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UVODNIK 

 

Spoštovane bralke in bralci, študentke in študenti, 
 
kot bi mignil, je minilo leto in pred vami (in nami) so 
nove izkušnje in nove priložnosti. Prepričani smo, da 
ste si med poletjem nabrali dovolj moči in energije za 
nove začetke, zato dobrodošli ponovno med nami!  
 
Verjamemo, da se že veselite izzivov, ki vam jih prinaša 
novo študijsko leto – nekateri ste se nam šele pridružili 
in boste šele začeli spoznavati svet gostinsko-turistične 
in velneške dejavnosti; spet drugi ste prehodili že polo-
vico poti in ste zagotovo že pogrešali živahno dogaja-
nje na šoli (kar priznajte :) ); in tu ste tudi vsi vi, ki se 
boste kmalu podpisali v knjigo diplomantov. Vsem, ne 
glede na to, kar je še pred vami, želimo uspešno študij-
sko leto. 
 
Na naslednjih straneh boste izvedeli, kateri dogodki so 
zaznamovali pretekle mesece: vrhunski nastopi štu-
dentov na strokovnih tekmovanjih doma in v tujini, 
izbor novega Ambasadorja gostoljubja, aktivnosti ob 
svetovnem dnevu velnesa, delavnice in usposabljanja, 
praktično izobraževanje študentov … hkrati pa vam  
razkrijemo še, kaj se bo pri nas dogajalo v prihajajočih 
mesecih.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
 
 
FEBRUAR 2018 
INFORMATIVNI DAN (9. in 10. 2. 2018) 
V petek, 9. februarja, in v soboto, 10. februarja, smo na 
VSGT Maribor odprli vrata in pozdravili dijake, bodoče štu-
dente, ki jih zanima svet gostinstva, turizma in velneške de-
javnosti. Za zbrano množico smo pripravili program z delav-
nicami, obarvanimi v olimpijske barve. Ob odhodu so vsi 
prejeli še sladke olimpijske medalje, ki so jih pripravili štu-
denti programa Gostinstvo in turizem. Za posebno presene-
čenje so poskrbeli kurenti, ki so na ulici pred šolo zaplesali 
svoj ples. 

MASAŽA HRBTENICE PO DR. BREUSSU (9. 2. 2018) 
V petek, 9. februarja, je na VSGT Maribor v okviru MIC—
Akademije kulinarike in turizma potekala delavnica Masaža 
hrbtenice po dr. Breussu. 8 udeleženk delavnice se je pod 
strokovnim vodstvom Andreja Valeka seznanilo s to nežno 
in blagodejno obliko masaže. Vse udeleženke so ob zaključ-
ku delavnice prejele tudi certifikat in kar je še pomembneje, 
novo strokovno znanje.  

KNJIŽNI KLUB: KULTURA KOLIN NA SLOVENSKEM  
(15. 2. 2018) 
V četrtek, 15. 2. 2017, smo v okviru Knjižnega kluba na VSGT 
Maribor gostili prof. dr. Janeza Bogataja, ki je predstavil svo-
jo novo knjigo z naslovom Ni ga tiča čez prašiča! Kultura 
kolin na Slovenskem. Knjiga, ki na strokoven način obravna-
va koline, njihove posebnosti in različnosti v vseh gastro-
nomskih regijah Slovenije in tudi v tujini, je v celoti avtorje-
vo delo – rezultat njegovih raziskav in spremljanja praznika 
kolin po vsej Sloveniji. Obiskovalci so lahko s pomočjo boga-  
 
 
 
 

tega slikovnega materiala in zanimivega pripovedovanja 
spoznali ta priljubljen slovenski praznik, Restavracija Sedem 
pa je ob tej priložnosti poskrbela še za polne želodce s pri-
pravo značilnih jedi iz kolin. 

PEKA KRUHA Z DROŽMI (22. 2. 2018) 
Na MIC – Akademiji kulinarike in turizma smo 22. februarja 
organizirali kulinarično delavnico Peka kruha z drožmi. Moj-
strica peke Anita Šumer je številnim udeležencem ponudila 
zanimiv vpogled v vznemirljivo pripravo odličnega kruha z 
drožmi. Udeleženci pa so se seznanili tudi uporabo droži pri 
peki peciva. 

 

MAREC 2018 
VELNEŠKI VIKEND NA POHORJU (16.‒17. 3. 2018) 
Študenti 2. letnika programa Velnes so izkusili pravi velneški 
vikend na Pohorju, ki so ga, ob prisotnosti mentorjev, orga-
nizirali, vodili in izvedli sami. Na ta način so znanje, pridob-
ljeno tekom študija, uporabili v praksi in si pridobili dragoce-
ne izkušnje. Izkušnja je še toliko pomembnejša, saj so bili 
postavljeni v obe vlogi—vlogo organizatorja in vlogo gosta 
oz. uporabnika storitev. 
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TEKMOVANJE V OKVIRU SEJMA GAST CELOVEC  
(15.‒17. 4. 2018) 
Od 15. do 17. aprila je v Celovcu odprl vrata že 50. sejem 
GAST, v okviru katerega je potekalo tudi mednarodno tek-
movanje za naziv Najboljši mladi kuhar avstrijske Koroške. 
Na tekmovanju sta se preizkusila študenta Tomaž Hohkraut 
in Žiga Grofelnik, ki sta predstavila vrhunske krožnike in 
navdušila komisijo.  

NOVI USPEHI NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU  
(15.‒19. 4. 2018) 
Castel San Pietro Terme (Italija) je od 15. do 19. aprila v 
okviru tekmovanja Bartolomeo Scappi gostil najboljše ku-
harje in barmane. Na tekmovanju sta se preizkusila tudi 
študenta Timotej Toplak in Jure Dretnik. Timotej je v kate-
goriji barmanstva osvojil 3. mesto, Jure pa 3. mesto v kate-
goriji slaščičarstva. Čestitke študentoma in mentorjem.  
 
TEKMOVANJE ETNOLOŠKE IN KULINARIČNE ZNAČILNOSTI 
SLOVENIJE (15.‒19. 4. 2018) 
Zveza za tehnično kulturo Slovenije je v sodelovanju s cen-
trom GRM Novo mesto—center biotehnike in turizma prire-
dila jubilejno 20. državno tekmovanje Etnološke in kulina-
rične značilnosti Slovenije. Na tekmovanju so sodelovale tri 

ekipe študen-
tov VSGT.  
Ena ekipa je 
prejela zlato 
priznanje, 
ostali dve 
ekipi pa sre-
brno prizna-
nje. Čestitke! 

NA BRAČ PO ZLATO MEDALJO (21.-24. 3. 2018) 
Na mednarodnem kulinaričnem tekmovanju Biser mora na 
Hrvaškem je od 21. do 24. marca potekalo ekipno tekmova-
nje višjih in visokih hotelirskih šol v pripravi mediteranskega 
jedilnika. Študenta 1. letnika programa Gostinstvo in turi-
zem, Tomaž Hohkraut in Jure Dretnik, sta v konkurenci več 
kot 35 šol pokazala največ znanja in spretnosti ter zasluženo 
osvojila zlato medaljo. Čestitke! 

GOSTUJOČE PREDAVANJE: JOSE PINTO (29. 3. 2018) 
Ustanovitelj podjetja J.P. Hospitality EU Jose Pinto je obiskal  
VSGT Maribor. Svoje dolgoletne izkušnje s področja turi-
zma, hotelirstva in gostoljubnosti je v okviru predavanja 
delil s študenti in jim podal ključne napotke za uspešno kari-
ero.  

 
APRIL 2018 
TEKMOVANJE G&T CUP BLED (10.‒12. 4. 2018) 
Med 10. in 12. aprilom je potekalo že 13. barmansko tek-
movanje G&T Cup Bled, kjer se je pomerilo kar trideset tek-
movalcev iz šestnajstih šol desetih evropskih držav. Letošnja 
tematika je bila koktajl in glasba, tehnika mešanja pa pro-
sta. Tekmovalcem so bili dodeljeni različni glasbeni žanri, na 
izbrano skladbo tega žanra pa so morali nato pripraviti krea-
tiven koktajl. Tekmovanja sta se udeležila študenta VSGT 
Maribor Aljaž Cvetko in Timotej Toplak. Timotej Toplak je v 
kategoriji ”jazz” dosegel odlično 1. mesto. Čestitke obema 
študentoma in mentorjem!  
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MAJ 2018 
KULINARIČNI BLOGERJI NA VSGT (25. 5. 2018) 
Kulinarični blogerji (ang. food blogger) predstavljajo ključne 
mnenjske voditelje na področju kulinarike. V petek, 25. ma-
ja, nas je obiskala skupina 17 mednarodnih blogerjev, ki so 
se udeležili promocijskega projekta Foodcards from Slove-
nija. Chef Sebastjan Plevčak je za njih izvedel kulinarično 
predstavitev sodobne mariborske kuhinje.  

JUNIJ 2018 
AMERIŠKI CHEF V KUHINJI S ŠTUDENTI VSGT (1. 6. 2018) 
Prvi junijski dan je VSGT Maribor obiskal priznani ameriški 
chef Chris Williams, ki je ključni promotor projekta Food 
diplomacy pod pokroviteljstvom Veleposlaništva ZDA v Slo-
veniji. Dopoldne je preživel ustvarjalno, na delavnici s štu-
denti in člani Alumni kluba, nato je bil s strani naših štu-
dentk deležen kratke sproščujoče masaže, obisk pa zaključil 
s pogostitvijo brezmesnih jedi, ki jih je kreiral s študenti.  

DRŽAVNO PREDTEKMOVANJE ZA NAGRADO EYCA 2018  
(5. 6. 2018) 
Slovenija je dobila nacionalnega predstavnika za evropsko 
tekmovanje za nagrado European Young Chef Award (EYCA) 
2018. Na državnem predtekmovanju, ki je 5. junija potekalo 
na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor, so 
se pomerili trije tekmovalci. Strokovno komisijo pod vod-
stvom prof. dr. Janeza Bogataja je najbolj navdušil Rok Žur-
man, študent VSŠ Bled, ki si je s pripravo bohinjske postrvi 
na kreativen način zagotovil udeležbo na evropskem tek-
movanju na Irskem. 
Dogodka se je udeležila 
tudi državna sekretar-
ka na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in 
tehnologijo Eva Štravs 
Podlogar ter izpostavila 
pomembnost sodelo-
vanja Slovenije v mreži 
Evropskih regij gastro-
nomije. 
 
 
 

 

SVETOVNI DAN VELNESA Z VSGT (9. 6. 2018) 
Svetovni dan velnesa oziroma Global Wellness Day je pote-
kal pod sloganom »En dan ti lahko spremeni življenje«. Vsa-
ko leto ga drugo soboto v juniju obeleži okoli 100 držav, ki z 
več kot 4000 različnimi velneškimi dogodki želijo spodbuditi 
ljudi k skrbi zase, za zdravje ter dobro počutje. Slovenija je 
letos sodelovala drugič. Študenti so pripravili delavnico pri-
prave zdravega zajtrka oziroma prigrizka, delavnici sprošča-
nja in meditacije ter rekreativno delavnico v Mestnem par-
ku, ki se je zaključila s pohodom na Piramido. 
 

SVEČANA PODELITEV DIPLOM (19. 6. 2018) 
19. junija smo novim izzivom naproti pospremili generacijo 
diplomantov. V programu, ki sta ga moderirala študenta 
Janja Rakovnik in Dominik Rus, je diplomante in njihove 
spremljevalce najprej nagovorila direktorica mag. Helena 
Cvikl, spodbudne besede je z diplomanti nato delil slavnost-
ni govornik gospod Florjan Vasle, direktor Term Olimia, svo-
je razmišljanje ob uspešno zaključeni diplomi pa je s kolegi 
diplomanti delila tudi diplomantka Katarina Brence. Za glas-
bene vložke je poskrbel Ambasador bend. 

AMBASADOR GOSTOLJUBJA 2018 (22. 6. 2018) 
22. junija je bilo v Vinagovi kleti vroče—osem nominirancev 
se je potegovalo za naziv Ambasador gostoljubja, zmago pa 
je zasluženo slavil Vito Zakrajšek Čahuk. Zbrane so nagovori-
li župan dr. Andrej Fištravec, državna sekretarka na ministr-
stvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlo-
gar, enolog Jože Protner ter vodja Vinagove kleti Gregor 
Šerbino. Nagrade sta z direktorico mag. Heleno Cvikl pode-
ljevala direktorica STO mag. Maja Pak in minister Zdravko 
Počivalšek. Iskrena pohvala vsem študentom za še eno 
uspešno izpeljano prireditev!  
 

SEPTEMBER 2018 
NACIONALNA AGENCIJA ZA MOBILNOST CMEPIUS NAS JE 
PREPOZNALA KOT PRIMER DOBRE PRAKSE (6. 9. 2018) 
Nacionalna agencija za mobilnost CMEPIUS nas je prepozna-
la kot primer dobre prakse na področju izmenjave študen-
tov in osebja. 2-letni projekt Erasmus+ (KA103), pogodbeno 
leto 2016, smo izvedli z odliko in prejeli 98 točk od 100-ih. 
 
STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA OCENJEVANJE NASTANI-
TVENIH OBRATOV (17. in 18. 9. 2018) 
V sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in teh-
nologijo smo na VSGT izvedli Strokovno usposabljanje za 
ocenjevanje nastanitvenih obratov, ki se ga je udeležilo več 
kot 60 udeležencev. 
 
WSET SEMINAR (18.‒20. 9. 2018) 
V soorganizaciji evropskega združenja AEHT in v sodelovanju z 
vinsko šolo BELVIN smo med 18. in 20. septembrom na VSGT 
organizirali WSET seminar 2. stopnje, ki se ga je udeležilo 10 
udeležencev. Po uspešno opravljenem izpitu udeleženci prej-
mejo mednarodno priznan certifikat. 
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FESTIVAL SIROV 

Oktober 2018 
 

TEKMOVANJE GOSTINSKO-TURISTIČNI ZBOR 
Oktober 2018 

 
SALON VINDEL 

Oktober 2018 
 

TEKMOVANJE COUPE GEORGES BAPTISTE 
Oktober 2018 

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

Direktorica mag. Helena Cvikl je bila nominirana za prestižni naziv  
Veuve Clicquot Bussiness Woman Award 2018  

 
TEKMOVANJE V OKVIRU MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA 
EURHODIP 
November 2018 
 

TEKMOVANJE V OKVIRU EVROPSKEGA ZDRUŽENJA AEHT 
November 2018 
 

CHRISTMAS IN EUROPE 
December 2018 
 

CAFOODFEST 
December 2018 

NAPOVEDNIK 

''Trije mušketirji'' na Sladolentu 

Sladke medalje za bodoče VSGT olimpijce 

''Hvala La Fondation Pour La 

Formation Hoteliere za vso 

podporo!'' 

Zadovoljni obrazi strokovne komisije Evropske gastronomske 

regije, ki se je v okviru obiska Slovenije ustavila tudi pri nas 

Sladki trenutki na VSGT 

Ujeti pri delu 

Brez glasbe mi živeti ni 

Izvedba diplomskega projekta je lahko tudi  
sproščujoča 

Brez nas enostavno ne gre—k nam se radi vračajo tudi diploman-

ti, člani Alumni kluba 
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BISER MORA 

 

Na mednarodnem kulinaričnem tekmovanju Biser mora na 
otoku Brač je od 21. do 24. marca potekalo ekipno tekmo-
vanje višjih in visokih hotelirskih šol v pripravi mediteran-
skega jedilnika. Študenta 1. letnika programa Gostinstvo in 
turizem, Tomaž Hohkraut in Jure Dretnik, sta v konkurenci 
več kot 35 šol pokazala največ znanja in spretnosti ter zaslu-
ženo osvojila zlato medaljo. 

G&T CUP BLED 
 

Med 10. in 12. aprilom so na Bledu kraljevali barmani, saj je 
potekalo že 13. barmansko tekmovanje G&T Cup. V meša-
nju pijač se je preizkusilo kar trideset tekmovalcev iz šest-
najstih šol desetih evropskih držav.  
Tematika letošnjega tekmovanja je bila koktajl in glasba, 
tehnika mešanja pa prosta. Vsakemu tekmovalcu je bil vna-
prej določen glasbeni žanr, znotraj katerega si je izbral eno 
izmed skladb in v sozvočju z njo pripravil inovativen koktajl. 
Strokovna žirija je ocenjevala strokovno delo in okus, izgled 
ter aromo koktajlov. Poleg tega so člani žirije ocenjevali še 
nastop, predstavitev in avtentičnost zgodbe ter jezik. Poseb-
na strokovna glasbena komisija pa je ocenjevala ujemanja 
koktajla in glasbe. 
Tekmovanja sta se udeležila študenta VSGT Maribor Aljaž 
Cvetko in Timotej Toplak. Aljaž je osvojil priznanje, Timotej 
pa je v kategoriji žanra ”jazz” dosegel odlično 1. mesto. 

 
 
 

 
Kako potekajo priprave na tekmovanje, je zapisal Timotej, ki 
je v istem tednu na mednarodnem tekmovanju Bartolomeo 
Scappi osvojil še tretje mesto v barmanstvu. 
 
Priprave za obe tekmovanji (G&T Cup in Bartolomeo Scappi) 
so potekale skupaj, saj je bilo med obema tekmovanjema 
samo 3 dni časa, vendar sem bil zaradi pravil v teh treh dne-
vih primoran spremeniti način priprave kot tudi nekaj inven-
tarja. To mi ni predstavljalo večjih problemov, saj sem pred 
nekaj leti opravil tečaj v mešanju barskih pijač, ki ga izvaja 
Društvo Barmanov Slovenije (DBS). Priprave smo imeli več-
krat na teden. Najprej smo morali sestaviti kombinacijo. Do-
bro je bilo, da smo na pripravah vadili tudi praktično izved-
bo, se pravi pripravo koktajlov, eleganco in tehniko. Zelo mi 
je pomagalo tudi, da sem vadil vpričo treh mentorjev, saj je 
vsak opazil različne pomanjkljivosti; tako sem lahko izpilil 
svoje znanje še bolj, kot bi ga sicer, če bi se na tekmovanje 
pripravljal sam. Med pripravami sem imel malo treme, saj je 
drugače, ko sam pripravljaš koktajl ali pa kadar ga priprav-
ljaš pred tremi mentorji, ki imajo mešanje pijač v malem 
prstu in že kar nekaj tekmovanj za seboj. Trema je bila seve-
da prisotna tudi na obeh tekmovanjih, saj hočeš dati vse od 
sebe, se izkazati in seveda domov prinesti tudi kakšno nagra-
do. Spomnim se prvega dne, ko sem se sprehodil po šoli in se 
ustavil pri prostoru z dosežki ter steno, kjer so napisana ime-
na študentov, ki so dosegli določene nagrade. Sam pri sebi 
sem si rekel: ''Želim si, da bi bilo na tej steni napisano tudi 
moje ime … še letos''. To mi je dajalo dodaten zagon pri va-
jah za tekmovanja. 
Na samem tekmovanju mi je srce hitro bilo, bližje kot je bil 
čas nastopa, bolj mi je utrip narastel; med nastopom na G&T 
Cup-u me je snemala še kamera nacionalne televizije, kar mi 
je še dodatno popestrilo celotno pripravo pijače. V Ljubljani 
je bilo vse bolj sproščeno, saj se je v ozadju predvajala glas-
ba, skratka nisi imel občutka, da te vsi gledajo. V Bologni v 
Italiji pa je bilo vse bolj ''resno''. Nobene glasbe, vsi sedijo, 
strmijo vate in čakajo na morebitno napako. V Ljubljani sem 
imel tremo pred komisijo; kako ne bi imel treme, ko pa sta 
bila v komisiji nekdanji svetovni prvak ter nekdanja svetovna 
prvakinja v mešanju koktajlov. Pika na i v komisiji pa je bila 
oseba, ki je ''kriva'' zato, da sem se sploh začel ukvarjati z 
mešanjem barskih pijač. In kadar ta oseba poskusi tvojo kre-
acijo in ti pove, da si odlično opravil svoje delo, dobiš še do-
daten zagon, dodatno potrdilo, da si izbral pravo poklicno 
pot. 
Osvojeni dosežki mi pomenijo veliko, saj z vsakim tekmova-
njem pridobiš nove izkušnje, kar ima dandanes vedno večji 
pomen, še posebej v gostoljubju. Tekmovanje v Ljubljani je 
bilo povezano z glasbo. Vsak tekmovalec je en mesec pred 
tekmovanjem dobil določeno žgano pijačo, ki jo je moral 
uporabiti v koktajlu, ter določen žanr glasbe in seznam 8 
pesmi, izmed katerih si izbral najljubšo. V sozvočju z glasbo 
si moral pripraviti koktajl. Jaz sem dobil Hendrick's gin, žanr 
Jazz, izbral pa sem si glasbo od Nine Simone – I put a spell 
on you. Ker je bilo tekmovanje v Ljubljani mednarodno, je 
potekalo v angleščini in je bilo sestavljeno iz dveh delov: prvi  

ŠTUDENTI IZJEMNI NA STROKOVNIH TEKMOVANJIH 

Jure in Tomaž med najboljšimi 

Samozavesten nastop je ključ do uspeha 
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je bil teoretični del—test iz teorije mešanja barskih pijač, 
poznavanja žganih pijač, proizvodov sponzorjev tekmovanja, 
ter drugi, praktični del, kjer si moral v 7 minutah pripraviti 4 
koktajle, nato pa v 3 minutah predstaviti svojo kreacijo in 
zgodbo ter kako se ujema z izbrano glasbo. V Bologni pa je 
bilo tekmovanje samo iz praktičnega dela, kjer si imel 10 
minut časa za pripravo 4 koktajlov. V Bologni je bil edini 
predpis in pravilo, da si moral uporabiti enega izmed 3 pred-
pisanih kozarcev, ki so jih priskrbeli sponzorji. Smo pa imeli v 
okviru tekmovanja v Bologni veliko poučnih predavanj in 
delavnic, kar je zagotovo dodana vrednost tekmovanja. 
Za konec pa vam zaupam še recept za osvežilen koktajl: 
Spicy watermelon 
Sestavine: 

6 cl vodke   
4 listi sveže bazilike   
rezina ingverja   
rezina lubenice  
1,5 cl sladkornega sirupa   
1,5 cl sveže stisnjenega li-
metinega soka   
Ginger ale 

Dekoracija: vejica bazilike in rezina lubenice 
 

Postopek: 
1. V koktajl shakerju pretlačimo liste bazilike, rezino ingver-
ja, rezino lubenice ter sladkorni sirup. 
2. Dodamo led, vodko in limetin sok. 
3. Dobro pretresemo, dvojno precedimo v nizki tumbler, ki 
ga do 3/4 napolnimo z ledom. 
4. Dolijemo ginger ale. 
5. Premešamo ter okrasimo z rezino lubenice in vejico bazili-
ke. 
 

BARTOLOMEO SCAPPI 
 

V Italiji, v idiličnem mestu 
Castel San Pietro Terme, je od 
15. do 19. aprila potekalo 
mednarodno tekmovanje za 
najboljše kuharje in barmane 
Bartolomeo Scappi. Na tekmo-
vanju sta se preizkusila tudi 
študenta VSGT Timotej Toplak 
in Jure Dretnik. Timotej je v 
kategoriji barmanstva osvojil 3. 
mesto, Jure pa 3. mesto v kate-
goriji slaščičarstva. Čestitke 
študentoma in mentorjem. 
 
 

ETNOLOŠKE IN KULINARIČNE ZNAČILNOSTI 
SLOVENIJE 

 

Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) v sodelovanju s 
centrom GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma je 
v aprilu priredila jubilejno 20. državno tekmovanje Etnolo-
ške in kulinarične značilnosti Slovenije. Namen tekmovanja 
je dvigniti priljubljenost etnoloških in kulinaričnih značilnosti 
slovenskega podeželja med mladimi in jih spodbuditi k razi-
skovanju.  

VSGT je sodelovala s tremi timi—TIM 1 (Manuel Časar, Nina 
Gjörek, Martin Šterk), TIM 2 (Erazem Ocvirk, Tomaž Hohkra-
ut, Jure Dretnik) in TIM 3 (Nik Mitić, Patricija Strmšek). 
V prvem delu tekmovanja 
so morali študenti oddati 
raziskovalne naloge, član-
ke s fotografijami in nabor 
receptov v skladu s temo 
vsake naloge. V petek, 13. 
aprila 2018, je sledil prak-
tični oziroma zaključni del 
tekmovanja, na katerem 
so študenti argumentirali 
izbrane teme ter predstavili tematsko izbrane jedi in po-
grinjke. Komisija je bila nad izdelki navdušena—TIM 2 je 
prejel zlato priznanje, TIM 1 in TIM 3 pa srebrno priznanje. 
»Nismo se osredotočili le na en praznik, ampak smo posku-
šali prikazati skupne točke praznikov, kot jih praznujejo na 
Štajerskem, od abrahama, poroke, obletnic do Martinova-
nja, pusta. Vsem so bolj ali manj skupne tradicionalne štajer-
ske jedi – kisla juha, pohorski lonec, pohorska omleta. Le da 
smo jih mi pripravili na sodoben način,« je povedal Erazem 
Ocvirk, ki se je skupaj s Tomažem Hohkrautom in Juretom 
Dretnikom veselil zmage. 

 

DRŽAVNO PREDTEKMOVANJE ZA NAGRADO 
EYCA 2018 NA VSGT 

 

Na 13. srečanju gastronomskih regij na Nizozemskem je bila 
Slovenija formalno potrjena za kandidatko za naziv Evropska 
gastronomska regija 2021. Pridobitev naziva Evropska gas-
tronomska regija, ki ga podeljuje Mednarodni inštitut za 
gastronomijo, kulturo, umetnost in turizem (International 
Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism - IGCAT),   
je izjemnega pomena za promocijo nacionalne kulinarike in 
gastronomije. Mednarodna strokovna komisija EGR je Slove-
nijo obiskala v drugi polovici julija in se prepričala o njeni 
gastronomski ponudbi. Nad videnim je bila navdušena, zato 
bo Slovenija na slovesnosti 8. 10. prejela uradni naziv Evrop-
ska gastronomska regija 2021. V projekt je vključenih 16 
partnerjev, med njimi tudi VSGT Maribor.  
Mednarodni inštitut IGCAT organizira tekmovanje in pode-
ljuje nagrado European Young Chef Award (EYCA), ki se ga 
lahko udeleži po en predstavnik iz države. Namen tekmova-
nja je okrepiti vezi med regijami, članicami platforme IGCAT 
preko mladih kuharskih mojstrov, s spodbujanjem kulinarič-
nih inovacij ob uporabi tradicionalne kuhinje in lokalnih  
 
 

 
 

Timotej (levo) in Jure (desno) 

Zadnje priprave pred predstavitvijo 

Zmagovalna ekipa z mentorico Brigito Pavlič 
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pridelkov. V sklopu 
programa, pred-
stavljenega v knjigi 
kandidature Okusiti 
Slovenijo, je bilo 
letos v Sloveniji 
prvič organizirano 
državno predtek-
movanje, in sicer je 
potekalo 5. junija 
na VSGT Maribor.  
Trije tekmovalci – Timotej 
Matjaž (SŠGT Celje), Rok Žurman (VSŠ Bled) in Žiga Grofelnik 
(VSGT Maribor) – so pripravili modificirane jedi iz njihovega 
lokalnega okolja. 

 
Strokovno komisijo pod vodstvom prof. dr. Janeza Bogataja 
je najbolj navdušil Rok Žurman, ki si je s pripravo bohinjske 
postrvi na kreativen način zagotovil udeležbo na evropskem 
tekmovanju na Irskem. 

Dogodka se je udeležila tudi državna sekretarka na Ministr-
stvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlo-
gar ter izpostavila pomembnost sodelovanja Slovenije v 
mreži Evropskih regij gastronomije. Izkušnje iz tekmovanja 
je z letošnjim zmagovalcem delil lanski predstavnik Sloveni-
je na evropskem tekmovanju Filip Matjaž.  
Roku želimo čim boljšo uvrstitev. 
 

 

 

SHARK TANK OF WELLNESS—mednarodno 
tekmovanje s področja velnesa 

 
V študijskem letu 2017/18 so trije nadobudni študenti pro-
grama Velnes, Tina Šraml, Žiga Sledič in Aljaž Polanič prvič 
doslej sprejeli izziv mednarodnega tekmovanja z velneško 
vsebino "Shark Tank of Wellness”. 
 

Tekmovanje "Shark Tank of Wellness” predstavlja edinstven 
izziv, kjer študenti različnih univerz in šol vsega sveta dobijo 
priložnost za predstavitev svojih inovativnih idej povezanih z 
velnesom in kakovostnejšim načinom življenja. Ena izmed 
nalog, ki jih je bilo potrebno izvršiti je bila tudi priprava 2-
minutnega video posnetka, s katerim so študenti predstavili 
svojo idejo. Tina, Žiga in Aljaž so pod mentorstvom Andreje 
Alič in Katje Zadravec oblikovali »Wellness Fist Aid Kit«.  

Kreativno predstavitev njihove ideje pa si poglejte na pove-
zavi: https://www.youtube.com/watch?v=sUzqT7uWotc   
 
 
 

 

Na pobudo Slovenije je Organizacija združenih narodov v 
New Yorku lani decembra razglasila 20. maj za svetovni dan 
čebel. Z razglasitvijo svetovnega dneva čebel je bilo doseže-
no, da bo vsaj en dan v letu posvečen ozaveščanju ljudi o 
pomembnosti čebel in drugih opraševalcev za celotno člo-
veštvo in pozivom k aktivnostim za njihovo ohranjanje. 
 
Po številu čebelarjev na prebivalca sodi Slovenija v sam sve-
tovni vrh (vsak 200. prebivalec je čebelar). Za več deset tisoč 
Slovencev je čebelarstvo način življenja z dolgo tradicijo, 
čebela, še posebej avtohtona kranjska sivka, pa je del slo-
venske narodne identitete.  
 
Svojo zgodbo o čebelah nam je zaupal Ivo Bider, študent 2. 
letnika programa Gostinstvo in turizem, ki se že več let 
ukvarja s čebelarstvom in pridelavo medu. 
 

Sem Ivo Bider in živim v okolici Rečice ob Savinji pod smuči-
ščem Golte, v Zgornji Savinjski dolini, kjer je narava neokr-
njena in čista ter primerna za čebelarjenje, kar so vedeli že 
naši predniki. Za čebelarstvo in čebele sem se začel zanimati 
v 14. letu starosti, ko sem gledal slike starega očeta Alojza 
Biderja ob čebelnjaku. Imel je od 40 do 50 čebeljih družin in 
bil v tistem času eden izmed večjih čebelarjev v Zgornji Sa-
vinjski dolini. Bil je dolgoletni predsednik čebelarske družine 

Žiga med pripravo krožnika 

Od leve: Žiga Grofelnik, Rok Žurman, Timotej Matjaž 

Od leve: prof. dr. Janez Bogataj, državna sekretarka Eva Štravs Podlogar, 

nacionalni predstavnik Slovenije EYCA 2017 Filip Matjaž, zmagovalec Rok 

Žurman, Srečko Koklič, Mojca Polak 

20. MAJ—SVETOVNI DAN ČEBEL 
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Rečica ob Savinji in mentor mnogim, ki so sedaj uspešni čebe-
larji, nekateri izmed njih so oziroma so bili tudi moji mentorji. 
Zaradi bolezni je moral čebelarjenje opustiti, zato se je čebe-
larjenje v naši družini počasi končalo. Čebelnjak in panji ter 
vsa oprema se je prodala oziroma podarila drugim čebelar-
jem, saj takrat noben izmed otrok zaradi služb in kmetije ni 
imel časa čebelariti; eden izmed razlogov pa je bilo tudi zna-
nje, ki je potrebno, da bi lahko vse to prevzeli in nadaljevali z 
dejavnostjo.   
 

Po 40-tih letih premora se je v naši družini ponovno začelo 
čebelariti. Ko sem omenil, da bi rad ponovno obudil to dejav-
nost v naši družini, so se vsi strinjali in me podprli. Z očetom 
sva čez zimo 2014 pričela z rezanjem lesa za postavitev če-
belnjaka. Kupila sva osem panjev in opremo (okvirje, satnice, 
žico za okvirje, obleko ...). Ker je bila zima in smo imeli dovolj 
časa, smo dali panje "panjske končnice" poslikati – to je tra-
dicija, ki je značilna samo za Slovenijo. Panje mi je ročno po-
slikala soseda, ki hodi na slikarsko akademijo v Ljubljano. 
Spomladi smo lahko čebelnjak začeli postavljati na izbrani 
lokaciji, avgusta je že stal, v njem pa je bila postavljena prva 
vrsta panjev. Leta 2015 sem se včlanil v čebelarsko družino 
Rečica ob Savinji, kjer sem dobil veliko informacij o tem, kako 
začeti, dodelili so mi tudi mentorja Ivana Glušiča, ki ga je učil 
moj stari oče Alojz. Najprej smo kupili dve družini, dve pa so 
mi podarili v čebelarski družini, 
tako da sem pričel čebelariti s šti-
rimi družinami. Z njimi sem čebe-
laril do prvih rojev; nikoli ne bom 
pozabil prvega roja, ki mi je šel na 
najvišje drevo kakšnih 20 m viso-
ko. Kot so mi govorili kolegi čebe-
larji na sestankih, sem mislil, da 
bom ta roj »ogrenil« z lahkoto, a 
sem se precej zmotil. Ko sem se 
počasi premikal proti čebelam v 
polni čebelarski opremi in s kranji-
čem, se mi je zdelo, da ne bo težav, dokler nisem priplezal do 
čebel, ki so me  začele obletavati in pikati. Nekako mi jih je le 
uspelo stresti v kranjič; ko so šle čebele notri, sem ga umaknil 
in priplezal nazaj. Mislil sem, da sem uspešno prestal prvo 
ogrebanje roja – res je, da sem naštel kar precej pikov, a to ni 
bil takšen problem. Po petih minutah na tleh so vse čebele iz 

kranjiča spet poletele in odle-
tele 300 m stran od čebelnja-
ka, tako da sem moral leteti 
za njimi, da sem videl, kam so 
šle, in jih tako ponovno ogre-
bel. Drugo ogrebanje je po-
tem bilo uspešno.  
 

Po številnih rojih pozneje se 
je številka povečala na osem 

družin. Že prvo leto sem natočil veliko medu, saj je bilo takrat 
eno izmed bolj medonosnih let v našem okolju – natočil sem 
okoli 600 kg medu in ga tudi prodal. Poudariti pa moram, da 
je bilo to leto res rekordno v našem okolju glede medonosno-
sti smreke in hoje. Točila takrat še nisem imel, zato mi ga je 
podaril en član, ki je ravno kupoval novo točilo na motor, jaz 
pa sem za začetek dobil točilo, ki je bilo na ročni pogon – je 
že vedel, zakaj mi ga je dal. Po koncu točenja namreč nisem 

čutil rok vsaj en teden, ampak je bilo vredno. Med tem ča-
som, ko sem imel čebele in se od njih učil in jih spoznaval, 
sem obiskoval tudi razna predavanja in izobraževanja ter 
bral veliko literature. Ker je leta 2015 pote-
kal tečaj za čebelarje začetnike v našem 
kraju, sem se ga udeležil in uspešno opravil 
vsa izobraževanja v sklopu teh predavanj. 
Proti koncu leta 2015 sem imel vse panje 
polne, zato smo v letu 2016 kupili osem 
novih, ki smo jih hitro napolnili s 16 druži-
nami. Tudi leto 2016 je bilo zelo pestro. Na 
Srednji šoli za gostinstvo in turizem, ki sem 
jo obiskoval, sem v marcu v sklopu Eko 
dneva predaval po 100 dijakom v dveh sku-
pinah o čebeli, čebelarstvu in čebelarju. 
predavanje je trajalo približno dve uri. V sklopu predavanja 
sem zajel razne teme, kot npr. katere vrste čebel poznamo, 
katera je avtohtona vrsta čebele na Slovenskem, kakšne so 
naloge čebel, njihova življenjska doba, biologija čebele, vrste 
panjev, roji, pomen čebel za Slovenijo in svet, veliko tudi o 
načinu sporazumevanja čebel in vsemu, kar spada k čebelar-
stvu. Imel pa sem tudi predavanje o čebeljih produktih in 
izdelkih, kjer so dijaki lahko različne izdelke tudi poskusili in 
videli. Opazil sem, da dijaki in ljudje na splošno glede izdel-
kov poznajo večinoma le med in propolis, kar pa se tiče če-
beljega strupa, matičnega mlečka, cvetnega prahu in voska 
pa so bili kar presenečeni, kaj vse nam čebela nudi in kaj vse 
se da iz tega narediti. Dijakom sem tako predstavil delo če-
belarja in jim razložil, zakaj se s tem ukvarjamo in zakaj je 
čebela tako pomembna. V letu 2016 sem se udeležil mede-
nega zajtrka ter dneva Savinje, kjer smo učencem osnovnih 
šol v Zgornji Savinjski dolini pokazali in predstavili čebele ter 
njihov pomen.  
Kot čebelarska družina smo imeli na vpogled tudi opazovalni 
panj, kjer so lahko otroci opazovali čebele, matico in trote.  
 

Skozi leto 2017 sem se razširil na 30 družin in tako bo zaen-
krat tudi ostalo. Za naše okolje sta značilna predvsem smre-
kov in hojin ter v manjši meri tudi cvetlični med, če niso pre-
hude zime. V letu 2017 sem začel nabirati tudi cvetni prah, 
kar je bil kar velik zalogaj, kar se tiče znanja in tehnologije, 
ki se pri tem uporablja, in propolis, iz katerega sem kasneje 
naredil tinkturo. Glede na to da imam tudi veliko voska, ki 
ga čebele izgradijo tekom leta, pa imam namen začeti proiz-
vajati kreme in različne izdelke. Najprej pa se seveda moram 
še malce podučiti o matičnem mlečku, kako ga nabirati in 
seveda v nadaljnjem postopku skladiščiti. Je pa bilo leto  
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2017 še posebej zanimivo zato, ker sem se udeležil postavitve 
vzrejevalne postaje v Lučki Beli v Lučah, kjer sedaj vzrejajo 
matice in ohranjajo kranjsko sivko, slovensko avtohtono če-
belo. V letu 2018 sem opravil tudi nacionalno poklicno kvalifi-
kacijo za čebelarja. Glede promocije čebelarstva in izdelkov v 
čebelarstvu veliko storim tudi na Višji strokovni šoli za gostin-
stvo in turizem Maribor. Ob koncu študija imam v načrtu iz-
delati diplomsko nalogo na temo čebelarstva in uporabe iz-
delkov v gostinstvu, turizmu in velnesu širše po Sloveniji, kot 
so hotelske verige, gostilne, razni velneški centri ipd. Kot vidi-
te, pri meni ne gre brez čebel. Kranjska sivka je za Slovenijo 
zelo pomembna in tega, kot opažam, se tudi zavedamo; ne 
samo čebelarji ampak tudi drugi ljudje, s katerimi sem se po-
govarjal in imel stike oziroma jih še imam. Na nas čebelarjih 
pa je, da skrbimo za čebele, jih vzdržujemo pri zdravju in vi-
talnosti ter skrbimo za njih, da jih obdr-
žimo skozi leta "jeseni in zime", ki nam 
predstavljajo največji strah in največ 
dela, kar se tiče zdravljenja, ki pa za-
hteva veliko znanja in izkušenj ter do-
slednega dela, saj lahko že nekaj manj-
ših napak povzroči padec družine skozi 
zimo, česar si pa čebelarji ne želimo. 
Poznavanje čebel, njihovega načina 
življenja in njihovih odločitev včasih ne 
razumemo in si jih potem poskušamo razložiti in jih analizira-
ti, kar se da najbolje.  
Pri čebelarstvu je veliko reči, ki še niso odkrite in dorečene; 
veliko je tez, ki še niso potrjene ali pa sploh raziskane in to je 
nekaj, kar nas čebelarje dela pomembne – da ohranjamo 
tako majhno, a tako pomembno žival za človeštvo, kmetijstvo 
in gospodarstvo ... in nenazadnje za nas čebelarje, ki živimo s 
in za kranjsko sivko. 
 

Kot je rekel Albert Einstein: "Ko bo izginila čebela z obličja 
Zemlje, bo človek preživel le še štiri leta, saj ko ni več čebel, ni 
več opraševanja, ni več rastlin, ni več živali, ni več ljudi …"  
 

In mislim da je to rek, ki ga je treba še bolj oznanjati in o 
njem govoriti, saj se v svetovnem merilu tega zaveda prema-
lo ljudi in na tem je treba še veliko delati, se truditi in promo-
virati ter organizirati razne dogodke in prireditve v okviru 
čebelarstva.  
 

Zato je 20. maj tako pomemben – svetovni dan čebel, ki je 
nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, da vsaj enkrat 
na leto ves svet pomisli na čebele, se o tej temi pogovarja, 
pomaga pri ohranitvi čebel z zasajanjem dreves in medovitih 
rastlin ter ohranjanju čiste narave. In to poskušam delati tudi 
na svojem področju gostinstva in turizma ter velnesa. 
 

 
 
Izbrali smo novega Ambasadorja gostoljubja – študenta, ki je 
s svojim delom, predanostjo stroki, kreativnostjo ter uvrsti-
tvami na strokovnih domačih in mednarodnih tekmovanjih 
popeljal sebe, šolo in mesto Maribor na mednarodni turistič-
ni zemljevid. Za častni naziv za obetavnega bodočega stro-
kovnjaka v gostinstvu in turizmu se je potegovalo osem  
 
 
 
 

 
študentov VSGT – Lara Drevenšek, Kristina Dušak, Vito Za-
krajšek Čahuk, Neža Katarina Mlakar, Jure Dretnik, Nika Ar-
telj, Blaž Škrablin in Jerneja Pregl – študenti, ki so v tem in 
preteklem študijskem letu dokazali, da so kos tudi najtežjim 
izzivom in preizkušnjam v svetu gostoljubja.  

S tematsko obarvano prireditvijo so študenti gradili most 
med sedanjimi in brezčasnimi vrednotami ter v tej zvezi opo-
zarjali tudi na zelo vročo temo v zvezi z usodo Vinagove kleti, 
ene največjih in najstarejših klasičnih vinskih kleti v Evropi in 
spomenik mariborskega vinogradništva, ki je ponovno na 
dražbi. V ta namen je osrednja prireditev in razglasitev pote-
kala prav v Vinagovi kleti. Obiskovalci so imeli priložnost 
spoznati nadvojvodo Janeza in njegovo izbranko Anno Plochl, 
ki sta v naših krajih pustila neizbrisen pečat. Prizadevanja 
nadvojvode so v Mariboru spodbudila razvoj vinogradništva 
in ustanovitev prve vinogradniške šole na Štajerskem, prav 
tako je bila na njegovo pobudo preko Maribora speljana Juž-
na železnica, ki je prinesla razcvet mesta. Anna pa je svoj 
pečat pustila v kulinariki, saj njene kuharske mojstrovine še 
dandanes veljajo za kulinarične specialitete. 

Študenti so nas z insceniranim vodenjem in domiselnimi 
dramskimi upodobitvami trenutkov iz njunega življenja pope-
ljali v preteklost in nas opomnili, da je prav poznavanje naših 
značilnosti, posebnosti in tudi zgodovinskih dogodkov po-
membno za načrtovanje kakovostnih turističnih produktov. 
''Naše današnje bogastvo predstavljajo pretekli dogodki, iz 
semena sedanjosti klijejo cvetovi bodočnosti,'' je sklenila 
mag. Helena Cvikl, direktorica VSGT. 
 

Vrhunec večera je zagotovo bila razglasitev novega ambasa-
dorja gostoljubja. Po odločitvi strokovne komisije je naziv 
Ambasador gostoljubja 2018 osvojil Vito Zakrajšek Čahuk, 
študent 2. letnika programa Gostinstvo in turizem. Vito je 
človek številnih talentov – odličen barman, poznavalec turi-
stičnih destinacij, duhovit in talentiran igralec, hkrati pa se 
lahko pohvali še z 2 medaljama iz strokovnih tekmovanj 
(srebrno medaljo, ki jo je osvojil v disciplini mešanje pijač na 
nacionalnem tekmovanju GTZ, ter bronasto medaljo, ki jo je 
osvojil v disciplini poznavanje turističnih destinacij na med-
narodnem tekmovanju v okviru združenja AEHT) ter uspe-
šnim sodelovanjem na debaterskem tekmovanju Youth Parli-
ament, ki je v okviru evropskega združenja turističnih šol 
AEHT potekalo v Londonu. 

AMBASADOR GOSTOLJUBJA 2018 

Od leve: Jerneja Pregl, Kristina Dušak, Blaž Škrablin, Neža Katarina Mlakar, 
Vito Zakrajšek Čahuk, Lara Drevenšek 

Študenti med insceniranim vodenjem 
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Na prireditvi so nas s svojo prisotnostjo počastili tudi župan 
dr. Andrej Fištravec, minister za gospodarski razvoj in tehno-
logijo Zdravko Počivalšek, državna sekretarka na Ministrstvu 
za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar ter 
direktorica Slovenske turistične organizacije mag. Maja Pak, 
ki so novemu ambasadorju izrekli svoje čestitke. 

Ustvarjalno, gostinsko-
kulinarično doživetje, vpeto v 
življenje našega mesta, je krea-
tivno dopolnil glasbeni reper-
toar Ambasador benda, ki so 
ga tudi letos sestavljali študenti 
VSGT Maribor.  
Presenečenje večera sta zago-
tovo bila odličen vokalist Matic Jereb in Klemen Bojanovič na 
akordeonu, ki sta goste zabavala s pretanjenim izborom šan-
sonov o večnih življenjskih temah in vinskih radostih. 
 

Za kulinarične užitke in 
vinsko spremljavo, polno 
nostalgičnih vonjav in raz-
nolikih okusov Anninih 
receptov, so poskrbeli 
študenti drugega letnika 
pod mentorstvom Mojce 
Polak in Tadeja Ljubca. 
Gosti so tako lahko uživali v okusih odlične krompirjeve juhe 
Anne Plochl, raguju z lisičkami, prav tako pa so lahko okusili 
najljubšo jed nadvojvode Janeza, in sicer telečjo kračo s pre-
tlačenim grahom, ter se posladkali s tortico nadvojvode Ja-
neza. 
 

Vloga ambasadorja gostoljubja je Vitu tako rekoč pisana na 
kožo, saj je ''Vito ali po domače VITO CORLEONE genialna 
mešanica talentiranega barmana/ekscentričnega kuharja/
duhovitega showmasterja/priložnostnega pevca/nečimrnega 
producenta/dobrega poznavalca turističnih destinacij in 
očarljivega študenta, ki je na VSGT prinesel vse barve umet-
nosti.''  
Po razglasitvi pa Vito ni imel časa 
''počivati na lovorikah'', saj je v 
dneh, ki so sledili, skrbel za dobro 
počutje gostov VIP prostora na 
Festivalu Lent. Svoje znanje pa je 
delil tudi na Radiu Maribor, kjer je 
v jutranjem programu v živo pri-
pravljal osvežilne koktajle in delil 
svoje izkušnje.  
 

 
 

MIC—AKADEMIJA KULINARIKE IN  
TURIZMA 

 
 
MIC ‒ Akademija kulinarike in turizma nudi delavnice in 
usposabljanja za splošno javnost ali ljubitelje/amaterje in 
prav tako za strokovno javnost ali profesionalce in strokov-
njake. V letošnjem letu smo tako izvedli že delavnico Peka 
kruha z drožmi z Anito Šumer ter Tehnike terapevtske ma-
saže za maserje z Andrejem Valekom. V septembru smo 
izvedli še seminar WSET in Strokovno usposabljanje za oce-
njevanje nastanitvenih obratov. 
 

WSET SEMINAR—LEVEL 2 
 
VSGT Maribor je v sodelovanju z evropskim združenjem 
hotelskih in turističnih šol AEHT in v sodelovanju z vinsko 
šolo BELVIN 18.‒20. septembra ponovno organizirala WSET 
seminar 2. stopnje—LEVEL 2 AWARD IN WINES AND SPI-
RITS, ki se ga je udeležilo 10 udeležencev. Predavanja je 
izvedel Robert Gorjak, mednarodno priznan vinski strokov-
njak. 
 
Zahvaljujemo se 
švicarski fundaciji 
La Fondation pour la For-
mation Hôtelière, ki je 
našim študentom sofinan-
cirala 50 % izobraževanja! 
Hvala fundaciji La Fonda-
tion pour la Formation 
Hôtelière za vso podporo, 
ki nam jo nudi skozi vsa 
leta.  
 

STROKOVNO USPOSABLJANJE ZA OCENJE-
VANJE NASTANITVENIH OBRATOV 

 
1. oktobra 2018 stopi v veljavo nov Pravilnik o kategorizaciji 
nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 22/2018). Ključna 
novost novega sistema kategorizacije nastanitvenih obratov 
v Sloveniji je uvedba standardov Hotelstars za hotele in 
posodobitev standardov za ostale nastanitvene obrate. 
 
V sodelovanju z Mini-
strstvom za gospodar-
ski razvoj in tehnologi-
jo smo na VSGT od 17. 
do 18. septembra 
organizirali Strokovno 
usposabljanje za oce-
njevanje nastanitve-
nih obratov. 
 
Namen usposabljanja je bil udeležence seznaniti z norma-
tivnim okvirom na področju gostinstva in turizma ter novimi 
standardi kategorizacije nastanitvenih obratov, s poudar-
kom na standardih Hotelstars.  
 
 
 

 

Ambasador bend 

Kljub napornemu delu so študenti 

ves večer širili dobro voljo 

Od leve: minister Zdravko Počivalšek, direktorica VSGT mag. Helena Cvikl, 
Vito Zakrajšek Čahuk, direktorica STO mag. Maja Pak 
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VSGT KOT PRIMER DOBRE PRAKSE 
 
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor spod-
buja mobilnost in razpisuje Erasmus+ dotacije za sofinanci-
ranje mobilnosti študentov in osebja za namen usposablja-
nja in poučevanja v okviru programa Erasmus+.  
 
Zato smo še posebej ponosni, da je naš trud tudi širše pri-
znan—Nacionalna agencija za mobilnost CMEPIUS nas je 
namreč prepoznala kot primer dobre prakse na področju 
izmenjave študentov in osebja. Dvoletni projekt Erasmus+ 
(KA103), pogodbeno leto 2016, smo izvedli z odliko in preje-
li 98 točk od možnih 100. 
 
Tudi letos smo bili na področju mobilnosti zelo aktivni. Po-
leg mobilnosti študentov smo izvedli tudi mobilnosti osebja 
za namen usposabljanja. 

 
ERASMUS+ ITALIJA  

Izobraževanje je proces, ki traja celo življenje. Zato je tudi za 
zaposlene na VSGT še kako pomembno, da izpopolnimo 
svoja znanja in le-ta prenesemo nato na študente. Program 
Erasmus+ nam je omogočil, da smo se udeležili strokovne 
ekskurzije v Italiji.  
 
Naš prvi postanek 
je bil Portopicco-
lo, še štiri leta 
nazaj zapuščeni 
kamnolom, danes 
pa luksuzni rezi-
denčni in hotelski 
resort med Tr-
stom in Monfalconom v Sesljanskem zalivu. Portopiccolo je 
edinstven projekt v Evropi, pri katerem je bil izveden pet 
metrov globok izkop na območju današnjega pristanišča 
oziroma marine, ki ga je kasneje zapolnilo morje. Kompleks 
ima 460 bivalnih enot, od tega je že okoli 60 % prodanih 
(cena kvadratnega metra se giblje v povprečju 7.000 eur). 
Njihovi lastniki so večinoma Italijani, Avstrijci, Nemci, nekaj 
Rusov in celo nekaj Slovencev, čeprav med zaposlenimi in 
hotelskimi gosti ni kaj dosti Slovencev. Le-ti prevladujejo v 
Portopiccolu kot dnevni gostje in v resortu ne ostajajo čez 
noč. Osrčje naselja predstavlja 5* luksuzni hotel La Falisia z 
modernim wellness cen-
trom in Beach klubom. V 
Falisia resortu so nas zju-
traj pričakali z odličnim 
brunchem, nato so se 
nam popolnoma posvetili 
in nam razkazali celotni 
resort. Zaposleni so imeli  

 
 
 

za nas dovolj časa, saj so bili tik pred začetkom odprtja glav-
ne sezone in tako uživajo še zadnje dneve bolj umirjenih 
delovnih dni. Hotelski in rezidenčni resort je primer dobre 
prakse, kako iz zapuščenega predela ustvariti luksuzno nase-
lje. 

Iz Portopiccola nas je pot vodila do predmestja Bologne v 
kraj Castel San Pietro Terme, kjer je locirana šola Bartolo-
meo Scappi. Šola je že dvajsetič priredila mednarodno tek-
movanje za študente višjih šol gostinstva in turizma. Tekmo-
vanje je pokrivalo tri področja: kulinariko, sommelierstvo in 
prezentacijo jedi. VSGT sta zastopala Timotej Toplak in Jure 
Dretnik pod budnim mentorskim očesom Jurija Črnčeca, 
vodje strežbe v Restavraciji Sedem. Oba študenta sta zase-
dla 3. mesto; Timotej v kategoriji barmanstvo in Jure v kate-
goriji slaščičarstvo. Na gala večerji ob zaključku tekmovanja 
jima je osebno čestitala direktorica VSGT mag. Helena Cvikl 
in ostala delegacija VSGT. 

Po še enem uspešno zaključenem tekmovanju Bartolomeo 
Scappi nas je pot vodila do največjega agro parka na svetu; 
FICO Eatalyworld v Bologni. Park je odprt šele nekaj mese-
cev in je pravi raj za gostince ter gur-
mane. Zaradi velikosti parka si lahko 
ob vhodu sposodiš kolo, da na koncu 
nisi preveč utrujen od hoje ter da 
lažje prineseš živila in gostinsko opre-
mo vse do blagajne. Lahko si celo v 
živo pogledaš, kako se naredi prava 
mortadela ali pa Grana Padano sir 
(zanimivost: v parku ne smejo izdelo-
vati sira Parmigiano-Reggiano, ker je 
7 km izven geografske regije, kjer se 
lahko izdeluje ta sir, lahko pa ga sta-
rajo). Šolski kombi smo natovorili do 
vrha z živili in novo gostinsko opremo za Restavracijo Sedem 
ter pot nadaljevali 
naprej v vedno s 
soncem obsijano 
Toskano, natanč-
neje v pokrajino 
Chianti.  
 

Že ime samo pove, 
da gre za pokrajino 
južno od Firenc, ki 
je znana po vinogradih ter tamkajšnji pridelavi svetovno zna-
nega rdečega vina Chianti. Med tisočerimi vinskimi kletmi 
smo izbrali najbolj moderno ter zgodovinsko najpomemb-
nejšo klet Antinori.  
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Marchesi Antinori je italijanska vinarska družina, ki datira v  
leto 1385. So eni največjih vinarjev v Italiji in 10. najstarejše 
družinsko podjetje na svetu. Že v 15. stoletju so bili ena naj-
bogatejših florentinskih družin s palačo in lastnim trgom 
Antinori v samem centru Firenc (še danes v njihovi lasti). S 
svojim vinom so v 16. stoletju oskrbovali družino Medici. Ob 
tradicionalnem Chiantiju je njihovo najbolj prepoznavno 
vino Tignanello (od leta 1971) iz Sangiovese, Cabernet 
Sauvignona in Cabernet Franca. Antinoriji so lastniki števil-
nih posestev z vinogradi, ne le v Italiji ampak tudi drugod po 
svetu. Izven meja Italije imajo še dve posestvi v Napa valley 
v ZDA in po eno posestvo v Columbia valley v ZDA, v Čilah, 
na Madžarskem ob reki Donavi, na Malti in v Romuniji. Prav 
tako so lastniki desetih restavracij, od tega jih je šest v Italiji, 
ena v Zürichu, ena v Moskvi, ena na Dunaju in ena v Monte 
Carlu. Imajo svojo umetniško akademijo Antinori academy, 
njihova uradna družinska rezidenca pa je še vedno Palača 
Antinori na Piazza Antinori v centru Firenc, čeprav v njej 
skoraj nikoli ne bivajo. Njihov glavni dom je do leta 2016 bila 
Vila Antinori di Monte Aguglioni v predmestju Firenc, nekoč 
v lasti bogate trgovske družine svetovno znane Mona Lise, 
hčere gospoda la Gioconda. Aprila 2016 so dali vilo na pro-
daj z izklicno ceno 20 milijonov eur. Zanemarljivo, če je sa-
mo obnova njihove glavne vinske kleti, ki smo si jo ogledali, 
stala 80 milijonov eur. Po vodenem ogledu kleti, kjer smo 
srečali celo lastnika vinskega imperija gospoda Antinorija, ki 
nas je lepo pozdravil, smo 
njihova vina še degustirali. 
Vsako vino je bilo zgodba 
zase in vsako vino je upravi-
čevalo ime Antinori ter ne-
koliko višji cenovni razred. 
Resnično vredno ogleda 
tako za amaterje kot profe-
sionalne sommelierje.  
 
Po dih jemajoči vinski kleti med toskanskimi griči smo se 
namestili v hotelu Mulino di Firenze ob reki Arno. Še en ho-
telski resort kot primer dobre prakse, kako iz opuščenega 
kraja narediti nekaj novega, nekaj edinstvenega. Stari mlin iz 
15. stoletja na reki Arno, ki teče skozi center Firenc, so preu-

redili v 4* superior hotelski re-
sort in stari mlin je tako dobil 
popolnoma drugo funkcijo ter 
spremenjeno podobo z ohranje-
nimi detajli iz preteklosti. V tak-
šnem hotelu bi si želeli ostati dlje 
časa, ne samo eno noč. Zvečer 
smo se odpravili v center Firenc 
in obiskali restavracijo La Bottega 
del buon Caffe z eno Michelinovo 
zvezdico. Restavracija velja za 
eno najboljših ''fine dining'' re-
stavracij v Firencah. Mladi chef 
Antonello Sardi, ki nam je pri-
pravil večhodni degustacijski 
meni, nas je prišel osebno po-
zdravit. Direktorica mag. Helena 
Cvikl ga je povabila v Slovenijo in 
povabilu se je pozitivno odzval.  

Naslednji dan je bil najbolj poučen. Obiskali smo šolo kulina-
rične umetnosti Scuola Tessieri v kraju Ponsacco, v neposre-
dni bližini Pise. Na šoli nas je pričakal sam ustanovitelj in 
direktor šole gospod Tessieri. Najprej nam je razkazal šolo, 

nato pa nam podal 
dodatno znanje o 
čokoladi. Sam je 
strastni ljubitelj čo-
kolade in tako se je 
pred leti odločil, da 
bo začel s proizvod-
njo najkvalitetnejše 
čokolade v gostinske 

namene. Gospod Tessieri ima lasten nasad najboljšega kaka-
vovca na svetu vrste criollo in tako svoja lastna kakavova 
zrna uvaža v Italijo, na sedežu šole v Ponsaccu pa imajo tudi 
lastno pražarno in proizvodnjo čokolade. Njihov plan je širi-
tev prodaje na tuje trge, ampak želijo ostati samo pri proiz-
vodnji čokolade v gostinske namene. Ko smo izvedeli marsi-
kaj novega o čokoladi, je sledila še delavnica italijanskega 
sladoleda, pri kateri smo se veselili, da bomo tudi sami ak-
tivno sodelovali, ampak na žalost je bila delavnica bolj teo-
retična in na nas ni pustila takšnega vtisa. V popoldanskem 
času smo zaključili z 
delavnico, pri kateri 
smo le lahko sode-
lovali sami. Ni Italije 
brez dobrih teste-
nin in kolegi kulina-
rične šole so nam 
razkrili vse skrivno-
sti, kako pripraviti 
najboljše italijanske 
testenine in najboljši pesto. Na en kilogram semolina tip 00 
moke damo 16 rumenjakov, 4 cela jajca, kocko ledu in malo 
olivnega olja. Iz tega testa smo delali torteline, raviole, re-
zance in fettuccine. Vse testenine smo skuhali in servirali s 
svežim pestom. Naša lastna večerja je bila seveda najboljša 
od vsega, kar 
smo zaužili v 
Italiji.  
 

Na poti proti 
Sloveniji nas je 
čakal še en po-
stanek, in sicer 
ob vznožju gri-
čevja Prosecco v 
neposredni bli-
žini Trevisa. V 
podzemnih prostorih posestva Vile Sandi iz 17. stoletja se 
nahaja 1,5 km dolga vinska klet, kjer v steklenicah in sodih 
hranijo ene najboljših proseccov v Italiji. Lastnik celotnega 
posestva je družina Moretti Polegato. Starejši sin družine 
Moretti Polegato je ustanovil znano podjetje čevljev Geox, 
njegov mlajši brat Giancarlo pa je prevzel upravljanje pose-
sti in vinske kleti Villa Sandi. Njihovi prosecci so sveži in izre-
dno lahki, primerni za poletne dni in nekaj smo jih tudi kupili 
za razširitev ponudbe v šolski Restavraciji Sedem. 
 

Nika Pažon 
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“HOLA ESPAÑA” 
 
Druga mobilnost osebja (mag. Helena Cvikl, Mojca Polak in 
Mitja Petelin) z namenom usposabljanja je potekala v Špani-
ji od 6. do 10. 5. 2018. 
Španija kot ena največjih turističnih destinacij sveta ima 
veliko ponuditi tudi v smislu izobraževanja, saj je dom neka-
terih zelo uglednih izobraževalnih institucij z bogato tradici-
jo in ravno to je bil največji povod naše mobilnosti.  
 
1. dan (ponedeljek) 
Kot že veste, je VSGT Maribor organizator različnih medna-
rodnih dogodkov in seminarjev. Eden vidnejših je zagotovo 
Wine and Spirit Education London, ki ga organiziramo vsako 
leto (več informacij najdete na www.vsgt.si). Udeleženci 
seminarja so tudi mednarodni gosti in eden izmed njih je 
Jordi Xavier Romero (predavatelj enologije na Sarria Sant 
Ignasi, Barcelona), ki se ga udeleži vsako leto. Z njim smo se 
imeli priložnost srečevati tudi na drugih mednarodnih do-
godkih (Christmas in Europe, ki ga vsako leto organizira 
evropsko združenje hotelskih in turističnih šol AEHT). Vsa-
kič, ko smo se srečali, smo ugotavljali, da imamo veliko 
skupnega. Združuje nas odnos do vina, kulinarike, način po-
učevanja in želja po sodelovanju, kar je bil glavni razlog za 
obisk njihove izobraževalne institucije Sarria Sant Ignasi v 
Barceloni.  

 
Sarria je del Barcelone, ki danes velja za naselje petičnežev 
zaradi zelo visokih cen nepremičnin. Posejana je z butičnimi 
vilami, v sredini pa v prostorih bivše cerkve najdemo šolo 
Saint Ignasi. Gre za veliko krščansko šolo, ki vključuje tudi 
vrtec in vse nadaljnje stopnje izobraževanja.   
 

Prve kulturne razlike smo lahko opazili že ob vstopu – spro-
ščeni študenti, vrtnarji, ki so sedeli v senci, in zelo, zelo ozka 
parkirišča. Avtomobili so bili natlačeni, večkrat že tudi 
“naslonjeni” na druga vozila. Potrebno je bilo kar nekaj časa 
in predvsem poguma, da smo parkirali vozilo, ki smo ga dan 
prej najeli na letališču. 
Ob vstopu v šolo smo bili zelo toplo sprejeti. Sprejela nas je 
direktorica Nuria Montmany Alvarez, predstavnica medna-
rodne pisarne Marta Munte Fabregas in seveda Jordi Xavier 
Romero. Pogovarjali smo se o možnostih mednarodnega 
sodelovanja. Sledil je voden ogled šole in prostorov za pri-
pravo hrane ter senzorične učilnice, kjer so imeli tudi vzorce 
slovenskega vina. 

 
Ogled smo zaključili s fotografijo in zelo prijetnim občutkom 
gostoljubja. Z veseljem bi se zadržali še dlje, vendar smo se 
morali odpraviti na drugo šolo, ki je bila oddaljena eno uro 
vožnje. 
Vožnja do naše naslednje šole EUHT StPOL je trajala približ-
no eno uro. Vozili smo se po avtocesti, ki je bila drugačna od 
naših avtocest. Hitrosti so se gibale od 90 do 110 km/h. Pre-
senetljivo je bilo, da so vsi domačini zelo natančno upošte-
vali hitrostno omejitev. Za razliko od naše avtoceste je bil 
prehitevalni pas vedno prost. Barcelončani očitno svoj tem-
perament ne sproščajo na avtocesti in moramo reči, da so 
bili zelo vzorni vozniki (no, vsaj na avtocesti, v samem mestu 
pa so precej podobni Italijanom). Ob prihodu v kraj Sant Pol 
de Mar smo bili deležni zelo lepega pogleda na morje, saj 
stoji šola tik ob njem in ima poleg trizvezdičnega hotela tudi 
svojo plažo. 

 
Sprejel nas je direktor šole LLuís Serra in predstavnik med-
narodne pisarne Giulio Contini, ki sta nam razkazala šolo, 
hotel, kuhinje, senzorično predavalnico in restavracijo. 
EUHT StPOL je manjša zasebna izobraževalna institucija s 50
-letno tradicijo. Gre za eno najboljših hotelirskih šol, ki nudi 
holističen pristop k učenju (delo v šolskem hotelu in resta-
vraciji) in predavatelje iz gospodarstva. Redno gostijo velika 
imena gostinsko-turistične stroke. Njihovi študenti prihajajo 
iz celega sveta, 
največ pa iz Latin-
ske Amerike.  
 
Po ogledu so nas 
povabili na kosilo 
v njihovo restavra-
cijo, ki deluje po 
podobnem princi-
pu kot naša Resta-
vracija Sedem 
(kuhali in stregli so študenti, seveda pod budnim nadzorom 
mentorjev).  
 
 
 
 

Vhod v šolo Sarria Sant Ignasi 

Senzorična učilnica           Sarria Sant Ignasi skupinska fotografija 

EUHT StPOL, Sant Pol de Mar 
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Kosilo je bilo zelo okusno, saj se poslužujejo lokalnih in se-
zonskih živil. Restavracija je bila polna zunanjih gostov in 
pozitivne energije. Na kosilu smo se pogovarjali o načrtih za 
naprej in možnostih sodelovanja. Pogovarjali smo se tudi o 
medgeneracijskih razlikah in načinih pristopa k poučevanju 
mladih.   
 
Dobro družbo smo popoldan morali zapustiti, saj nas je ča-
kal še obisk podjetja hosco.com. Po vrnitvi v Barcelono smo 
v poslovnem delu poiskali 
prostore podjetja 
hosco.com, s katerimi so-
delujemo že več kot eno 
leto. Gre za spletno social-
no omrežje, ki povezuje 
študente in diplomante z delodajalci celega sveta. Lahko bi 
rekli, da gre za “Facebook” gostinsko-turistične stroke.  
Sprejel nas je direktor marketinga John Lohr in Sophie Na-
varro, vodja odnosov s šolami. Razkazala sta nam njihove 
delovne prostore. Gre za delo za računalniki, saj so tehnolo-
ško podjetje. Osebje dela na računalnikih, po sistemu 
“cubicle”, kjer ima vsak zaposleni svojo delovno površino v 
večji pisarni, ki jo deli z ostalimi. Imajo tudi svojo kuhinjo, 
teraso, prostor za poročanje in prostor za kavo. Na stenah 
pa imajo velike zaslone, ki kažejo delovno uspešnost posa-
meznika in doseganje zastavljenih ciljev.  
Po obisku smo odšli še na pijačo, nato pa na večerjo v Boca 
Grande, kjer so nas postregli s tipičnimi tapasi. Boca Grande 
je zelo zanimiv lokal, saj je zelo poseben. Sprejmejo te ele-
gantno oblečene hostese, prostor pa je zelo lepo opremljen 
v klasičnem stilu in ima veliko duše. Lokal je bil v celoti zase-
den, tako da smo težko prišli do mize. 
 
2. dan (torek) 
Po zajtrku v hotelu Ibis Styles smo se odpravili na letališče 
proti Madridu, kamor smo prispeli okoli 14.00 in se najprej 
namestili v hotelu. Dan smo izkoristili za sproščeno druže-
nje, nakupe in raziskovanje mesta. Z Mojco Polak sva se od-
ločila, da bova poiskala lokale, kamor zahajajo domačini in 
tako okusila atmosfero Madridčanov. Po daljšem sprehaja-
nju sva našla pravi biser na obrobju Madrida – gostilno Yupi. 
Gre za lokal, ki je kot časovni stroj in v katerega zahajajo 
starejši Madridčani. Na nek način bi lahko lokal primerjali z 
restavracijo v stari Jugoslaviji s španskim pridihom; natakar 
v beli srajci, pogrnjene mize, enostavne vendar okusne jedi. 
Kosilo z dvema hodoma in pijačo je stalo 11,00 EUR, kar je 
za Madrid zelo poceni. Najprej so naju presenetili z rižoto s 
šunko in šparglji. Na videz je izgledalo kot mlečni riž, okus 
pa je bil fenomenalen. Sledila je klasična svinjska pečenka, 
ki je bila počasi pečena in zelo okusna. Dan smo zaključili s 
počitkom v hotelu. 
 
3. dan (sreda) 
Obiskali smo Gourmet Madrid, zelo velik in odmeven dogo-
dek, ki se odvija na Madridskem sejmišču. Znan je po ponu-
dnikih različnih gastronomskih dobrot, tehnologiji in ponu-
dnikih. Zanimivost dogodka je, da je namenjen samo lju-
dem, ki so povezani z gostinsko stroko. To pomeni, da mo-
raš ob nakupu karte zagovarjati svojo povezanost z gostin-
stvom, drugače ne moreš vstopiti.  
 
 

 
 

Že ob vstopu na sejmišče nismo 
bili razočarani, bilo je veliko po-
nudnikov sira in njihove šunke 
(Jamón), različnih izdelkov mor-
ske hrane, pijače, kave, testenin, 
krušnih izdelkov in mesnin.  

 
Pot smo nadaljevali naprej. Direktorica VSGT mag. Helena 
Cvikl se je udeležila okrogle mize mednarodnega združenja 
vodilnih hotelirskih šol EURHODIP, kjer je sodelovala kot 
predstavnica šole in podpredsednica združenja ter predsta-
vila primer dobre prakse. Tematika okrogle mize je bila 
predstavitev najboljših šol in sodobni pedagoški pristopi ter 
motivacija študentov. Okrogla miza se je razvila v debato s 
pomočjo vprašanj publike.  

 

Sledili so tudi intervjuji 
z mediji, ki jih je zani-
malo, kako šole deluje-
jo v širšem okolju ter na 
kakšen način sodelujejo 
s podjetji.  
 
Po okrogli mizi smo obiskali še stojnico združenja Eurhodip, 
kjer so predvajali tudi video naše šole. Stojnica je očarala 
tudi z osvežilnimi koktajli, ki so jih pripravljali študenti. 

 
 
 

Gourmet Madrid 

Okrogla miza in  
intervjuji 
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Pozno popoldan smo se vrnili v center Madrida in našli zelo 
prijetno restavracijo s tapasi, v katerih smo zelo uživali. Ze-
lenjava in mesnine so bile zelo okusne. Opazovali smo tudi 
utrip Madrida in restavracij, ki so tudi med tednom polne. 
Dan smo zaključili s poznim prihodom v hotel, sledil pa je let 
nazaj v Slovenijo v zgodnjih jutranjih urah. 
 
Barcelona in Madrid imata veliko za ponuditi. Naš obisk je 
bil zelo intenziven, spoznali smo veliko šol in utrdili poznan-
stva ter imeli priložnost poglobiti znanje o španski kulturi, 
jeziku in gastronomiji. Menimo, da smo mobilnost dobro 
izkoristili in bomo v prihodnje z obiskanimi institucijami še 
bolj povezani, med nami pa že tečejo nadaljnji pogovori o 
sodelovanju in iskanju novih priložnosti. 
 
Mitja Petelin, koordinator praktičnega izobraževanja 
 
 
 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 
 
 
 
Praktično izobraževanje v študijskem letu 2018/2019 traja 
do 31. avgusta 2019. V posameznem letniku mora študent 
opraviti 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetju, ki je 
registrirano kot učno podjetje in je del učne mreže podjetij. 
Po uspešno opravljenih 400 urah čaka študente še priprava 
seminarske naloge in pristop k izpitu, ki se izvaja v vseh treh 
izpitnih obdobjih.  
Študenti, ne pozabite, da morate na PRI nositi šolske unifor-
me (v kolikor dogovor z delodajalcem ni drugačen zaradi 
posebnih internih pravil v podjetju).  
Delavnice z informacijami o praktičnem izobraževanju štu-
dentov bodo redno mesečno izvedene v obeh letnikih in na 
obeh študijskih smereh, kjer bodo predstavljene podrobno-
sti in novosti glede izvedbe praktičnega izobraževanja v štu-
dijskem letu 2018/2019.  
Pomembna priložnost za vas je tudi Erasmus mobilnost, kjer 
se po usvajanje praktičnih znanj podate v tujino. O razpisu 
za prijave, postopku in pogojih boste pravočasno obveščeni. 
Spremljajte obvestila na spletni strani pisarne za praktično 
izobraževanje.  
 
O izkušnjah na praktičnem izobraževanju v tujini pa si več 
preberite v prispevkih, ki so jih zapisali študenti. 
 
Želimo vam uspešno in izkušenj polno študijsko leto!  
 

NOVIM IZKUŠNJAM NAPROTI 
 
Že od nekdaj sem imela željo delati v tujini, še posebej v 
poletni sezoni in nekje ob morju. Letos se mi je ta želja ure-
sničila, saj sem praktično izobraževanje preko programa 
Erasmus+ opravljala na Kanarskih otokih.   
 

Španija je vsako leto zelo popularna pri študentih za oprav-
ljanje praktičnega izobraževanja, sama pa sem se za mobil-
nost v Španiji odločila predvsem zaradi tega, da izpopolnim 
znanje španščine.  

 
 

 

Ko je prišel čas odločitve, v katerem podjetju želimo oprav-
ljati praktično izobraževanje, sem zasledila hotelsko verigo 
GF hoteles, ki ima svoje hotele na Tenerifih – čudovitem 
Kanarskem otoku.  
Po internetu sem pobrskala informacije o tej hotelski verigi 
in zdelo se mi je super, da bi praktično izobraževanje oprav-
ljala v enem izmed njihovih hotelov. Ko sem izvedela, da 
ponujajo možnost prakse na recepciji, je bila odločitev do-
končna – praktično izobraževanje želim opravljati na Tene-
rifih. Kmalu sem s pomočjo našega koordinatorja za 
Erasmus+ mobilnost Mitje Petelina stopila v kontakt z gospo 
Claribel Arzola, ki je zaposlena v kadrovski službi GF hoteles. 
Z njo sem opravila intervju preko Skypa, ki pa je bil zelo 
sproščen. Najprej sva se pogovarjali v angleščini, potem pa 
še v španščini, saj je za delo na recepcijI nujen vsaj osnovni 
nivo španščine, da lahko komuniciraš s sodelavci. Intervju je 
bil opravljen, potem pa je sledilo še izpolnjevanje dokumen-
tov, pri katerih nam je pomagal naš koordinator praktičnega 
izobraževanja. Letalska karta je bila kupljena, dokumentaci-
ja urejena in v začetku junija je nastopil čas za Erasmus+ 
mobilnost! Jaz, Taja in Neža iz 1. letnika ter Špela iz 2. letni-
ka smo bile na poti proti novim izkušnjam na Tenerifih! 
 
Ob pristanku na Tenerifih 
nas je pričakal lep sončen 
dan in naj povem, da je bilo 
večino dni vedno lepo 
sončno vreme brez oblač-
ka. Kot zanimivost, v treh 
mesecih, odkar sem bila na 
Tenerifih, je deževalo samo 
dvakrat, pa še to mogoče le 
za nekaj minut. Za Kanarske 
otoke pravijo, da imajo naj-
bolj idealno vreme na svetu, saj je skoraj celo leto sončno, 
pozimi so temperature okoli 20 stopinj, poleti pa termome-
ter redko kdaj preseže 30 stopinj. Otok Tenerife je idealna 
turistična destinacija skozi vso leto - tukaj uživajo družine, 
starejši pari, na vsakem koraku je možno najti zabavo za 
mlade, prav tako pa je otok tudi sanjska destinacija za mla-
doporočence. Tukaj se nahaja tudi najvišji vrh Španije – El 
Teide, z nacionalnim parkom. Tudi v hotelu, v katerem sem 
opravljala prakso, smo gostili različne goste – veliko je bilo 
mlajših in starejših parov, največ pa seveda družin, saj je bil 
čas počitnic. Največ gostov je prihajalo iz Velike Britanije, 
sledile so države Nemčija, Španija, Rusija, Nizozemska, Bel-
gija, Poljska, Portugalska in Romunija. Prakso sem opravljala 
v hotelu GF Fanabe, ki se nahaja v najbolj turističnem delu 
otoka – Costa Adeje.  
 

V delu na recepciji sem resnično uživala, čeprav je bilo kdaj 
pa kdaj zelo stresno, saj je kljub vsemu recepcija tisto me-
sto, na katerega se gostje obrnejo, ko gre kaj narobe. Hitro 
sem se morala posloviti od mišljenja, da je delo receptorja 
samo to, da pozdravi gosta, izvede check-in ter pove nekaj 
informacij o hotelu. Včasih je bilo resnično stresno, ko smo 
imeli zahtevne goste, katerim nikakor nismo mogli ugoditi 
ali  ko je kdo zbolel in si moral v trenutku poklicati zdravni-
ka, medtem pa te je pred recepcijskim pultom čakala večja 
skupina gostov, ki se po dolgem letu želi čimprej nastaniti v 
sobah.  
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Vendar kljub temu ni bilo težko, saj sem ob sebi vedno ime-
la tri ali celo štiri sodelavce. Običajno smo na recepciji delali 
trije, od tega je bil en vodja izmene - receptor, potem po-
močnik receptorja in jaz kot praktikantka. Z nami je bil še en 
''bell boy'' oziroma 
nosač, ki je pomagal s 
prtljago in je goste 
pospremil do sobe. 
Ob dnevih, ko smo 
imeli več prihodov, 
smo na recepciji delali 
štirje, z nami pa je bil 
še en nosač. Naj po-
vem, da ima hotel 420 
sob, sprejme pa lahko 
do 1300 gostov. Čez poletje je bil hotel večinoma časa polno 
zaseden oziroma ''fully booked'', velikokrat so številke 
gostov šle čez 1200. Zdaj verjetno razumete, zakaj smo na 
recepciji vedno morali biti najmanj trije receptorji, saj tudi 
ob dnevih, ko ni bilo veliko prihodov, so gostje prihajali na 
recepcijo z raznimi vprašanji. Moram priznati, da je bilo od 
začetka zame zelo težko, saj sem se znašla v novem okolju, 
govoriti pa sem morala jezik, ki ga prej nikoli nisem aktivno 
uporabljala – največ sem se naučila z gledanjem televizije in 
sama. Po drugi strani je bilo še toliko težje, saj nikoli nisem 
delala na recepciji in mi je bilo toliko stvari neznanih. Zače-
tek je bil težak, ampak sem neizmerno hvaležna svojim so-
delavcem, da so bili tako potrpežljivi z mano. Pri delu me je 
predvsem motivirala želja po delu na recepciji in učenju tu-
jih jezikov. To, da sem lahko sodelovala s tako prijaznimi in 
srčnimi sodelavci, ki so mi vedno priskočili na pomoč, je mo-
jo izkušnjo naredilo samo še lepšo. Na začetku sem samo 
opazovala in pomagala pri lažjih opravilih, na primer tako da 
sem vnesla podatke iz osebnega dokumenta v računalnik. 
Kmalu sem naredila že prvi check-in v angleščini ter kasneje 
tudi v španščini. Kasneje sem se naučila še veliko drugih 
stvari, kot na primer če so gostje zaprosili za ''late check-
out''. Morala sem preveriti razpoložljivost hotelskih sob in 
potem na podlagi tega ustvariti novo rezervacijo in izdati 
račun. Velikokrat so gostje tudi prišli po nasvet, kaj je ''must 
see'' na otoku in iz svojih izkušenj sem jim povedala, da se 
na primer splača pogledati Los Gigantes ali pa El Medano, 
kjer se nahaja čudovita plaža, ki ni tako turistična in navduši 
vsakogar.  
 

Moj cilj prakse v tujini je bil predvsem, da izboljšam španšči-
no, in mislim, da sem ga dosegla; prav tako mi je ta izkušnja 
pomagala pri odločitvi, kaj želim delati v življenju—mislim, 
da bo to zagotovo v povezavi s turizmom in hotelirstvom. 
Resnično sem hvaležna za to dragoceno izkušnjo in vsem 
priporočam, da se vsaj enkrat v življenju odpravi na mobil-
nost preko Erasmus+. 
 

Polona Gerkšič, študentka 1. letnika programa Gostinstvo in 
turizem 
 

MOJA ERASMUS+ IZKUŠNJA 
 
Zakaj sem se odločila za Erasmus+? Že v prvem letniku sem 
razmišljala, da bi opravila praktično izobraževanje v tujini, 
pa nekako na koncu nisem imela dovolj poguma in sem  
 
 
 
 

 

ostala doma. V letošnjem študijskem letu pa sem že od vse-
ga začetka vedela, da si želim delati v tujini, prav tako sem 
točno vedela, kaj si kaj želim delati in kje. Pri starejših letni-
kih sem zaznala, da je mogoče delati tudi v animaciji, kar je 
zelo pritegnilo moje zanimanje, saj zelo rada delam z ljudmi, 
tudi z otroci, pa tudi šport je vključen, kar je meni osebno 
zelo pisano na kožo. Ko sem za delo v animaciji povedala 
Mitji Petelinu, Erasmus+ koordinatorju, mi je povedal za 
verigo hotelov GF, ki imajo svoje hotele na otoku Tenerife 
(Kanarski otoki, Španija). Tako se je začela moja Erasmus+ 
zgodba. Kar se tiče same prijave in dokumentacije, je pri 
meni šlo vse zelo gladko, saj sem točno vedela, v katero 
državo bom odpotovala, v katerem podjetju si želim delati 
in v kateri smeri, pa tudi koordinator nas je zelo lepo vodil 
skozi ves postopek in vse obrazce. Čez nekaj mesecev sem 
prišla v stik z gospo Claribel, ki dela v kadrovski službi prej 
omenjenega podjetja. Z njo sem imela tudi Skype intervju, 
ki pa je bil zelo spontan; 5 minut sva se pogovarjali o službi 
in 30 minut o mojem in njenem življenju. Tako, vsi papirji so 
bili izpolnjeni, vsi napotki dani, letalska karta kupljena in 
dogodivščina se je začela. 

Veriga hotelov GF Hoteles ima na otoku Tenerife 5 hotelov. 
Mene so dodelili v enega od 4 hotelov na jugu, in sicer v 
hotel GF Fañabe. Hotel ima 4 zvezdice in ima na spletnih 
portalih Booking.com in TripAdvisor zelo visoko oceno. Ho-
tel ima približno 420 sob, lahko sprejme do 1200 gostov in 
ima 5 bazenov. Vsi, ki smo delali v animaciji, smo bili nasta-
njeni v hotelu, prav tako smo imeli na voljo 3 obroke na 
dan. Tisti, ki smo delali v animaciji, smo lahko jedli v resta-
vraciji z ostalimi gosti, kjer je bila vsak dan zelo raznolika 
hrana, tako svetovna kot tudi hrana značilna za Kanarske 
otoke, veliko stvari so kuhali/pekli sproti, pred očmi gosta, 
medtem ko so vsi ostali uslužbenci v hotelu jedli v jedilnici 
za zaposlene.  
 
Sobe so bile zelo lepe, praktično enake kot tiste, ki so name-
njene gostom. Na začetku sem sem si sobo delila z dvema 
Francozinjama, ki sta delali v animaciji, z Emmo in Gessico, 
po enem tednu pa je Emma odšla v drugo sobo, v mojo pa 
je prišla Polona iz naše šole, ki se je prav tako odločila za 
Erasmus+ mobilnost, ampak na recepciji. Ekipa animacije, je 
bila sestavljena iz 10 ljudi, včasih nas je bilo več, včasih 
manj, odvisno od števila praktikantov. Praktikanti so se bolj 
ali manj vsak mesec menjavali, saj so morali opraviti le 150 
ur praktičnega izobraževanja (to ni bila Erasmus+ mobil-
nost, zato tudi štipendije ali plače niso prejemali).  
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Moje delo v animaciji je bilo zelo raznoliko in prav zato mi je 
bilo zelo všeč – nikoli mi ni bilo dolgčas med delom. Hotel 
GF Fañabe ima res odlično animacijo; čeprav je štirizvezdič-
ni hotel, se veliko ljudi odloči zanj ravno zaradi animacije. V 
hotelu se izvaja miniclub za najmlajše, maxiclub za mladost-
nike (8‒15 let) in aktivnosti za odrasle. Aktivnosti je bilo 

ogromno, od pikada, odbojke, 
nogometa, biljarda, minigolfa, 
vaterpola raznih ostalih iger v 
bazenu pa tudi namiznih iger. 
Vsaka aktivnost je trajala 1 uro 
in vsak dan smo imeli 4 ure ak-
tivnosti, in sicer dopoldan od 
11.00-13.00 in popoldan od 
15.00-17.00. Zvečer je sledil še 
minidisco in pa show. Zelo zaže-

leno je bilo plesno znanje, saj smo 3x na teden predstave 
izvajali mi – animatorji (Mamma Mia, Cinema Show, Hoo-
use of Horror …). Moram priznati, da sem jaz z mojima dve-
ma levima nogama imela na začetku kar nekaj težav, zato 
sem veliko prostega časa preživela s Chrisom in Iris, ki sta 
bila odgovorna za predstave in koreografije. Ampak mi je 
uspelo, saj sem po 3 tednih nastopala v 5 od 6 predstav, kar 
je bil zame zelo velik dosežek. Ves čas smo se pogovarjali z 
ljudmi, promovirali večerne dogodke, jih spraševali za mne-
nja in jih animirali s kakšnimi kratkimi igrami ali šalami. Pro-
mocije za predstave smo delali tudi zvečer v času večerje, 
takrat smo se lahko oblekli v kostume (na temo predstave) 

in vabili ljudi na predstavo. Vsak dan smo začeli ob 10.30 z 
jutranjim sestankom in končali ob 23.00, seveda s pavzami 
čez dan. Dnevno smo delali približno 8 do 9 ur, včasih je bila 
kaka ura več, saj smo morali vaditi za predstavo ali pa pri-
praviti in kasneje pospraviti dekoracijo in kostume za pred-
stavo. Sliši se zelo naporno, ampak niti ni. Sama si nisem 
mislila, da bo čas tako hitro minil, saj so vse aktivnosti zelo 
zabavne, veliko časa se smejiš in tudi samo delo ni ne fizič-
no in ne psihično zelo zahtevno. Delali smo 5 dni v tednu in 
potem imeli 2 dni v celoti prosto.  
 
Vodja animacije je bil glede prostih dnevov zelo prilagodljiv, 
večino časa je ustregel našim željam, katere dneve želimo 
biti prosti. Jaz sem imela proste dneve skupaj s Francozinjo 
Emmo, s katero sva tudi drugače preživeli veliko časa sku-
paj. Večinoma sva proste dneve preživeli na plaži, včasih pa 
sva najeli avto in se odpeljali na sever otoka. Emma je v ho-
telu delala že nekaj mesecev, zato je otok že zelo dobro 
poznala. Najem avta je bil zelo poceni, 20 € za cel dan. Otok 
ponuja veliko prečudovitih in raznolikih plaž. Večina plaž  
 

ima črn pesek, vendar se najdejo tudi plaže z belim peskom. 
Kar se tiče lokalne hrane, je za otoke značilna predvsem 
morska hrana—Paella, rakci in ribe. Najbolj popularna pijača 
pa je seveda španska Sangria.  
 
Zelo sem vesela in ponosna, da sem sprejela odločitev, da 
grem na Erasmus+ mobilnost, saj sem imela res zelo dobro 
izkušnjo, naučila sem se zelo veliko novih stvari, izboljšala 
sem svoje komunikacijske sposobnosti in spoznala veliko 
novih ljudi. Neverjeten občutek je, ko ti gostje več mesecev 
kasneje pišejo, in se zahvalijo za neverjetno izkušnjo.  
 
Špela Bezjak, študentka 2. letnika programa Gostinstvo in 
turizem 
 

STARO OBMORSKO MESTO ZADAR 
 
Izkušnje prijateljev, ki so prakso v tujini že opravljali, so me 
navdušile za Erasmus+ mobilnost. Zavedala sem se, da je to 
enkratna priložnost, ki jo moram izkoristiti.   
 

Odločila sem se za verigo hotelov Falkensteiner in mesto 
Zadar. Sprejeli so me v družini prijaznem hotelu Falkenstei-
ner Club Funimation Borik, ki je od centra mesta oddaljen 
približno 5 kilometrov.  
 

Moje doživetje se je pričelo 14. 6. 2018, ko sva se s sošolko 
in bodočo sodelavko Dunjo Rešek odpravili na pot. Prijazno 
naju je sprejela ekipa mladih sodelavcev, ki nama je predsta-
vila velneški center Acquapura Spa in priskrbela sobo s pre-
lepim razgledom na morje. Z delom sva pričeli 15. 6. 2018. 
Delali sva večinoma izmenično (zjutraj oz. popoldan) po 6 ali 
7 ur dnevno in imeli en oziroma dva skupna prosta dneva v 
tednu. Kar se tiče delovnika in prostih dni, se je bilo možno 
vse dogovoriti.    
 

Začela sem z uvajanjem na velneški recepciji in to delo 
kasneje tudi velikokrat opravljala. Vsak izmed zaposlenih je 
bil zadolžen za red in čistočo celotnega velneškega centra. 
Opazovala sem potek raznih tretmajev, kasneje pa sem jih 
začela izvajati tudi sama. Seznanila sem se s potekom dela v 
hotelu na sploh in poslovanjem v velneškem centru. Delov-
no okolje mi je hitro postalo domače, saj smo se s sodelavci 
zelo dobro ujeli.  
  
Proste dneve sva z 
Dunjo izkoristili za 
poležavanje in son-
čenje na plažah, 
izlete v druga me-
sta in otoke, druže-
nje z ostalimi prija-
telji in ob slabem 
vremenu tudi za 
nakupovanje.  
Vikendi so bili veči-
noma planirani za 
nočno življenje in 
zabavo v centru 
mesta.   
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Zadar ima veliko zanimivih turističnih znamenitosti. Najbolj 
obiskani so: Morske orgle, ki s pomočjo morja oddajajo 
zvok; Pozdrav soncu, točka, s katere se vidijo Zadarski kanal, 
otoki in najlepši sončni zahodi; ter Cerkev sv. Donata. Najde-
te lahko tudi ogromno barov ter restavracij, ki se skrivajo 
med ozkimi ulicami, trgovine in gnečo ljudi. Tako v poletnih 
mesecih tukaj ni nikoli dolgčas.  
 
Rada bi se zahvalila VSGT Maribor, da so mi omogočili 
Erasmus+ mobilnost. Bila je odlična izkušnja, ker sem se veli-
ko novega naučila, spoznala ogromno ljudi in se še bolj osa-
mosvojila. Tako pozivam vse mlade, da izkusite to posebno 
priložnost saj menim, da bo veliko pripomogla vaši nadaljnji 
življenjski poti. 
 
Andrijana Zera, študentka 2. letnika programa velnes 
 

 
''C'EST BORDEL'' 

 
Erasmus+, VSGT Maribor, Erasmus mobilnost HVALA!  
30. 5. 2018 … Začetek moje Erasmus mobilnosti, začetek 
novega obdobja v mojem življenju, obdobja, ki je zaznamo-
valo mojo življenje za vedno. 
 
Torej, moja mobilnost se je odvijala v Franciji—sem prvi 
študent iz šole, ki je odšel v Francijo. Za odobritev tega se 
moram zelo zahvaliti našemu koordinatorju g. Mitji Peteli-
nu, ki mi je omogočil ter odobril Erasmus mobilnost. Mesto, 
kjer sem bil, se imenuje Jausiers, je manjše mesto pod Alpa-
mi ter vsega 1 uro vožnje od italijanske meje. Mesto je pred-
vsem znano po najvišji cesti Col de La Bonnete, cesti, po 
kateri se želi vsak avtomoto navdušenec voziti. Hotel Villa 
Morelia Cheteau Hotel**** mi je omogočil preživeti nepo-
zabno poletje. Hotel je v grajskem slogu, zato se tudi imenu-
je Cheteau (grad) Hotel; osrednja stavba je v slogu gotike, 
hotelski kompleks pa zaključuje novejša stavba ter zunanji 
bazen.    

Hotel ima vsega skupaj 30 sob, ampak imajo 90 % zasede-
nost skozi celotno sezono, ki pri njih traja od začetka maja  
do polovice oktobra; pozimi hotel odprejo samo za 3 tedne.  
 
Moram priznati, da sta bila prva 2 tedna zelo zelo težka za-
radi menjave kulture; odšel sem v državo, ki jo poznam sa-
mo po kulinariki, nisem znal jezika, tja pa sem šel sam. Am-
pak odločitev, da grem sam, je bila verjetno najboljša v mo-
jem življenju, ker če greš sam, si primoran spoznati nove 
ljudi, novo družbo in jaz sem spoznal osebe, zaradi katerih 
gledam drugače na sebe in na ljudi okoli sebe. Ekipa je bila 
večinoma ruska, ker je to zelo privlačen prostor za Ruse, 
celotna moja ekipa pa je po izobrazbi oz. bodo po izobrazbi 
učitelji/-ce.  

A vsi so prišli z enim namenom, in sicer z namenom naučiti 
se govoriti francosko še boljše. Jaz sprva nisem znal niti be-
sede francosko in to zaposlenih v hotelu sploh ni motilo, vsi 
smo se sporazumevali v angleškem jeziku. Hiša, v kateri smo 
živeli, je bila namenjena izključno nam, nahaja pa se v hotel-
skem kompleksu, tik ob novi stavbi hotela. Dneve smo veči-
noma preživljali ob čaju in kozarcu dobrega vina. Navezali 
smo neverjeten stik med sabo, stik in prijateljstvo, ki nikoli 
ne bo šlo v pozabo. Dobil sem prijatelje, ki so mi stali ob 
strani, me podpirali, me nasmejali. Skupaj smo tudi odšli do 
Nice, St. Tropeza, Monaca ter Milana. Res dobri ljudje! 
 
Delovno okolje je bilo 
zelo raznoliko, bili so 
vzponi in padci, ampak 
če gledam generalno, je 
bilo super. Chef tam po-
meni Chef, je oseba, ki jo 
spoštujejo vsi—tako kot 
reče, tako je. V tem ob-
dobju sva navezala ne-
verjeten stik, kar je tudi 
dvignilo mojo samoza-
vest v kuhinji. Vzdušje je 
zelo drugačno kot v Slo-
veniji—ko se servis prič-
ne, je smrtna tišina, po 
servisu polna skleda 
smeha. Delal sem veči-
noma popoldne, so pa bili tudi zajtrki za goste hotela. Naučil 
sem se osnov francoske kuhinje, ki vsi vemo, kaj pomeni; 
izboljšal sem osnove, naučil sem se voditi servis, organizirati 
delo, saj sem po mesecu dela napredoval do pozicije Junior 
Sues Chef. Pri njih vidijo detajle, vidijo, česa si zmožen, vidijo 
potencial v tebi in to znajo tudi ceniti na način, ki ga še sam 
nisem videl.  

Vsem priporočam, da izkoristijo Erasmus+, ker ima VSGT 
Maribor odlične pogoje za to; svojo idejo predstavite VSGT 
Maribor, jim poveste svoje želje, VSGT pa vam to tudi izpol-
ni. Meni so izpolnili vsako mojo željo, tako se moram tudi 
zahvaliti programu Erasmus+ mobilnost.  
HVALA! 
 
Žiga Rek, študent 1. letnika programa Gostinstvo in turizem 
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POT V NEZNANO 
 
Prvič sem se podal v to neznano pot. Veliko sem sicer o njej 
pred tem že slišal, saj na naši šoli veliko govorijo o tem, pa 
vendar je bilo morda sprva nekaj pomislekov. Govorim o 
Erasmus+ mobilnosti. A začnimo od začetka. V prvem letni-
ku sem praktično izobraževanje opravljal v Sloveniji, na-
tančneje v Termah 3000 – Moravskih Toplicah. To je bilo 
moje prvo praktično izobraževanje, saj sem pred tem obi-
skoval gimnazijo. Morda sem se tudi iz tega razloga odločil, 
da se najprej odpravim na ''prakso doma'', čeprav me je že 
takrat tujina zelo zanimala. Bilo je zelo zanimivo, predvsem 
zato, ker sem resnično pridobil veliko novih izkušenj, kar se 
tiče dela v velnesu. V drugem letniku velnesa na VSGT pa 

sem želel narediti še 
korak naprej. Odločil 
sem se za Erasmus+. 
 
Takoj, ko je bila mož-
nost, sem se prijavil 
na Erasmus+. Kmalu 
sem ugotovil, da je 
bilo kar precej prijav 
in malo me je zaskr-

belo, da morda ne bom sprejet. Na začetku sem resnično bil 
na rezervni listi, toda kmalu se je sprostilo nekaj mest in bil 
sem med izbranci, ki se lahko udeležijo Erasmus+ mobilno-
sti. Dobro se spomnim dneva, ko me je poklical gospod Mi-
tja Petelin. Ravno sem imel jutranji tek, ko me je poklicala 
neznana številka. Javil sem se in kmalu spoznal, da kliče 
profesor in mi sporoča, da nisem več na rezervni listi, tem-
več da sem sprejet na Erasmus+. Bilo je v mesecu maju, kar 
je dokaj pozno, a vendar dovolj hitro, da sem brez večjih 
težav uredil vse potrebno in se odpravil v tujino. Ni bilo zelo 
daleč, toda vseeno stran od doma za 3 mesece. Praktično 
izobraževanje sem opravljal na Hrvaškem, in sicer v hotelih 
Falkensteiner hotel & Spa Resorts Iadera in Diadora, ki se 
nahajata v letovišču Petrčane. Najbližje večje mesto je me-
sto Zadar, ki je oddaljeno približno 
15 km. Prav v mestu Zadar so za-
nimive večje turistične zanimivo-
sti, kot so ''Morske orgulje'' oz. 
Morske orgle, ki vsakodnevno 
privabljajo številne turiste iz vsega 
sveta. Tudi cerkev svetega Dona-
ta, ki se imenuje po Zadarškem 
škofu in naj bi jo zgradili že v 9. 
stoletju. Posebna pa je tudi zaradi 
sloga gradnje, ki je povzet po vzo-
ru bizantinške do karolinške dobe. 
Vsekakor je vredna ogleda. Kar se pa tiče naselja Petrčane, 
kjer sta oba hotela, kjer sem opravljal prakso, je vredno 
omeniti, da je prav zaradi hotelov Diadora in Iadera ta kraj 
postal zalo priljubljeno letovišče na Hrvaškem.  
 
Hotel Diadora ima 4 zvezdice in je namenjen predvsem dru-
žinam z mlajšimi otroki, medtem ko je hotel Iadera hotel s 5 
zvezdicami in je zares luksuzen ter namenjen vsem, ki si 
želijo oddiha na najvišji ravni. Sam se bolj osredotočam na 
velneško ponudbo, zato bi omenil, da sem delal tako v  
 
 
 
 

velnesu Diadore in Iadere. Diadora je predvsem usmerjena 
na masaže in na kozmetične storitve gostov ter tudi na aktiv-
nosti za otroke in ima manjši velnes prostor s savnami. Med-
tem ko premore Iadera resnično ogromen velnes, ki zajema 
okoli 10 masažnih oziroma kozmetičnih sob. Posebnost pa je 
tako imenovan Črni del, ki je namenjen savnanju in sprošča-
nju, ki seveda spada zraven. Črni del zajema kar 5 različnih 
savn, tudi s prostori za sproščanje in tremi različnimi bazeni. 
Kot sem že omenil, sem delal v obeh hotelih. V Diadori sem 
veliko izkušenj pridobil na recepciji velnesa. Seznanil sem se 
tudi z večino dela, ki ga opravlja tamkajšnji vodja velnesa. 
Tam sem opravil tudi veliko najrazličnejših masaž, kljub temu 
da nisem imel certifikata, da sem za to usposobljen. Tam so 
me namreč v prvih dveh tednih vse naučili in ko sem se sre-
čal s strankami, ni bilo prav nobenega problema. Masaže so 
bile uspešno opravljene in prav tako kot so bile stranke za-
dovoljne, sem bil tudi sam. Kar se pa tiče Iadere, ki ima neko-
liko večji velneški prostor, sem imel veliko tudi drugega dela. 
Tudi tam sem opravil kakšno masažo, toda največ časa sem 
tam posvetil že prej omenjenemu Črnemu delu.  
 

Vseskozi moraš 
namreč skrbeti, da 
imajo gostje vse 
potrebno. Od pri-
grizkov do pijače, 
brisač ... Kar mi je 
tam najbolj ostalo v 
spominu, so pro-
grami v savnah, ki 
jih imenujejo 
Aufguss, pri nas pa je bolj popularen izraz vrtinčenje zraka. 
Mentor, ki me je učil omenjenega rituala, me je resnično 
navdušil, saj se mi je kljub številnim ekskurzijam, ki smo jih v 
dveh letih imeli, ta ritual zdel resnično najboljši. Še posebej 
mi je bilo v veselje, ko so bili tudi sami gostje navdušeni in 
me hvalili ter primerjali s samim mentorjem vrtinčenja zraka 
v savnah. 
 
Tako lahko svojo Erasmus+ izkušnjo resnično ocenim kot 
odlično. Tudi z ostalimi sodelavci in drugimi, s katerimi smo 
stanovali skupaj, smo se zelo dobro razumeli. Pravzaprav ni 
bilo slabe stvari, ki bi jo lahko omenil. No, omeniti pa velja 
tudi izjemno vzdušje v prostem času, ki sem ga preživel tukaj 
v začetku, saj je bil takrat čas svetovnega prvenstva, kjer je 
Hrvaška igrala finale. Samo predstavljate si lahko, kakšno 
vzdušje je vladalo. In tudi zavoljo tega mi bo vse skupaj osta-
lo v izvrstnem in večnem spominu. Še toliko bolj sem se sam 
povezal, saj znam sam zelo dobro govoriti hrvaško. Sicer pa 
sem se z nekaterimi sodelavci iz tujine sporazumeval v angle-
ščini. Tudi z gosti je pogovor v večini primerov potekal v an-
gleškem jeziku, veliko sem tudi uporabljal nemščino, saj jo 
dokaj dobro obvladam, in seveda hrvaški jezik. Hkrati sem 
spoznal še nekaj besed v italijanskem, slovaškem, poljskem 
jeziku, ki so pomembne na področju velnesu.  
Zelo sem zadovoljen s svojo izkušnjo na izobraževanju v tuji-
ni – Erasmus+. Ne vem, kako naj zaključim ta članek, morda 
je še najbolje z besedami Erasmusa: ''Erasmus+ ni mus, je pa 
fajn''! 
 
Janez Lackovič, študent 2. letnika programa Velnes 
 

 
 



23 

CHURROSI Z VROČO ČOKOLADO 
 
Že od začetka študija na VSGT Maribor sem si želela oprav-
ljati praktično izobraževanje v tujini preko Erasmus+ progra-
ma, saj me zanimajo druge kulture in običaji, jeziki in s tem 
tudi ljudje. Brez dvoma sem vedela, da bom prakso oprav-
ljala v Španiji, natančneje na meni že dobro poznanem oto-
ku Gran Canaria, saj sem želela izboljšati španski jezik. Pozi-
mi sem začela iskati hotel, v katerem bi lahko opravljala 
praktično izobraževanje. Želela sem si pridobiti nove izkuš-
nje na oddelku “kadrovske službe”, vendar so v vseh hotelih 
menili, da so dobri trije meseci prakse premalo, da se nau-
čim. Tako sem se zadovoljila z delovnim mestom na recepci-
ji v Hotelu Orquídea, ki pripada verigi Nordotel in zajema tri 
komplekse: Hotel Orquídea, apartmaji Tres Vidas in apart-
maji Las Pitas. 

S pomočjo koordinatorja Mitje Petelina sem zaprosila za 
Erasmus+ finančno podporo in konec maja sem se odpravila 
na otok. Gran Canaria je najrazvitejši otok izmed sedmih 
Kanarskih otokov, z glavnim mestom Las Palmas de Gran 
Canaria, ki se nahaja na severovzhodu. Primerjam ga z Ljub-
ljano, saj me vedno prevzame občutek mestnega življenja. 
Zajema stari mestni del Triana/Vegueta in obalni del z zelo 
dolgo in znano plažo Las Canteras. Medtem ko je severni del 
otoka bolj zelen in miren, 
je južni del čisto nasprotje 
– sipine, vročina, nešteto 
plaž, verige hotelov in 
posledično turistov. No-
tranjost otoka zavzemajo 
gore in svež vonj po bo-
rovcih. Ob jasnem vreme-
nu se razprostira čudovit 
razgled na najvišjo goro Španije, Teide, ki se nahaja na so-
sednjem otoku Tenerife. Otok je kar majhen, vendar zelo 
različen – temperatura med glavnim mestom in jugom lahko 
variira za tudi več kot 5 stopinj Celzija! 
 

Moja nastanitev je bila od vhoda hotela oddaljena 50 m, in 
sicer v apartmajih za zaposlene. Imela sem svojo garsonjero 
v manjšem mestecu Bahía Feliz. Je prvo mestece, ko se pri-
pelješ na jug otoka. Vse tri obroke so mi nudili v hotelu, ven-
dar sem večinoma kuhala kar sama, kljub temu da imam 
rada lokalno hrano. Delala sem večinoma 40 ur na teden,  

pretežno dopoldan. Ob pomoči prijaznih sodelavcev sem se 
kar hitro naučila dela receptorke, tako da sem kasneje 
opravljala isto delo kot zaposleni. Prav tako sem nekaj dni 
opravljala prakso tudi na oddelku rezervacij in odnosov z 
javnostjo. 

Predvsem sem se naučila sprejemanja gostov v kompleks, 
rezervacij in registracij, nudenje informacij o kompleksu in 
otoku ter ostalih storitev (prevozi, izleti, rezervacije resta-
vracij, menjava valut itd.). Poleg omenjenega sem se nauči-
la predvsem ostalih tujih jezikov in izboljšala španski jezik. 
Povezanost med zaposlenimi me je naučila sodelovanja in 
dela v ekipi. Razvila sem veliko kompetenc, zahvaljujoč 
Erasmus+ programu z možnostjo opravljanja praktičnega 
izobraževanja v tujini. Menim, da imam odprtih veliko več 
možnosti za prihajajoče zaposlitve. 

Slika levo: Tipičen kanarski zajtrk: Churrosi z vročo čokolado 
Slika desno: Tradicionalna jed: Papas arrugadas con mojo (kuhan mlad krom-
pir z omako) & gofio (po okusu podobno polenti – iz koruzne moke) 

 
Moji dnevi so potekali različno, odvisno od urnika in prostih 
dni. Svoj prosti čas sem preživela na plaži, v gorah in v glav-
nem mestu. Vpisala sem se v šolo plezanja in joge. Spoznala 
sem veliko novih ljudi iz različnih krajev, predvsem pa sem 
se povezala s sodelavci iz raz-
ličnih oddelkov. Kanarska kul-
tura se zelo izraža v gostoljub-
nosti in prijaznosti. Ker sem na 
otoku v preteklosti že prebiva-
la, sem se hitro navadila na 
njihov otoški (tj. počasnejši) 
način življenja. 
 

Iskreno bi se rada zahvalila 
Mitji Petelinu za odzivnost in 
pomoč (predvsem pri poznava-
nju programa) pri urejanju dokumentacije za praktično izo-
braževanje v tujini. Vedno je bil na voljo za katero koli vpra-
šanje ali dvom. Seveda sem hvaležna Višji strokovni šoli za 
gostinstvo in turizem Maribor, ki omogoča možnost prido-
bivanja izkušenj v tujini. Prav tako sem hvaležna Erasmus+ 
programu za finančno pomoč, ki mi je prišla več kot prav. 
 

Eva Veber, študentka izrednega študija programa gostin-
stvo in turizem 
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KODRI NA POTEPU 
 

Letos sem se odločila, da svoje praktično izobraževanje 
opravim v tujini. Na šoli sem veliko slišala o programu 
Erasmus+ in tudi g. Petelin nas je vedno vzpodbujal, naj se 
odločimo za korak v tujino, saj smo mladi in se lahko še več 
naučimo. Od majhnega se zelo rada učim jezike, ampak an-
gleščina mi je vedno povzročala težave, zato sem se odločila, 
da si izberem destinacijo, kjer govorijo angleško, da si izpo-
polnim jezik. Najprej sem si želela oditi v Španijo, a je bilo za 
Španijo preveč kandidatov in na tako življenjsko izkušnjo 
sem se res želela odpraviti sama. Tako sem se pogovarjala z 
g. Petelinom o destinacijah in možnostih, kam lahko grem. 
Ko mi je rekel, da ni kandidatov za Malto, sem takoj brez 
pomisleka rekla ''super, potem pa grem jaz sama na Malto''. 
Pred mojim odhodom so me ljudje spraševali, če me ni 
strah, da grem sama, ne da bi koga poznala. Res me ni bilo 
strah in par dni pred mojim odhodom sem že komaj čakala, 
da grem in spoznam nove ljudi iz celega sveta, navežem no-
ve stike in uživam življenje na otoku.  

Hotel se v bistvu nahaja na sosednjem otoku Gozo. Hotel je 
res velik in v malteškem stilu. Zunaj imajo gostje na voljo tri 
velike bazene, dva notranja bazena, spa, 4 restavracije in še 
bar ob bazenu. Lani sem opravljala prakso na recepciji, letos 
pa v strežbi. Odločitev je bila prava. Najprej sem delala na 
zajtrku in v eni izmed restavracij, nato pa še v pool baru. To 
se mi je zdelo super, saj sem delala z različnimi ljudmi, z raz-
ličnimi uniformami in tako tudi moj delovni urnik ni bil ve-
dno isti. Delala sem 5 na teden, dva dni sem bila prosta.  
 

Delo je bilo včasih naporno, saj je 
bil hotel vedno poln, poleg tega pa 
smo delali še na porokah in raznih 
dogodkih v hotelu. Všeč mi je bilo 
tudi, da smo res lahko delali vse—
ni bilo razlike med delavcem in 
praktikantom, tako smo imeli ne-
nehno stik z gosti, z denarjem … 
Proste dni sem vedno poskušala 
izkoristiti maksimalno in raziskovati 
čim več. Avtobusne povezave so na 
otoku res dobre, v 30 minutah lah-
ko prideš iz enega konca otoka na 
drugi konec. Hotel se nahaja na 
sosednjem otoku Gozzo. Otok je 

majhen, ampak poln znamenitosti, lepih plaž, hribov s pre-
čudovitimi razgledi ter čistim in zelo modrim morjem. V bliži-
ni hotela se je nahajalo tudi vsem znano Azzurno oko, ki se 
je lani 8. marca žal podrlo. Vsak ponedeljek zvečer smo se 
delavci lahko sproščali v spa-ju, koristili smo lahko notranje 
bazene in pa seveda savne. Tri mesece sem tudi živela v  
 
 
 

hotelu, tako da mi pred odhodom na otok ni bilo potrebno 
iskati stanovanja. V sobi smo bile 3 punce, ena je bila iz so-
sednje Avstrije, druga iz Anglije, kar mi je bilo zelo všeč, saj, 
ko sva se pogovarjali in če sem rekla, kaj narobe, me je vedno 
popravila. Soba mi je bila zelo všeč, saj je bila res podobna 
pravi hotelski sobi, ampak je bila v malteškem stilu. Imele 
smo tudi veliko teraso s prečudovitim razgledom na bazen. 
Življenje na otoku je pa res drugačno od našega doma. Do-
mačini so bolj prijazni, sonce sije vsak dan, življenje poteka 
bolj sproščeno in večer imajo najlepši sončni zahod.  
 

Zelo sem vesela, da sem se odločila za praktično izobraževa-
nje na otoku in v tem hotelu, saj sem res delala, se naučila 
veliko novega, uživala v znamenitostih Gozza, se kopala v 
najbolj čisti modri vodi in se zelo hitro navadila na sproščeno 
življenje na otoku.  
 

Vanesa Abraham, študentka 2. letnika programa Gostinstvo 
in turizem 

 
 

SVETOVNI DAN VELNESA 
''En dan ti lahko spremeni življenje'' 

 
 
 
Zaradi načina in hitrega tempa življenja vse prepogosto po-
zabljamo nase. Skrb za dobro počutje in aktivni način življe-
nja bi morala postati prioriteta vsakega posameznika. 
 

Ozaveščanju o pomenu dobrega počutja in aktivnega načina 
življenja je namenjen Svetovni dan velnesa (Global Wellness 
Day—GWD), ki ga vsako leto, 2. soboto v juniju, obeleži sko-
raj 100 držav. Na ta dan hkrati poteka več kot 4000 različnih 
velneških dogodkov, ki privabljajo veliko število udeležencev. 
V okviru projekta GWD se različni izvajalci povežejo s skup-
nim namenom, da obiskovalcem ponudijo mož-
nost brezplačno doživeti in preizkusiti najrazličnejše storitve s 
področja zdrave prehrane, duševnega sproščanja, telesne 
vadbe, lepotne in telesne nege … Slovenija je letos sodelova-
la že drugič. Obiskovalci so imeli priložnost brezplačno obi-
skati kar 31 brezplačnih dogodkov.   
 

Na VSGT so študenti pripravili številne aktivnosti, s katerimi 
so počastili Svetovni dan velnesa. Študenti vedo, da je po-
trebno telo najprej dobro okrepčati, zato so pripravili zdrav 
prigrizek. Zdrava prehrana je namreč eden izmed temeljev 
zdravega načina življenja. 

V hitrem tempu življenja je zelo pomembno, da se znamo 
ustaviti, zadihati in se povezati sami s sabo. Zato je v okviru 
svetovnega dneva velnesa na VSGT Maribor potekala tudi 
delavnica sproščanja in meditacije. 
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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), 

Po sproščanju so se študenti skupaj z udeleženci podali v 
mariborski mestni park, kjer so izvedli rekreativno delavnico 
in spodbudili ljudi k gibanju.  
 
Aktivno dopoldne so zaklju-
čili z vzponom na Piramido, 
se ob tem dobro razgibali in 
napolnili pljuča s kisikom.  
 

 

 
IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE  

 

Šolska knjižnica v svetli preobleki se nahaja v tretjem nad-
stropju na koncu hodnika, nedaleč stran od referata. Na po-
licah boste našli veliko strokovne literature s področja 
gostinske, turistične in velneške dejavnosti, prav tako pa so 
vam na razpolago strokovne in poljudne revije. Knjižnica je 
prav tako prostor, kjer si lahko ogledate diplomska dela, 
hkrati pa so vam na razpolago računalniki z dostopom 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, študentom, 
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 ŠTU-
DENTOV VSGT MARIBOR 

 

Temelj našega poslanstva je zadovoljstvo gosta. Za uspešno komunika-
cijo 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, kozmetika, 
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 nevpadljiva, naj-
bolje, 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 videz in vedenje si ljud-
je zapomnijo.  
2. ŠOLSKA 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 oziroma 
turističnega podjetja in ugodno vpliva na počutje zaposlenih.  
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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.  
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