* UPORABLJATI MOBILNE TELEFONE v prostorih šole v času študijskega 
procesa (razen v študentskih prostorih v kleti). 

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

* Žvečenje ŽVEČILNIH GUMIJEV, ker s tem izražamo nespoštljiv odnos do 
osebe, s katero se pogovarjamo, jo poslušamo oziroma z njo delamo. Po 
uporabi vržemo žvečilno v koš.

* Biti pod vplivom OPOJNIH SUBSTANC ali jih posedovati ali razpečevati 
drugim v prostorih šole.

* KRIČANJE, IGRANJE KART in UPORABA ZVOČNIH APARATOV.

* ZASEBNO TRGOVANJE.

* Prislanjanje prevoznih sredstev (koles, skirojev, motorjev ...) na fasado 
šole (prostor za hrambo koles se nahaja na začetku ulice) in odmetavanje 
odpadkov in ogorkov na tla ali v korita za rože pred šolo.

* Spreminjanje temperature oziroma dotikanje krmilnih in drugih stikal 
na hodnikih oziroma v drugih prostorih šole.

* Zadrževanje študentov v servisnem hodniku restavracije (razen za 
tiste, ki v restavraciji delajo). Prehod skozi servisni vhod je dovoljen le 
določenim posameznikom (hišnik, dobavitelji) in se ne uporablja kot 
vhod v šolo.

V primeru kršitve določil bo šola prisiljena ukrepati v skladu s Pravil-
nikom o disciplinski odgovornosti, v primeru škode, povzročene 
namerno ali iz velike malomarnosti, pa od povzročitelja zahtevati 
povračilo.

Fotografije: 

– fotografije, označene z zvezdico: Mediaspeed.net;
– arhiv VSGT MB

*

*
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PREJEM MEDALJE ZA      
ODLIČNOST     

POPOTOVANJE PO IRANU

gostART
GLASILO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

ODPIRAMO VRATA AKADEMIJE 
KULINARIKE IN TURIZMA

  ŠTIRI MEDALJE S TEKMOVANJA 
  AEHT

  KODEKS VEDENJA IN
  OBLAČENJA NA VSGT
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