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UVODNIK 

 

Spoštovane študentke in študenti, 
 
pred nami je še eno leto, ki nam bo zagotovo prineslo 
številne izzive in presenečenja. Pa vendar nas bo veliko 
tudi naučilo in pripravilo na soočanje s problemi ter 
napolnilo z novo močjo. Za mnoge izmed vas je to tudi 
leto odločitve o nadaljnjem šolanju. Nove, sveže ideje, 
poznanstva, znanja, nova prebujenja, prvi koraki po 
novi poti. Na začetku boste negotovi, kasneje pa sa-
mozavestni in trdni.  
 
Odločitev o poklicu, nadaljnjem študiju in nenazadnje 
o prihodnosti je nedvomno ena izmed težjih in prinaša 
številne dvome, vprašanja in negotovosti. A ko se odlo-
čite in ko veste, kam vas srce vodi, se vam odpre pov-
sem novo obzorje – nova poznanstva, nove ideje, nova 
znanja, novi uspehi, novi projekti, nova doživetja in s 
tem novi spomini.  
 
Sodobno opremljeni prostori VSGT Maribor nudijo naj-
boljše pogoje za kakovosten študij obeh študijskih pro-
gramov, ki jih ponujamo – Gostinstvo in turizem ter 
Velnes. Vemo, da so izkušnje v današnjem času nepre-
cenljive, zato vam pridobivanje le-teh omogočamo s 
sodelovanjem v številnih domačih in mednarodnih pro-
jektih, najpogumnejši in najspretnejši pa se lahko pre-
izkusite na strokovnih tekmovanjih doma in v tujini. Za 
sodelovanje in uspešnost na tekmovanjih izkušnje in 
predznanje niso pogoj. 
  
Študenti, naj bo zimsko izpitno obdobje čimbolj uspe-
šno, da vam v poletnih in jesenskih mesecih ne bo po-
trebno (pre)dolgo sedeti za knjigami! 
 
Dijakom in vsem, ki se o študiju šele odločate, pa naj 
bodo informacije, zajete v tej številki, v razmislek in 
zanimivo branje – morda pa vas le prepričamo, da po-
stanete član naše družine! 
 
 

 

 

 
Ste polni kreativnih idej in zamisli? Radi ustvarjate, oblikujete, 
pišete? Vabljeni, da s svojimi prispevki in recepti sooblikujete 
naše in vaše glasilo. Imate predlog za izboljšanje vsebinske in 
grafične podobe glasila? Sporočite to po e-pošti ali osebno v 

prostorih knjižnice. 
 

Knjižnica, 3. nadstropje 
knjiznica@vsgt-mb.si 
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PRETEKLI DOGODKI 
 

 
OKTOBER 2018 
PRVI ŠTUDIJSKI DAN (1. 10. 2018) 
V ponedeljek, 1. oktobra, smo v prostorih na Cafovi ulici 
pozdravili 1. letnike programa Gostinstvo in turizem ter pro-
grama Velnes ter jim zaželeli uspešno in kreativno študijsko 
leto. 

ŠTUDENTKA ANA PROTNER—NOVA MARIBORSKA VINSKA 
KRALJICA (1. 10. 2018) 
Na že 32. trgatvi grozdja najstarejše trte 
na svetu, Stare trte na Lentu, so okronali 
enajsto mariborsko vinsko kraljico. Amba-
sadorka najstarejše trte na svetu je posta-
la študentka 2. letnika programa Gostin-
stvo in turizem Ana Protner. 
 
PRVI FESTIVAL SLOVENSKIH SIROV  
(2. 10. 2018) 
Ob dvajsetletnici delovanja je Združenje kmečkih sirarjev 
Slovenije na Brdu pri Kranju 2. oktobra organiziralo prvi Fe-
stival slovenskih sirov, na katerem je sodelovalo več kot 30 
slovenskih sirarjev. Študenti 2. letnika programa Gostinstvo 
in turizem so v okviru predmeta Organizacija gostinskih do-
godkov pod vodstvom Mojce Polak in Tadeja Ljubca asistira-
li pri izvedbi festivala in promociji stroke. 

USPEŠNI NA NACIONALNEM TEKMOVANJU GTZ (8.-9. 10. 
2018) 
Študenti VSGT so novo študijsko leto začeli zelo aktivno. 8. 
in 9. oktobra so se v Portorožu udeležili 65. Gostinsko-
turističnega zbora Slovenije, kjer so osvojili naslednje meda-
lje in priznanja:  
 
 
 
 

Ana Protner – poznavanje in postrežba slovenskih vin – 
zlato priznanje in srebrna medalja 
Timotej Toplak – mešanje pijač – zlato priznanje in srebrna 
medalja 
Jan Sinčič – poznavanje in postrežba slovenskih vin – zlato 
priznanje  
Jan Sinčič – priprava in postrežba menija (ekipno) – srebrno 
priznanje in srebrna medalja  
Aleš Manačinski – poznavanje in točenje piva – zlato prizna-
nje 
Aljaž Cvetko – priprava in postrežba kave – srebrno prizna-
nje 
Aljaž Cvetko – priprava in postrežba menija (ekipno) – sre-
brno priznanje in srebrna medalja  
Jure Dretnik – priprava in postrežba menija (ekipno) – sre-
brno priznanje in srebrna medalja  
Blaž Škrablin – priprava in postrežba menija (ekipno) – sre-
brno priznanje in srebrna medalja  
Blaž Škrablin – mešanje pijač – srebrno priznanje  
Tomaž Hohkraut – priprava in postrežba menija (ekipno) – 
srebrno priznanje in srebrna medalja  
Boštjan Volk – tekmovanje mladincev v pripravi jedi po na-
ročilu – magic box – bronasto priznanje  
Posebno priznanje pa je prejela tudi šola, VSGT Maribor. Na 
Dnevih slovenskega turizma, ki so osrednji strokovni dogo-
dek v turizmu, je Turistično gostinska zbornica Slovenije 
VSGT podelila priznanje za 20 
let delovanja, ki ga je prevzela direktorica mag. Helena 
Cvikl. 
  
SREBRNA MEDALJA NA TEKMOVANJU GEORGES BAPTISTE 
COUPE (12. 10. 2018) 
V Estoniji je 12. oktobra potekalo zahtevno mednarodno 
tekmovanje v strežnih veščinah Coupe Georges Baptiste. 
Na tekmovanju se je v 9 disciplinah pomerilo 15 tekmoval-
cev. Študent VSGT Vito Zakrajšek Čahuk, aktualni Ambasa-
dor gostoljubja, je dokazal, da spada med najboljše. S sa-
mozavestnim nastopom je prepričal komisijo in osvojil zelo 
dobro 2. mesto.   

SODELOVANJE NA DNEVIH ODPRTIH VRAT BOTANIČNEGA 
VRTA (13. 10. 2018) 
V sklopu dneva odprtih vrat smo v Botaničnem vrtu v Pivoli 
sodelovali pri predstavitvi jedi, ki jih je kulinarični tim VSGT 
Maribor osnoval na osnovi arheoloških izhodišč, ki so za-
znamovala paleolitsko dobo. Obiskovalcem smo ponudili 
paleolitsko enolončnico in kruh iz enozrnice. 
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kreativnih prigrizkih študentov VSGT pod mentorstvom 
Mojce Polak in Tadeja Ljubca.  

VELNEŠKI VIKEND (26. in 27. 10. 2018) 
Študenti 2. letnika programa Velnes so 26. in 27. oktobra na 
Pohorju preživeli velneški vikend. Za organizacijo, pripravo 
in izpeljavo vsebin velneškega vikenda so bili pod mentor-
stvom predavateljev odgovorni študenti sami, ki so se na ta 
način preizkusili v obeh vlogah – kot organizatorji in kot 
gostje ter tako pridobili dragocene izkušnje. 

NOVEMBER 2018 
MEDNARODNO TEKMOVANJE STARTUP CHALLENGE  
(2.-6. 11. 2018) 
Od 2. do 6. novembra je v Poreču na Hrvaškem potekala 25. 
letna konferenca mednarodnega združenja vodilnih hotelir-
skih šol EURHODIP z naslovom »RESPONSIBLE EDUCATION 
FOR RESPONSIBLE TOURISM«.  
V sklopu konference je potekalo tudi študentsko tekmova-
nje EURHODIP STUDENT START UP CHALLENGE, ki sta se ga 
udeležila tudi študenta Višje strokovne šole za gostinstvo in 
turizem Maribor, Bianca Ferš in Aleš Manačinski. Aleš Ma-
načinski je s svojo ekipo osvojil zlato, Bianca Ferš pa je s 
svojo ekipo osvojila srebrno medaljo. 
 
MEDNARODNO TEKMOVANJE V OKVIRU ZDRUŽENJA AEHT  
(12.-17. 11. 2018) 
Študenti VSGT Maribor so se z mentorji in direktorico mag. 
Heleno Cvikl udeležili 31. konference evropskega združenja 
turističnih šol AEHT, ki je potekala med 12. in 17. novem-
brom na Nizozemskem (Leeuwarden).  
Uspehi naših študentov v izjemno močni mednarodni kon-
kurenci so odlični; medalje so prejeli naslednji študenti: 
Jure Dretnik, zlata medalja v kategoriji kuharstvo 
(Decathlon); Blaž Škrablin, zlata medalja v kategoriji bar 
(Cocktail); Tomaž Hohkraut, srebrna medalja v kategoriji 
sladice (Pastry). 

OBISK PREDSTAVNIKOV LATVIJSKE ŠOLE ZA TURIZEM  
(16.-17. 10. 2018) 
VSGT Maribor sta 16. oktobra obiskala predstavnika latvij-
ske šole Riga Technical School of Tourism and Creative In-
dustry, Arturs Homins in Zane Saukāne. V okviru obiska sta 
študentom pri predmetu OGD predstavila latvijsko gastro-
nomijo in trende ter predstavila tradicionalno prireditev 
Christmas in Europe, ki je decembra potekala v Rigi. Po 
ogledu šole so sledili pogovori o možnostih sodelovanja, 
izmenjav v okviru programa Erasmus+, študentske prakse, 
študija Erasmus+, izmenjave osebja ter možnostih za 
Erasmus+ študentsko prakso njihovih študentov v Restavra-
ciji Sedem. Aktivnosti, ki jih izvajamo na VSGT, so ju navdu-
šile, kot tudi mesto Maribor in naša gastronomska dedišči-
na.  

POGOSTITEV NA OTVORITVI BORŠTNIKOVEGA SREČANJA 
(19. 10. 2018) 
Študenti 2. letnika programa Gostinstvo in turizem so s pro-

jektno nalogo pri predmetu Organizacija gostinskih dogod-

kov pogostili goste na otvoritvi letošnjega Borštnikovega 

srečanja v Kazinski dvorani SNG Maribor.  

DAN MENTORJEV NA VSGT MARIBOR (23. 10. 2018) 
23. oktobra smo organizirali dogodek Dan mentorjev, ki se 

ga je udeležilo 15 mentorjev iz 15 podjetij. V okviru dogod-

ka smo izvedli krajše izobraževanje za mentorje z naslo-

vom ”Biti mentor je posebno poslanstvo” in jim razdelili in-

terno gradivo. Izobraževanju je sledila okrogla miza, kjer se 

je razvila zanimiva debata. Sledilo je sproščeno druženje ob  
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DECEMBER 2018 
CHRISTMAS IN EUROPE (2.-8. 12. 2018) 
VSGT Maribor (študenta Eva Kuret in Vito Zakrajšek Čahuk 
ter mentor Mitja Petelin) je sodelovala na večdnevni prire-
ditvi »Christmas in Europe«, ki jo je organizirala Riga 
Technical School of Tourism and Creative Industry v pove-
zavi z evropskim združenjem turističnih šol AEHT od 2. do 8. 
12. 2018 v Rigi (Latvija), pod okriljem akcije Erasmus+: 
Youth in Action. Sodelovalo je 26 izobraževalnih institucij iz 
Evrope oz. 160 udeležencev. Namen prireditve »Christmas 
in Europe« je predstavitev božičnih tradicij ter gastronom-
skih značilnosti držav udeleženk. Cilj prireditve je medkul-
turni dialog, razumevanje, prenos znanja in razširitev social-
ne mreže.  

RESTAVRACIJA SEDEM PREJELA DVE KUHARSKI KAPI  
Restavracija Sedem (VSGT Maribor) je prejemnica dveh 
kuharskih kap in uvrščena v vodnik Gault & Millau. Gault & 
Millau je eden od treh najvplivnejših mednarodnih vodni-
kov v svetu gastronomije. Prepoznan je po kuharskih kapah, 
ki jih podeljuje restavracijam. Priznanje je za Restavracijo 
Sedem izjemno pomembno, saj so v vodnik, ki je prvi neod-
visni gastronomski vodnik v slovenskem in angleškem jeziku 
pri nas, uvrščene restavracije, ki na področju gastronomije 
naše dežele najbolj izstopajo. 
 

BOŽIČNI KULINARIČNI VRTILJAK NA CAFOVI (19. in 20. 12. 
2018) 
19. in 20. decembra 2018 je bilo v Cafovi ulici še posebej 

živahno, saj se je odvil tradicionalni ulični dogodek CAFO-

ODFEST na temo božičnega kulinaričnega vrtiljaka. Z ulični-

mi prigrizki se je predstavilo sedem skupin študentov VSGT 

ter dijakov SŠGT Maribor in IC Piramida. Okusne in inovativ-

ne ulične prigrizke je obogatil bogat zabavni program z ani-

matorji, glasbeno skupino in baletnim nastopom. Tudi letos 

so obi-

skovalce 

presene-

tile sne-

žinke, ki 

so priča-

rale pra-

vo praz-

nično 

vzdušje. 

 

 

JANUAR 2019 
ERASMUS+ DAN NA VSGT MARIBOR (22. 1. 2019) 
V torek, 22. 1. 2019, smo organizirali Erasmus+ dan 2019, 
katerega namen je promocija Erasmus+ programa in evrop-
ske mobilnosti. Obiskali so nas predstavniki Falkensteiner 
Hotels & Residences, Ikos & Sani resort ter Jaglhof – by Do-
maines Kilger. V prvem delu dogodka smo poslušali predsta-
vitve študentov, ki so bili na Erasmus+ mobilnosti v letu 
2017/2018 ter predstavitev podjetij in priložnosti, ki jih le-ta 
nudijo. V drugem delu so sledili razgovori (podjetja so opra-
vila več kot 80 razgovorov). Dan z mednarodnimi partner-
ji pa smo zaključili ob poslovnem kosilu v Restavraciji Se-
dem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MINI AKADEMIJA ALUMNI KLUBA VSGT (23. 1. 2019) 
V sredo, 23. 1. 2019, smo na Cafovo povabili naše diploman-
te, člane Alumni kluba. Mini 
akademija Alumni kluba 
VSGT Maribor je tako tudi 
letos poskrbela za prijetno 
druženje in mreženje med 
diplomanti. S pomočjo čla-
nov Alumni kluba, študen-
tov programa Gostinstvo in 
turizem ter Velnes smo 
predstavili trende leta 2019.  
 
PODELITEV DIPLOM VSGT (7. 2. 2019) 
V četrtek, 7. 2. 2019, smo podelili diplome novi generaciji 
diplomantov in jim zaželeli veliko novih izzivov in uspehov 
na poklicni poti.  
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TEKMOVANJE BIG MASTER COOKING CUP  

Marec 2019  
 

TEKMOVANJE BISER MORA  
Marec 2019  

 
TEKMOVANJE BARTOLOMEO SCAPPI  

April 2019  
 

TEKMOVANJE G&T CUP BLED  
April 2019  

F O T O    U T R I N K I 
… ker s fotografijo spomini ostanejo živi. 

 

AMBASADOR GOSTOLJUBJA  
Junij 2019 
 
20 LET VSGT MARIBOR 
Junij 2019 
 
PODELITEV DIPLOM  
Junij 2019  
 

 

NAPOVEDNIK 

VSGT ekipa v Rigi 
Aleš—mojster za točenje piva 

Hodnik je včasih tudi preozek za vse goste 

Utrjevanje poslovnih vezi 

Med pripravami na tekmovanje si je potrebno vzeti tudi čas za sprostitev 

Še nekoliko zadržani študenti na 1. študijski dan 

Timsko delo prinaša uspehe 

Prijetno druženje članov Alumni kluba 
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IZJEMNI DOSEŽKI NA NACIONALNEM TEK-

MOVANJU 
 

Gostinsko turistični zbor Slovenije je prireditev turizma in 
gostinstva, ki ima v Sloveniji najdaljšo tradicijo. Združuje 
tako zaposlene v gostinstvu in turizmu, kot tudi študente v 
procesu izobraževanja za delo v stroki.  
 
Študenti VSGT se vsako leto udeležijo tega nacionalnega 
tekmovanja, kjer preverjajo svoje spretnosti in znanje. 8. in 
9. oktobra 2018 je v Portorožu potekal že 65. Gostinsko 
turistični zbor Slovenije, ki ga prireja Turistično gostinska 
zbornica Slovenije.  
 
Tekmovanja se je udeležilo 9 študentov, ki so se pomerili v 
različnih kategorijah. Ana Protner je v kategoriji poznavanje 
in postrežba slovenskih vin osvojila zlato priznanje in srebr-
no medaljo. Timotej Toplak je v kategoriji mešanja pijač 
osvojil zlato priznanje in srebrno medaljo. Jan Sinčič je 
uspešno tekmoval v kar dveh kategorijah—v kategoriji po-
znavanje in postrežba slovenskih vin je osvojil zlato prizna-
nje, v kategoriji priprava in postrežba menija (ekipno) pa je 
osvojil srebrno priznanje in srebrno medaljo. V kategoriji 
poznavanje in točenje piva je Aleš Manačinski osvojil zlato 
priznanje. Tudi Aljaž Cvetko se je preizkusil v dveh kategori-
jah, in sicer je v kategoriji priprava in postrežba kave osvojil 
srebrno priznanje, v kategoriji priprava in postrežba menija 
(ekipno) pa je osvojil srebrno priznanje in srebrno medaljo. 
Jure Dretnik je v kategoriji priprava in postrežba menija 
(ekipno) osvojil srebrno priznanje in srebrno medaljo. V 
dveh kategorijah se je preizkusil tudi Blaž Škrablin in bil 
uspešen—v kategoriji priprava in postrežba menija (ekipno) 
je osvojil srebrno priznanje in srebrno medaljo, v kategoriji 
mešanja pijač pa srebrno priznanje. Tomaž Hohkraut je v 
kategoriji priprava in postrežba menija (ekipno) osvojil sre-
brno priznanje in srebrno medaljo. Boštjan Volk pa je v ka-
tegoriji tekmovanje mladincev v pripravi jedi po naročilu 
(Magic Box) osvojil bronasto priznanje. 

Osrednji strokovni dogodek v turizmu Dnevi slovenskega 
turizma, v okviru katerega je potekalo tudi tekmovanje 
GTZ, so potekali v Portorožu v Hotelih Bernardin. V okviru  

 
 
 

 
plenarnega dela so bila podeljena naj-
višja priznanja v turizmu.  
Posebno priznanje je tako prejela tudi 
šola, VSGT Maribor. Turistično gostin-
ska zbornica Slovenije je namreč VSGT 
Maribor podelila priznanje za 20 let 
delovanja, ki ga je prevzela direktorica 
mag. Helena Cvikl. 
 
 
 

PO MEDALJO V ESTONIJO 
 

Sodelovanje na tekmovanjih daje študentom povsem dru-
gačen pogled na stroko, širino, dragocene izkušnje in prilož-
nost za osebnostno rast. Na VSGT študentom omogočamo 
udeležbo na prestižnih mednarodnih tekmovanjih, kjer je 
izziv še toliko večji, saj tekmovanje poteka v tujem jeziku.  
Eno najprestižnejših mednarodnih tekmovanj v strežnih 
veščinah Georges Baptiste Coupe je 12. oktobra potekalo v 
Estoniji. Tekmovanje spada v sam vrh strežnih tekmovanj z 
največjo stopnjo zahtevnosti. Vsako disciplino ocenjuje tri-
članska komisija strokovnjakov, ki postavlja tudi zelo za-
htevna vprašanja. Študenti so omejeni s časom za posame-
zno disciplino, ki si sledijo ena za drugo.  Na tekmovanju se 
je v 9 disciplinah (pisni preizkus znanja, sprejem naročila, 
priprava hladne predjedi pred gostom, senzorično preizku-
šanje alkoholnih pijač (“blind test”), filiranje ribe pred 
gostom, rezanje pečenega piščanca pred gostom, priprava 
koktajla, priprava mize, flambiranje pred gostom) tokrat 
pomerilo 15 tekmovalcev. Sodelovali so študenti iz Francije, 
Belgije, Kanade, Španije, Poljske, Slovenije, Estonije in Fin-
ske. Barve VSGT je zastopal aktualni Ambasador gostoljubja 
Vito Zakrajšek Čahuk, ki je dokazal, da spada med najboljše. 
S samozavestnim nastopom je prepričal komisijo in osvojil 
odlično srebrno medaljo. Zlato medaljo je letos osvojila 
Francija. 
 

Študenta Vita Zakrajška Čahuka, Ambasadorja gostoljubja 
2018, so na tekmovanje pripravljali inštruktorja Jurij Črnčec 
in Tadej Ljubec ter predavateljica Mojca Polak, na tekmova-
nju pa ga je spremljal g. Mitja Petelin, ki je bil tudi član stro-
kovne komisije za senzorično preizkušanje alkoholnih pijač 
(“blind test”). 

 

ŠTUDENTI IZJEMNI NA STROKOVNIH TEKMOVANJIH 

Jan Sinčič in Ana Protner ob podelitvi priznanj 

Direktorica mag. Helena Cvikl ob prejemu 

priznanja v družbi ravnatelja SŠGT Maribor 
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 VSGT Maribor tako nadaljuje bogato tradicijo mednarodnih 
tekmovanj, kjer študenti dosegajo vidne rezultate ter prido-
bivajo pomembne izkušnje, ki jim pomagajo pri karierni in 
osebnostni rasti. 

 
DVOJNI USPEH V POREČU 

 

Mednarodno združenje vodilnih hotelirskih šol EURHODIP, 
katerega članica je VSGT Maribor, vsako leto organizira let-
no konferenco, tokrat že 25. po vrsti v Poreču na Hrvaškem 
na temo ''Responsible Education for Responsible Toruism''.  
V okviru konference poteka tudi tekmovanje za študente 
Student Startup Challenge. Tekmovalci so razvrščeni v eki-
pe, v katerih so združeni študenti iz različnih držav sveta. 

Vsaka ekipa več dni razvija inovativni turistični produkt in ga 
na zadnji dan konference predstavi strokovni komisiji. Tek-
movanja sta se udeležila študenta 2. letnika programa 
Gostinstvo in turizem Bianca Ferš in Aleš Manačinski. Aleš je 
s svojo ekipo osvojil zlato, Bianca pa s svojo ekipo srebrno 
medaljo. 
 
Izkušnje in doživetje iz prve roke pa sta z nami delila Bianca 
in Aleš. 
 

Letošnji Student Startup Challenge 2018 je potekal v Poreču 
na Hrvaškem. Med tekmovanjem sem pridobila ogromno na 
strokovni in osebni rasti, najbolj med pripravami in med iz-
vedbo predstavitve skupinskega projekta. Nadgradila sem 
svoje znanje angleškega in hrvaškega jezika ter se naučila 
novih kompetenc organiziranja dela, saj sem bila vodja naše 
skupine.  
 

Dogodek je bil organiziran na dveh lokacijah: EURHODIP 
letna konferenca v hotelu Valamar Diamant in tekmovanje v 
kampu Polidor. Prvega dne, 3. 11. 2018, je potekala otvori-
tev dogodka EURHODIP, kjer smo poslušali tri predavanja v 
zvezi s trajnostnim turizmom, odgovorno izobrazbo mladine 
in Istra Inspirit. Sama sem bila navdušena nad prvim in zad-
njim predavanjem ter nekoliko manj nad predavanjem o 
izobrazbi mladine, saj je bila tematika precej površna in brez 
strokovne obrazložitve podatkov, ki so bili pridobljeni med 
raziskavo.  
 

Glede ekskurzij v Poreč, Pulo in Fažano bi si želela bolj stro-
kovnega pristopa. Vodenje je bilo organizirano s strani Hrva-
ške Fakultete, kjer je študent (tudi tekmovalec 

Startup Challenga) imel licenco za turističnega vodiča, ven-
dar se je njegova neizkušenost in slabo znanje angleškega 
jezika zrcalilo v vseh ekskurzijah. Študentje iz Kazahstana, 
Rusije, Španije in Portugalske so tako le stežka sledili vode-
nju. 
 

Najbolj sem bila navdušena nad delavnico, ki jo je vodila 
dr. Marlena Plavšić v kampu Polidor. Bila je moja prva de-
lavnica, kjer sem pridobila izjemne izkušnje med skupin-
skim delom in individualnim nastopanjem, kjer smo izražali 
mnenja in jih po vsaki nalogi pokomentirali.  
 

Sama bi za prihodnji EURHODIP Startup Challenge 2019 
predlagala profesionalnega vodnika, ki bo izvajal vodenje 
ekskurzij, saj je to bil moteči faktor, ki smo ga vsi skupinsko 
zaznali. Če povzamem organizacijo nasploh, moram za 
konec izpostaviti tudi transport zadnjega dne od kampa do 
hotela na gala večerjo in podelitev, kjer nas je gospa iz 
kampa morala trikrat voziti s kombijem, da smo se vsi 
zbrali v hotelu. Enako je veljalo za prevoz nazaj. Za konec 
bi pa rada izpostavila, da je bilo to tekmovanje izjemna 
izkušnja, ki mi bo služila v prihodnosti. 
 
Bianca Ferš, študentka programa Gostinstvo in turizem 
************************************************************************** 

 
EURHODIP STUDENT START UP CHALLENGE 2018, tekmo-
vanje, pri katerem je bilo glede na naslov vzporedne 
EURHODIP konference (RESPONSIBLE EDUCATION FOR 
RESPONSIBLE TOURISM) pričakovati nalogo s področja 
turizma, dobili pa smo nalogo s področja velnesa, kar pa je 
bil svojevrsten izziv. Naša naloga je bila v ekipah razviti 
možen koncept welness centra primernega za kamp, v ka-
terem smo študentje bivali. Na tekmovanju smo sodelovali 
študentje iz večih držav, zaradi tega so bile tudi ekipe med-
narodne. Ena od slabosti programa tekmovanja je bil pre-
nasičen urnik aktivnosti namenjenih študentom in po moji 
oceni premalo časa namenjenega dejanskemu tekmova-
nju. Prvi dan tekmovanja je bil namenjen predstavitvi pro-
jekta in razdelitvi študentov po skupinah (delitev je bila 
naključna). Drugi dan smo se študentje udeležili otvoritve 
EURHODIP konference v hotelu Diamant v Poreču. Popol-
dne istega dne je bilo namenjeno ogledu mestnega jedra 
mesta Poreč. Po mestu nas je vodil eden od hrvaških štu-
dentov, ki je turistični vodnik z licenco, vendar je bilo opazi-
ti njegovo strokovno neizkušenost.  
 

Ogledu mesta je sledil povratek v kamp Polidor, kjer sta bili 
po urniku predvideni dve uri za delo na projektu. Zbrati se 
in ustvarjati po celem dnevu aktivnosti je bil za marsikoga 
izziv, a je to del priprav v okviru tekmovanja. Tretji dan 
dogodka v nedeljo smo imeli predviden ogled mesta Pula 
ponovno pod vodstvom istega študenta kot za Poreč. Po 
ogledu Pule sta bili ponovno predvideni samo dve uri dela 
na projektih. Zaključek tekmovanja je bil v ponedeljek 5. 
11. 2018, ko smo imeli na razpolago večji del dneva za fi-
nalizacijo projektnih nalog pred popoldanskim zagovorom 
nalog pred komisijo. Zagovori so potekali po prej določe-
nem razporedu skupin v po moji oceni premajhnem prosto-
ru, saj je bilo komaj dovolj prostora za celotno komisijo in 
skupino študentov, ki je zagovarjala svoj projekt.  
 

Na sliki (od leve): Bianca Ferš, direktorica mag. Helena Cvikl, Aleš Manačinski 
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 Po zagovoru nas je čakala pot v hotel Diamant, kjer se je 
odvijala zaključna gala večerja in kasneje tudi razglasitev 
rezultatov.  
 

Izkušnja mi je bila všeč, imel sem možnost pridobiti nove 
izkušnje na področju dela v ekipi pa tudi spoznati nekaj ljudi 
iz tujih držav in hkrati izvedeti, kako šolanje poteka na dru-
gih šolah.  
 

Aleš Manačinski, študent programa Gostinstvo in turizem 
 

 
TRI MEDALJE NA MEDNARODNEM  

TEKMOVANJU 
 
 

Jesenski maraton osvajanja medalj so zaokrožili trije štu-

denti na mednarodnem tekmovanju na Nizozemskem. V 

mestu Leeuwarden je med 12. in 17. novembrom potekala 

31. letna konferenca evropskega združenja turističnih šol 

AEHT. Konferenca vsako leto poteka v drugi državi, tokrat 

je bila že tretjič v zgodovini na Nizozemskem. Konference 

se udeležijo direktorji, ravnatelji, predavatelji, mentorji in 

študenti iz različnih šol iz različnih držav. V Leeuwardnu so 

se zbrali predstavniki iz 19 držav, skupno 530 udeležencev, 

od tega je bilo 278 študentov. Ob izjemno bogatem progra-

mu konference so vsi mentorji, ki so spremljali študente 

VSGT, sodelovali tudi kot sodniki pri strokovnih tekmova-

njih, direktorica mag. Helena Cvikl pa kot vodja tekmovanja 

za področje recepcije.  

 

Na tekmovanju so se pomerili tudi študenti VSGT in v izjem-

no močni mednarodni konkurenci dosegli vrhunske rezulta-

te. Jure Dretnik je v kategoriji kuharstvo (Decathlon) osvojil 

zlato medaljo. Zlato medaljo si je okoli vratu obesil tudi 

Blaž Škrablin s prepričljivim nastopom v kategoriji bar 

(Cocktail). Skupno bero medalj je s srebrno medaljo v kate-

goriji sladice (Pastry) dopolnil še Tomaž Hohkraut. 

 

 

ANA PROTNER—NOVA MARIBORSKA 

VINSKA KRALJICA  

Zavod za turizem Maribor—Pohorje je poleti objavil razpis 

za novo Mariborsko vinsko kraljico za obdobje dveh let. 

Med vsemi kandidatkami, ki so vložile kandidaturo, je stro-

kovna komisija izbrala Ano Protner, študentko 2. letnika 

programa Gostinstvo in turizem na VSGT. Ani smo ob tem 

zastavili nekaj vprašanj. 
 

1. Ste se sami odločili za prijavo 

na razpis za mariborsko vinsko 

kraljico ali vas morda k temu 

kdo spodbudil? Ste pričakovali 

zmago? 

O nazivu mariborske vinske kra-

ljice sem razmišljala že kar ne-

kaj časa. Že v mandatu prejšnje 

vinske kraljice me je to zelo za-

nimalo. Iskreno pa moram po-

vedati, da se sama nisem upala 

prijaviti in da sem imela do tega 

velik strah. K temu me je na prvem mestu zraven moje dru-

žine vzpodbudila predavateljica Mojca Polak. Po pogovoru z 

njo sem začela o tem razmišljati resneje. Tako lahko rečem, 

da je bila VSGT eden izmed ključnih dejavnikov pri moji od-

ločitvi. Zmage nisem pričakovala, saj nikoli ne veš, kakšne 

besede, odgovore so uporabile druge punce in kakšne odgo-

vore komisija pričakuje.  
 

2. Kaj vam ta naziv pomeni?  

Naziv mi pomeni veliko, vendar bi raje videla večje spre-

membe. Mogoče sem naivno razmišljala, da hitreje pride do 

sprememb. Menila sem, da je problem v družbi, zdaj pa 

ugotavljam, da je predvsem problem v ljudeh na višjih polo-

žajih.  
 

3. Glede na to da izhajate iz znane vinarske družine, ste se z 

vinsko kulturo srečali že zelo zgodaj. Kakšna je po vašem 

mnenju vinska kultura Slovencev in predvsem mladih? 

Z vinsko kulturo sem res seznanjena že od malega, vendar 

menim, da se ogromno o tem naučimo doma. Ne o samem 

vinu, vendar o kulturen obnašanju glede uživanja vina. Vin-

ska kultura se izboljšuje, vendar to pomeni, da moramo 

mlade pripeljati do tega, da si bodo ob obroku privoščili 

kozarec vina.  
 

4. Katero je vaše najljubše vino? 

Najljubšega vina nimam, saj sem mnenja, da se okus spre-

minja in da lahko zmeraj poskusim nekaj novega. Imam pa 

najljubšo sorto, to pa je seveda renski rizling.  
 

5. Za kaj si boste oziroma si prizadevate kot aktualna mari-

borska vinska kraljica? 

Sprva sem mislila, da si prizadevam za kulturo pitja vina; 

kar hitro sem spoznala, da tega sama ne morem doseči. 

Prizadevam si za večje spremembe, kot so se godile do se-

daj.  

 

Na sliki (zadaj, od leve): mentorica Iris Kociper, študenti Blaž Škrablin, Jan 

Sinčič, Žiga Grofelnik, Tomaž Hohkraut, Jure Dretnik, inštruktor Tadej Ljubec

(spredaj, od leve): direktorica mag. Helena Cvikl, študentka Bianca Ferš, pre-

davateljica in mentorica Mojca Polak 
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Da bi mariborska vinska kraljica bila nek pomen, ki bi lju-

dem nekaj predstavljal. Da ne bi bil samo simbol in lutka. 

Da bi se naredilo več na promociji vin in našega mesta na 

pomembnih dogodkih v Sloveniji in tujini.  

STROKOVNA EKSKURZIJA  

PREDSTAVNIKOV ŠOL IZ HRVAŠKE 

19. in 20. decembra 2019 smo 

na VSGT Maribor gostili 45 ko-

legov iz Hrvaške. Člani Zajedni-

ce ugostiteljsko-turističkih ško-

la RH so se odzvali našemu 

vabilu in pod vodstvom gospe 

Ksenije Beljan, ravnateljice 

Hotelijersko-turističke škole 

Opatija in predsednice ome-

njenega združenja, preživeli 

dva dneva strokovne ekskurzije 

v naši družbi in v družbi kole-

gov iz Srednje šole za gostin-

stvo in turizem Maribor.  

V okviru strokovnega srečanja smo jim prvi dan predstavili 

naše študijske programe, metode dela, ki jih uporabljamo v 

našem izobraževalnem procesu, ter novost, možnost študi-

ja v angleškem jeziku, ki jo načrtujemo v prihodnje. Po do-

poldanskem strokovnem srečanju je sledilo kosilo na Sred-

nji šoli za gostinstvo in turizem Maribor, zvečer pa so se 

naši gostje udeležili uličnega festivala Cafoodfest in tako v 

živo doživeli to, o čemer smo govorili na strokovnem sreča-

nju. Nad organizacijo, ponudbo in izvedbo so bili zelo nav-

dušeni in med neformalnimi razgovori smo že iskali možno-

sti nadaljnjega strokovnega povezovanja in sodelovanja. 

Naslednji dan so na VSGT potekale še tri strokovne delavni-

ce, ki so orisale trende sodobne kulinarike in nakazale tudi 

na pomen partnerskega sodelovanja šole v nacionalnem 

projektu Slovenije kot Evropske gastronomske regije 2021. 

Teme, ki so jih obravnavale omenjene delavnice, so bile 

povezane z mesom, siri in toplo domačo hrano.  

 

 

Namen vabila in druženja je bil v prvi vrsti predstavitev 

VSGT Maribor na strokovnem izobraževalnem trgu sosednje 

Hrvaške ter razširitev možnosti sodelovanja tako na izobra-

ževalnem kot tudi na drugih strokovnih področjih. Hrvaška 

je namreč sedaj v enem izmed razvojnih ciklov, v katerem s 

pomočjo evropskih sredstev nastajajo tudi kompetenčni 

centri, kot je MIC—Akademija kulinarike in turizma na 

VSGT. Z nekaterimi šolami smo tako že podpisali namero o 

sodelovanju pri razvoju vsebin in sodelovanju pri organiza-

cijskih in izvedbenih aktivnostih, zato je dobro medsebojno 

poznavanje zelo pomembno.  

Gostje so bili nad vsebino in izvedbo strokovnega obiska 

zelo navdušeni in vemo, da se bomo na podobnih dogodkih 

še srečali.  

BOŽIČNI KULINARIČNI VRTILJAK NA 

CAFOVI—CAFOODFEST 

Že tretje leto zapored smo v Cafovo ulico prinesli predpraz-

nično decembrsko vzdušje in pestro dogajanje. Kulinarični 

dogodek CAFOODFEST smo letos poimenovali Božični kuli-

narični vrtiljak, ki je svoje kolesje vrtel 19. in 20. decembra 

2018.  

Kulinarično zgodbo dogodka je letos navdihnila lovska zve-

za, ki je podala pobudo za vključitev divjačine v pripravo 

prigrizkov. Med drugim so tako lahko obiskovalci okušali 

pečeno kri, divjega prašiča z domačim kimčijem, pohorsko 

juho, žgance s peno kislega mleka in ocvirki, skupina štu-

dentov pa je pripravila divjačinski golaž z metliško črnino. 

Lovska zveza je poskrbela tudi za častno stražo dogodka in 

številne rogove, ki so krasili stojnice. So pa lovci vsekakor 

poskrbeli tudi za presenečenje, saj so mariborski lovski rogi-

sti močno pihali v lovske rogove in odmevi njihove melodije 

so se slišali daleč naokoli. 

 

 

Direktorica VSGT mag. Helena Cvikl 

in Ksenija Beljan, ravnateljica Hoteli-

jersko-turističke škole Opatija  
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Z uličnimi prigrizki, ki izvirajo iz prehrambne tradicije Mari-

bora in okolice, se je predstavilo sedem skupin študentov 

VSGT ter dijakov mariborske Srednje šole za gostinstvo in 

turizem in IC Piramida. Vsaka skupina študentov je morala 

poskrbeti za dekoracijo, animacijo in kulinarično ponudbo 

svoje stojnice. Obiskovalci so se lahko pogreli še s kuhanim 

vinom in vročim džinom.  

Tudi letos so obiskovalci s svojimi glasovi izbrali najbolj 

okusno jed. Prepričljivo je zmagal divjačinski golaž, ki so ga 

pripravili študenti Manuel Časar, Nina Gjörek in Martin 

Šterk pod skupnim imenom Trio Adio. 

Čarobni večer pod zvezdami je dopolnil bogat spremljeval-

ni zabavni program. Za glasbo so poskrbeli šolski Ambasa-

dor bend ter pevka Flora Ema Lotrič. Za animacijski in za-

bavni program pa ognjena skupina Čupakabra, ki so z 

ognjeno igro in triki osupnili obiskovalce, žonglerji, anima-

torji na hoduljah ter študentka izrednega študija na VSGT, 

klovnesa Olga. Dih jemajoča pa je bila baletna točka balet-

nega solista Antona Bogova s soplesalko v koreografiji Va-

lentine Turcu.  

Na praznično okrašeni Cafovi se je v dveh dneh dogodka 

zbralo veliko število obiskovalcev, med katerimi je bilo tudi 

nekaj znanih obrazov. V Glažuti, zimski terasi Restavracije 

Sedem, so se zbrali poslovni partnerji šole in nazdravili izte-

kajočemu letu ter uspešnemu sodelovanju v novem letu. 

Za vinsko postrežbo je skrbela aktualna vinska kraljica Ana 

Protner.  

 
 

Dogajanju na Cafovi so se pridružili tudi kolegi iz Hrvaške, ki 
so se te dni mudili na strokovni ekskurziji pri nas. Tako so v 
živo doživeli to, o čemer smo govorili na strokovnem sreča-
nju. Nad organizacijo, ponudbo in izvedbo so bili zelo nav-
dušeni in med neformalnimi razgovori smo že iskali možno-
sti nadaljnjega strokovnega povezovanja in sodelovanja.  
 
Ponosni pa smo, da nas je na našem dogodku s svojim obi-

skom počastil novoizvoljeni župan MOM, Saša Arsenovič. 

Svoj prvi uradni obisk in nagovor je posvetil prav nam in 

vsem obiskovalcem Cafove. Skupaj z Mestnim svetom se je 

sprehodil med stojnicami in z navdušenjem okušal inovativ-

ne ulične prigrizke. 

 
Letošnji božični kulinarični vrtiljak je na Cafovo ulico priva-

bil veliko množico obiskovalcev. Da je bil cafoodfest popoln 

uspeh, je dokaz dejstvo, da je študentom in dijakom uspelo 

prodati prav vse, kar so pripravili.  

Vtise iz cafoodfest-a je z nami delila zmagovalna ekipa Trio 

Adio, ki je pripravila najokusnejšo jed dogodka. 

Decembra smo se Manuel Časar, Nina Gjörek in Martin 

Šterk pod skupnim imenom Trio adio udeležili cafoodfesta. 

Idejo za udeležbo je ponudila naša predavateljica kuharstva 

Mojca Polak. Rekla je, da lahko priskrbi meso divjega jele-

na, če bi hoteli iz njega skuhati kakšen golaž ali enolončnico 

in s tem sodelovati na kulinaričnem dogodku. Takoj smo šli 

v akcijo iskanja recepta, ostalo je zgodovina. Potrudili pa 

smo se, da smo k receptu dodali še nekaj svojega. 

Gospa Ksenija Beljan, ravnateljica Hotelijersko-turističke škole Opatija  

Župan MOM Saša Arsenovič in direktorica VSGT mag. Helena Cvikl 
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Letošnji cafoodfest nam je bil zelo všeč. Cafova ulica se je 

letos zares spremenila v cirkus. V dobrem smislu. Ulični cir-

kusanti in akrobati so navduševali s svojimi akrobacijami ter 

doprinesli k energiji in prazničnemu vzdušju na ulici. Tudi 

obiskovalcev je bilo polno, zato smo bili še toliko bolj zado-

voljni. Povpraševanja po jelenovem golažu ni manjkalo. Že 

prvi dan smo razprodali čisto vse porcije. Tako smo vedeli, 

da bo tudi drugi dan povpraševanja velika, zato smo se po-

trudili in skuhali še en odličen jelenov golaž. 

Manuel je na cafoodfestu tekmoval že lani in prav tako zma-

gal z ekipo. Po njegovem mnenju je za zmago potrebna le 

dobra volja in malo sreče. Letos zmage seveda nismo priča-

kovali, saj je bila konkurenca zelo velika, zato vsem ekipam 

še enkrat čestitamo. 

Recept za naš golaž pa je povsem preprost. Razpolagali smo 

z 30 kg mesa, kar je zadostovalo za približno 150 porcij. Pri 

kuhanju golaža moramo najprej poskrbeti za kostno juho, ki 

poskrbi za gostoto golaža. Kosti najprej popečemo na olju (5 

min), nato zalijemo z vodo in kuhamo. Dodamo še peteršilj in 

korenje. Nasekljano čebulo prepražimo. Ta mora biti v raz-

merju z mesom 1:1, torej 1 kg mesa, 1 kg čebule. V loncu 

malce popečemo meso (tako bo ohranilo sočnost) ter ga 

zalijemo s kostno juho. Ko vse skupaj zavre, dodamo čebulo, 

ajvar, gorčico, lovorjev list, majaron, paradižnikovo mezgo, 

rdečo papriko, poper, timijan in brinove jagode. Vse skupaj 

se kuha približno 3‒4 ure. Na koncu zalijemo še z rdečim 

vinom (po občutku) ter počakamo še nekaj minut, da se aro-

me prepojijo. Voilà! Slasten jelenov golaž je pripravljen. 

 

 

 

 

 

 

 

2. PREDTEKMOVANJE TUŠEVA  

ZVEZDICA NA VSGT MARIBOR 

Tuš v sodelovanju z Društvom kuharjev in slaščičarjev Slove-

nije že šesto leto zapored organizira kulinarični projekt Tuše-

va zvezdica, ki mlade ustvarjalce srednjih in višjih gostinskih 

šol predstavlja širši javnosti, bodočim delodajalcem in kole-

gom iz stroke, hkrati pa jih spodbuja pri njihovih prvih kora-

kih v poklicni svet.  

Glavni namen je na zanimiv način seznaniti mlade s poklici v 

gostinstvu in turizmu ter tako vplivati na lažjo odločitev vseh 

mladih, ki se zanimajo za te poklice. V tekmovanje so vklju-

čeni trije zelo pomembni poklici v gostinstvu in turizmu: ku-

har, natakar in turistični vodnik. Na vsakem predtekmova-

nju, kjer tekmujejo ekipe srednjih in višjih gostinskih šol, se v 

finale uvrstita dve ekipi. V finale se uvrstita tudi po dve naj-

boljši ekipi med vsemi poraženci predtekmovanj. Finalno 

tekmovanje bo tako potekalo med osmimi ekipami, ki se 

bodo predstavile z lokalno kulinarično zgodbo: kuhar in po-

močnik kuharja bosta jedi pripravila, natakar bo jed postre-

gel, turistični vodnik pa bo jed predstavil z lokalno zgodbo.  

V sredo, 6. februarja, je na VSGT potekalo 2. predtekmova-

nje, kjer so tekmovale štiri ekipe iz naslednjih šol: Srednja 

šola Izola, Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci, 

Srednja gostinska in turistična šola Radovljica in Višja stro-

kovna šola za gostinstvo in turizem Maribor.   

V kuhinji se je za štedilniki trlo mladih ustvarjalcev. Vsako 

ekipo so sestavljali dva kuharja, en natakar in en animator 

oz. pripovedovalec zgodbe. Tekmovanje je potekalo tako, da 

so kuharji ekip v kuhinji pripravili jed, medtem pa je drugi 

del ekipe v drugem prostoru že pripravil mizo za gosta in ko 

je bila jed pripravljena oz. ko je čas za pripravo jedi potekel, 

le-to tudi postregel. Strokovna komisija je ocenjevala pri-

pravljen krožnik, postrežbo jedi in vina ter predstavitev ce-

lotne zgodbe.  

Ko so vse ekipe postregle svoje jedi, se je strokovna komisija 

umaknila in posvetovala. Razglasitev rezultatov je potekala v 

veliki predavalnici šole. Strokovno komisijo je s svojim krož-

nikom in nastopom najbolj navdušila in prepričala ekipa 

VSGT Maribor, ki so jo zastopali Miha Demšar, Tijan Wenzel,  

Trio Adio—Manuel Časar, Nina Gjörek, Martin Šterk 

Ekipe med pripravo jedi v kuhinji 
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Lovro Vetrih in Anja Zadravec, ter ji podelila 1. mesto in s 

tem uvrstitev v finale. 2. mesto je komisija podelila Srednji 

gostinski in turistični šoli Radovljica.  

Miha, Tijan, Lovro in Anja so za tekmovanje pripravili počasi 

kuhan hrbet divjega prašiča, zelenjavni demi-glace, olbič, 

pire gomolja zelene, pečeno korenje in okisan koren peter-

šilja ter za vinsko spremljavo ponudili Chardonnay (Puklavec 

Family Wines, suho, 2017). Čestitke študentom in mentor-

jem. 

 

NOVOSTI NA VSGT MARIBOR 

ŠTUDIJ V ANGLEŠKEM JEZIKU 

 

Na VSGT sledimo trendom in razvoju ter želimo kakovosten 
študij omogočiti najširšemu krogu ljudi. Ker je zanimanje za 
študij v angleškem jeziku v porastu, stremimo k temu, da v 
prihodnje pri nas ponudimo tudi študij v angleškem jeziku, 
ki se bo izvajal kot izredni študij.   
 
Študij bo prav tako trajal 2 leti in obsegal 120 kreditnih točk, 
ob zaključku pa bodo diplomanti prejeli naziv organizator 
poslovanja v gostinstvu in turizmu (ang. Associate degree in 
Hospitality and Tourism). 
Prvi vpisni rok za vse, ki izpolnjujejo pogoje, je do 31. mar-
ca, drugi rok do 8. julija in tretji prijavni rok do 31. avgusta.  
 
Vse podrobnejše informacije spremljajte na spletni strani 
šole www.vsgt.si.  

 
 
 

ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020—PRILAGOJEN 

PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ZA PRIDOBI-

TEV VISOKOŠOLSKE  IZOBRAZBE 
 

 

 

 

S ponosom obveščamo in sporočamo, da se bo z jesenjo 

2019 na VSGT Maribor pričel izvajati prilagojen program 

izobraževanja za pridobitev visokošolske izobrazbe, ki ga je 

pripravila Fakulteta za turistične študije – Turistica 

(Univerza na Primorskem). Program Management turistič-

nih podjetij omogoča diplomantom višješolskih študijskih 

programov Gostinstvo in turizem ter Velnes, da nadgradijo 

svoje znanje in pridobijo nove kompetence na področju 

vodenja, upravljanja in trženja v gostinstvu in turizmu. 
Omogočal bo vpis v višje letnike vsem, ki so uspešno zaključili 

omenjene programe in si pridobili strokovne nazive po teh 

programih.  

Z zaključenim programom Fakultete za turistične študije - 

Turistice pridobite naziv »diplomirani/a organizator/ka 

turizma« in vse pravice, ki iz njega izhajajo.  

Študij se bo izvajal v prostorih VSGT kot izredni študij. Pedago-

ška dejavnost se bo izvajala dva ali tri dni na teden (med četr-

tkom in soboto) v sklopih po 5 šolskih ur.  

KATERA NOVA ZNANJA IN SPOSOBNOSTI SE PRIDOBIJO S ŠTU-

DIJEM NA FAKULTETI?  

 Metode preučevanja in strateškega načrtovanja gostin-

sko-turistične panoge 

 Vodenje in upravljanje gostinsko-turističnih podjetij in 

projektov 

 Analize za podporo poslovnemu odločanju v gostinsko-

turističnih podjetjih 

 Strateško trženje in z novimi tehnologijami podprto 

komuniciranje v turizmu 

 Podjetništvo in vpeljevanje inovacij v gostinsko-

turistična podjetja 

 Sodobne teorije in kritične presoje za trajnostno uprav-

ljanje in razvoj gostinsko-turističnih podjetij.  
 

KAJ PRINESE USPEŠEN ZAKLJUČEK ŠTUDIJA?  

 Visokošolsko strokovno izobrazbo po 1. bolonjski 

stopnji (stopnja 7 v pred-bolonjskih programih) 

 Kompetence za vodstvene in upravljavske funkcije v 

gostinsko – turističnih podjetjih 

 Možnost vpisa na podiplomske študijske programe 

turizma doma in v tujini.  
 

Za več informacij o informativnem dnevu in vpisu sprem-

ljajte spletno stran šole: www.vsgt.si 

 

 

Miha in Tijan pripravljata še zadnje detajle pred izdajo krožnika 

Na sliki (od leve): mentorica Mojca Polak, Miha Demšar, Tijan Wenzel, Anja 

Zadravec, Lovro Vetrih, mentor Leon Marinič 
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ERASMUS DAN NA VSGT 

V torek, 22. 1. 2019, smo organizirali Erasmus+ dan 2019, 

katerega namen je promocija Erasmus+ programa in evrop-

ske mobilnosti. Obiskali so nas predstavniki Falkensteiner 

Hotels & Residences, Ikos & Sani resort ter Jaglhof - by Do-

maines Kilger. V prvem delu dogodka smo poslušali pred-

stavitve študentov, ki so bili na Erasmus+ mobilnosti v letu 

2017/2018 in predstavitev podjetij in priložnosti, ki jih nu-

dijo. V drugem delu so sledili razgovori (podjetja so opravila 

več kot 80 razgovorov). Dan smo z mednarodnimi partnerji 

zaključili ob poslovnem kosilu v Restavraciji Sedem. Zahva-

ljujemo se vsem, ki ste sodelovali pri uspešni izvedbi. 

 

ERASMUS+ MOBILNOST ŠTUDENTOV 

ERASMUS+ IZKUŠNJA NA DUNAJU 

Tokratna Erasmus+ izmenjava se je začela malo drugače. 

Hotel sem našla s pomočjo organizacij FH in EHMA. Najbolj 

stresen del celotne izkušnje je bil pred odhodom – iskanje 

stanovanja. Na Dunaj se namreč vsako leto priseli ogromno 

ljudi in kljub hitremu dograjevanju in širjenju mesta, je ne-

premičninski trg prenasičen in tako je iskanje stanovanja 

prava borba. Z nekaj sreče sem mesec pred odhodom našla 

garsonjero v bližini palače Schönbrunn.  

Glede na to, da Dunaj ni tako oddaljen, sem tja odpotovala 

s Flixbusom. Prvi delovni teden je bil bolj umirjen in name-

njen spoznavanju hotela ter delovnih procesov, po dveh 

tednih pa sem začela s samostojnim delom. Kot v večini 

uspešnih hotelov, je delo tudi tukaj izjemno dinamično in 

resnično lahko rečem, da niti en delovni dan ni enak druge-

mu. 

Poleg tega, da so me v zelo kratkem času uvedli in mi omo-

gočili samostojno delati, sem najbolj hvaležna za krasno 

Front Office ekipo, saj si težko predstavljam bolj prijazne in 

potrpežljive sodelavce, ki so mi bili vedno pripravljeni po-

magati in ki mi še vedno stojijo ob strani pri učenju nemšči-

ne. 

Ker so mi že po nekaj tednih dela ponudili redno zaposlitev 

in pogodbo za nedoločen čas, je bila odločitev o daljši selitvi 

v Avstrijo zelo preprosta. Tako se mi je po dveh mesecih 

pridružil fant, ki je kljub slabemu znanju nemškega jezika 

precej hitro našel zaposlitev. Po skoraj pol leta življenja na 

Dunaju (ki je bil po »economist Intelligence Unit’s global 

liveability index« letos ponovno izbran za »the most livable 

city in the world«) lahko rečem, da ga ne nameravam hitro 

zapustiti. 

Aleksandra Štruc, študentka programa Gostinstvo in turi-

zem 

 

ERASMUSOVKA V DALMACIJI 

Po lanskem, uspešno opravljenem praktičnem izobraževa-

nju v hotelu Kempinski Palace Portorož, sem se v študijskem 

letu 2017/18 začela poigravati z mislijo opravljanja prakse v 

tujini, preko Erasmus+ programa, ki je na VSGT zelo aktivno 

vpet v študijske programe. Kljub temu da sem bila na začet-

ku prepričana, da bom ostala v 

verigi Kempinski hotelov, sem si tik 

pred zdajci premislila in izbrala 

družinsko verigo hotelov Falkenste-

iner. 15. junija sem se skupaj s so-

šolko in bodočo sodelavko Andrija-

no Zera odpravila proti Zadru, na-

tančneje v Hotel Funimation. Fal-

kensteiner Resort Borik je od sa-

mega centra Zadra oddaljen dobrih 

10 minut vožnje, območje pa je 

turistično dokaj obiskano, saj so plaže bolj urejene od mest-

nih. Dopust tukaj pa vam ponuja pravo mero sprostitve, 

vendar tudi dovolj možnosti za različne aktivnosti in razisko-

vanje.      

Že ob samem prihodu naju je Acquapura Spa kolektiv zelo 

dobro sprejel medse in kaj hitro smo ustvarili prijateljske 

vezi, tako da nama delo nikoli ni bilo naporno. Delali sva 6 

dni na teden po 6 oziroma 7 ur, proste dneve sva imeli 

skupne, vedno pa se je bilo mogoče dogovoriti glede delov-

nega časa. Ker sem imela 

že nekaj predhodnih izku-

šenj z masažami, sem le-te 

hitro začela izvajati tudi na 

gostih. Izvajala sem tudi 

rituale in nege obraza, sez-

nanila pa sem se tudi z 

delom na recepciji. 

Študenti, ki so za udeležbo na Erasmus+ mobilnosti prejeli certifikat, skupaj z 

mednarodnimi partnerji 
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Moji dnevi so bili vedno pestri, delo raznoliko, prosti čas pa 

dokaj dobro izpopolnjen, tako da mi je čas zelo hitro mine-

val.  

Prometne povezave so zelo dobro urejene, tako da večerni 

obiski mesta niso predstavljali večjih problemov. Njihove 

obmorske poti so super za daljše večerne sprehode, veliko 

večerov pa sva izmučeni od dela (beri: pod vplivom dalma-

titisa – živeti leno življenje; ime po Dalmatincih, ki bi naj bili 

leni ljudje) obsedeli na najinem balkonu, občudovali pogled 

na morje in prečudovite sončne zahode, po katerih slovi 

Zadar, se pogovarjali, kartali ali pa družili s sosedi. Vikendi 

so bili običajno rezervirani za nočno življenje in zabavanje 

po njihovih diskotekah in barih, proste dneve pa sva izkori-

stili za raziskovanje okoliških mest, otokov in plaž. To, da 

sva imeli avto, je bil zelo velik plus, saj tako nisva bili vedno 

vezani na ure in sva dneve maksimalno izkoristili.  

Center Zadra ima kar nekaj turističnih znamenitosti, njego-

ve mestne ulice so tipično 

morskega izgleda, polne bar-

čkov, restavracij, trgovin in 

ljudi. Na vse to se človek, ki 

sovraži gnečo, tukaj hitro  

navadi. Dalmatinci so odprti 

ljudje, dobrosrčni, veseli in 

složni, kar sem ugotovila na 

sprejemu nogometašev po 

svetovnem prvenstvu in ob 

hrvaškem prazniku, dnevu 

Oluje, ko so se na Forumu v 

centru Zadra zbrale množice 

ljudi in se veselile. 

Moja celotna izkušnja z Erasmus+ mobilnostjo je res zelo 

dobra in želim, da čim več mladih izkusi in dobi to odlično 

priložnost v svojih študentskih letih, saj poleg dodatnega 

znanja na področju dela, ki ga opravljaš, pridobiš še veliko 

več.  

Izpopolnjuješ jezik, ki ni tvoj materni, spoznavaš nove ljudi, 

naučiš se prilagajanja in reševanja problemov na delovnem 

mestu, raziskuješ novo državo, mesto, kulturo in kar se mi 

zdi najbolj pomembno, delaš na svoji osebnostni rasti, saj s 

potovanjem in delom v drugi državi, ki ni tvoja domovina, 

zapustiš svojo cono udobja.  

Dunja Rešek, študentka programa Velnes  

 

 

 

 

 

Z ERASMUS+ V ŠPANIJO 

Za opravljanje svoje prakse na VSGT Maribor sem se odlo-

čila za Erasmus+ program, kar priporočam vsem, ki imajo 

to priložnost. Prakso sem opravljala v odličnem Kempinski 

hotelu Bahia***** v Španiji. Čeprav smo odgovor od pod-

jetja prejeli zelo pozno (en teden prej), se je na koncu vse 

dobro izteklo in ko smo prispeli na destinacijo, smo bili 

prijetno preseneče-

ni. Vsi so nas zelo 

lepo sprejeli, bili 

zelo prijazni in pri-

pravljeni pomagati. 

Hotel in njegova 

okolica sta čudovita 

in vredna vsake 

zvezdice.  

Za čas Erasmus+ mobilnosti smo živeli v bližnjem mestu 

Estepona. Estepona mi je bila zelo všeč, saj ni tako veliko 

turistično, a vendar zelo lepo mesto. Ulice so polne rož in 

stavbe so poslikane z različnimi freskami. V hotelu sem 

delala v velnesu. Že od prvega dne smo se z vsemi zelo 

dobro razumeli in s sodelavkami v velnesu smo postale 

zelo dobre prijateljice. Jaz sem delala na recepciji velnesa. 

Rednim strankam sem nudila ''complementary'' masaže. 

Ker imajo v Španiji zelo strog zakon o tem, da lahko masira  
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samo tisti, ki ima za to certifikat, sem lahko izvajala samo 

tisto masažo, za katero sem imela opravljen certifikat. Ob 

istem času so uvajali novo terapevtko, zato sem bila pogo-

sto model za masaže, nege obraza in manikure. Zelo sem 

hvaležna, da sem lahko spoznala njihove tehnike masaže 

in ritualov ter jih tudi vpeljala v prakso. Kot receptorka pa 

sem morala vedeti vse o kremah, oljih, kopalkah in o dru-

gih produktih, ki jih tam prodajajo, zato sem izvedela veli-

ko o luksuznih in predvsem zelo dragih znamkah. Seveda 

sem morala vedeti tudi vse o masažah, ki jih ponujajo in 

tako sem nadgradila svoje znanje na svojem področju. Ob 

tem pa sem se tudi veliko naučila o prodaji, kako pritegniti 

in navdušiti gosta. Izboljšala sem svojo komunikacijo in 

kako vsakega gosta obravnavati, kot da je nekaj posebne-

ga. Izboljšala sem tudi svojo španščino in nadgradila zna-

nje angleščine. Na delu sem zelo uživala, obenem pa sem 

se tudi marsikaj naučila.  

V prostih dnevih sem obi-

skovala bližnja mesta in zna-

menitosti ali pa smo se vsi 

skupaj družili na plaži in v 

pristanišču, kjer se je ob 

večerih vedno nekaj dogaja-

lo. Lahko smo tudi spoznali 

špansko kulturo, navade, videli njihove praznike, običaje 

in tradicije, ki jih imajo ob praznikih (prižiganje kresa, ska-

kanje čez ogenj, trikrat skok v vodo ob polnoči itd.). Zelo 

sem hvaležna za to izkušnjo, saj sem se naučila veliko na 

svojem področju, pridobila nova prijateljstva in se ob tem 

zelo zabavala. 

Maruša Škrinjar, študentka programa Gostinstvo in turi-

zem 

 

ERASMUS+ MOBILNOST—SUPER IZKUŠNJA 

Za Erasmus+ mobilnost sem se odločila, ker sem želela 

razširiti svoje znanje o hotelirstvu in strežbi, želela sem se 

naučiti novega tujega jezika (španščine) ter spoznati nove 

ljudi in pridobiti nove izkušnje, ki mi bodo pomagale pri 

nadaljnji karieri. Za Španijo 

sem se odločila, ker je še 

nikoli prej nisem obiskala. 

Želela sem spoznati njihovo 

kulturo in španski način živ-

ljenja. 

V času treh mesecev sem se naučila ogromno novih stvari. 

Kempinski Hotel Bahia ima Spa, tri restavracije, dva bara, 

zraven tega pa izvaja tudi veliko ostalih dejavnosti, kot na 

primer animacijo za otroke, vodne športe in podobno.  

 

 

Izvedela sem veliko o španski kulturi in ljudeh, še bolj po-

membno pa je, da sem spoznala način organizacije in dela v 

hotelu. Moje delovno mesto je bilo v pool bar-u, kjer sem 

se naučila veliko o delu v baru, o mešanju različnih koktaj-

lov, smutijev in ''milkshakov'' ter se naučila veliko o odnosu 

s strankami. V hotelu so bili vsi zaposleni zelo spoštljivi, 

prijazni in pripravljeni pomagati pri učenju, če si pokazal 

voljo in zanimanje za 

to. Zelo lepo so nas 

sprejeli v njihovo eki-

po, nam pomagali, če 

smo rabili njihovo 

pomoč, in nam sveto-

vali skozi vso prakso. 

Hotel Kempinski Bahia se nahaja blizu majhnega mesta 

Estepona, v katerem smo tudi živeli. Mesto je zelo lepo, 

polno rož, prijaznih ljudi in plaž. Zelo znan je njihov živalski 

vrt, imajo pa tudi čudovite trge in ulice. V Estepono sem se 

zaljubila že prvi dan, ko smo prispeli tja. Vedela sem, da me 

čaka nepozabna izkušnja.  

Maša Ogorevc, študentka programa Gostinstvo in turizem 

 

ANIMATORKA NA TENERIFIH 

Erasmus+ je prečudovita izkušnja, ki popolnoma spremeni 

vaše življenje in pogled na svet. Ko sem na VSGT Maribor 

izvedela, da ponujajo tudi prakso v tujini preko Erasmus+ 

mobilnosti, sem takoj vedela, da bo to prečudovita izkušnja 

zame. 

Življenje v tujini, preučevanje nečesa drugačnega ali na dru-

gačen način, je nekaj, kar ne boste nikoli pozabili. Užitek 

programa Erasmus+ se ne začne, 

ko začnete prakso v tujini. Začne 

se prej, tisti dan, ko vas obvestijo, 

da ste bili sprejeti v program. Pri-

hod v tujino je velik zagon za vaš 

um, duh in samozavest: bodite 

pripravljeni, na najboljšo izkušnjo, 

izkoristite jo, kar se da najboljše.     

Že od prvega dne se boste zaljubili 

v svojo destinacijo, kot sem se jaz 

v svojo – Španija, Tenerife. Sogla-

šam z vsem, kar je bilo rečeno o tej temi na Erasmus dnevu 

VSGT Maribor: srečanje z lokalnimi ljudmi je ena izmed 

najboljših stvari, ki se vam lahko zgodijo. Bivanje v tujini kot 

turist se popolnoma razlikuje od tega, da si v tujini kot štu-

dent Erasmus izmenjave. Začnete se spoprijateljevati, pri-

bliževati lokalnim ljudem in tudi ljudem, ki so vaši sodelav-

ci, vendar iz druge države. Pokažejo vam najboljšo hrano, 

plaže, klube, skrite kotičke, ki jih malo kdo pozna, in čudo-

vite spomine. 
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Moja naloga je bila Animator Gf Gran Costa Adeje. Anima-

tor je oseba, katere cilj je, da zabava hotelske goste v počit-

niških resortih. Animacijska ekipa je odgovorna za ustvarja-

nje športnega in družabnega programa, iger, večernih 

predstav in disko večerov za najmlajše. V ekipi je 10 ali več 

ljudi in vsak član ima posebno nalogo; moja ekipa je bila 

predvsem manjša, saj je štela šest članov: Cecillia, Illaria, 

Sam Emanuele, Ale ter trije praktikanti Malte, Marie in mo-

ja malenkost. Imeli 

smo posebno nalogo: 

nekateri so športni 

animatorji, nekateri 

delajo z otroki, drugi 

pa ustvarjajo poseb-

ne programe za najst-

nike.  

Pri nas je bil vsak dan 

drugačen. Dan se mi 

je pričel ob 9.45 z zajtrkom in nato ob 10.45 jutranji po-

zdravni ples gostom in nato jutranje aktivnosti. Najbolje od 

vsega je, da se naučiš in dobiš izkušnje, ki si jih nisem niti 

predstavljala! Joga, pilates, igre za odrasle in najstnike. Na-

učiš se vsega, spoznala in preizkusila sem stvari, ki jih še 

nisem in verjamem da nikoli ne bi, kot so npr. joga, pilates, 

aquagym, aquazumba, aquaspinning, petanca in sjoelbak. 

Tudi priprava sangrije je bila ob nedeljah. Ne smem pozabi-

ti na naše najmlajše goste v miniklubu: poslikava obraza, 

risanje, barvanje, igranje, izdelava zapestnic in še bi lahko 

naštevala. Večeri 

so mi bili najljub-

ši del dneva. Po-

govor z gosti, 

spoznavanje raz-

ličnih ljudi in na-

to ob 21.30 

''show time''. 

Različne atrakci-

je, kot so flamen-

co ples, od čarov-

nikov do Abba šova in še veliko drugih. Dan se je tako kon-

čal ob 22.15. Od svoje najboljše ekipe sem se naučila, da je 

animator motiviran, entuziastičen in da ima veliko energije 

ter da delo z ljudmi ni težko, če se le prepustiš. Druga stvar 

je jezik. Jezika nisem znala najboljše, vendar sem se ga hi-

tro naučila. Erasmus izkušnja pa ni samo delo. Od ponedelj-

ka do nedelje sem imela vedno dva dni prosta. Erasmus je 

tudi zabava in spoznava-

nje mesta.  

Moje mesto Costa Adeje 

Tenerife, ki leži na južni 

strani Tenerifov na Kanar-

skih otokih, je dom števil-

nih novozgrajenih hotelov, ki privlačijo  evropske goste. 

Tukaj boste našli veliko plaž in krajev, ki vas bodi privabljali. 

Najboljši del pri vsem tem je, da so dnevi vedno sončni.  

 

 

Costa Adeje ponuja veliko plaž: Playa de Fañabé, Playa de 

las Américas, Playa de Torviscas in moja najljubša Playa el 

Duque. Za vse adrenalinske navdušence mesto ponuja tudi 

največji vodni park Siam Park. Večino prostih dni sem preži-

vela na plaži ali v mestu Los Cristianos, ki ponuja veliko na-

kupovalnega užitka in  sprehajalno pot ob plaži, Marine 

Walks. Vendar sva s sošolko Polono želeli videti več in se 

odločili za enodnevni izlet v Puerto de la Cruz, mesto v se-

vernem delu otoka Tenerife. Puerto de la Cruz je drugo 

glavno turistično središče v severni pokrajini Tenerife. Za 

razliko od številnih novo razvitih mest je Puerto de la Cruz 

staro delovno mesto, kjer lahko ješ lokalno in tipično kanar-

sko hrano, ki vam jo pripravijo domačini. Puerto de la Cruz 

je mešanica svetovljanskega mesta s starim kolonialnim 

čarom.  

Lahko bi še dodala marsi kateri spomin, ki sta mi ga omogo-

čila VSGT Maribor in Erasmus mobilnost, vendar ne želim 

povedati vsega. Želim, da sami izkusite to izkušnjo, ki vam 

jo VSGT Maribor in Erasmus omogočata. Ob tej priložnosti 

bi se tudi rada zahvalila VSGT Maribor, da mi je omogočila 

doživeti to izkušnjo. Zato ne oklevajte in se prepustite videti 

to s svojimi očmi. 

Neža Vorše, študentka programa Gostinstvo in turizem 

 

ERASMUS+ MOBILNOST: LEONARDO HOTEL 

VIENNA  

Poletje 2018. Ni bilo počitniško, bilo pa je edinstveno. Izkuš-

nja, ki je kljub osebnim težkim okoliščinam dodala zelo 

močno stopnico v stopnišče osebne rasti mojega življenja. 

Erasmus+ izkušnja, za katero sem bil odločen že ob vpisu. 

Od vedno mi je že odzvanjala mamljivost in perspektivnost 

te priložnosti. Erasmus+ mobilnost mi je resnično omogoči-

la razširiti obzorja. 

Odločil sem se udeležiti Erasmus+ izmenjave in praktično 

izobraževanje v podjetju 

opravljati v tujini. Že od nekdaj 

me je zanimalo bolje spoznati 

delovno okolje Avstrije, hkrati 

pa sem želel izbrati mesto, ka-

mor bi lahko šel sam, da ne bi 

le v družbi znanih oseb. Tako 

sem imel priložnost v učnem 

procesu praktičnega izobraže-

vanja dobro opazovati tudi 

dejanske navade delovnega 

okolja naših severnih sosedov. 

Od nekdaj že krožijo miti o ure-

jenosti Avstrije in ker sem sam 

doživel že nekaj slabših izku-

šenj, sem bil tokrat toliko bolj presenečen. V delovni kolek-

tiv Leonardo hotela na Dunaju sem bil zelo prijazno sprejet.  
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Kasneje po prihodu pa sem imel delo izjemno pestro razpo-

rejeno. Delal sem po bolj ali manj vseh področjih v hotelu in 

hkrati so se moji mentorji trudili, da mi predstavijo čim več 

dejavnosti, s katerimi se na posameznih področjih ukvarja-

jo, kar so izvedli zelo pestro in kvalitetno ter me uvajali v 

razna dela. Nisem dobil občutka, da imam nakopičen sez-

nam opravil, katerih so 

se celo leto izogibali in 

čakali, da jih lahko ne-

komu »podtaknejo«; 

občutek sem imel, kot 

da sem del kolektiva in 

da prejemam veliko 

mero zaupanja. V izredno internacionalni delovni ekipi sem 

imel tako možnost spoznati tudi zelo različne poglede na 

delo, na turizem. Navdušila pa me je tudi zanimiva lastnost 

hotela, kjer sem lahko delal, namreč izredna pripadnost 

delavcev. Upraviteljica hotela je imela avtoriteto, a je hkrati 

bila prijazna in »prizemljena«. Tako je imela pripadnost in 

zaupanje svoje ekipe, hkrati pa je bila bolj med njimi kot 

nad njimi in s tem še bolj utrdila delovne vezi – okoliščina, 

ki jo pogrešam pri marsikateri ustanovi, v katero sem bil 

vključen. 

Nastanitev sem si poiskal sam. Menim, da je bila ta okolišči-

na celo dobra, četudi je predstavljala strošek, saj sem med 

samim iskanjem spoznal veliko ljudi, ki so mi z različnimi 

nasveti pomagali, da je potem vse potekalo bolj tekoče. Na 

koncu je nad osebno nastanitvijo prevladal študentski dom. 

Skupnost mi je vedno dobra rešitev. Vajen sem živeti sam in 

najti rešitve za svoje težave, a mi je vedno zanimivo, kako 

se vse to odvija v bivalnih skupnostih. Tako sem to poletje 

preživel v zbiranju delovnih izkušenj in novih poznanstev iz 

študentskega doma. V uvajanju določene rutinske samodi-

scipline sem tudi vsako popoldne tekel in mesečno prebral 

vsaj kakšno koristno literaturo. Ob vsem tem sem pridobil 

veliko natančnosti in urejenosti ter veliko dobrih delovnih 

izkušenj. 

Izredno sem hvaležen VSGT Maribor, da mi je dala možnost 

te izkušnje. Da s svojo prepoznavnostjo nudi veliko mrežo 

možnosti praktičnega izobraževanja in s svojo strokovnostjo 

stoji za mano in mi daje upanje, da bom zmogel napredova-

ti še naprej. Vsakomur, ki pa razmišlja o Erasmus+ izmenjavi 

ali morda okleva, pa priporočam, naj ne zamudi te priložno-

sti in vsekakor izkoristi dano možnost te izjemne dogodiv-

ščine. 

Roman Ameršek, študent programa Gostinstvo in turizem 

 

ERAMUS+ LADY IN RED 

Sem Simona Čuček, študentka programa Gostinstvo in turi-

zem Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. 

VSGT Maribor daje velik poudarek praksi in ena izmed mož-

nosti je tudi Erasmus+ praksa. To leto sem se del obvezne 

prakse odločila opravljati preko Erasmus+ mobilnosti v  

 

 

hotelu Kempinski Hotel Adriatic v Savudriji. Za Erasmus+ 

mobilnost Sem se odločila zato, ker je to edinstvena prilož-

nost za pridobivanje novih izkušenj in znanj ter za širitev 

socialne mreže.  

Moje delovno mesto je bilo Lady in Red in moj delovni dan 

se je začel ob 13. uri popoldne. Najprej sem naredila 

''courtesy call'', pripravila potrebno dokumentacijo za pri-

hode, odhode, voucherje, pisala pisma dobrodošlice, ven-

dar je bilo moje delo predvsem delo z ljudmi. Gostom sem 

pomagala pri orien-

taciji po hotelu in 

sobah, raznih rezer-

vacijah za restavraci-

je, izlete, prevoze in 

izpolnjevala njihove 

posebne želje. De-

lovni dan sem zaklju-

čila približno ob 20. uri.  

Vse, kar so me naučili, je bilo zame dokaj novo, saj Lady in 

Red obstaja samo v hotelih Kempinski, vendar je način dela 

dokaj domač in kljub hotelskim standardom je veliko pro-

stora za individualnost; pravzaprav se od vsakega zaposle-

nega v hotelu pričakuje, da v svoje delo vloži vsaj delček 

sebe.  

Z Erasmus+ mobilnostjo, ki jo omogoča VSGT Maribor, sem 

veliko pridobila. Ker sem na prakso odšla sama, sem se nau-

čila predvsem samostojnosti, izboljšala komunikacijske spo-

sobnosti in postala bolj samozavestna.  

Simona Čuček, študentka programa Gostinstvo in turizem 

 

ERASMUS+ JE INVESTICIJA V SAMEGA SEBE 

Sem študentka programa Gostinstvo in turizem. Za 

Erasmus+ mobilnost sem se odločila, ker sem želela doživeti 

nekaj novega in pridobiti izkušnje v drugačnem okolju, če-

prav to ni bilo moje prvo sodelovanje v Erasmus+ progra-

mu. Spoznala sem veliko novih ljudi iz različnih kultur, različ-

nih držav. Erasmus+ pro-

gram in VSGT Maribor sta mi 

omogočila pridobitev never-

jetne izkušnje, ki pomeni 

veliko za mojo osebnostno 

rast in največ za mojo priho-

dnost. 

Tri mesece sem delala v recepciji v Costa Adeje. Delo je bilo 

zelo raznoliko, saj je vsak gost drugačen, ima drugačne želje 

in potrebe, kar mi je bilo zelo všeč, saj delo ni potekalo mo-

notono in vsak dan sem se lahko naučila kaj novega. Zače-

tek je bil zelo težak zaradi kulturne razlike, predvsem pa 

zaradi tujega jezika, saj nikoli nisem imela učnih ur španšči-

ne. Moje delo je zajemalo check-in gosta (v večih jezikih, kar 

je bil na začetku zelo velik zalogaj), check-out, reševanje 

težav gostov, javljanje na telefon in pa veliko drugačnih  
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nalog (pripravljanje rojstnodnevnih 

daril za goste, izposoja koles, štetje 

denarja, urejanje dokumentov ...). 

Ena izmed najpomembnejših nalog 

pa je bila seveda obdržati gosta 

srečnega! Pri tem so mi vsekakor 

pomagali moji sodelavci, ki so bili 

neverjetni in razumljivi. Naučila sem 

se res veliko novih stvari o življenju 

izven Slovenije, prav tako pa tudi, 

da zmorem veliko več, kot sem predvidevala. 

S to izkušnjo sem pridobila nove prijatelje in nova poznan-

stva, večjo samozavest in predvsem spomin, ki ga ne bom 

nikoli pozabila. Iz te priložnosti sem odnesla tisto, kar sem si 

želela in še več.  

Program Erasmus+ omogoča pridobiti dragocene izkušnje s 

prakso v tujini. Razumevanje kultur in jezikovne spretnosti, 

ki sem se jih naučila pri delu v drugi državi, mi bodo vseka-

kor pomagali pri iskanju zaposlitve po zaključku študija. 

Poleg tega mi je delo v ustrezni organizaciji odprlo nove 

poglede na študij, ki jih ne bi mogla pridobiti na kakšnih 

seminarjih, predavanjih ... Res toplo priporočam vsakemu, 

ki vsaj malo razmišlja o praktičnem izobraževanju v tujini, 

da izkoristi to priložnost, ki jo ponujata VSGT Maribor in 

ERASMUS+ program, ker s tem popotovanjem odkriješ sa-

mega sebe in izveš, česa vse si dejansko sposoben. Je never-

jetna investicija v samega sebe!  

Taja Kitek, študentka program Gostinstvo in turizem 

MINI AKADEMIJA ALUMNI KLUBA 

VSGT MARIBOR 

Ponovno je prišel čas, da medse povabimo naše diploman-

te, člane Alumni kluba VSGT Maribor, pregledamo delo 

Alumni kluba v prejšnjem študijskem letu, si zastavimo na-

črt in cilje dela v novem študijskem letu ter se podružimo in 

si izmenjamo izkušnje.  

Mini akademija Alumni kluba je tako tudi letos poskrbela za 

prijetno druženje in mreženje med diplomanti. S pomočjo 

članov Alumni kluba, študentov programa Gostinstvo in 

turizem ter Velnes smo predstavili trende leta 2019. Najza-

nimivejši del dnevnega reda so bile predstavitve, ki so jih 

pripravili diplomanti in nekateri študenti VSGT. Med njimi je 

diplomantka Barbara Izlakar predstavila svoj projekt 

»Maribor is the Future«, študent Jure Golež je predstavil 

delo v okviru »Rejzefiber biroja – nanoturistična agencija«, 

študenti Tina Šraml, Žiga Sledič in Jan Ljubec so predstavili 

tekmovanje s področja velnesa »Shark of tail« in trende na 

področju velnesa, projektna skupina študentov programa  

Gostinstvo in turizem pri predmetu OGD pa je predstavila tren-

de na področju gostinstva. Ob predstavitvah se je razvila raz-

prava med predavatelji in slušatelji, kar pomeni, da je bila pred-

stavljena tema atraktivna in zanimiva za goste.  

Imeli smo se celo tako lepo, da smo pozabili na skupinsko foto-

grafijo. A nič zato, saj se kmalu ponovno srečamo.  

ŽIVLJENJE JE ŠOLSKA KLOP 

Vabilo na druženje članov Alumni kluba VSGT Maribor me 

vsakič razveseli in napolni s pričakovanji. Tisti dan na kole-

darju posebej označim in prosti čas prilagodim tako, da do-

godka ne zamudim. Veselim se srečanja sošolcev, predava-

teljev pa tudi novih spoznanj ter si dam priložnost, da po-

novno premaknem meje osebnega horizonta. Zato me je 

nekoliko razočaralo dejstvo, da se je srečanja v Cafovi udele-

žilo manj diplomantov kot preteklo leto. Razlogi so morebiti 

široki, a nikakor jih ne smemo iskati pri organizatorju, ki je 

znova potrdil in dokazal, da svoje poslanstvo 'znanje za 

umetnost gostoljubja' odgovorno in kakovostno izvaja ter 

uspešno širi. 

Mogoče se še premalo 

zavedamo, kako pomemb-

no se je družiti, povezova-

ti, si izmenjati izkušnje, 

ideje, znanja, novosti.  

A kljub temu je bila Mini 

akademija Alumni kluba 

VSGT Maribor v prete-

klem tednu spet pozitivna 

in prijetna izkušnja. Ker 

sem se po poldrugem de-

setletju konstantne vpetosti v gostinsko-turistično dejavnost 

doma in v tujini odločila, da svojim idejam in znanju dam 

priložnost v lastni režiji in stopila na samostojno podjetniško 

pot, je bila tema večera 'Trendi v 2019' več kot dobrodošla.  
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Študenti nosijo uniformo v skladu s Kodeksom šole. Šola organizira na-
kup predstavitvene, strežne in kuharske delovne obleke (po meri študen-
tov). Študentkam kril ni dovoljeno krajšati.  
Uniforma je zmeraj obvezna. Študenti nosijo predstavitveno obleko 
tudi na strokovnih ekskurzijah, pri pisnih in ustnih izpitih in pri zagovorih 
diplomskih del, na praktičnem izobraževanju v podjetjih in pri predstavi-
tvah šole (oziroma v drugih okoliščinah, o čemer so študenti obveščeni). 
POZOR: Vstop v šolske prostore brez ustrezne uniforme ni dovoljen. 
Študenti se v prostorih študentskega utripa preoblečejo in preobujejo, 
nato pa vse kose oblačil, ki ne sodijo k uniformi, prav tako tudi večje kose 
prtljage, pustijo v svojih prostorih.  
 

Ne glede na to, katero uniformo oblečete (predstavitveno, kuharsko, 
strežno, velneško …), osnovni standardi ostajajo vedno isti: 

 redno in po potrebi večkrat dnevno moramo poskrbeti za osebno higi-
eno (tuširanje, umivanje las, nega zob), 

 oblačila morajo biti oprana in zlikana, ne smejo imeti vonja po cigaret-
nem dimu, 

 daljši lasje morajo biti v specialnih učilnicah, v kuhinji, Restavraciji 7 in 
na PRI speti v urejeno pričesko, 

 pri delu s hrano morajo biti nohti negovani, čisti, kratko pristriženi, 
nelakirani in negelirani, v strežbi in velnesu pa negovani, kratki in ne-
vpadljivi, 

 ličenje mora biti nevpadljivo, 

 brada in brki so dovoljeni samo, če so estetsko pristriženi na do 5 mm  

 piercingi in vpadljiv nakit (viseči uhani, več uhanov v vrsti, večji prstani, 
zapestnice, ure …) niso dovoljeni,  

 tetovaže morajo biti zakrite. 
 

PROGRAM GOSTINSTVO IN TURIZEM 
Predstavitvena obleka za študente in študentke vključuje: 
   - hlače (črni pas) oziroma krilo, ki sega največ 2 cm nad kolena, 
   - suknjič oziroma jakno, 
   - belo srajco, 
   - kravato,  
   - 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, 
   - temne nogavice za študente, ki segajo nad gležnje, oziroma nogavice 
kožne barve za študentke (največ 20 DEN), 
   - priponko z imenom in priimkom. 
Dodatni kosi oblačil, ki niso del uniforme, so prepovedani.  
 

Modul Osnove gostinstva (kuharska uniforma): 
   - bel šolski kuharski suknjič z dolgimi rokavi in črnimi gumbi, 
   - črne ali temno modre hlače (študenti jih kupijo sami), 
   - črn ali bel predpasnik (študenti ga kupijo sami), 
   - bela papirnata kuharska kapa (študenti jo kupijo sami), 
   - kuhinjska krpa (študenti jo kupijo sami), 
   - ustrezna delovna obutev (čista kuharska delovna obutev z mehkim in 
protidrsnim podplatom; športna obutev je prepovedana), 
   - priponka z imenom in priimkom. 
Dodatni kosi oblačil, ki niso del uniforme, so prepovedani.  
 

Modul Kulinarične in strežne veščine (popolna šolska kuharska delovna 
uniforma): 
   - bel šolski kuharski suknjič z dolgimi rokavi in črnimi gumbi,  
   - črne kuharske hlače, 
   - ovratna rutica (črna), 
   - predpasnik (bel ali črn), 
   - visoka bela kuharska kapa iz blaga z všitim šolskim logotipom ali belo 
pralno kuharsko kapo s črno obrobo, 
   - kuhinjska krpa, 
   - ustrezna obutev (čista kuharska delovna obutev z mehkim in protidr-
snim podplatom; športna obutev je prepovedana), 
   - priponka z imenom in priimkom. 
Dodatni kosi oblačil, ki niso del uniforme, so prepovedani.  
 

Uniforma za delo v Restavraciji Sedem  
Uniforma strežbe: 
   -    hlače (črni pas), 

Med odličnim kulinaričnim razvajanjem, dopolnjenim z 

domiselnim izborom pijač, sem v sproščeni družbi prežive-

la koristen čas, pa še dobro sem se imela. Ker se zavedam 

in vem, da se je pomembno in dobro družiti, povezovati, 

izmenjavati izkušnje, ideje, znanja in novosti se vsak dan 

usedem za šolsko klop in se že veselim ponovnega sreča-

nja. 

Hvala vsem in vsakemu posebej, ki se trudite in vztrajate. 

Mia M. Frank, članica Alumni kluba 

IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE  
 

Šolska knjižnica v svetli preobleki se nahaja v tretjem nad-
stropju na koncu hodnika, nedaleč stran od referata. Na 
policah boste našli veliko strokovne literature s področja 
gostinske, turistične in velneške dejavnosti, prav tako pa 
so vam na razpolago strokovne in poljudne revije. Knjižni-
ca je prav tako prostor, kjer si lahko ogledate diplomska 
dela, hkrati pa so vam na razpolago računalniki z dosto-
pom do spleta. Vse informacije, povezane s študijem ali 
aktualnim dogajanjem na šoli, najdete na spletni strani 
šole www.vsgt.si. Spletna stran je namenjena vam, štu-
dentom, zato raziskujte vsebine in iščite informacije.  
 

UPOŠTEVAJTE PRAVILA VEDENJA IN OBLAČENJA NA 
VSGT MARIBOR in s tem naredite pomemben korak k 
oblikovanju lastne profesionalne podobe.  

KODEKS VEDENJA IN OBLAČENJA 
ŠTUDENTOV VSGT MARIBOR 

 

Temelj našega poslanstva je zadovoljstvo gosta. Za uspešno komuni-
kacijo z ljudmi, ki nas vsakodnevno obkrožajo, je potrebno vedenju 
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 zglednim 
vedenjem boste pokazali svojo zrelost in predanost poklicu, ki ga 
želite pridobiti in opravljati, ter si zagotovili nemoteno opravljanje 
študijskih aktivnosti. 
 

1. OSEBNI VIDEZ IN UREJENOST 

 PRVI VTIS je odločilen. Obleka, obutev, pričeska, nakit, kozmeti-
ka, moška brada, dišave in splošna higiena naj vselej dajejo vtis ure-
jenosti, vendar ne pretiravajmo z eleganco in vpadljivostjo. Oblika 
pričeske mora slediti klasičnim smernicam in ne zadnjim frizerskim 
trendom. Barva las mora biti skladna z naravnimi odtenki las in ne-
vpadljiva, najbolje, da je v enem odtenku ali pa s prameni, ki le za 
nianso odstopajo od osnovne barve. Naš nastop in videz ne smeta 
biti agresivna, temveč primerna delu, ki ga opravljamo. Profesional-
ni videz in vedenje si ljudje zapomnijo.  
 
2. ŠOLSKA UNIFORMA  
Osnova za prijetno, varno in higiensko neoporečno delo v gostin-
stvu, turizmu in velneških obratih je primerna delovna obleka. Lepa 
in uporabna delovna obleka zaokrožuje celotno podobo gostinskega 
oziroma turističnega podjetja in ugodno vpliva na počutje zaposle-
nih.  
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  - temno siv sommelier predpasnik, 
  - bela zlikana srajca z dolgimi rokavi, 
  - kravata z emblemom šole,  
  - delovna obutev – čisti, črni, kakovostni in elegantni čevlji z usnjenim 
podplatom (ki se nosijo le v šolskih prostorih) za študente oziroma 
črni, kakovostni in elegantni čevlji z usnjenim podplatom in peto, ki 
naj ne bo višja od štirih centimetrov (ki se nosijo le v notranjosti šole 
in restavracije) za študentke, 
   - temne nogavice dokolenke za študente, ki segajo nad gležnje, ozi-
roma nogavice kožne barve za študentke (največ 20 DEN), 
priponka z imenom in priimkom. 
Dodatni kosi oblačil, ki niso del uniforme, so prepovedani.  
 

Kuharska uniforma: 
   - bel šolski kuharski suknjič s šolskim emblemom, dolgimi rokavi in 
črnimi gumbi, 
   - dolge črne ali temno modre hlače (študenti jih kupijo sami, če niso 
vpisani v modul Kulinarične in strežne veščine), 
   - črn ali bel predpasnik (študenti ga kupijo sami, če niso vpisani v 
modul Kulinarične in strežne veščine), 
   -  bela papirnata kuharska kapa (študenti jo kupijo sami, če niso vpi-
sani v modul Kulinarične in strežne veščine), 
   - ustrezna delovna obutev (čista kuharska delovna obutev z mehkim 
in protidrsnim podplatom; športna obutev je prepovedana). 
Dodatni kosi oblačil, ki niso del uniforme, so prepovedani.  
 

PROGRAM VELNES 
Predstavitvena obleka za študente in študentke vključuje: 
   - hlače (črni pas) oziroma krilo, ki sega največ 2 cm nad kolena, 
   - suknjič oziroma jakno, 
   - belo srajco,  
   - rutico/šal, 
   - črne kakovostne čevlje z usnjenim podplatom samo za notranjo 
uporabo za študente oziroma črne kakovostne čevlje z usnjenim pod-
platom in peto, ki naj ne bo višja od štirih centimetrov (ki se nosi le v 
šolskih prostorih), za študentke, 
   - temne nogavice, ki segajo nad gležnje za študente oziroma nogavi-
ce kožne barve za študentke (največ 20 DEN), 
   - priponko z imenom in priimkom. 
Dodatni kosi oblačil, ki niso del uniforme, so prepovedani.  
 

Modul Kulinarika za vitalnost: 
   - belo majico s kratkimi ali dolgimi rokavi (študenti jo kupijo sami) 
   - črne ali temno modre hlače (študenti jih kupijo sami) 
   - črn ali bel predpasnik (študenti ga kupijo sami) 
   - kuhinjsko krpo (študenti jo kupijo sami) 
   - ustrezno delovno obutev (čista kuharska delovna obutev z mehkim 
in protidrsnim podplatom; športna obutev je prepovedana), 
   - priponko z imenom in priimkom. 
Dodatni kosi oblačil, ki niso del uniforme, so prepovedani.  
 

Za študente in študentke študijskega programa Velnes je predstavitve-
na uniforma obvezna pri izvajanju vaj pri predmetu KZV in na vajah pri 
vseh predmetih (razen pri predmetih športnega modula, kjer so ob-
vezna športna oblačila po navodilih predavatelja), projektnih nalogah, 
izpitih in izvajanju praktičnega izobraževanja v podjetjih, 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 obu-
tev z mehkim podplatom, ki se nosi le v šolskih prostorih. 
 

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 
ustrezen suknjič, enobarvna srajca in barvno ustrezna kravata (ostali 
elementi so enaki kot pri uniformi, npr. obutev);  
- za študentke temne hlače ali krilo primerljive dolžine (temno modre 
ali črne barve), h krilu ali k hlačam ustrezna jakna in enobarvna bluza 
(ostali elementi so enaki kot pri uniformi, npr. obutev). 
 

Tako kot pri uniformi, tudi pri ustrezno primeljivi zamenjavi dodatni 
kosi oblačil niso dovoljeni. Športne večbarvne srajce in bluze niso 
ustrezno nadomestilo za uniformo, prav tako ne oprijete elastične 
črne hlače. 

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

3. GIBANJE PO ŠOLSKIH PROSTORIH 

 Skozi vsaka vrata se vstopa in izstopa po pravilih bontona: najprej 
pustimo ljudem, da izstopijo, nato sami vstopimo v prostor. Izjemoma 
pa moramo osebo, ki je od nas starejša ali nam po položaju nadreje-
na, vedno spustiti, da gre skozi vrata prva ne glede na to, ali vstopa ali 
izstopa. 

 Študent po vstopu v šolo najprej obišče prostore študentskega utripa 
v kleti, kjer odloži odvečno opremo in se preobleče ter preobuje.  

 Ko študent na stopnišču sreča druge ljudi, jim vljudno odstopi pro-
stor, jih pozdravi in šele nato sam nadaljuje pot.  

 Predavatelja vedno počaka na podestu nadstropja, kjer je predavalni-
ca. Na hodnik pred predavalnicami in v predavalnice lahko študent 
vstopa le v spremstvu predavatelja, ki predavalnico odklene. 

 Kadar je študent namenjan na praktično izobraževanje v Restavracijo 
7, vstopi skozi vrata šole, nato pa v svoji garderobi počaka inštruktor-
ja, ki ga bo v restavracijo pospremil po kletnem prehodu. Tudi odhod 
iz restavracije izvede po prehodu do garderobe, iz garderobe pa nato 
spet izstopi skozi vrata šole. 

 Izjemoma je v soboto študentu, ki je prišel na praktično izobraževanje 
v Restavracijo 7, dovoljeno vstopiti skozi vrata restavracije, vendar se 
mora takoj odpraviti levo skozi vrata na šolsko stopnišče. Pot do gar-
derobe in vstop v Restavracijo 7 se izvede na enak način kot ostale 
dneve. Odhod iz restavracije poteka v obratni smeri. 

 Vstop v Restavracijo 7 je za študente prepovedan. Restavracijo lahko 
obiščejo takrat, ko v njej opravljajo praktično izobraževanje, in takrat, 
ko želijo postati njeni gostje. 

 Terasa je del Restavracije 7, zato za vstop na teraso veljajo enaka 
pravila kot za vstop v restavracijo. 

 Vstop v 5. nadstropje je študentom dovoljen samo v spremstvu pre-
davatelja, njihovo zadrževanje pa je dovoljeno samo v prostorih spe-
cializirane učilnice velnesa. 

 Posedanje po stopnicah v šoli ni dovoljeno. 

 Vožnja z dvigalom ni dovoljena (razen v posebej dogovorjenih prime-
rih). 

 

4. KO SE SREČAMO 

POZDRAV pomeni prvi stik s človekom, pozdravljanje naj bo diskretno 
in ne preglasno. Naj se zmeraj prične s prijaznim nasmehom in pogle-
dom 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. Izogi-
bajmo se rokovanju čez mizo. 
PREDSTAVLJANJE naj bo prijazno, ime in priimek pa izgovorjena raz-
ločno. 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 oziroma 
gospod, dodamo pa še poimenovanje direktor, direktorica, predavatelj, 
predavateljica, inštruktor, inštruktorica. Če imajo nagovorjeni akadem-
ski naziv, je prav, da to omenimo (npr. magister, doktor). 
 

5. 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. 
POGOVOR je osnova sodelovanja, zato svoja mnenja vedno izmenjuj-
mo in usklajujmo kulturno in spoštljivo. Ko drugi govorijo, zbrano poslu-
šajmo in sogovorniku ne skačimo v besedo. Tudi sami govorimo jasno, 
umirjeno, naravno in nikoli preglasno. Ne dovolimo, da bi se nestrinja-
nje sprevrglo v prepir ali spor. Izzivanje, sarkastično odgovarjanje, 
zmerjanje, psovke, prostaške, grobe besede, prepiri, kričanje, pretepi 
ipd. naj nam bodo tuji. Prevladujejo naj besede prosim, izvolite, hvala, 
oprostite.  



URESNIČEVANJE DOGOVOROV je pogoj za uspešno sodelovanje. Do-
govorjene obveznosti in svoje obljube dosledno izpolnjujmo. Kadar 
nečesa resnično ne moremo opraviti tako ali takrat, ko smo se dogovo-
rili, se zmeraj pravočasno opravičimo in pojasnimo svoje razloge. Z 
nedejavnostjo, izmikanjem, prelaganjem in navajanjem izgovorov ško-
dujemo sebi, saj si bodo drugi o nas ustvarili negativno mnenje.  
Pri PISNEM SPOROČANJU (elektronska sporočila predavateljem, semi-
narske in druge naloge, pisni izpiti in podobno) moramo biti pozorni na 
pravopisna pravila. Za pisanje prošenj in drugih javnih sporočil uporab-
ljajmo kakovosten papir, pišemo s pomočjo računalnika, besedilo naj 
bo skrbno sestavljeno. Preden besedilo oddamo, ga še enkrat pozorno 
preberemo. 
Trudimo se, da je naša komunikacija vedno na ustreznem nivoju in 
pozitivna. Usmerjena v graditev dolgoročnih pozitivnih vezi ter dosto-
jen odraz nas samih, našega dela, šole in stroke.  
 

6. ŠOLSKI RED 

 V prostorih šole je UNIFORMA ZMERAJ OBVEZNA (specialna ali pred-
stavitvena, odvisno od predmeta). V primeru, da študent uniforme 
nima, mora biti urejen v skladu s primerljivo zamenjavo (opisano 
zgoraj). 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 
prihodu v šolo preoblečejo in preobujejo. Jakne, plašči in druga vrh-
nja oblačila se prav tako odložijo v omarice in se ne nosijo v preda-
valnice in druge prostore šole. 

 Garderobne omarice se nahajajo v študentskih prostorih v kleti. Za 
najem garderobne omarice sta potrebna najmanj dva študenta. 
Prednost imajo redni študenti prvega in drugega letnika, šele nato 
tisti, ki letnik ponavljajo. Študenti prevzamejo ključe garderobnih 
omaric v referatu, kjer plačajo zanje tudi kavcijo. Kavcija se vrne ob 
vrnitvi ključa pod pogojem, da je omarica nepoškodovana in očišče-
na. V nasprotnem primeru se znesek kavcije zmanjša za stroške po-
pravila/čiščenja. V garderobnih omaricah je potrebno vzdrževati red 
in higieno. V njih je prepovedano hraniti pokvarljive prehrambene 
izdelke in pijače. Ključek se vrne v referat ob zaključku poletnega 
izpitnega obdobja (oz. najkasneje do 15. julija). V kolikor študent v 
omenjenem roku ne vrne ključka, se vplačana kavcija NE POVRNE, 
temveč se uporabi za izdelavo nove ključavnice in ključka.  

 Šola ne odgovarja za varnost predmetov v garderobnih omaricah 
študentov. 

 V študentskih prostorih je študentom na voljo prostor za preoblače-
nje in prhanje ter kotiček za druženje, kjer lahko študenti pojedo tudi 
svojo malico. V prostorih morajo študenti skrbeti za ustrezno čistočo, 
še posebej v prostoru za prhanje, ki se mora po uporabi skrbno oči-
stiti (lasje v odtoku, pena ...). Kozmetiko za osebno higieno in brisače 
prinesejo 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 
spremstvupredavatelja, ki jim predavalnico odklene. 

 Prihajanje k predavanjem in vajam naj bo pravočasno, vsaj 10 minut 
pred pričetkom. Dokler trajajo predavanja ali vaje, prostora ne zapu-
ščamo. 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 izo-
braževanja ni dovoljeno naročanje alkoholnih pijač.  

 Vstop v peto nadstropje je mogoč le v spremstvu predavatelja, 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. Študenti prinesejo na vaje svojo brisa-
čo oziroma potrebne brisače po navodilu predavatelja. Za čistočo 
svojih brisač poskrbijo študenti sami.  

 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.   

 V veliki predavalnici in demonstracijski kuhinji (kjer so oblazinjeni stoli) na 
predavanjih in vajah pišemo s svinčniki. S kulijem je dovoljeno izpolnjevati le 
uradne dokumente in izpite.  

 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 dogovorjeno s predavateljem oziroma 
zaposlenim na šoli). 

 V šoli in v neposredni okolici šole ne posedamo na stopnicah ali drugih po-
hodnih površinah.  

 Najdene predmete zmeraj oddamo v referat za študente. 

 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 odlagamo 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 refe-
rata.  

 Upoštevamo uradne ure vseh služb na šoli.   
 

STROGO PREPOVEDANO je: 
*  Kajenje v uniformi v prostorih šole, restavracije in kavarne (prepoved 
velja po zakonu na celotnem območju šolskega objekta in okoli njega), 
*  prehajanje iz velike predavalnice na teraso ali s terase v predavalnico 
(vrata se smejo uporabiti le kot požarni izhod), 
*  prehajanje s terase na sosednje dvorišče, 
*  uživanje hrane in pijače, posedanje ali zadrževanje na terasi, pločniku oziro-
ma na ulici pred šolo ter kajenje v prostorih šole in okoli nje (kar vključuje tudi 
pločnik na nasprotni strani šole) ter odmetavanje ogorkov na tla, ulico, zeleni-
co 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 ose-
be, 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 odpad-
kov 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 posa-
meznikom (hišnik, dobavitelji) in se ne uporablja kot vhod v šolo. 
 

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

POSTOPEK SPREJEMANJA PREDLOGOV ALI PRIPOMB OZIROMA PRITOŽB NA 
VSGT  
Posameznik lahko svoje predloge, pripombe in pritožbe izrazi najprej predava-
teljem in zaposlenim na šoli, ki pokrivajo področje predloga ali pripombe. V 
kolikor ne ve, na koga se obrniti, mu je na voljo vodja programskega področja, 
ki lahko pomaga pri rešitvi problema oziroma študenta primerno usmeri na-
prej. V kolikor je potrebno, svojo pritožbo študent pisno odda v referat za 
obravnavo na Študijski komisiji. Ta se sestaja vsak mesec. Če s predlagano 
rešitvijo še vedno ni zadovoljen, pa se lahko pisno obrne tudi na direktorico 
šole. Direktorica nato z vsakim posameznikom vodi individualni postopek v 
skladu z naravo problema in obstoječimi internimi in splošnimi pravno-
zakonskimi podlagami.  
Stremimo k spodbujanju pozitivne komunikacije in uspešnega internega 
reševanja problemov, saj verjamemo v moč ustreznega dialoga in skupne 
želje za nenehno izboljševanje dela in življenja na šoli.  




