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SCHWARZWALDSKI MUFFINI  

"Čokoladne tortice s svežino višenj in slastnim okrasom." 

 

Zahtevnost: srednja 

Čas priprave: 15 minut priprave + 25 do 30 minut pečenja  

 

Sestavine: 

(za 12 muffinov in majhen pekač) - mase res pride nekoliko več,  

vendar jo lahko brez problema vlijete v manjši namaščen pekač  

in jo spečete kot pecivo.  Itak je tako okusno, da bo vse zmanjkalo. ;) 

 

Testo: 

200 g vloženih višenj 

3 jajca 

160 g margarine 

140 g bele moke 

20 dag gustina (če ga nimate, ga nadomestite z moko) 

1 pecilni prašek 

1 vanilijev sladkor 

120 g sladkorja 

25 g kakava v prahu 

3-4 žlice soka vloženih višenj  

 

Okras: 

sladka smetana 

1 žlica sladkorja v prahu 

nekaj kapljic vanilijevega izvlečka/ekstrakta 

vložene višnje 

čokoladni greh/čokoladni ostružki/kakav v prahu 

 

Priprava: 

1. Najprej penasto stepite jajca in raztopite maslo ter počakajte, da se nekoliko ohladi. Potem k jajcem primešajte še 

maslo in sladkor. 

2. Masi dodajte še moko, gustin, vanilijev sladkor, pecilni prašek in kakav v prahu. Vse skupaj počasi premešajte ter previ-

dno vmešajte še odcejene višnje. 

3. V modele za muffine nadevajte prtičke proti prijemanju in v vsak model nadevajte maso do 3/4 (med pečenjem se bo 

masa še dvignila). Pecite pribl. 25-30 minut. 

Nikita Holc, študentka izrednega študija 

http://mojakuharija.blogspot.si   

Ne veste, s čim bi za prihajajoče valentinovo pre-

senetili najdražje? Nikita je tokrat pripravila     

recept za sladke muffine. Preizkusite ga. 

 

Tudi vi radi kuhate, pečete in ustvarjate?  

Pišite na knjiznica@vsgt-mb.si in delite vaše    

recepte z nami. 
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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, kaj si želite početi v življenju, je zagotovo 

ena izmed težjih in prinaša številne dvome in negoto-

vost.   

Turizem kot najhitreje rastoča dejavnost ponuja števil-

ne priložnosti in možnosti tako doma kot tudi v tujini. 

VSGT že od samega začetka stremi k odličnosti in ka-

kovosti ter ustvarjanju najboljših pogojev in možnosti 

študija za vse, ki stopate po naši poti skupaj z nami. 

Zavedamo se, da so izkušnje neprecenljive, zato vam 

preko sodelovanja v mednarodnih združenjih omogo-

čamo sodelovanje v mednarodnih projektih, udeležbo 

na tekmovanjih v nacionalnem in mednarodnem meri-

lu, odpira pa se tudi možnost za nadaljevanje študija v 

Sloveniji in na prestižnih šolah v Švici in Luksembur-

gu.     

Šola vam ponuja ogromno možnosti, vi pa ste tisti, ki 

odločate, ali boste ponujeno sprejeli ter vložili trud in 

čas.  

Dobrodošli vsi, ki boste na novo vstopili v naš hram 

gostoljubja, in dobrodošli vsi, ki že soustvarjate našo 

zgodbo. 

mag. Helena Cvikl 
direktorica VSGT Maribor 
 

 
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 na  
knjiznica@vsgt-mb.si ali osebno v prostorih knjižnice. 

 
Knjižnica, 3. nadstropje 
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PRETEKLI DOGODKI 
 
OKTOBER 2016 
WSET SEMINAR  
Od 4. do 7. oktobra je v soorganizaciji evropskega združe-
nja AEHT in vinske šole BELVIN potekal WSET seminar 1. 
stopnje, od 5. do 9. oktobra pa WSET seminar 2. stopnje.  
 

GOSTINSKO-TURISTIČNI ZBOR PRINESEL PRVE MEDALJE 
11. in 12. oktobra je v Radencih potekal že 63. Gostinsko-
turistični zbor Slovenije, kjer so svoje znanje in spretnosti 
pokazali tudi naši študenti in dosegli naslednje uspehe: 
Tjaša Horvat – magic box – zlato odličje (absolutna zmago-
valka); Domen Haložan – magic box – bronasto odličje; Pia 
Senčar – magic box – priznanje; Nejc Črnko – barmanstvo – 
srebrno odličje; Jaka Jan Lubec – barmanstvo – srebrno 
odličje; Tilen Grum – priprava kave – zlato odličje; Katja 
Janžič – priprava kave – srebrno odličje; Matic Gjerkeš - 
tekmovanje o poznavanju slovenskih vin (absolutni zmago-
valcev) – zlato odličje; Klemen Škamlec - tekmovanje o po-
znavanju slovenskih vin – zlato odličje; Matej Robič – tek-
movanje v pripravi jedi pred gosti – zlato odličje; Maja Am-
brož – recepcija – priznanje. Čestitamo vsem študentom!  
 
SREBRNA MEDALJA NA TEKMOVANJU ZA MARIANNE MÜL-
LER AWARD  
Tekmovanju na domačih tleh je sledila preizkušnja na tu-
jem. Od 13. do 16. oktobra je v Yerevanu, v Armeniji, pote-
kala letna konferenca združenja EURHODIP in tekmovanje 
študentov za MARIANNE MÜLLER AWARD 2016. Za tekmo-
vanje je bila v mednarodni konkurenci izbrana tudi naša 
študentka Aleksandra Štruc, ki je osvojila odlično srebrno 
medaljo. Čestitamo!  
 
USPEŠNI TUDI V LONDONU  
Uspešen oktober je zaokrožilo tekmovanje v sklopu letne 
konference evropskega združenja AEHT, ki je potekalo med 
23. in 28. oktobrom 2016. V sklopu strokovnih mednaro-
dnih tekmovanj sta se odlično odrezala naša študenta Alek-
sandra Štruc in Matic Gjerkeš. Matic je osvojil zlato meda-
ljo v poznavanju vina, Aleksandra pa si je priborila bron v 
disciplini poznavanja turistične destinacije.  
 

NOVEMBER 2016 
ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA BREZPOSELNIH 
Zaključek usposabljanja Brezposelni 2016 in podelitev potr-
dil ter pogostitev. 
 
HEDONIZEM PO MARTINOVO 
V Restavraciji Sedem je 10. novembra, na martinovo, pote-
kal vinsko-kulinarični večer pod imenom Hedonizem po 
martinovo. Postregli so jedi, povezane z največjim štajer-
skim praznikom—martinovim, in vina dveh gostujočih vi-
narjev—Guerila iz Vipavske doline in Frešer iz Štajerske. 
 
SPLETNI PORTAL HOSCO SEDAJ DOSTOPEN TUDI NAŠIM 
ŠTUDENTOM 
18. novembra nas je obiskal John Lohr, predstavnik podje-
tja, ki je razvilo spletni portal HOSCO. Brezplačen dostop 
do mreže za iskanje najboljših kariernih priložnosti po vsem  
 
 

svetu je sedaj omogočen študentom VSGT. 
 
USPOSABLJANJE ZA NPK MASER 
18. novembra se je začelo usposabljanje po programu za 
pridobitev naziva NPK MASER. Usposabljanje 11 udeleženk 
je vodil Andrej Valek. 
 
DECEMBER 2016 
VELNEŠKI DAN NA VSGT  
V petek, 2. decembra, je na VSGT potekal velneški dan. 
Študenti študijskega programa Velnes so pripravili projekt z 
naslovom ''V svetu dotika'' in s tem pravo velneško razvaja-
nje – obiskovalci so se najprej razgibali v Minuti za zdravje, 
nato so nekdanje študentke delile svoje izkušnje in zgodbo 
o poslovnem uspehu, na koncu pa so obiskovalci lahko po-
drobneje spoznali moč dotika in se sprostili v vodeni medi-
taciji. Po prijetnem uvodnem delu je sledil prikaz kratkih 
masažnih programov, refleksne masaže dlani in čokoladne-
ga rituala v hamamu.  
 
GURME XMAS STREET FIGHT NA CAFOVI 
22. in 23. decembra je na Cafovi ulici v Mariboru potekal 
pravi kulinarični spopad. 5 ekip študentov je tekmovalo v 
pripravi najbolj dinamične in najokusnejše božične stojnice. 
 
JANUAR 2017 
ERASMUS+ DAN NA VSGT MARIBOR 
24. januarja smo na VSGT Maribor organizirali tradicionalni 
Erasmus+ dan, ki je bil namenjen promociji strokovne prak-
se v tujini. Letos smo gostili gostje iz podjetij Falkensteiner 
Hotels & Residences in Kempinski Hotel Adriatic iz Hrvaške, 
ki so predstavile njihova podjetja. Študenti, ki so bili na 
strokovni praksi v tujini v študijskem letu 2015/2016, so 
pripravili kratke predstavitve njihovih izkušenj in na koncu 
prejeli še certifikate. Po dogodku so imeli študenti tudi en-
kratno priložnost razgovora z gostjami o opravljanju stro-
kovne prakse v njihovih hotelih.  
 

NAPOVEDNIK 
 
 
TEKMOVANJE EMCUP V  
MAASTRICHTU 
12. in 13. februar 2017 

 
TEKMOVANJE BIG MASTER 
COOKING CUP 
Marec 2017 

 
AMBASADOR GOSTOLJUBJA 
April 2017 

 
TEKMOVANJE BARTOLOMEO SCAPPI 
April 2017 

 
PODELITEV DIPLOM 
Maj/junij 2017 
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FOTO UTRINKI 
… ker s fotografijo spomini ostanejo živi. 

 

WSET SEMINAR NA VSGT MARIBOR 

 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor je 
aktivna članica evropskega združenja hotelskih in turistič-
nih šol AEHT vse od njene ustanovitve. V soorganizaciji 
združenja AEHT in v sodelovanju z vinsko šolo BELVIN smo 
v oktobru na VSGT organizirali WSET seminar 1. in 2. stop-
nje. Seminar 1. stopnje je potekal od 4. do 7. oktobra, 2. 
stopnje pa od 5. do 9. oktobra.  
 
Wine & Spirit Education Trust (WSET) je bil ustanovljen 
leta 1969 v Londonu. Njegova glavna dejavnost je organ-
iziranje tečajev in izpitov na področju vin. Na koncu semi-
narja udeleženci pišejo test in če ga uspešno opravijo, 
prejmejo mednarodno priznan certifikat.  
 
WSET seminarja 1. stopnje se je udeležilo 11 udeležencev 
iz Latvije, Portugalske, Španije, Hrvaške in Slovenije. Semi-
narja 2. stopnje pa se je udeležilo 9 udeležencev iz Portu-
galske, Latvije in Slovenije. Predavanja je izvedel Robert 
Gorjak, mednarodno priznan vinski strokovnjak. 
 
Za udeležence smo pripravili zanimiv program, v okviru 
katerega so si udeleženci seminarja 1. stopnje ogledali 
znano slovensko vinsko klet Dveri-Pax in eno naj-
prestižnejših družinskih vinskih kleti na avstrijskem 
Štajerskem Weingut Erich & Walter Polz, kjer jih je družina 
Polz pogostila in pripravila degustacijo in pokušino vin. 
Udeleženci 2. stopnje pa so obiskali vinsko klet Tement v 
Avstriji. Veseli smo, da lahko v sodelovanju z mednarod-
nim združenjem AEHT organiziramo WSET seminar in 
upamo, da bomo v prihodnje lahko sodelovali pri še več 
projektih. 

Udeleženci so zbrano in z zanimanjem poslušali Roberta Gorjaka. 

Slika levo: na obisku vinske kleti Dveri-Pax 

Slika desno: certifikate je skupaj z direktorico mag. Heleno Cvikl podelje-

val tudi župan dr, Andrej Fištravec 

Študenti z doseženimi medaljami v letu 2016 

Udeleženci WSET seminarja na večerji v  
Restavraciji  Sedem 

Razgibavanje pod vodstvom  
Predavateljice Tatjane Klakočar 

Udeleženci WSET seminarja na     
ogledu vinske kleti 

Chef Kristjan Anderlič pri usposab-
ljanju udeleženk programa za brez-
poselne 

Suveren nastop Matica Gjerkeša 

Študenti, ki so v letu 2016 opravljali 
praktično izobraževanje v tujini 

Študenti VSGT med nastopom ob 20 
letnici  Skupnosti višjih strokovnih 
šol 

Odlična Sara Hercog med  
nastopom na VSGT furi 
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NA GOSTINSKO-TURISTIČNI ZBOR  
SLOVENIJE PO PRVE MEDALJE  

 

Novo študijsko leto so zaznamovali novi uspehi študentov 
VSGT. 11. in 12. oktobra je v Radencih potekal že 63. 
Gostinsko-turistični zbor Slovenije, kjer so svoje znanje in 
spretnosti preverjali tudi naši študenti, in sicer v naslednjih 
disciplinah: magic box, barmanstvo, priprava kave, pozna-
vanje slovenskih vin, priprava jedi pred gosti in recepcija. V 
disciplini magic box je Tjaša Horvat pometla s konkurenco 
in dosegla zlato medaljo ter tako postala absolutna zmago-
valka, Domen Haložan pa je osvojil bronasto medaljo. V 
barmanstvu sta Nejc Črnko in Jaka Jan Lubec dosegla sre-
brno medaljo, v disciplini priprave kave je Tilen Grum do-
segel zlato medaljo, Katja Janžič pa srebrno. V poznavanju 
slovenskih vin je dosegel zlato medaljo in postal absolutni 
zmagovalec Matic Gjerkeš, uspeh je dopolnil Klemen 
Škamlec prav tako z zlato medaljo. V pripravi jedi pred 
gosti je Matej Robič dosegel zlato medaljo. Omeniti je po-
trebno, da gre za tekmovanja na državni ravni in da so vsa 
tekmovanja potekala med profesionalci, zato je skupen 
uspeh vseh nastopajočih še toliko pomembnejši. Čestitamo 
vsem študentom! 

 

Kaj o osvojeni medalji meni Tjaša? 
''Za tekmovanje GTZ sem se odločila, ker mi je bil izziv; pri-

dobila sem nova znanja in z osvojeno medaljo obenem po-

trditev, da sem na dobri poti v delu v kuhinji. Tekmovala 

sem v disciplini priprava jedi po naročilu - Magic box. V 30 

minutah smo morali pripraviti glavno jed. Izžrebali smo tri 

glavne sestavine, dodali svoje, nato smo napisali recepturo 

in skuhali jed, ki smo jo predstavili sodnikom. Za glavne 

sestavine sem dobila goveje meso - ramsteak, kvinojo in 

špinačo. Ramsteak sem najprej marinirala s soljo, poprom 

in z gorčico ter ga nato popekla. Iz kvinoje sem naredila 

zelenjavno rižoto, špinačo pa sem sotirala na olivnem olju s 

česnom. Na tekmovanje smo se pripravljali pod mentor-

stvom predavateljice Mojce Polak na podoben način, kot je 

potekalo tekmovanje: dobili smo tri sestavine in potem 

skuhali jed, ki jo je mentorica ocenila in nam podala mne-

nje. Moji načrti za prihodnost pa so, da se bom še naprej  

 

 

izobraževala, pridobivala nova znanja in izkušnje na podro-
čju kuharstva, ki jih bom, upam da, enkrat v življenju tudi 
unovčila in osvojila.'' 
 

Tjaša Horvat, študentka 2. letnika študijskega programa 
Gostinstvo in turizem 

V YEREVAN PO SREBRO   
 

Tekmovanju na domačih tleh je sledilo zahtevno tekmova-
nje v močni konkurenci študentov najboljših šol Evrope. 
Mednarodno združenje vodilnih hotelirskih šol EURHODIP 
vsako leto prireja letno konferenco združenja, ki je letos 
potekala od 13. do 16. oktobra v Yerevanu, v Armeniji. V 
okviru konference je potekalo tudi tekmovanje študentov 
za MARIANNE MÜLLER AWARD. Dogodka sta se udeležili 
direktorica mag. Helena Cvikl in študentka Aleksandra 
Štruc.  
 

Letošnja konferenca je nosila naslov Tourism education: 
moving to new destinations. Dogodek, ki ga vsako leto 
gosti druga država, je trajal pet dni. Študenti so prispeli v 
konferenčno mesto že dan pred uradnim začetkom, da so 
se razvrstili v tekmovalne skupine. Predstavniki izvršilnega 
predsedstva združenja so se zbrali na redni letni seji, na 
kateri je aktivno sodelovala tudi direktorica VSGT mag. 
Helena Cvikl, ki opravlja funkcijo podpredsednice tega 
mednarodnega združenja. 
 

Komisija od tekmovalcev zahteva, da se z inovativnim pri-
stopom, kreativnostjo in s sposobnostjo dobrega sodelova-
nja v mednarodni ekipi, učinkovito lotijo projektnega dela, 
ki temelji na rešitvi problema in ponudijo strokovno, inova-
tivno in kreativno rešitev s trajnostno noto.  
 

Devet finalistov so na podlagi žreba razdelili v skupine raz-
ličnih narodnosti. Študentka Aleksandra Štruc je izžrebala 
skupino, v kateri sta bili študentka iz Pakistana in študent iz 
Portugalske. Naloga skupine je bila poiskati rešitev za 
uspešen poslovni hotel, ki se sooča z izzivom, kako pridobi-
ti kvalificiran kader in vzpostaviti delavcem prijazno okolje. 
 

Na podlagi podane rešitve in predstavitve le-te pred med-
narodno komisijo in ostalo javnostjo je skupina s študentko  

ODLIČEN ZAČETEK NOVEGA ŠTUDIJSKEGA LETA 

Nasmejana Tjaša Horvat—zasluženo najboljša. 

Ponosna Katja Janžič in Tilen Grum  Zlata Matic Gjerkeš in Klemen Škamlec 



7 

 

 

 

 VSGT Maribor Aleksandro Štruc osvojila odlično srebrno 
medaljo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kako je Aleksandra doživljala tekmovanje? 
''Januar je tak čas, ko se običajno oziramo v preteklo leto, 
brskamo po spominih na vse, kar je bilo dobrega. Za mene 
to zagotovo predstavlja oktober 2016. Začel se je s tekmo-
vanjem  za Marianne Müller Award v Armeniji in po zgolj 
nekaj prostih dnevih nadaljeval z udeležbo na AEHT tekmo-
vanju v Veliki Britaniji. 
 

Na Marianne Müller Award, v organizaciji mednarodnega 
združenja vodilnih hotelirskih šol EURHODIP, sem se odpra-
vila sama; v armenski prestolnici Yerevan pa se mi je na-
slednji dan pridružila direktorica VSGT, mag. Helena Cvikl. 
To tekmovanje je spremljevalni program vsakoletne konfe-
rence, s katerim so želeli k sodelovanju povabiti tudi štu-
dente. Težji del tega tekmovanja je tako predstavljal 
predizbor, saj nas je tekmovalo le 9 študentov. To leto smo 
bili izbrani iz Francije, Španije, Portugalske, Armenije, Ka-
zahstana, Rusije, Pakistana in Slovenije. Tam so nas nato 
razdelili v tri skupine, saj je bilo pomembno timsko delo. 
Moja sotekmovalca sta bila Portugalec in Pakistanka. Vse 
skupine smo dobile isti problem, ki smo ga morale v osmih 
urah razdelati, podati konkretne predloge ter projekt pred-
staviti na konferenci; letos je bila naloga iz področja 
“Human resources” v večjem, štiri zvezdičnem hotelu. 
Osvojili smo odlično srebrno medaljo.'' 
 

Aleksandra Štruc, študentka 2. letnika programa Gostin-
stvo in turizem 
 
 

LONDON JE VSGT MARIBOR PRINESEL  
ŠE DVE MEDALJI 

 

Izjemno uspešen mesec oktober smo na VSGT zaokrožili z 
udeležbo na še enem mednarodnem tekmovanju. Od 23. 
do 28. oktobra je v Londonu potekala konferenca evrop-
skega združenja hotelskih in turističnih šol AEHT, kjer se je 
srečalo več kot 500 direktorjev, mentorjev in študentov iz 
vodilnih evropskih hotelirskih in turističnih šol.  
AEHT je evropsko združenje 340 hotelirskih in turističnih  
 
 

šol iz 44 evropskih držav. Cilj združenja je povezovanje in 
komunikacija med evropskimi hoteli in turističnimi šolami, 
spodbujanje izmenjav med študenti in učitelji ter promoci-
ja turizma v evropskem prostoru z organiziranjem medna-
rodnih seminarjev, konferenc, projektov in tekmovanj.  
 
V sklopu strokovnih tekmovanj sta se odlično odrezala štu-
denta Matic Gjerkeš, ki je osvojil zlato medaljo v poznava-
nju vina, in Aleksandra Štruc, ki je osvojila bronasto meda-
ljo v poznavanju turistične destinacije. Priznanje sta v disci-
plinah hotelski management in slaščičarstvo prejela Nejc 
Črnko in Tim Šrumpf. Posebnost tekmovanj v sklopu AEHT 
konference je, da vsi tekmujejo v mednarodnih skupinah s 
kolegi, ki jih predhodno niso poznali, zaradi česar je tekmo-
valni izziv toliko večji. 
 

''Vsi slovenski študenti, tudi tisti, ki ne dosežejo medalje, 
saj je včasih odvisno tudi od tega, s kom so študenti v sku-
pini, so po mojem mnenju pokazali veliko mero truda, krea-
tivnosti in so dosegli zavidljiv uspeh. Veliko članov ocenje-
valnih komisij vedno znova poudarja, da so slovenski štu-
denti na splošno zelo prizadevni in uspešni. Prepričana 
sem, da so morali pred uvrstitvijo na tekmovanje pokazati 
določeno mero truda, znanja in strokovnosti, da so dobili to 
možnost. Če bi uspešnost šteli in merili po številu šol, ki se 
udeležujejo tekmovanja, in po številu nagrad, ki jih doseže-
jo, bi bila Slovenija zagotovo med najuspešnejšimi, če ne 
celo na prvem mestu. Zato iskrene čestitke vsem sloven-
skim šolam, študentom in mentorjem, ki se udeležujejo 
tega tekmovanja,'' dodaja direktorica VSGT mag. Helena 
Cvikl, članica izvršnega predsedstva evropskega združenja 
hotelskih in turističnih šol AEHT. 
 
Sodelovanje na mednarodnih dogodkih je izjemna prilož-
nost, da študenti uporabijo svoje znanje in izkušnje na 
praktični način ter predstavljajo sebe in šolo na mednaro-
dni ravni, hkrati pa imajo možnost spoznati ljudi iz mnogih 
držav sveta in navezati nove poslovne stike ter prijatelj-
stva. 

Aleksandro smo vprašali še o izzivu, ki jo je čakal na tem 
tekmovanju. 
''V Londonu me je čakal povsem nov izziv. Tokrat sem tek-
movala na področju “turistična destinacija”, ki je ena iz-
med panog na AEHT tekmovanju. Gre za podoben princip  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Direktorica VSGT mag. Helena Cvikl se skupaj s študentko Aleksandro 

Štruc veseli izjemnega uspeha. 

(Od leve) predavatelj David Vasiljevič, študenta Nejc Črnko in Matic       

Gjerkeš, direktorica VSGT mag. Helenca Cvikl, študentka Aleksandra Štruc, 

predavateljica Mojca Polak 



8 

kot Marianne Müller Award; med sabo smo tekmovale 
skupine po trije študenti. Tukaj sem bila dodeljena v  skupi-
no s Hrvatom in Nizozemko. Pripraviti smo morali dinamič-
no predstavitev turističnega predela Londona v razvoju— 

The Docklands Area. V konkurenci približno desetih skupin 
smo osvojili bronasto medaljo. Vsem bodočim študentom 
privoščim in želim, da izkoristijo takšne medkulturno boga-
te izkušnje, ki nas obogatijo.'' 
 
Aleksandra Štruc, študentka 2. letnika programa Gostin-
stvo in turizem 
 
O tekmovanju smo se pogovarjali tudi z Maticem Gjer-
kešem, študentom, ki je osvojil kar dve zlati medalji. 
 
Kako potekajo priprave na takšno tekmovanje in kakšni so 
občutki na samem tekmovanju? 
''Priprave na tekmovanje so bile v veliki večini posvečene 
teoriji in res dobremu znanju o vinih, da ne bi bilo težav pri 
teoretičnem delu in pri vprašanjih s strani komisije. Ker 
sem že veliko pred tekmovanjem opravil vinski tečaj WSET 
2. stopnje, nisem imel težav z okušanjem in opisom vin. 
Sem pa zato zadnje dni pred odhodom na obe tekmovanji 
vadil praktične stvari, kot so odpiranje penečega vina, de-
kantiranje vina in seveda pravilno postrežbo komisije. Po-
strežba na tekmovanju se zelo razlikuje od ''normalne'' 
postrežbe, ker moraš paziti na veliko stvari, ki dodajo točke 
tvoji eleganci in dobri postrežbi. Sodniki v komisiji so tam 
zato, da iščejo te napake, medtem ko običajen gost po 
navadi raje uživa v postrežbi in ne išče morebitne napake, 
zato je težavnost postrežbe drugačna. Trema je bila na 
tekmovanju vsekakor prisotna; če sem iskren, je bila pri 
meni že na vajah, ker sem nekako razmišljal, kot da sem že 
na tekmovanju in tudi mentorja sta me ocenjevala, zato je 
bilo malce več pritiska. Čeprav pred gosti v restavraciji oz. 
med delom v strežbi nimam treme, sem jo na tekmovanju 
imel, ker se vseeno zavedaš, da lahko hitro kaj narediš na-
robe in te lahko to stane medalje oz. dobre uvrstitve. Do-
bre uvrstitve pa si vedno želiš, saj si na tekmovanju zato, 
da se čim bolje odrežeš, čeprav ti izkušnje, ki jih dobiš, tudi 
veliko pomenijo.'' 
 
Kaj vam pomenita osvojeni medalji?  
''Osvojeni medalji mi pomenita veliko. Prva na GTZ v Ra-
dencih zato, ker je bilo to moje prvo tekmovanje med pro-
fesionalci, ki so imeli veliko več izkušenj kot jaz. To, da sem 
na koncu osvojil zlato medaljo, me je malce presenetilo, saj 
nisem pričakoval zmage, kaj šele zmage s samo 2 izgublje-
nima točkama. Druga medalja v Londonu pa je spet zgod-
ba zase. Tekmovanje poteka v paru, zato rabiš malo sreče, 
da dobiš dobrega sotekmovalca; čeprav bi naj bili vsi dobri, 
se hitro najde kakšna ovira v jeziku, znanju … Jaz sem imel 
srečo in sem dobil zelo dobro sotekmovalko, s katero sva 
se super razumela. Tekmovanje je veliko bolj zahtevno, kot 
tisto na GTZ. Že teoretičnega dela je veliko več in moraš 
res poznati svetovna vina, sire in spajanje hrane in vina. 
Potem pa sledi še postrežba penečega vina in dekantiranje 
rdečega vina pred 3-člansko komisijo. Zato je bila zlata 
medalja zame veliko presenečenje, saj je prav tako nisem 
pričakoval, ker je bila konkurenca velika.''  
 
 

Kako sta potekali tekmovanji? 
''Tekmovanje v Radencih je bilo sestavljeno iz teoretičnega 
dela (enourni test o poznavanju vin), potem je sledilo odpi-
ranje in natakanje penine (90 sekund časa za odpreti in 
enakomerno naliti v 8 kozarcev), spajanje vina in značilnih 
prigrizkov za regijo in na koncu postrežba izžrebanega vina 
komisiji. Tekmovanje v Londonu pa je bilo sestavljeno iz 
prostega spisa (znanje o vinih in kulinariki Velike Britanije), 
izpita (znanje o vinih sveta), degustacije (pokušanje vina, 
njegov opis in priporočilo hrane k vinu), degustacija sira in 
treh vin (katero vino se najbolje spaja s sirom) in postrežba 

penečega vina in de-
kantiranje rdečega 
vina.'' 
 
Kakšne načrte imate 
za prihodnost? 
''Glede prihodnosti, 
pa iskreno še ne vem 
točno. Idej imam 
ogromno, le uresničiti 
jih moram. Vsekakor 
pa želim nadaljevati 
delo z vini doma in 
tam nadgrajevati 
zgodbo, ki jo peljemo 
skupaj z družino.''  
 

 
 

 
BODO ŠTUDENTI VSGT TUDI TOKRAT MED 

NAJBOLJŠIMI TREMI? 
 
 
WANTED VSGT FEBRUARJA NA TEKMOVA-
NJE EMCUP V MAASTRICHT 
 

Kaj je EMCup? 
 
EMCup je tekmovanje med  izbranimi najboljšimi evropski-
mi šolami za gostinstvo in turizem. Ciljna publika tekmova-
nja so »jaz si upam« študenti, torej tisti, ki se ne bojijo iz-
stopati iz večine in pokažejo pogum z veliko mero predano-
sti. S tem tekmovanjem dobijo študenti priložnost, da pri-
nesejo spremembe, vizije in nove ideje ter s tem svež pri-
stop do resničnih življenjskih tem. Glavni namen tekmova-
nja EMCup je graditi dolgoročne vezi, pridobiti izkušnje iz 
prve roke, širiti obzorja za izobrazbo, graditi mostove med 
šolami in podjetji ter se povezati z mladimi delavci v tej 
industriji. 
 

Letošnja tema tekmovanja je »Catch me if you can! Stay in 
love«. Zakaj? - Ker mi, milenijci, pripomoremo k razvoju in 
vnašamo nove ideje v podjetja, ki pa se na vso moč trudijo, 
da bi nas pridobili. Vsi si nas želijo v svojem kolektivu.  
Torej, smo iskani … smo WANTED! 

Matic Gjerkeš s sotekmovalko na podelitvi medalj 
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Kdo predstavlja skupino WANTED? 
 
Smo ekipa petih študentov: Jure Golež, Vito Zakrajšek in 
Tilen Horvat iz prvega letnika in še ženski del ekipe, to sta 
Lucija Snežič in Nikita Holc iz drugega letnika izobraževa-
nja. Prihajamo iz tako imenovane milenijske generacije oz. 
generacije Y (generacije rojene med 1980 in 2000). Ker smo 
milenijci zelo inovativni in ustvarjalni ljudje in nam hitre 
spremembe niso tuje, smo zelo zaželeni kot delavci v 
gostinstvu in turizmu.   

 
V sklopu tekmovanja moramo opravljati različne naloge, ki 
se sproti ocenjujejo in preverjajo. Tako smo do sedaj opra-
vili že naslednje naloge: 
- napisali smo strokovni članek (Academic paper), 
- posneli promo video, 
- posneli promo fotografijo, 
- izdelali smo lasten CGP (grafično podobo znamke WAN-
TED), 
- se promovirali preko socialnih omrežij, 
- priredili promocijski ''Afterwork party'', 
- promovirali smo šolske dogodke, 
- reševali smo test osebnostne mape—gre za razvrščanje 
ljudi v 16 behaviorističnih stilov in posledično je to orodje 
za pomoč pri delu s kadri (MapsTell), 
- sedaj in v nadaljevanju pa se intenzivno pripravljamo na 
glavno debato, ki bo potekala v Maastrichtu. 
 
Držite pesti, da nam bo 12. in 13. februarja uspelo! 
 
Nikita Holc, študentka 2. letnika izrednega študija 
 

 
 

VELNEŠKI DAN NA VSGT MARIBOR  
 
“Roka je organ nad organi, orodje nad orodji.” (Aristotel) 
 
V petek, 2. decembra, je na VSGT potekal velneški dan. 
Študenti študijskega programa Velnes so pripravili projekt 
z naslovom ''V svetu dotika'' in s tem pravo velneško razva-
janje – obiskovalci so se najprej razgibali v Minuti za zdrav-  
 

 je, ki jo je vodila predavateljica Tatjana Klakočar. Nato so 
nekdanje študentke delile svoje izkušnje in zgodbo o po-
slovnem uspehu, na koncu pa so obiskovalci lahko podrob-
neje spoznali moč dotika in se sprostili v vodeni meditaciji. 
Po prijetnem uvodnem delu je sledil prikaz kratkih masaž-
nih programov, refleksne masaže dlani in čokoladnega ritu-
ala v hamamu. 

MOČ DOTIKA 
 

Dotik je energija, ki se prenaša iz človeka na človeka. 
 

»Ali ste se danes, morda ta teden, že koga dotaknili? Ste 
jim namenili iskren pogled, pristen nasmeh, lepo besedo ali 

pa iskren stisk roke?« 
 

Ustavite se za trenutek in razmislite. 
 

»Sem ta teden že objel  mamo in ji pokazal malo ljubezni in 
hvaležnosti? Sem namenil danes mojim prijateljem kakšno 

lepo besedo?« 
 

 

Naš svet postaja svet intelekta. Velikokrat pozabimo na 
svoje telo, čute, čustva. Vse to pa pravzaprav določa naše 
bistvo; to je naša identiteta. 
 

Avtorici ideje vas želiva spomniti, da je dotik govorica srca. 
Dotik je pomemben, saj je ena od prvih izkušenj komunici-
ranja dojenčka, ki pride na svet, in kot taka ostaja tudi ena 
od osnovnih človekovih potreb. Zakaj na to kot odrasli po-
zabimo? Smo resnično postali generacija, ki dotik pozna 
zgolj kot besedo in ne kot dejanje? Potreba po dotiku in 
bližini je namreč večna. Ne glede na vašo starost boste ve-
dno imeli, če ne drugega, vsaj potrebo po objemu in občut-
ku sprejetosti ter ljubljenosti. 

(v smeri urinega kazalca, spodaj 

levo) Jure Golež, študent 1. letni-

ka, Lucija Snežič, študentka 2. 

letnika, Tilen Horvat, študent 1. 

letnika, Nikita Holc, študentka 2. 

letnika, in Vito Zakrajšek Čahuk, 

študent 1. letnika 
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Na VSGT Maribor na študijskem programu Velnes je dotik 
združil najine misli in moči, saj sva hitro ugotovili, da o moči 
dotika ne govorimo samo v zasebnem življenju, ampak je 
prisoten v zdravstvu, kozmetični dejavnosti, domu starost-
nikov … vsepovsod, kjer smo v stiku z ljudmi.  
 
V današnjem času je želja po dobrem počutju, zdravju in 
lepoti privedla do naraščanja ponudnikov z velneškimi stori-
tvami. S tem se moramo zavedati, da mora biti naša stran-
ka prijetno presenečena, dobiti in doživeti mora nekaj, 
česar ni pričakovala. Nenazadnje velnes ni samo bazen, 
savna, masaže, ampak je neizpeta zgodba, ki nima meja.  
 
Pri tem pa ne smemo pozabiti na zelo pomembno stvar - 
vse nas. Kajti vsi delamo s svojo energijo, vsi sevamo svojo 
energijo in to je tisto, v čemer nas nihče ne more kopirati. 
Čuti se v rokah, kadar smo prisotni; čuti se v dotiku, kadar 
delamo s srcem. In s tem dotikom se predstavljamo svetu, v 
katerem delujemo. S tem dotikom si ustvarjamo našo pri-
hodnost. 
 
»Vsak vaš dotik je vaša prezentacija.« 
Zato poskrbimo, da bodo naši redki trenutki, ki jih preživi-
mo drug z drugim, kakovostni, polni ljubezni in DOTIKOV.       
 
Nika Artelj in Anja Žvirc, študentki 1. letnika študijskega 
programa Velnes 

 

 

 
USPOSABLJANJE ZA NPK MASER 
 
Na VSGT smo uspešno usposobili prvo skupino, ki se je us-
posabljala po programu za pridobitev naziva NPK maser. 11 
študentk je znanje in spretnosti pridobivalo na šestih sreča-
njih z izvajalcem usposabljanja g. Andrejem Valekom in 
tekom dveh vikendov intenzivnega usposabljanja na šoli. 
Študentke so pokazale izjemno navdušenje in se veselijo 
dodatnih usposabljanj, ki jim bodo omogočila pridobitev 
povsem novih znanj s področja masaž. Vsem želimo veliko 
uspehov in zadovoljstva ob uporabi pridobljenega znanja. 
 
 

 
 
 

Vtise iz usposabljanja je z nami delila udeleženka usposab-
ljanja študentka Nika Artelj. 
 
Meseca novembra in decembra je potekalo usposabljanje 
za pridobitev NPK maser/maserka, ki se ga je udeležilo 11 
študentk VSGT Maribor. Naš mentor, ki nam je podal tako 
teoretično kot praktično znanje, je bil g. Andrej Valek, vse 
skupaj pa je bilo skrbno nadzorovano pod vodstvom mag. 
Nataše Artič. 
 
Moja pričakovanja glede mentorstva so bila več kot odlično 
izpolnjena, saj mi je bil pristop g. Andreja zelo všeč. Poleg  
tega sem bila zadovoljna še z vsemi informacijami in zna-
njem, ki nam ga je podal med usposabljanjem.  
 
Ker smo študentke prihajale iz različnih srednjih šol, smo 
nekatere že imele nekaj predznanja, medtem ko druge nič. 
Tudi razlogi udeleženk, zakaj smo se udeležile usposablja-
nja, so se nekoliko razlikovali - od tega, da lahko s pridoblje-
nim znanjem delamo v družinskem podjetju, pa vse do dej-
stva, da si s tečajem pridobimo večji spekter znanja in s tem 
večje možnosti nadaljnje zaposlitve. 
 
Naše prvo izobraževanje je potekalo od 18. do 20. novem-
bra. V tem vikendu smo najprej podrobneje spoznale zgodo-
vino masaže, masažne prijeme, pripravo okolja, opremo, 
sredstva, kontraindikacije in učinke klasične masaže, samo 
pripravo maserja ter anatomijo telesa. Po teoretičnem delu 
pa smo se lotili tudi samega učenja izvajanja masaže. 

V drugem delu, ki je potekal od 2. do 4. decembra, smo se 
poleg našega dosedanjega znanja, ki smo ga morale samo 
še piliti, naučile tudi, s kakšnimi prijemi pristopimo k 
»vozličkom« ter nekaj distalnih akupresurnih točk. 
Na koncu našega usposabljanja smo vse udeleženke opravi-
le še izpit, ki je temeljil na podlagi teoretičnega dela in izva-
janja masaže. 
 
Zagotovo lahko v imenu vseh udeleženk rečem, da je to us-
posabljanje naredilo na nas velik vtis in nam bo ostalo v 
lepem spominu.  
 
Nika Artelj, študentka 1. letnika študijskega programa Vel-
nes 
 

NOVO V KNJIŽNICI VSGT: 

 

DOTIK, Znanost dlani, srca in uma  

(David J. Linden) 

 

 

 

 

DOTIK TTOUCH, zate in zame  

(Linda Tellington—Jones, M. Cecilia 

Wendler)  

Udeleženke usposabljanja s prejetimi certifikati. 
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Da bi pričarali delček tega drugačnega življenja, smo na 
VSGT Maribor 22. in 23. decembra 2016 organizirali božično 
ulico kulinaričnih okusov, v okviru katere je potekalo dvo-
dnevno ulično kulinarično tekmovanje GURME XMAS STRE-
ET FIGHT, ki je v ulico privabilo številne obiskovalce. Ekipe, 
ki so tekmovale, so svojo kreativnost pokazale že pri izbiri 
imena ekipe: 
 
- Sladki božički: 
 
   (od leve) 
   David Zorko 
   Lara Drevenšek 
   Tim Psarn 
    
 
 
 
- Sneguljčica &  
   sedem palčkov  
   
   (od leve) 
   Tomaž Ferk 
   Gabrijela Maruh 
   Drago Kajtna 
 
 
 
- Koroško-štajerska  
   naveza 
    
   (od leve) 
   Klemen Skitek  
   Primož Hodnik  
   Manuela Razboršek 
 
 

 
 

 

 

- Zimski škratje 
    
   (od leve) 
   Jaka Jan Lubec 
   Aljaž Rozin 
   Rebeka Marin  
   Zadravec 
 
 
 
 
- Science Wurst 
 
   (od leve) 
   Luka Finžgar 
   Tilen Grum 
   Uroš Verhovnik 
 
 
 
 
 
Izziv tekmovalnih ekip je bil pripraviti in izvesti najokusnej-
šo in najbolj dinamično božično stojnico, kar pa v zimskem 
mrazu, ki je vztrajal oba dneva, ni bila enostavna naloga. 
Tekmovalne ekipe je pri sestavi in pripravi ponudbe vodila 
zavest o pomembnosti lokalne kulinarike in lokalnih sesta-
vin; tako so z naborom sestavin ali tehnik prepoznavno 
predstavljali štajerske kmetijske in kulinarične pridelke ter 
prehransko kulturo Maribora in regije. 22. decembra se je 
pomerilo vseh 5 ekip, ki so pripravile po eno jed in eno 
pijačo. Številni obiskovalci, ki jih je privabilo zanimivo do-
gajanje, so morali za okušanje ponudbe kupiti kupon in ga 
unovčiti pri izbrani ekipi.  

Tri ekipe, ki so prodale največ kuponov, so se uvrstile v 
finalni dan tekmovanja, 23. decembra, kjer so se morale 
domisliti in pripraviti povsem nove ponudbe—nove jedi in 
pijače. Kar težka naloga, vendar našim ambicioznim in kre-
ativnim študentom to ni povzročalo preglavic. Ekipe Snegu-  
 

 
 

KULINARIČNI SPOPAD NA CAFOVI 

Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT) smo nadvse uspešno leto 2016 zaključili v velikem slogu. 
Praznični čas nas je spodbudil k obuditvi spomina na Cafovo ulico iz preteklosti. Pri raziskovanju zgodovine okoliških stavb 
smo med drugim odkrili, da je na mestu današnjega sodišča, na vogalu Cafove in Partizanske, stal hotel in kavarna Zur 
Stadt Wien. Hotel je zajemal tudi prostor današnje VSGT, na začetku 20. stoletja pa je bil v vrtno dvorano hotela umeščen 
prvi mariborski kino. Leta 1919 se je takratna Hammerling Gasse preimenovala v Cafovo ulico. 

Foto utrip: (levo) dekoracija in ponudba božične stojnice, (desno) zado-

voljni obiskovalci 

Pogled na živahno in barvito Cafovo ulico. 
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ljčica & sedem palčkov, Zimski škratje in Sladki božički so 
se pomerile v finalu, kjer je o zmagovalcu ponovno odloča-
lo število prodanih kuponov. Študenti so se borili do konca, 
vendar je na koncu lahko bil le en zmagovalec. Po štetju 
prodanih kuponov je sledila razglasitev rezultatov. Tretje 
mesto so zasedli Zimski škratje, drugo mesto so si priborili 
Sladki božički, na prvo mesto pa je suvereno zakorakala 
ekipa Sneguljčica & sedem palčkov.  
 
Kaj so o tekmovanju in zmagi povedali zmagovalni palčki in 
Sneguljčica, pa si preberite v spodnjem prispevku. 

Dobili smo novo šolo, z njo pa tudi nove projekte. Eden iz-
med projektov je bila tudi organizacija tekmovanja GURME 
XMAS STREET FIGHT. Organizatorji so povabili na tekmova-
nje vse diplomante VSGT, bodoče diplomante in študente 
VSGT. 
 

Zaradi naših želj po premagovanju izzivov smo se združili v 
tričlansko ekipo s timskim duhom. Ekipi smo dali ime Sne-
guljčica & sedem palčkov. Sneguljčica Gabrijela Maroh ter 
dva palčka Tomaž Ferk in Drago Kajtna smo delali na 
GURME XMAS STREET FIGHT-u, pet palčkov pa je zaradi 
mrazu ostalo doma ob vročem kaminu. Ker smo pri vseh 
diplomantih VSGT videli močno konkurenco, smo tudi mi 
morali dati vse od sebe. Sestankovali smo in združevali ide-
je. Razdelili smo si vloge, naloge, odgovornosti in tako je 
vsak poskrbel za svoj maksimum na dogodku. Gabrijela je 
bila zadolžena za animacijo in dekoracijo stojnice. Tomaž je 
poskrbel za odličen izbor zimskih pijač, kot so Gozdni Joža 
(hruškov sok, sok jurke, medeno žganje, viljamovka) in vro-
ča čokolada (s peno mandarine, kardamomom, cherry-
jem). Drago pa je obračal nož, kuhalnico in lonce. Prvi dan 
smo pripravili jufko kebab (ajdova tortilja, jagenjček pečen 
na odprtem ognju, jagenjčkova omaka, solata korenaste 
zelenjave, pečeni jurčki), drugi dan pa telečji priželjc (njoki z 
jedilnim ogljem, pena tartufa, krema buče, priželjc ovit v 
svinjsko mreno ter pečen na odprtem ognju). Na dan do-
godka smo začeli razburljivo, kadilo se je tako izpod naših 
rok kot iz naših ust. Mrazu smo pokazali naše zobe. Okrasili  

smo stojnico, pripravili vse potrebno za izdajo pijače in hra-
ne. Goste smo pritegnili z vonjem žara ter našo pozitivno 
energijo. Začutili smo, da smo konkurenčni, in prvi dan po 
močnem boju z ostalimi ekipami zmagali z največ prodani-
mi kupončki. Ker nismo predvidevali napredovanja, nismo 
imeli priprave za naslednji dan. Čakala nas je dolga noč. Ob 
dobrem vzdušju nam ni bilo težko drugi dan ponuditi 
gostom naših delikates. Ponudili smo jim nevsakdanji izbor 
teletine, ki ga mnogi še ne poznajo, privlačne okuse, ki so 
pritegnili mnogo obiskovalcev. Z našo posebnostjo smo 
suvereno zmagali.  

Zahvalili bi se vsem gostom, ki so nas podpirali, in vsem 
sodelujočim ekipam za okusno pripravljeno hrano in pijačo. 
Želimo si, da bi v prihodnje dogodek zaznamoval štajersko 
ulično prehrano ter postal odmeven po vsej Sloveniji z več 
sodelujočimi ekipami, ki bi s svojimi kreativnimi izvedbami 
ulične prehrane zadovoljile gastronome širše Slovenije. Eki-
pa Sneguljčica & sedem palčkov bi se zahvalila za organiza-
cijo dogodka ter vsakemu posebej, ki je pripomogel k po-
polni prireditvi prvega GURME XMAS STREET FIGHT-a.
  
Prispevek je zapisala ekipa Sneguljčica & sedem palčkov.  
 
Ulično kulinarično tekmovanje pa ni bilo vse, kar se je do-
gajalo na Cafovi v predprazničnem času. V želji, da bi v uli-
co ponovno prinesli živahno dogajanje, smo na VSGT k so-
delovanju povabili tudi ostale stanovalce ulice in partnerje. 
"Kar ustvarjamo, ustvarjamo zaradi Maribora, za Maribor. 
Ulico želimo obogatiti in k projektu priključiti še druge. Ker 
gre za prvi poskus, morda niso vsi dobro razumeli, kaj želi-
mo, a morda nas bo naslednje leto še več," je povedala 
direktorica VSGT mag. Helena Cvikl.  
 
22. in 23. decembra so tako ob prvem mraku zagorele 
praznične lučke, z njimi pa fasadna projekcija fotografij 
stare Cafove ulice in okoliških stavb na stekleno zunanjost 
stavbe VSGT. Projekciji je sledila posebna modna instalacija 
za okni prvega nadstropja, ki jo je pripravil Studio Oranž.  

 

Foto utrip: (levo) polna stojnica obiskovalcev, (desno) moderatorka 

dogodka študentka Pia Senčar med pogovorom z gosti 
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Presenečenj pa s tem še ni bilo konec. 22. decembra je v 
večernih urah svoja vrata na široko odprla še Glažuta, zim-
ski paviljon na letni terasi Restavracije Sedem, ki nosi ime 
Glažuta v čast spominu na nekdaj zelo razširjene obrate za 
proizvodnjo stekla na Pohorju. Idilično zasnovan lounge 
Restavracije Sedem, ki bo odprt vse do marca, z ambien-
tom tople dnevne sobe v središče mesta prinaša zimsko 
pravljico pohorskih strmin.  

"Postaviti smo želeli dober lounge, ki spada k dobri resta-
vraciji in ustvariti nekakšno prijetno dnevno sobo, v kateri 
si bodo obiskovalci lahko privoščili prigrizke, se razvajali s 
kozarcem penine ali drugim napitkom. Ponudba je sofistici-
rana. Pri snovanju so nas vodili trije elementi – steklo, ki ga 
ponazarjajo prozorne stene, ogenj, ki gori v kaminu, vgra-
jenem v šank, in les, iz katerega so vsi stoli, klopi, tudi kak-
šno dekorativno poleno se najde," pravita direktorica mag. 
Helena Cvikl in David Klobasa, eden od partnerjev, povab-
ljenih k realizaciji ideje.  
 
22. december se je zaključil še z enim presenečenjem, in 
sicer nastopom priljubljenega tenorista Tima Ribiča v Re-
stavraciji Sedem ob klavirski spremljavi Roberta Mracska.   

 
 

MIC—AKADEMIJA KULINARIKE  
IN TURIZMA 

 
 
 

USPOSABLJANJE ZA BREZPOSELNE 
 

V juniju 2016 smo podpisali pogodbo z MIZŠ o sofinancira-
nju usposabljanj za brezposelne osebe in po nekajmeseč-
nih pripravah ter usklajevanjih tudi z območno enoto Zavo-
da RS za zaposlovanje smo v septembru začeli z usposab-
ljanjem brezposelnih oseb za tri programe, in sicer pro-
gram Kulinarika in strežba, Pomočnik kuharja in Sobarica. 
Posamezni program usposabljanja je obsegal 104 kontakt-
ne ure, od tega je bilo najmanj 60 ur praktičnega dela. Kar 
48 kandidatov je usposabljanje uspešno zaključilo. Letošnja 
izvedba je bila še toliko večji izziv, saj smo prvič usposablja-
li sobarice. Izjemno veliko povpraševanje s strani delodajal-
cev nas je spodbudilo k pripravi programa, ki je udeležence 
zelo navdušil. Udeleženke so opravljale praktični del v ho-
telih družbe Terme Maribor v času od oktobra do novem-
bra, nekatere pa so tam tudi že dobile zaposlitev. 
 

Projekt ocenjujemo kot izjemno kompleksen, a kot veliko 
podporo gospodarstvu, saj smo brezposelnim osebam po-
nudili novo priložnost; nekateri izmed njih so se v nadalje-
vanju odločili tudi za pridobitev nacionalne poklicne kvalifi-
kacije, kar smo jim prav tako omogočili. Povratna informa-
cija s strani udeležencev pa je tisto, kar nas motivira in 
nam daje potrditev, da se vključujemo še v nadaljnje pro-
jekte; udeleženci so projekt v večini ocenili za izjemno 
uspešnega in dobrodošlega ter uporabnega tako za iskanje 
zaposlitve kot tudi za vsakdanje življenje. 

V decembru 2016 pa smo zaključili tudi usposabljanje za 
NPK maser. 11 udeleženkam želimo čim več priložnosti za 
praktično izvajanje masaž, hkrati pa najavljamo, da bomo 
tudi v letu 2017 pripravili nekaj delavnic s tematiko masaž. 
Prva NPK preverjanja in potrjevanja za NPK maser se bodo 
zvrstila sredi februarja, zato za naše punce držimo pesti. 
Pripravljamo pa tudi nove delavnice in usposabljanja, zato 
spremljajte objave in novosti na spletni strani VSGT. 
 

mag. Nataša Artič, vodja MIC 

Slika levo: tenorist Tim Ribič med nastopom 

Slika desno: prigrizki, ki so jih pripravili v Restavraciji Sedem 
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DUBAI, MESTO PRILOŽNOSTI 
 
 
 
Dubaj (arabsko دبيDubayy) je največje mesto v Združenih 
arabskih emiratih in glavno mesto istoimenskega emirata, 
enega od sedmih, ki sestavljajo državo. V njem živi približ-
no 2,1 milijona ljudi, kar je devet desetin vsega prebival-
stva emirata. 
 

Od začetka 21. st. slovi kot prizorišče megalomanskih grad-
benih projektov, med katerimi izstopajo npr. najvišji nebo-
tičnik na svetu Burdž Kalifa, ogromno letališče Dubai World 
Central - Al Maktoum in nekaj luksuznih umetnih otočij 
pred obalo (Palmovi otoki, Svet ipd.). Zdaj je eno najbolj 
obiskanih turističnih in poslovnih središč na svetu. Po raz-
ličnih indeksih stroškov prebivanja za tujce se uvršča med 
25 ali celo deset najdražjih mest na svetu. 
 

Glavne turistične atrakcije Dubaja: 
- Burj al Arab: Najznamenitejši hotel v mestu, ki stoji na 
svojem pol otočku. 

- Dubaj vodometi: Vodometi, ki mečejo vodo do 50 m v 
zrak na ritem glasbe. 
- Zaliv delfinov: Eden največjih rezervatov za delfine na 
vsem svetu—z delfini lahko plavate, jih hranite, skrbite za 
njih, jih opazujete med izvajanjem atrakcij itd. 
- Dubaj Metro: Zelo organiziran javni prevoz v obliki me-
trojev; prava paša za oči, ko hitri metroji švigajo mimo vas. 
- Burdž Khalifa: Poslovni center in trenutno najvišja stav-
ba na svetu, ki meri kar 846 metrov v višino. 
- Divji Vadi vodni park: Največja atrakcija za turiste v Du-
baju ponuja več kot trideset toboganov, umetno nevihto in 
še mnogo več. 
- Palmovi otoki: Umetno narejen ogromni otok v obliki 
palme, kjer imajo svoje rezidence bogati in slavni. 
 

Dubaj ponuja za spanje turistov skoraj vse od luksuznih 
hotelov, do bolj preprostih hotelov, pa vse do hostlov in 
apartmajev, ter za tiste res bogate najem zasebnih vil na 
Palmovem otoku. Edino, kar v Dubaju ni priporočljivo, je 
kampiranje, predvsem zaradi pomanjkanja vode in previso-
kih temperatur. 
 

To je le nekaj osnovnih informacij o Dubaju. Več informacij 
lahko najdete na https://wiki.potnik.si/Dubaj     
 

THE CYCLE HUB in THE CYCLE BISTRO 
 
Slovenijo je obiskal nadvse zanimiv, ugleden in karizmati-
čen poslovnež, ki s svojim videzom, preprostostjo in do-
stopnostjo pri sogovorniku pusti močan vtis. Med obiskom 
Maribora se je ustavil tudi v naši Restavraciji Sedem in pre-
izkusil našo kulinariko, obenem pa smo navezali tudi po-
slovne stike in upamo, da bo v prihodnje Dubaj za študente 
VSGT postal nova destinacija za opravljanje praktičnega 
izobraževanja ali morebiti celo priložnost za zaposlitev. 
 

Pogovarjali smo se s soustanoviteljem podjetja The Cycle 
Hub, ki je z nami delil zanimive poglede in razmišljanja. 

1. Predstavite se. 
Moje ime je Sam Sayadan in sem soustanovitelj podjetja 
The Cycle Hub. 
 

2. Kakšni so bili vaši začetki v turizmu? 
Študiral sem marketing in prva služba po dokončanju študi-
ja je bilo delo v hotelu, kjer sem delal kot prodajalec. Vedel 
sem, da sta panogi turizem in hotelirstvo odlična priložnost 
za nabiranje izkušenj, da je hotelski posel hkrati priložnost 
za učenje gostoljubnosti, da se naučiš pravega pristopa v 
komunikaciji do ljudi, da se naučiš, kako govoriti z ljudmi, 
kako biti prijazen, vljuden. V turizmu si izpostavljen in imaš 
omogočeno prosto pot in dostop do številnih dejavnosti; v 
hotelirstvu si v stiku s številnimi različnimi ljudmi – veselimi, 
zdravimi, poročenimi – in dejavnostmi. Vsak izmed nas na 
nek način potrebuje turizem, gostinstvo in gostoljubnost. 
Všeč mi je to, da sem v stiku s tolikimi ljudmi, ki mi omogo-
čajo pridobivanje strokovnih izkušenj. To je bilo pred veliko 
leti. Nato sem prestopil v maloprodajo, kjer sem pripravljal 
predvsem pogodbe ipd., kar je tudi del turizma, vendar tista 
bolj tehnična plat, delo s podjetji in strankami … pred peti-
mi leti pa smo ustanovili podjetje The Cycle Hub, kjer se 
ukvarjamo s prodajo koles. Kolesarjenje dobro vpliva na 
zdravje in če želiš živeti zdravo, je dobra in zdrava hrana 
ključ do tega. Zato smo ustanovili in odprli še restavracijo 
The Cycle Bistro, kjer pripravljamo hrano po principih paleo 
prehranjevanja. 
 

3. Kaj menite o turizmu v Dubaju? 
Glavni prinašalec dohodka v Dubaju je turizem, prinaša 
skoraj 90 % dohodka; hoteli, nakupovalna središča, zdravili-
šča – vse temelji na turizmu, ki je pomemben oz. kar ključen 
del našega gospodarstva. Turizem se nenehno razvija, 
raste. Leto 2016 je bilo sicer nekoliko slabše, gospodarstvo 
in turizem sta beležila rahel padec, kar je zagotovo posledi-
ca težav z ruskim in nekaterimi drugimi tržišči po svetu – 
padec vrednosti dolarja, eura – vse to je vplivalo na ceno 
nafte. Ljudje si niso mogli več privoščiti, da bi zapravili veli-
ko denarja za počitnice. Vsi, ki delajo v hotelirstvu, imajo 
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bančne račune, kupujejo avtomobile, kolesa in na ta način 
pomagajo drugim gospodarskim panogam. V Dubaju ima-
mo ogromno hotelov s 5 zvezdicami, npr. v Atlantisu imajo 
kapaciteto 500 sob; na splošno je veliko hotelov, ki imajo 
400-500 sob. Nismo Las Vegas, vendar smo nedvomno pri-
ljubljena in pomembna turistična destinacija. 

4. Je v turizmu zaposlenih veliko mladih? 
Da, pravzaprav vseh starosti, vendar je med njimi zelo veli-
ko mladih. Mladi, ki zaključijo študij na univerzi ali hotelir-
ski šoli, si želijo delati v uspešnih hotelskih verigah povsod 
po svetu. Imamo toplo vreme, lepe plaže – kdo ne bi želel 
delati tukaj. Pozitivna stran dela v turizmu pri nas je, da 
dnevno sodeluješ z velikim številom ljudi, ki so različne na-
rodnosti. Tako imaš priložnost spoznati nove kulture. Seve-
da je izziv, vendar hkrati tudi prednost. Prisili te, da se nau-
čiš delati z ljudmi. 
 

5. Kakšne so lastnosti dobrega delavca v turizmu ali gostin-
stvu? 
Kot vemo, je delovni urnik v gostinstvu in turizmu spremen-
ljiv, večkrat je treba delati tudi več kot 8 ur. Je fizično in 
psihično naporno in utrudljivo, zato je pomembno, da osta-
nemo zdravi. Torej je lastnost dobrega delavca ta, da mora 
biti zdrav, predan, da želi delati na tem področju, da želi 
pridno in trdo delati. Prav tako mora biti željan znanja, se 
biti pripravljen učiti … še posebej, če si mlad, je to pomemb-
no. Se spomnite zgodbe o praznem kozarcu? Če je vaš koza-
rec prazen, lahko vanj nalijete več vode, toda če je kozarec 
poln, vanj ne morete nič več naliti. Zato si moraš vedno 
znova želeti naučiti se nekaj novega, narediti kozarec večji 
– večji kozarec kot imate, toliko bolje. 
 

6. Kaj lahko Dubaj ponudi mladim? 
Medkulturno izkušnjo, dostop do vseh večjih svetovnih bla-
govnih znamk, podjetij, ljudi, ki so tam zaposleni. 
 

7. Kakšne sodelavce iščete vi? 
Odpiramo novo restavracijo, zato iščemo celotno osebje, 
predvsem pa chefa, pomočnika chefa, kuharje in seveda 
natakarje. 
 

8. Kaj bi sporočili našim študentom? 
Učite se, berite knjige, učite se jezikov, ker vam bo znanje 
tujih jezikov zelo pomagalo pri iskanju zaposlitve v tujini in 
vam odprlo številna vrata. 
 

9. Vaši vtisi o Restavraciji Sedem? 
Všeč mi je, odličen ambient, atmosfera in vzdušje. Všeč so 
mi steklene izložbe pri pultu. Pogrešam pa več nasmejanih 
obrazov. 
 

10. Je bil to vaš prvi obisk v Sloveniji? Se boste še vrnili? 
Da, to je moj prvi obisk Slovenije. Zagotovo se bom še vrnil. 
Všeč so mi narava, okolje, ljudje. V enem letu sem obiskal 
Bosno, Hrvaško in sedaj še Slovenijo. In sem se bom zagoto-
vo še vrnil.  
 
 
 

Pomemben del kolesarske izkušnje, ki jo ponujajo, je zago-
tovo tudi zdravje, česar se v podjetju zavedajo, zato so od-
prli še THE CYCLE BISTRO.  

 

 
Posebnost njihove restavracije 
je paleo princip prehranjevanja. 

Paleo oz. paleolitski način prehranjevanja zagovarja prehra-
njevanje, ki so ga poznali naši predniki daleč nazaj v dobi 
paleolitika. S tem izrazom označujemo izbor prehranskih 
priporočil, ki temeljijo na teoriji človekove evolucije. Člove-
kova prehrana se je namreč v zadnjih 200 letih drastično 
spremenila, delovanje organizma pa tovrstnim spremem-
bam ni sledilo.  
 

Poznanih je več različic paleo prehrane, vsem pa je skupno 
to, da priporočajo uživanje čim bolj naravnih živil, torej ta-
kih, ki jih lahko v naravi naberemo, utrgamo ali ujamemo. V 
praksi to pomeni izogibanje sladkorjem, rafiniranim maščo-
bam, glutenskim žitaricam, umetnim aditiviom, alkoholu, 
cigaretom, strožje oblike paleo prehrane pa odsvetujejo 
tudi uživanje mleka in mlečnih izdelkov. 
 

Temu principu sledijo tudi v restavraciji The Cycle Bistro, ki 
je edina restavracija v Dubaju s paleo prehrano. Sami zase 
pravijo, da se v 95 % držijo tega principa, saj verjamejo, da 
obstaja veliko zdravih in koristnih sestavin, ki niso klasifici-
rane kot paleo hrana, vendar jih v jedeh vseeno uporabljajo 
zaradi njihovih visokih hranilnih lastnostih. Z uporabo naj-
boljših lokalnih sestavin pripravljajo zdrave jedi.  

V lanskem letu so prejeli naziv najbolj zdrave restavracije 
na srednjem vzhodu. S kreativnimi idejami in pristopi vedno 
znova dopolnjujejo svojo ponudbo in svojim strankam omo-
gočajo najboljšo izkušnjo. Vas zanima še kaj več o njih? Obi-
ščite jih na spletni strani thecyclehub.com in thecyclebis-
tro.com ali Facebook strani. 
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ZANIMIVI POKLICI V TURIZMU—
LOVEC NA TALENTE 

 
 
 
24. januarja je na VSGT pote-
kal Erasmus+ dan, namenjen 
promociji strokovne prakse v 
tujini. V sklopu tega dneva 
medse povabimo goste iz 
podjetij v tujini, kjer lahko 
naši študenti opravljajo prak-
tično izobraževanje. Med dru-
gim nas je tokrat obiskala 
Veronika Fürst iz Falkenstei-
ner Hotels & Residences  iz 
Avstrije, ki opravlja zanimivo 
delo—lovec na talente.  
 
1. Opišite svoje delo. 
Še posebej v turizmu je težko najti prave ljudi, ki so priprav-
ljeni trdo delati v hotelirstvu in to delo opravljati s strastjo. 
Moja naloga je, da najdem takšne talente. Poleg splošnega 
načina iskanja kadra, je moja naloga tudi, da aktivno iščem 
nove kandidate preko različnih kanalov—preko socialnih 
omrežij, na sejmih, dnevih odprtih vrat in kariernih dne-
vih—ter da krepim in negujem sodelovanje s šolami in uni-
verzami. Svoje delo naravnost obožujem, saj je vsak dan 
drugačen in prinaša nove izzive. Vse se vrti okoli iskanja 
novih in različnih poti pridobivanja in iskanja talentov. So-
delovanje, kakršno imamo z vašo šolo, je za nas prava obo-
gatitev in nudi obojestransko korist. Veseli smo, da smo 
lahko bili del vašega Erasmus+ dneva 2017. 
 
2. Kakšne lastnosti mora imeti talentirana oseba? Kako 
prepoznate talent? 
Prepoznati talent ni enostavno in ni vse samo v dejstvih in 
podatkih. Videti in začutiti morate energijo, odnos, strast 
te osebe in njeno pripravljenost, da vloži trud in energijo v 
svoje delo. 
 
3. Katera delovna mesta so najbolj zaželena oz. iskana v 
vaši hotelski verigi? 
Najbolj zaželena in iskana delovna mesta v naših hotelih so 
dela v recepciji. Delovno mesto omogoča nenehen stik z 
ljudmi in aktivno uporabo tujih jezikov. Zelo iskana so tudi 
delovna mesta na področju marketinga in prodaje. Ne-
dvomno pa najbolj povprašujejo po praktičnem izobraževa-
nju in pripravništvu v času poletne sezone. Mladim ljudem 
skušamo omogočiti vpogled v različna področja in oddelke, 
da lahko teoretično znanje pretvorijo v prakso.  
 
4. Vaš nasvet, misel ali kratko sporočilo študentom VSGT. 
Poiščite, kaj vas navdihuje, in opravljajte svoje delo s stras-
tjo—imejte radi svoje delo. 
 

Odgovori, kot nam jih je posredovala gospa Veronike Fürst. 
 
1. Describe your work.  
Especially in the tourism industry it is getting harder to find 
the right people who are willing and passionate about wor-
king in the hotel industry. It is my responsibility to find the-
se talents. Besides the general recruiting routine it is my 
task to source activly for new candidates on different social 
media channels, be part of fairs, open days and career days 
as well as to build up new cooperations with schools and 
universities. I really like my job because every day is diffe-
rent and challenging. It is all about searching for new and 
different ways to attract talents.  
Cooperations such as we have with your college are a real 
enrichment to us and offer great opportunities for both 
sides. We are happy that we were part of the ERASMUS + 
Day 2017.  
 
2. How do you recognize a talent for this activity, based on 
what? What must one have to be recognised as talented?  
To recognize a talent it is not just about the hard facts. You 
have to see and feel the spirit, the passion of this person 
and his willingness to go the extra mile for our company.  
 
3. Which job positions (workplace) are most wanted and 
enquired about in your hotel group?  
Most wanted and popular jobs in our hotels are at the front 
office. This job offers the possibility to combine direct guest 
contact and activly using foreign languages. Also very po-
pular are all positions around marketing and sales. Ne-
vertheless, the most enquired positions are our internships 
during the summer. We try to give young students insights 
into different areas and departments so they can put their 
theory into practice. 
 
4. Your career advice, thought or short message for stu-
dents of VCCT. 
Try to find your passion and be passionate of what you do.  
 

Veronika Fürst 
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VSGT FURA 
 

Trendi se nenehno spreminjajo na vseh področjih življe-
nja—v modi je to najlažje in najhitreje opaziti, saj nas me-
diji nenehno bombardirajo, kaj je trenutno ''in'' in kaj je 
''out''. Turizem in gostinstvo sta dejavnosti, kjer je trend 
spreminjanja trendov prav tako hiter in neusmiljen, zato 
sta kreativnost in prilagajanje ključnega pomena. Prigrizki 
ali ''snacki'', kot jim raje rečemo, so nedvomno trend, ki 
prevladuje.  
 

Z namenom da svoje promocijske aktivnosti približamo 
mladim in jih navdušimo za poklice v gostinstvu in turizmu, 
smo se na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Mari-
bor podali na pot, natančneje na ''furo'' po srednjih šolah 
po Sloveniji. S starodobnim tovornjačkom, predelanim za 
potrebe potujočega gostinskega obrata, smo promovirali 
trenutno zelo vročo temo milenijske generacije – MOBIL-
NOST.  
 

Tovornjaček smo pred odhodom napolnili s sestavinami, ki 
smo jih potrebovali za pripravo uličnih prigrizkov, in se od-
pravili na pot. Na predhodno dogovorjenem mestu pri 
srednjih šolah je bilo potrebno najprej pripraviti prizorišče 
dogajanja in seveda kreativne ulične prigrizke. Odlično 
ubrana ekipa študentov si je pod okriljem mentorjev razde-
lila vloge kuharjev, natakarjev, moderatorjev, animatorjev, 
 

tehnikov in informatorjev. Za dijake smo pripravili brezplač-
ne prigrizke v obliki kreativne izvedbe tradicionalne kulina-
rike ter kratek animacijski program z nagradnimi igrami in s 
promocijo šole, mobilnosti ter delodajalcev s področja 
gostinstva in turizma.  
 
Srednja ekonomska šola Maribor 

Da se med študenti VSGT skrivajo številni talenti, ni skriv-
nost. Ob dobri hrani in dobri družbi se prileže tudi dobra 
glasba, za kar je poskrbela študentka Sara Hercog. Za dija-
ke, morebitne bodoče študente naše šole, smo pripravili še 
posebno nagradno igro—od študentov VSGT so prejeli 
srečke, s katerimi se bodo lahko potegovali za glavno na-
grado—dve brezplačni povratni letalski vozovnici za Lon-
don. Žrebanje bo potekalo 11. februarja.  
 
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor 

Še zadnje priprave pred prihodom dijakov. 

Prigrizki, ki so jih pripravili študenti VSGT, in animacijski program so 

pritegnili številne dijake. 
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Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje 

Srednja šola Zagorje 

Srednja šola Izola 

MOJA AVANTURA PO JUŽNI KOREJI 

 
 
 
Želja po obisku Južne Koreje se mi je porodila že v otroš-
tvu. Zelo me je zanimala kultura, glasba, jezik in ljudje. Ko 
sem bila stara 17 let, sem se odločila, da jo bom obiskala. 
Zbirala sem denar štipendije in denar, ki sem ga prejela ob 
svojem 18. rojstnem dnevu. Moja največja želja se je ure-
sničila avgusta 2015, ko sem odpotovala na drugi konec 
sveta. Potovala sem tri tedne. Seveda sem potovanje s 
svojo sopotnico Tajdo planirala že decembra 2014. Vedela 
sem, da bodo letalske karte cenejše, če jih kupim prej. Kar-
to sem kupila na spletni strani Flugladen.de. Izbrala sem 
letalsko družbo Emirates, kjer je povratna karta skupaj z 
zavarovanjem, sedežem pri oknu in obroki stala 540 €. 
Imela pa sem kombiniran let iz letališča Ferenc Liszt v Bu-
dimpešti, nato pa letela 5 ur in 30 minut do letališča v Du-
baju, Združeni Arabski Emirati. Na letalu smo imeli ogrom-
ne obroke, kot na primer mešano solato z lososom kot 
predjed, medaljone iz jagnjetine, basmati riž s čičeriko in 
špinačo za kosilo in za sladico čokoladno tortico z omako iz 
slane karamele. Na letališču sva morali za naslednji let ča-
kati 4 ure, zato sva raziskovali Duty Free trgovine in spoz-
nali študentko iz Koreje Aaliyah C. 

Let do Koreje je trajal 
11 ur in večino poti 
sva seveda prespali, 
saj naju je dolga pot 
in časovni premik 
utrudil. Leteli sva z 
letalom A380, ki je 
največje letalo Emiratov in ima kapaciteto do 800 potni-
kov. Prispeli sva na Incheon, največje letališče v Koreji, kjer 
so nas pred vstopom dobro pregledali. Koreja je država, ki 
zelo veliko da na zdravje človeka in čistočo. Bivali sva v 
glavnem mestu, v Seulu, in sicer v provinci Chungmuro. 
Živeli sva v mladinskem hostlu, ki je bil zelo dobro klimati-
ziran, saj je v Koreji poleti zelo visoka vlaga in vročina. Na-
jin cilj je bil spoznati glavno mesto, nekaj provinc, kulturo, 
kulinariko, tradicijo in ljudi. Najin prvi obisk je bil v provin-
co Myeong-dong, kjer je svet trgovin in dobre ulične hrane. 
Ljudje so bili zelo prijazni in nekateri so celo želeli vedeti, 
kako se po slovensko pozdravljamo. Angleščina je v Južni 
Koreji nekaj tujega, zato sva za komuniciranje uporabili 
svoje znanje korejskega jezika.  

Dijaki so si z zanimanjem ogledovali srečke, se postavili pred naš objek-

tiv, kuharski mojster Domen pa je poskrbel, da niso bili lačni. 

Študentka Sara Hercog zapela zbrani množici dijakov. 

Nasmejana ekipa VSGT ob uspešno izpeljani furi na Zagorju. 

Vas zanima študij na VSGT? 
 
NAVODILA ZA VPIS 
Na spletni strani Višješolske prijavne službe (http://
vps.vss-ce.com/VPS/) izpolnite obrazec za prijavo. Izpol-
njeno prijavo natisnete, podpišete in pošljete priporoče-
no na spodnji naslov: 
Višješolska prijavna služba 
Šolski center Celje 
Pot na Lavo 22 
3000 Celje  
 
Prvi prijavni rok: 13. februar—8. marec 2017! 
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V Myeong-dongu sva poskusili tradicionalen obrok, ki se 
imenuje Bibimbap. V veliki črni posodici je pripravljen suh 
riž s tanko narezanim korenčkom, kumaricami, bučkami, 
belimi redkvicami, gobami, doraji (kalčki), špinačo, sojo, 
gosari (fižol), dubu (tofu), solato in jajčko na vrhu. Zraven 
sva dobili pa še gochujang (huda omaka), morsko travo, 
sezamovo olje in semena ter lovke od hobotnice s česnom. 
Ta specialiteta je bila nekaj najboljšega, kar sem kdaj koli 
pojedla! 

Obiskali sva tudi zabavni Hello Kitty Cafe. Vse je bilo v stilu 
Hello Kitty. Prehrana, pohištvo, delavci oblečeni v kostu-
me. Poskusili sva sladici Hello Kitty Waffle Set in Hello Kitty 
Green Tea and Strawberry Mousse. V tem prijetnem baru 
sva si dovolili biti otročji in se vrniti v čas najinega otroštva. 

V središču Seula stoji vsemogočna palača, kjer je nekoč 
vladala mogočna cesarica in rešila Korejo iz posesti Japon-
ske. Zaradi te ženske je ženski spol v Južni Koreji zelo spoš-
tovan. Tudi predsednica je ženska. Na lastne oči sva videli 
in doživeli, kako so moški spoštovali ženske in seveda tudi 
naju. Ta palača se imenuje Changdeokung palace. V tej  

vsemogočni palači si lahko zadihal kulturo. Vodili sta naju 
študentki iz srednje šole z imeni Michelle in Noah in z veli-
kim veseljem sva ju poslušali o zgodovini te stavbe. Peljali 
sta naju tudi v Bukchon Hanok, vas, kjer stoji neskončno hiš 
še iz časa Joseonske dinastije. Tam sva lahko poskusili tra-
dicionalno obleko, ki jo nosijo v Južni Koreji ob posebnih 
praznikih. Imenuje se Hanbok. Ženski Hanbok je sestavljen 
iz dolgega krila, majice z velikimi rokavi, pasom, rožico na 
levi strani prsnega koša, lasje pa so speti v figo. Barve so 
pisane in večinoma v stilu njihove zastave ali rož, ki rastejo 
spomladi. Bila je zelo lepa izkušnja in v tej tradicionalni 
obleki sva se počutili kot del Južne Koreje. Nazadnje sta 
naju peljali v mogočno provinco Dongdaemun. Ta provinca 
je nekoliko modernejša. Ogledali smo si DDP (Dongdaemun 
Desing Plaza), to je ogromen trgovski center z neskončno 
trgovinami, restavracijami in muzej Dior. V tradicionalni 
korejski restavraciji sva poskusili Jjajangbap, ki je bil odli-
čen. To je jed iz riža s koščki govedine, čebule in omako iz 
črnega fižola. 

Najina najljubša provinca v Seulu je bil Hongdae. Tam je 
sama mladina. Specialiete iz ogromno držav na vsakem 
vogalu, karaoke (ki sva jih vsak dan obiskovali), ulični ple-
salci in pevci. Hrana je po vsej Koreji zelo poceni. Včasih 
sva si privoščili tudi kakšen McDonalds ali Dunkin' Donuts. 
Hitre restavracije so bile najcenejše. Cene so se gibale naj-
več do 6 €. V Hongdaeju sva poskusili obrok, ki nama je bil 
najmanj všeč. Imenoval se je Bibim-naengmyeon. To so 
zelo žvečljivi nudli, ki jih moraš rezati s škarjami, s prilo 
špinače in jajčke. Ampak kaj je naredilo ta obrok neokusen, 
je bila zelo huda omaka iz kimchija (Korejska tradicionalna 
začimba) ter dejstvo, da so bili ledeno mrzli. Te nudle Ko-
rejci jedo ob vročih dneh. Na ulici sva tudi zaplesali z znano 
plesno skupino Haramkun. Eden od plesalcev je sedaj tudi 
pevec in idol v Južni Koreji—ime mu je Myoh. 



20 

Po napornih raziskovanjih mest sva se odpravili tudi v za-
baviščni park Lotte World. Karta za Lotte World je stala 20 
€ za ves dan. V tem parku je poskrbljeno za adrenalin, 
pustolovščino in zabavo. Za najbolj drzne je postavljen tudi 
vrtiljak Gyro Drop, ki se prosto spusti iz višine stolpnice. 
Privoščili sva si tudi odlično italijansko pico, saj nama je že 
manjkal okus Evrope. Po obisku Lotte Worlda sva se pa še 
odpravili raziskovati Myeong-dong in Seul. Nakupili sva si 
ogromno izdelkov za kožo (Korejci imajo zelo čisto kožo), 
albumov, oblačil in prigrizkov za najino družino. Myeong-
dong je bila provinca, ki sva jo obiskovali vsak dan, saj je 
bila zraven province, kjer sva bivali. V daljavi sva videli 
Namsan stolp, reko Han, tovarno Samsunga. Tudi ljudje, ki 
so naju videvali vsak dan, so naju že prepoznali. Fant iz 
trgovine nama je že vnaprej pripravil najin nakup. Starejša 
gospa v trgovini z albumi nama je podarila stvari zastonj. A 
najbolj pri srcu nama je bil lastnik hostla, saj je vedno po-
skrbel, da nama je bilo vsak dan prijetno. In ko sva odšli, 
smo si podali ''pinky promise'', da bomo ostali v kontaktih. 

Bili sva prvi obiskovalki hostla iz Slovenije. Preden sva odšli 
domov, sva v Seulu obiskali še dva ''bizarna'' bara, ki sta se 
nahajala v Myeong-dongu. Imenovala sta se Cat Cafe in 
Dog Cafe. Ko slišiš, da ima bar pse in mačke, takoj pomisliš 
na umazanijo. Bilo je skoraj preveč čisto. V Cat Cafeju sva 
se morali obuti v copatke in si razkužiti roke. Prav tako v 
Dog Cafeju. Zapuščene pse in mačke ljudje obdržijo v tem 
baru, kjer ima vsaka žival trikrat na dan obrok, svojo po-
steljico in vsak dan kontakt z ljudmi, da se jim naučijo po-
novno zaupati. Živali so bile zelo negovane, ljubeznive in 
če je katera opravila potrebo na tleh, so delavci takoj poči-
stili in razkužili podlago. 

Ali je Južna Koreja presegla moja pričakovanja? Definitiv-
no. In takoj bi se vrnila nazaj. Obe sva potočili solzo, ko je 
bilo treba oditi. Vedeli sva, da del najinega srca pripada 
Južni Koreji. In absolutno se bova vrnili in raziskali še druga 
mesta in destinacije. Moje potovanje po Koreji je stalo 
približno 1200 €. Prehrana je bila vedno poceni. Cene se 
gibajo od par centov do 6 €. Taksiji so dragi, zato sva se 
vedno prevažali s podzemno železnico KTX. Naredili sva si 
kartico in sva si jo sproti napolnili z novimi vožnjami. Tudi 
vstopnine so maksimalno 5 €. Južna Koreja je cenovno zelo 
dostopna. Ljudje so prijazni vsepovsod in so vedno nasme-
jani. Če si se priklonil in jih pozdravil s toplim 
''annyeonghasseyo'', si jim polepšal dan. Hkrati pa ne mo-
reš verjeti, kako ogromno je lahko mesto, ko prideš iz te 
majhne Slovenije.  
 
Potovanje po Koreji bi priporočala vsakemu, ki ga zanima 
pustolovščina in nekaj novega. Veliko ljudi se je začudilo, 
zakaj grem tem ''Korejcem''. Ampak od vseh pustolovščin 
po svetu, ki sem jih že doživela, je bila ta najboljša. Nisem 
se ozirala na vročino in soparno vreme ali na kakšen težki 
dež, ki nas je rad presenetil. Ni me motil časovni razmik in 
novo okolje. V bistvu sem se prilagodila takoj. Lahko oblju-
bim, da vas bo ta dežela vzhajajočega sonca samo prijetno 
presenetila. In tako, kot bi rekli Korejci, Hwaiting! (Let's 
go!)  

Maxim Dovečar, študentka 1. letnika študijskega programa 
Velnes 
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 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 upo-
rabna delovna obleka zaokrožuje celotno podobo gostinskega oziro-
ma 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 obleko 
tudi na strokovnih ekskurzijah, pri pisnih in ustnih izpitih in pri zagovo-
rih diplomskih del, na praktičnem izobraževanju v podjetjih in pri 
predstavitvah šole (oziroma v drugih okoliščinah, o čemer so študenti 
obveščeni). 
 

2. ŠOLSKA UNIFORMA  
 

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 
higieno (tuširanje, umivanje las, nega zob), 

 oblačila morajo biti oprana in zlikana, ne smejo imeti vonja po ciga-
retnem 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 
nevpadljivi, 

 ličenje mora biti nevpadljivo, 

 brada in brki niso dovoljeni, 

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

 tetovaže morajo biti zakrite. 
 

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.  
 

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 usnje-
nim 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 noga-
vice 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 meh-
kim 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 de-
lovna uniforma): 
   -   bel šolski kuharski suknjič z dolgimi rokavi in črnimi gumbi,  
   -   črne kuharske hlače, 
   -   ovratna rutica (črna), 

OLIVNO ALI OLJČNO OLJE? 
 
 
 
Kaj bi odgovorili, če bi vas vprašala, katero olje raje uporab-
ljate—olivno ali oljčno? Kateri izraz je pravilen oz. bolj pravi-
len? Pravilna sta oba.  
 

Na slovenskem ozemlju so oljke stoletja dolgo uspevale in 
obrodile samo v Slovenski Istri. Ohranjeni viri dokazujejo, da 
je oljčno drevo na naših istrskih tleh raslo že v šestem stole-
tju. Istrani so z njo živeli, jo negovali in tam je nastalo tudi 
njeno ime: oljka. V prvi polovici 20. stoletja je večino oljčnih 
nasadov v Istri poškodovala zmrzal in kmetje so jih, ker niso 
vedeli, da bi iz ohranjenih korenin zrasla nova drevesa, izru-
vali. Nasade so začeli obnavljati šele desetletja pozneje. 
Vmesni čas je bil tudi zaradi zgodovinskih okoliščin povezan 
z močnim italijanskim vplivom, tudi jezikovnim. Vendar je 
izraz oliva v fini jezik oz. govorico višjih slojev, ki niso imeli 
pravega stika z zemljo, prek t. i. kulturne izmenjave prišel že 
prej, delno tudi s severa z nemščino. 
 

Slovar slovenskega knjižnega jezika priznava tako olivi kot 
oljki enako veljavo: plod je lahko oljka ali oliva, tudi drevo je 
lahko oliva, čeprav redkeje kot oljka, olje je oljčno ali olivno. 
Solato si torej lahko tudi knjižno belite, s katerim želite. 

 
 
 

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, ko-
zmetika, moška brada, dišave in splošna higiena naj vselej dajejo vtis 
urejenosti, 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. Profesionalni vi-
dez in vedenje si ljudje zapomnijo.  

Vir: http://www2.arnes.si/~lmarus/suss/arhiv/suss-arhiv-000352.html 
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   -    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 
protidrsnim 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), 
   -    temno siv sommelier predpasnik, 
   -    bela zlikana srajca z dolgimi rokavi, 
   -    kravata z emblemom šole,  
   -    delovna obutev – čisti, črni, kakovostni in elegantni čevlji z usnje-
nim podplatom (ki se nosijo le v šolskih prostorih) za študente oziro-
ma 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, 
oziroma 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 
vpisani v modul Kulinarične in strežne veščine), 
   -    ustrezna delovna obutev (čista kuharska delovna obutev z meh-
kim 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 dva centimetra 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 noga-
vice 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 meh-
kim 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 predstavi-
tvena uniforma obvezna pri izvajanju vaj pri predmetu KZV in na va-
jah pri vseh predmetih (razen pri predmetih športnega modula, kjer 
so obvezna 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, poveza-
ne 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. Izjemo-
ma pa moramo osebo, ki je od nas starejša ali nam po položaju nad-
rejena, vedno spustiti, da gre skozi vrata prva ne glede na to, ali 
vstopa ali izstopa. 

 Študent po vstopu v šolo najprej obišče prostore študentskega utri-
pa 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 predaval-
nica. 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 inštruk-
torja, 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 izobraževa-
nje v Restavracijo 7, dovoljeno vstopiti skozi vrata restavracije, ven-
dar se mora takoj odpraviti levo skozi vrata na šolsko stopnišče. Pot 
do garderobe 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 ta-
krat, 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 
specializirane 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 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 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 oziro-
ma gospod, dodamo pa še poimenovanje direktor, direktorica, preda-
vatelj, predavateljica, inštruktor, inštruktorica. Če imajo nagovorjeni 
akademski 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 izme-
njujmo 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 odgovar-
janje, zmerjanje, psovke, prostaške, grobe besede, prepiri, kričanje, 
pretepi ipd. naj nam bodo tuji. Prevladujejo naj besede prosim, izvoli-
te, 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 dogo-
vorili, 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, semi-
narske 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, bese-
dilo naj bo skrbno sestavljeno. Preden besedilo oddamo, ga še enkrat 
pozorno preberemo. 
 
6. 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 
(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 
vrhnja oblačila se prav tako odložijo v omarice in se ne nosijo v 
predavalnice in druge prostore šole. 

 Garderobne omarice 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 higieno. 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.  

 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 očistiti (lasje v odtoku, pena ...). Kozmetiko za osebno higie-
no 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 
spremstvu predavatelja, ki jim predavalnico odklene. 

 Prihajanje k predavanjem in vajam naj bo pravočasno, vsaj 10 mi-
nut 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 preda-
vanj 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.  

 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 logisti-
ke med specializiranimi prostori šole. Vožnja z dvigalom je za študen-
te 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 dru-
gih pohodnih 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 odlaga-
mo 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: 
 
*  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 predavalni-
co (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 
vključuje tudi pločnik na nasprotni strani šole) ter odmetavanje ogor-
kov 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 fasa-
do šole (prostor za hrambo koles se nahaja na začetku ulice) in odmeta-
vanje 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 Pravilni-
kom o disciplinski odgovornosti, v primeru škode, povzročene namer-
no ali iz velike malomarnosti, pa od povzročitelja zahtevati povračilo. 




