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Uvodnik 
   

 » Spremembe so edina stalna stvar v 

življenju in ta modrost vsak dan znova aktivno oblikuje naše 

življenje. Na nekatere spremembe nimamo vpliva, spet druge 

oblikujemo oziroma povzročamo sami. Nekatere so dobre, druge 

spet manj, a so potrebne zato, da se iz življenja nekaj naučimo in bolj 

izkušeni stopamo novim dogodivščinam na proti. 

 

Tudi na šoli se nenehno nekaj dogaja in naše aktivnosti  usmerjamo v  

pozitivne spremembe na področju kakovosti našega dela v okviru 

dejavnosti na šoli in izven nje. Tako sledimo našemu poslanstvu , da 

ne le izobražujemo, temveč naše študente tudi vzgajamo v 

mednarodno cenjen in konkurenčen kader, ki bo v gostinskem 

poklicu tista sprememba, ki si jo vsi želimo in je nujno potrebna za 

kakovostno celostno podobo slovenskega turizma. Vsak dan se 

trudimo za kakovost, spodbujamo kreativnost in nove ideje ter 

stremimo k zadovoljstvu študentov in pozitivni podobi šole doma in 

v tujini. 

 

Tudi v času od zime, ko je izšla prejšnja številka našega glasila, do 

poletja se je zgodilo marsikaj zanimivega. Nekaj tega boste našli na 

straneh, ki sledijo, mnogo dogodkov in anekdot bo ostalo za srečanja 

v okviru Alumni kluba in za sproščene počitniške klepete s sošolci, 

sodelavci in prijatelji. Prav je tako. Potrebni smo počitka, da bomo 

lahko z novim študijskim letom nadaljevali in aktivno oblikovali nove 

spremembe, ki si jih želimo zase in za svoje okolje. Nekateri naši 

študenti bodo odšli smelo naprej na študij v tujino, drugi spet na 

različna mednarodna tekmovanja, pa mednarodne izmenjave … 

Vsem želimo obilo uspeha, marljivosti in užitka pri ustvarjanju in 

uresničevanju njihovih pričakovanj in načrtov. Nekaj koristnih 

informacij o dogodkih in novostih na šoli ter nekaj vtisov naših 

študentov iz dogajanja na tujem ponujajo tudi strani, ki sledijo. 

Preberite jih in morda vam ponudijo idejo za nove spremembe … 

Andreja ALIČ   

urednica 
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Kaj se je dogajalo ?     
 

Pomembnejši dogodki februar-junij 2010 v besedi… 

 

FEBRUAR 

 Našo šolo smo predstavljali srednješolcem po Sloveniji, in sicer na prireditvah v Mariboru, 

Radencih, v Radovljici in v Celju,  ki se jih je udeležilo preko  180 udeležencev. 

 Udeležili smo se  dvodnevne prireditve »Tržnica znanja« v Celju. 

 Sodelovali smo na 2. mednarodni znanstveni  strokovni konferenci »Kakovost in inovativnost v 

turizmu in gostinstvu« na Bledu. 

 Izpeljali smo dva informativna dneva za vse, ki jih je zanimalo, kaj delamo in kako se pri nas 

študira oziroma za bodoče študente naše šole. 

 Obiskala nas je delegacija gostov iz Beograda - novinar časopisne hiše, urednik nacionalne 

televizije in podjetnica v velneški dejavnosti. Tema pogovorov je bila uvedba mednarodnega 

oddelka na VSGT Maribor oz. interes srbskih študentov za naše programe izobraževanja.  

 Odvijale so se delavnice usposabljanja za mojstrske izpite na teme »Vitalna in alternativna 

prehrana«, »Dietna kuhinja«, »Kultura sirov« in »Slovenska vina«. 

 
 
 

MAREC 
 

 Potekale so predstavitve hotelskih podjetij  Kempinski  Portorož in  Lifeclass Portorož z razgovori 

s študenti za poletno prakso. 

 Delavnice usposabljanja za mojstrske izpite smo izvedli na teme »Nova slovenska kuhinja«, 

»Načrtovanje in izvedba dogodkov«, »Angleški jezik« in « Prehrana in kakovost živil«. 

 Obiskali smo ITB in Berlin. 

 Šolo je obiskal gospod Alexander van Arx iz Glion Institute iz Švice. 

 Bili smo na Zboru kuharjev v Olimju. 

 Dobili smo zahvalo za podporo in ideje pri programu za mlade na 15. jubilejni konferenci Mladi za 

turizem »Moč avtentičnosti na globalnem  turističnem trgu« Nacionalnega turističnega 

združenja. 

 Dodatno smo se izobraževali v uporabnih informacijskih aplikacijah in bili prisotni na dogajanjih v 

okviru AEHT in Eurhodip. 

 Imeli  smo prvo delovno srečanje testne skupine v okviru projekta  WELLPRO za usposabljanje za 

velneškega svetovalca. 
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APRIL 

 Udeležili smo se Tekmovanja za pokal Bleda v barmanstvu. 

 S pripravo jedi smo sodelovali v projektu Dan zdravja, demonstracija priprave zdravih jedi za 

ŠOUM in študente mariborske univerze pod geslom »To ni mit, v pol ure si sit«. 

 Udeležili smo se delovnega srečanja »Akademskega vrha« v turizmu in gostinstvu na TGZ v 

Ljubljani ter  1. seje Sveta za raziskave v turizmu na GZS v Ljubljani. 

 Bili smo na zaključku skupščine in delovnem srečanju Skupnosti VSŠ v Ljubljani. 

 Udeležili smo se delavnice ocenjevalcev kulinaričnih tekmovanj v SŠGT Radovljica in zasedanja 

nadzornega odbora Društva kuharjev Slovenije. 

 Izvedli smo terenske vaje v Beli Krajini in bili na ekskurziji v Avstriji. 

 Začeli smo s predavanji za testno skupino v projektu Wellpro.  Predavanja so izvajale: Atonija 

Kranjc, Renata Bokan, mag. Slavka Gojčič, Ivica Flis Smaka. 

 Aktivno smo delali na realizaciji idejnega koncepta MIC-a. 

 Izvajali smo mojstrske izpite. 

 Pripravili smo pogostitev za Viteze vina v Mariborski škofiji, za kar smo prejeli posebno zahvalno 

pismo Konzula reda za Slovenijo, Karla Recerja. 

 Aljaž Toplak se je pod mentorstvom Gorazda Haliča udeležil mednarodnega tekmovanja George 

Baptiste Coupe v Varšavi na Poljskem, kjer je osvojil bronasto medaljo. 

 
 

MAJ 
 

 Udeležili  smo se skupščine Alumni kluba VSGT v hotelu Arena. 

 Nadaljevali smo z izobraževanjem testne skupine projekta WELLPRO. Predavanja so izvajale: dr. 

Dorka Šajber, Ivica Flis Smaka, Fani Čeh, mag. Slavka Gojčič,  Alenka Hmelak Gorenjak, mag. Saša 

Jakoš, Miša Novak, Mojca Polak,  mag. Nataša Artič in mag. Helena Cvikl. V okviru izobraževanja 

sta bili izvedeni tudi strokovni ekskurziji v Sloveniji in v Avstriji. 

 Nadaljevali smo z izvajanjem aktivnosti za vzpostavitev MIC Akademije kulinarike in turizma. 

 Na strokovnih ekskurzijah smo spoznavali Belo Krajino, Ljubljano, Prekmurje in sosednjo Avstrijo. 

 Udeležili smo se projekta CNN v Dobrichu v Bolgariji. 

 Aktivno smo sodelovali na 20. Mednarodni konferenci z naslovom »Tourism&hospitality industry 

2010 in na 7. Mednarodni znanstveni konferenci  z naslovom »Management in the function of 

increasing the tourism consumption« v Opatiji na Hrvaškem. 

 Sodelovali smo na posvetu Turistične zveze Slovenije v sodelovanju s Turistico  v Ljubljani na 

temo »Posvetovanje o stanju, problemih in nalogah pri zagotavljanju varnosti v slovenskem 

turizmu«. 

 Izvedli smo delavnici za končanje študija za študente po starih programih Gostinstvo in Turizem. 

 Udeležili smo se »Posveta o razvoju višješolskega izobraževanja« v  organizaciji Ministrstva za 

šolstvo in šport RS ter Skupnosti višjih strokovni šol  v Hotelu Astoria na Bledu. 

 Izvedli smo pogostitev na Golf turnirju Ptuj za udeležence PRO AM - Slovenian golf open 2010. 
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 Organizirali in izvedli smo »Panelno diskusijo  o izobraževanjih na področju velneške dejavnosti v 

prihodnje« s predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport, šolstva in gospodarstva. 

 Predstavili smo se na zaposlitvenem sejmu v Mariboru. 

 Izvedli smo slavnostno pogostitev ob 15. obletnici Radia City v Narodnem domu v Mariboru.  

 
JUNIJ 
 

 Zaključili smo izobraževanje oziroma usposabljanje testne skupine projekta WELLPRO. 

 Izvedli smo mojstrske izpite za naziv kuharski mojster in mojster strežbe ter ob tem gostili 

švicarskega predstavnika WACS, g. Metza s soprogo. 

 Organizirali in izvedli smo promocijo Perspektive poklicev v gostinstvu in turizmu za svetovalne 

delavce OŠ v sodelovanju z MG. 

 Udeležili smo se dobrodelne prireditve oziroma tekmovanja za najboljšo štajersko kislo juho v 

organizaciji KOŠAKI d.d.o. 

 Organizirali in izvedli bomo prireditev Večer Banke Koper v VIP šotoru v okviru Festivala Lent. 

 Gostili bomo tridnevno mednarodno srečanje partnerjev projekta ECVET TC NET. 

 

…in v sliki… 

 

 

7.4.2010 Štuk, Maribor: DAN ZDRAVJA, demonstracija 

priprave zdravih jedi za ŠOUM in študente mariborske 

univerze z naslovom »To ni mit, v pol ure si sit«. 

 

 

24.4.2010 Mariborska škofija: Z VITEZI VINA, ki jih je navdušila 

naša  pogostitev, kar potrjuje tudi izsek iz pisma zahvale: 

»Po mojem videnju in vedenju je bil Eques Tag doslej najbolje in 

najbogateje duhovno in enogastronomsko organiziran…. Z 

angažiranjem vaše šole je ta zaključna pogostitev bila enkratna 

in je vse, ne samo zadovoljila, temveč bo vsem ostala tudi v 

najlepšem spominu. Za vse, s čimer ste tako obogatili Eques 

Tag, se vam vsem še enkrat najprisrčneje zahvaljujem.«  

Konzul Slovenije, Karl Recer, Eques Ornatus 
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Pod drobnogledom… 
Panelna diskusija o izobraževanju na področju 

velneške dejavnosti  

mag. Nataša ARTIČ, vodja mednarodne pisarne in praktičnega izobraževanja 

Na VSGT Maribor se je 13. 5. 2010 ob 9h pričela panelna diskusija z naslovom NOVOSTI IN SMERNICE 

IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ NA PODROČJU VELNEŠKE DEJAVNOSTI, katere se je udeležilo več 

predstavnikov gospodarstva (vodje velneških centrov) iz vse Slovenije ter predstavniki Obrtno-podjetniške 

zbornice Slovenije, Slovenske turistične organizacije in Centra za poklicno izobraževanje. Diskusija je bila zelo 

učinkovita in udeleženci so soglasno podprli predlog novega študijskega programa na VI. stopnji za organizatorja 

poslovanja v velneški dejavnosti, ki ga je pripravila Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, saj si v 

nacionalnem pogledu že nekaj let pridobiva reference z aktivnim delom na področju usposabljanj in izobraževanj 

za potrebe velneške dejavnosti. 

Direktorica šole mag. Helena Cvikl  je v uvodnem pozdravu predstavila aktualno dogajanje na  šoli v povezavi z 

izobraževanji in usposabljanji na velneškem področju. Poudarila je, da  čeprav se zdi, da je mala, gre za  veliko in 

pomembno zadevo, ki jo na VSGT pripravljajo  že kar nekaj časa. Tematiko velnes so začeli uvajati že v davnem 

letu 2001, ko je predavateljica mag. Gojčič magistrirala s to temo in šola je že pred tem navezovala stike s tujimi 

institucijami. Prav tako se je velnes kot dejavnost vsebinsko ves čas navezoval na študijske predmete.  Glede na 

potrebe gospodarstva smo na VSGT sproti dodajali nove vsebine  z velneškega področja.  S prenovo višješolskega 

programa  pa smo vzpostavili poseben modul, Modul velnesa, a se je pokazalo, da je vendarle premalo kompetenc 

zajetih v tem modulu, kjer je bil poudarek tudi na kulinariki, tako so pristopili k projektu WELLPRO, ki je 

sofinanciran s sredstvi EU in programom Leonardo da Vinci Prenos Inovacij ter se odvija pod vodstvom VSGT 

Maribor. Poudarila je, da se je VSGT  strateško lotila obravnave tega področja tudi z vidika terminologije in je 

želela  postaviti temelje, kaj je pravilna raba slovenskega jezika. Ob tem je poudarila, da dajejo tudi strogo ločnico 

med izobraževalnim programom in programi  usposabljanj za velneško dejavnost.  Povezovalka diskusije je bila 

mag. Slavka Gojčič, ki se je ob koncu zahvalila vsem, ki so v diskusiji sodelovali, tudi za vse vzpodbudne besede, ki 

naj bodo dobra popotnica v življenju predstavljenega  

programa. Zaključila je z mislijo, da se bo VSGT Maribor 

trudila, da bo program aplikativno naravnan, v dobro 

gospodarstva in velneške dejavnosti.  

  

 

 

 

Foto: Utrinek s panelne diskusije. Na fotografiji so od leve proti desni: mag. Nataša Štirn, mag. Maja Pak, Urška Planinšek 

Topolšek, Janja Urankar, Maja Pograjc, Urška Marentič, Valter Urh, mag. Helena Cvikl in mag. Nataša Artič 
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Projekt WELLPRO  

mag. Nataša ARTIČ, vodja mednarodne pisarne in praktičnega izobraževanja 

Projekt WELLPRO, ki je sofinanciran s sredstvi Evropske skupnosti, se je prevesil že v drugo polovico in 

v mesecu juniju zaključil testno usposabljanje za velneškega svetovalca. To je prvo tovrstno v Sloveniji 

in temelji na evropsko usmerjenem kurikulumu ter pripravi specializiranih učnih gradiv. 

Prvo srečanje udeležencev testnega usposabljanja se je odvijalo 30. 3. 2010 in udeležile  so se ga 

slušateljice, ki so že zaposlene na področju velnesa in kot vodje izbranih velneških centrov tudi aktivno 

kreirajo aktualno velneško ponudbo v Sloveniji. Na usposabljanju so sodelovale predstavnice podjetij: 

Terme Maribor d.d., Terme Ptuj d.o.o., Terme Dobrna d.d., Thermana d.d., Unior d.d. (Terme Zreče), 

Terme Olimia d.d., Terme Krka d.o.o., Hotel Sava Rogaška d.o.o., Istrabenz Turizem d.d. in HIT Alpinea 

Kranjska gora.   

 
Uvodno srečanje je bilo namenjeno splošni predstavitvi projekta, katerega rezultat je testno 

usposabljanje. Slušateljicam je bil predstavljen potek usposabljanja, predavatelji in urnik. Kot testne 

udeleženke so imele tudi pomembno nalogo evalvacije, poleg obvezne udeležbe predavanj, kot pogoja 

za pristop k izpitu.  

Udeleženke so se srečevale trikrat tedensko ves mesec maj na VSGT Maribor. Prav tako pa so se 

udeležile dveh strokovnih ekskurzij, ena je bila po Sloveniji, kjer so obiskale Terme Olimia in si ogledale 

velneški center Orhidelia, nato so obiskale še Rogaško Slatino in si ogledale Medical center Rogaška ter 

imele velneško kosilo v Restavraciji Kaiser v Rogaški Slatini. 

Na drugi ekskurziji v Avstrijo pa so obiskale  Bad Waltersdorf in prenočile ter poskusile velneške tretmaje 

v pet zvezdičnem hotelu Der Stierhof Hotel & Spa.  Obe ekskurziji sta jim omogočili tudi primerjavo med 

tujo in domačo velneško ponudbo.  Na prvi junijski dan so udeleženke usposabljanja opravljale pisni 

zaključni izpit. 

 

Foto: Na fotografiji je Der Steierhof Hotel & Bad v Bad Waltersdorfu v Avstriji, katerega so za eno noč 

testirale tudi udeleženke testnega usposabljanja. 

Naslednja projektna aktivnost se nanaša predvsem na evalvacijo izvedbe testnega usposabljanja in 

pripravo velikega mednarodnega dogodka v jeseni, ko bomo svečano razglasili prve velneške svetovalke, 

žal se za usposabljanje ni odločil še noben moški.  
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“SHOOT THE CHEF  

virtualno okolja za kulinarično izobraževanje” 

dr.Tanja ANGLEITNER SAGADIN, predavateljica 

VSGT Maribor je v sklopu projekta Leonardo da Vinci – CNN kot ena od šol partneric sodelovala pri 

vzpostavitvi spletne platforme z izvirnim naslovom SHOOT THE CHEF. 

Namen spletnega okolja je študentom in predavateljem približati kuharske 

veščine na treh kompetenčnih nivojih (začetni, srednješolski, višješolski). 

Razen tega bo vsaka od partnerskih institucij prispevala tudi video gradiva, 

na podlagi katerih lahko študenti skupaj s predavatelji in inštruktorji kuharstva analizirajo različne 

tehnike priprave jedi. Dodana vrednost projekta bo tudi knjižnica receptov z mednarodno noto, v kateri 

se bo vsaka šola predstavila z lokalnimi jedmi. Obiščite nas ! www.shootthechef.com 

 

ECVET TC NET srečanje V MARIBORU 

mag. Emil JUVAN, predavatelj 

Že nekajkrat sem o tej temi na kratko pisal v šolskem časopisu in nazadnje prav v času, ko smo zaključili 

srečanje v madžarskem Hevizu. Srečanje je takrat potekalo v zdraviliškem centru ROGNER HOTEL & SPA 

LOTUS THERME HÉVIZ, ki leži ob jezeru Balaton. Letošnje drugo srečanje pa se bo odvijalo v Mariboru in 

to v času, ko mesto gosti Festival Lent.  

V času od 30. junija do 3. julija bo 20 udeležencev iz 9 držav razpravljalo o nadaljnjih korakih oblikovanja 

modela boljše preglednosti in poenostavitve mednarodne študijske in izmenjave delovne sile na 

področju gostinstva in turizma. Od leta 2008, ko je projekt stekel, smo oblikovali t.i. Handbook for the 

development of the ECVET model for tourism and catering, ki naj bi služil kot vodilo vsem zainteresiranim 

za področje mobilnosti, zaposlovanja, usposabljanja in izobraževanja za poklice gostinske in turistične 

dejavnosti.  

Evropske študije kažejo, da gostinska in turistična dejavnost predstavljata eno najpomembnejših 

gospodarskih področij Evrope. Po zadnjih podatkih deluje v evropskem turističnem sektorju 1,8 milijona 

podjetij in več kot 7 milijonov zaposlenih. Podatki Statističnega urada RS kažejo, da v Sloveniji gostinska 

dejavnost zaposluje okoli 35.0001 ljudi2 in čeprav podatki o številu zaposlenih v dejavnosti nihajo med 

45.000 in 116.0003, se lahko strinjamo, da ne gre za zanemarljiv delež aktivnega prebivalstva. Piko na i 

                                                           
1
 SURS STAT.SI – december 2009, Dejavnosti I55 in I56 

2
 http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5257&userservice_id=1&request.id=0 

3
 Hribar, M (2009). 12. turistični forum Radenci. Dostopno 23. 01. 2010 na naslovu: http://www.slovenia.info/si/Program-

dogodka.htm?ps_program_forum=0&lng=1 
Razvojne  usmeritve slovenskega turizma, dopustovanje domačega gosta in turizem kot kakovost življenja. 
Državni svet, 21. september 2009 - www.turisticna-zveza.si/datoteke/TGZS-Dekleva,.doc 

http://www.shootthechef.com/
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glede pomembnosti tega področja pa dajejo tudi aktualne razmere na področju človeških virov v 

turizmu, ki jim v tekočem strateškem obdobju (2007-2011) Slovenija namenja še posebno pozornost. 

Takšni indikatorji, s katerimi se nemalo kdo od vas tudi dnevno srečuje, narekujejo, da je področje 

zaposlovanja in kakovosti delovne sile na področju gostinstva in turizma potrebno reševati na evropski in 

ne zgolj nacionalni ravni. Nenazadnje se kot diplomant  Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem 

znajdete na trgu delovne sile in kljub svojemu znanju in sposobnosti kakovostno in učinkovito opravljati 

delovne aktivnosti na področju gostinstva in turizma, padete v nemilost neracionalnega sistema 

kadrovanja, ki sicer ni nič drugačno od tistega v drugih gospodarskih panogah. Toda gostinska in 

turistična stroka sta drugačni in poleg tehničnih znanj, kulinaričnih in strežnih veščin, znanja jezikov in 

posebnih prijemov zahtevata tudi lastnosti, s katerimi se posameznik rodi oziroma se z njimi nauči hitro 

živeti. Vrednote gostoljubja so tiste, ki z ustreznim znanjem veščin ustvarjajo dober in zaposljiv kader v 

gostinstvu in turizmu, zato smo na VSGT Maribor veseli, da smemo kot partner na projektu ECVET TC 

NET aktivno zagovarjati ravno to noto.  

Utrinek z delovnega srečanja ECVET TC NET 

Če se je Evropska unija dogovorila o odprtju meja za delovne migracije, potem je prav zavedati se, da se 

nivo znanja, osebnostne in druge lastnosti človeka razlikujejo med posameznimi kulturami in narodi 

Evropske unije, zato je področju mednarodne delovne mobilnosti potrebno posvetiti precej več 

pozornosti, ki se mu je namenja danes.  

Ne glede na to, da je študijsko leto pri koncu in da ste mnogi že odšli na delovno prakso, nekateri celo v 

tujino, bo jesen kmalu pred vrati in marsikdo bo iskal nove izzive in nove zaposlitvene možnosti. Morda 

boste pravo našli ravno s pomočjo modela ECVET TC NET, ki naj bi kmalu pokazal prve rezultate in 

predvsem poenostavil možnosti uradnega zaposlovanja na področju gostinstva in turizma kjerkoli v 

Evropi.  

Več o projektu lahko nadete na spletni strani http://www.tourismusschule.com/leonardo/cms/ oziroma 

konkretne dokumente pod zavihek »documents«.  

 

 

 

http://www.tourismusschule.com/leonardo/cms/
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Izkušnje iz tujine… 
Prišel, tekmoval in osvojil bronasto medaljo 

ali kako sem doživljal tekmovanje GEORGE 

BAPTISTE COUPE v VARŠAVI na POLJSKEM ? 

Aljaž Toplak, študent VSGT Maribor 

Tekmovanje GEORGE BAPTISTE COUPE že veliko let poteka v spomin na slavnega francoskega mojstra 

strežbe Georgesa Baptista. Vsako leto se tekmovanje preseli v drugo državo, pa tudi discipline se 

spreminjajo. Tudi naša šola  že vrsto let sodeluje in dosega dobre rezultate.  Udeleži se ga lahko samo en 

študent iz posamezne šole, zgolj dvakrat: enkrat v vlogi študenta in drugič, če nastopa kot profesionalec.  
 

Letošnje tekmovanje George Baptiste Coupe je letos potekalo 

v Varšavi na Poljskem. Nekoč je bila Varšava znana kot Pariz 

Vzhodne Evrope. Žal je bil v drugi svetovni vojni velik del 

mesta uničen, pa vendar je ta poljska prestolnica zagotovo 

spet vredna ogleda. V njej se prepletajo stare stavbe in 

novozgrajeni, moderni bloki. Stari avtomobili razbijajo 

modernost cest med ekstravagantnimi jeklenimi konjički. 

Med pohajkovanjem po mestnih ulicah te z vseh strani 

pozdravljajo lokali z raznovrstno ponudbo in precej sem jih tudi sam preizkusil. 

 

Glede na to, da mi je bilo sodelovanje na tovrstnem 

tekmovanju velika želja že dlje časa, sem se teh sicer 

tekmovalno obarvanih dni zelo veselil. Na poti me je spremljal 

predavatelj gospod Gorazd Halič in po njegovem hudomušnem 

nasmehu, ko sva se odpravljala na letalo, sem vedel, da bo teh 

nekaj dni v Varšavi fantastičnih.  

 

Ob prihodu na letališče naju je prijazno pričakala ekipa študentov tamkajšnje šole, ki so naju takoj 

seznanili z vsemi potrebnimi podatki in naju pospremili do hotela v novem mestnem jedru Varšave. 

Osvežila sva se v hotelski sobi in se podala v mesto, da preizkusiva tipične poljske specialitete. No, po 

pomoti sva zavila v restavracijo s tipično rusko hrano. Pa saj sva imela še nekaj dni za ponovitev tega 

namena. Prav veliko časa nisva imela, saj naju je zvečer čakala večerja z vsemi tekmovalci, sodniki, 

spremljevalci in sponzorji. Kljub temu, da so Poljaki znani tudi po tem, da pri njih vsak obrok spremljata 

vodka in pivo, se tega nisem pretirano posluževal, saj me je čakalo nekaj pomembnih dni.  
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Naslednji dan so nas popeljali po starem mestnem jedru. Ogledali smo si katedralo, mestno obzidje  in 

druge lepote. Zelo domiselna se mi zdi njihova ideja, s katero 

predstavljajo glasbo enega največjih skladateljev. Po mestu so 

namreč razporejene glasbene klopce, kjer le stisneš gumb in 

lahko uživaš v sproščujoči klasični glasbi Chopina, ki je žal 

preminil zelo mlad, star le 39 let.  Na kosilo so nas popeljali v 

odlično restavracijo Moonsfera, kjer smo imeli iz osmega 

nadstropja čudovit razgled na mesto. Ogledali smo si še prostor, 

ki je bil namenjen našim tekmovanjem, popoldne pa sem 

izkoristil za izpopolnjevanje zadnjih malenkosti na tekmovanju. Zvečer smo se podali do oddaljenega 

obrobja mesta, kjer so nam predstavili podeželsko kulturo, nas popeljali s kočijo in nam pripravili okusno 

večerjo.  

Naslednji dan se je začel precej napeto, pred mano je bilo tekmovanje. Na kraju tekmovanja so nas 

seznanili s pravili in potekom, dobili smo urnik za lažje orientiranje. Tekmovanje se je začelo s pisnim 

testom, ki je vseboval štirideset vprašanj s področja kulinarike v angleškem in francoskem jeziku. Takoj 

zatem je bila pred menoj disciplina Wine testing, kjer sem moral prepoznati rdeče in belo vino ter žgano 

pijačo. Zatem so se zvrstile še Coctail, priprava dveh aperitivnih in 

dveh after dinner koktejlov, zatem flambiranje banan, filiranje 

ribe, priprava škampovega koktejla pred gostom, pork loin, 

sprejem naročila, kjer smo dobili v roke meni, na katerem so bile 

zapisane poljske jedi v angleščini in francoščini. Zatem je sledila še 

prezentacija in postrežba šampanjca in s tem je bil krog 

tekmovanja sklenjen.  

Ker je bila konkurenca huda, sem na rezultate čakal precej nervozen, razglasitev pa je potekala šele 

zvečer na svečani večerji. Do takrat smo bili vsi v rahli negotovosti. Vedel sem, da bi marsikaj lahko bilo 

boljše, a nisem vedel, kako so se odrezali moji sotekmovalci.  

Končno je prišel čas večerje  in z njo tudi razglasitev rezultatov. Priboril sem si tretje mesto! Bron na 

enem najbolj prestižnih tekmovanj George Baptiste Coupe mi je prinesel potrditev, da delam dobro in da 

sem na pravi poti. Zmago je slavil Francoz, a vseeno verjamem, da se bo prehodna nagrada, servirni 

voziček, kmalu znašel tudi v naših vitrinah, saj se nivo znanj študentov naše šole lahko primerja z 

najboljšimi v svetu.  

Zato hvala direktorici šole, mag.Heleni Cvikl, ki mi je omogočila sodelovanje na tem tekmovanju. Hvala 

gospodu Gorazdu Haliču, ki me je spremljal in mi bil v pomoč s svojimi nasveti in hvala gospe Mojci 

Polak, ki me je urila v kulinaričnih spretnostih. Hvala vsem kolegom, ki so me spodbujali!  
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ECOLE HOTELIERE LAUSANNE – nepozaben 

dan v Švici 

Pogovor s študentom VSGT Maribor, Bojanom FIRBASOM, ki 

je elitno šolo EHL obiskal letos marca.  

Pogovarjala se je Andreja ALIČ, urednica Gost.ART 

Ecole Hoteliere Lausanne (EHL) je PRVA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO NA SVETU, ki je bila ustanovljena že 

leta 1893. Leži sredi prijetnega naravnega okolja nad mestom Lausanne ob Ženevskem jezeru, v 

francosko govorečem delu Švice.  

Kdaj in zakaj ste obiskali Laussane Hotel School ? 
Laussane Hotel School sem obiskal letos marca na povabilo mojega prijatelja in sošolca Martina 

Jezerška, da ga spremljam na njegovi poti in aktivnostih za sprejem na študij na tej znameniti šoli. O šoli 

sem že kar nekaj slišal in tudi malo raziskoval s pomočjo interneta.                    

Laussane je bila marca bolj prazna, saj je mesto turistično najbolje obiskano poleti. Tukaj se, ob 

zanimivih kulturnih zanimivostih in festivalih, nahaja tudi veliko hotelov ter gostinskih lokalov. Laussane 

je tudi sedež Olimpijskega komiteja, prav tako je v mestu na ogled muzej Olimpijskih iger. Kot zanimivost 

lahko omenim, da je gospod na recepciji muzeja že obiskal Slovenjo in je bil nad njo navdušen. 

 

Kakšen je bil prvi vtis ? 

Prvi pozitiven vtis name je naredila urejenost šolske zgradbe in kodeks oblačenja študentov. Zelo 

profesionalno namreč zgleda, ko imajo vsi študentje urejene uniforme, vsi lepo zvezane kravate, urejene 

pričeske in zloščene čevlje.  

Ta šola ima VSE. Od savne, fitnesa, telovadnice, tenis igrišč, velike knjižnice, prostore za učenje, barov, 

posebej pisarno za lektoriranje besedil, računalniškega tehnika za težave s računalniki ...  

 

Ste si šolo lahko ogledovali sami, ali kako ste izkoristili svoj dan, medte, ko ste čakali, da Martin opravi 

potrebne razgovore za sprejem? 

Najprej sem začel sam raziskovati šolski kampus. Nato mi je mi je gospa na šolski recepciji, čeprav nisem 

bil predhodno najavljen, v roku pol ure organizirala »vodnika«, in sicer študenta, ki mi je z veseljem 

razkazal del kampusa.  

Kaj vse ste videli? 

Šolski kompleks oziroma kampus je ogromen v primerjavi s našo šolo. Za lažjo predstavo podatek, da je v 

letu 2009 tam študiralo 1830 študentov iz 89 držav. EHL ponuja različne programe, od nam primerljive 

srednje šole, fakultete do specializacij za posamezne poklice v gostinstvu in turizmu.  

Šola ima dva bara in kar pet različnih manjših restavracij oz.  obratov. Od s restavracije s hitro prehrano, 

azijsko, restavracijo višjega nivoja, ki je odprta tudi za zunanje obiskovalce. V teh barih in restavracijah 

kot strežno osebje delajo večinoma prvi letniki pod nadzorom mentorjev, da čim prej spoznajo, kako 

poteka delo in kasneje lažje razumejo poslovanje celote. Vsi študentje imajo možnost nakupa hrane in 
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pijače v teh obratih. Plačilo opravijo s posebnimi karticami, s katerimi plačujejo, saj je v šolnino vključen 

določen znesek, ki ga študentje vsaki mesec prejmejo za hrano in pijačo.  

Torej je plačilo šolnine pogoj za študij in je obvezna za vse študente?  

Seveda! Kot rečeno, šola ima obvezno šolnino. Moj »vodnik« mi je povedal, da je višina šolnine z 

ostalimi stroški preko 20.000 EUR na letnik, kar predstavlja zanj kar precejšen finančni zalogaj. Sicer pa 

plačilo nekaterim študentov ne predstavlja posebnega »problema«, seveda odvisno od ekonomskega 

ozadja vsakega posameznika. Vsi študentje, ki niso iz bližnje okolice, morajo vsaj 1. leto bivati v šolskem 

internatu, kjer veljajo zelo stroga pravila.  Po enem letu bivanja si lahko, po želji, poiščejo tudi drugo 

namestitev. Na področju celotnega kampusa je možen dostop do interneta in vsak študent ob vpisu dobi 

tudi SVOJ prenosnik z geslom in e-poštnim računom za dostop do elektronske šolske baze podatkov ter 

urejanja vseh ostalih aktivnosti. Skoraj vse se ureja preko računalnika. 

Ste se morda seznanili tudi z obveznostmi študentov pri študiju? 

Študentje so zelo aktivno vključeni v učni proces, tako da morajo npr. študentje višjih letnikov poskrbeti, 

da bodo študentje nižjih letnikov imeli vso potrebno gradivo, da bodo pravočasno na predavanjih. S temi 

problemi se direktno šolsko osebje veliko ne ukvarja. 

Na lastne oči sem se prepričal, da se poskuša učni program dejansko čim bolj približati realnim 

problemom. Tako sem npr. imel možnost videti kako so se za eno projektno nalogo o izpeljavi 

tematskega kulinaričnega večera študentje ravno tisti dan pripravljali v manjšem gostinskem objektu s 

kuhinjo. In vse to je na voljo seveda v sklopu šolskega kampusa. Študentje so dobili prostor za dogodek, 

opremljeno kuhinjo z vso potrebno opremo, temo večera in vsoto denarja, s katero so morali vse 

organizirati in izpeljati. Vse so morali narediti  sami … od nabave živil, pijače, dekoracije itd. in seveda so 

morali pridobiti tudi goste, ki bodo za ta večer plačali. To se mi je zdelo zelo zanimivo. 

Čez dan je študentski urnik zelo natrpan, ob večerih pa pogosto organizirajo spoznavne večere in 

podobne družabne dogodke, kjer se lahko sprostijo. Študent, ki me je vodil, je povedal, da imajo nalašč 

med tednom zabave dolgo v noč, da vidijo kako se študentje znajdejo, ko morajo drugi dan spet biti vsi 

prisotni pri predavanjih. Brez kakršnih opravičil. 

 

Vas je obisk kaj premamil ? Bi si tudi sami želeli takšnega izobraževanja? 

Po koncu dneva sem bil zelo navdušen nad njihovim šolskim sistemom in organizacijo šole.  Čeprav je 

delo zelo obsežno in zahtevno, bom morda v prihodnosti tudi sam odločil za vpis na to prestižno 

hotelirsko šolo.  

Bojanu se zahvaljujem za prijeten klepet in posredovane vtise ter mu na njegovi študijski poti doma ali v 

tujini želim čim več uspehov ! Upam, da se v eni od prihodnjih številk pogovorim tudi z Martinom, da iz 

prve roke izvemo, kako potekajo razgovori, na podlagi katerih se med drugim odločajo tudi o primernosti 

kandidata za sprejem, in kakšne so podrobnejše zahteve za študij na tej elitni šoli. Martin je namreč vse 

skupaj odlično opravil in bo svoja nova znanja in izkušnje pridobival na EHL v Švici. 

Sicer pa za podrobnejše informacije o EHL pobrskajte po spletnem naslovu www.ehl.edu. 

 

http://www.ehl.edu/
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Aktualno… 

…z zadnje seje Študijske komisije… 

Študijska komisija šole je na svoji junijski seji med drugim diskutirala na temo poenostavitve postopka 

diplomiranja za študente vpisane v nov program Gostinstvo in turizem.  Potrdila je več ukrepov, katere 

lahko poslej preberete tudi v novem pravilniku o diplomiranju VSGT Maribor in govorijo o možnosti 

diplomiranja le na osnovi izvedba storitve z zagovorom (projektne naloge), kjer lahko sodeluje skupaj 

tudi več študentov, čeprav mora mentor potrditi prispevek posameznika v skupnem delu.  Poenostavijo 

se tudi dispozicije za prijavo klasičnih (teoretičnih) diplomskih del. Posebna novost pa je namenjena tudi 

vsem, ki se odločijo za mobilnost, saj že pred mobilnostjo izberejo mentorja, na mobilnosti opravijo 

določeno raziskavo in na osnovi poročila te raziskave lahko ob vrnitvi tudi diplomirajo. Seveda je 

poročilo potrebno predstaviti komisiji za zagovor, a zagotovo bo ta oblika marsikoga spodbudila, da se 

bo za mobilnost opogumil tudi iz tega razloga.  

…iz šolske knjižnice… 

V maju se je končala prenova navodil za oblikovanje pisnih del. Novosti so 

bile predstavljene tudi na dveh delavnicah za študente, ki končujejo študij po 

starem programu. Na voljo je novi Priročnik za pripravo pisnih del na VSGT 

Maribor, ki ga je potrebno upoštevati pri pripravi vseh pisnih izdelkov na šoli. 

Namenjen je v pomoč predavateljem pri pripravi študijskega gradiva in 

študentom pri pisanju seminarskih in diplomskih nalog. Priloge Priročnika so na voljo tudi na spletni 

strani šole v rubriki »Diplomske naloge«. Novo je tudi to, da je potrebno izvod mehko vezanega 

diplomskega dela pred prijavo na zagovor oddati v šolski knjižnici na pregled oblikovne oziroma tehnične 

ustreznosti dokumenta. 

Sicer pa boste na knjižnih policah našli tudi marsikaj novega s področja gostinstva, turizma, marketinga 

in managementa ter informacije o možnostih nadaljevanja izobraževanja 

 

…s seje Sveta šole… 

Na zadnji seji je Svet šole potrdil sklep o ustanovitvi Mednarodnega inštituta za razvoj 

velneške dejavnosti, katerega osnovni namen je predvsem v raziskovanju, 

ustvarjanju, širjenju in prenosu znanj za pospešeni razvoj velneške dejavnosti 

kot znanstvenoraziskovalne in kot gospodarske dejavnosti, saj je velnes 

hkrati tudi ena od najperspektivnejših dejavnosti za turistični razvoj Slovenije. 

Inštitut v te namene sodeluje s podobnimi mednarodnimi organizacijami za razvoj velneške 

dejavnosti in v ospredje postavlja sodelovanje in dolgoročno partnerstvo z Evropskim velneškim 

inštitutom EWI-European Wellness institute, s sedežem v Nemčiji.  
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Obvestila 

Praktično izobraževanje… 

mag. Nataša ARTIČ, vodja mednarodne pisarne in praktičnega izobraževanja 

Ker so sončni dnevi v nas že prebudili skomine po počitnicah, vas želim kljub temu spomniti, da je poletje tudi čas 

Praktičnega izobraževanja (PRI).  

 

Študentje prvih letnikov morate opraviti 400 ur PRI, predvidoma v enem podjetju; 

nekateri pa ste se dogovorili, da boste 80 ur opravili v enem, 320 ur pa v drugem 

podjetju. Resnično ne pozabite, da je vaše PRI vezano na module, določene s 

študijskim programom in da boste za 80 ur (PRI 1) ocenjeni s področja 

komunikacije, za 320 ur (PRI 2) pa s področja osnov gostinstva oz. s področja 

kulinaričnih in strežnih veščin, primerno vaši stopnji in zahtevnosti znanja.   

 

Študentje drugih letnikov  v poletju opravljate še preostanek ur. Večina mora 

opraviti 280 ur, nekateri manj, nekateri pa vseh 400 ur skupaj. Za zaključeno oceno 

je v drugem letniku, morate imeti v okviru PRI 3 in PRI 4, opravljenih vseh 400 ur.    

 

Opozorila bi vas predvsem na dejstvo, da si PRI ne velja pustiti za čas, ko vam bo 

potekel status na naši šoli, ker vam več ne bomo mogli izdati potrebne dokumentacije, PRI pa postane tudi plačljiv 

izpit. V primeru, da v prihodnjem študijskem letu izgubite status študenta na VSGT Maribor, vas šola več ne more 

napotiti v neko podjetje na PRI, ker bi bilo to v nasprotju z zakonodajo. PRI je tako potrebno obvezno opraviti v 

študijskem letu, v katerem imate status študenta na VSGT Maribor. V kolikor prakse še vedno nimate urejene, 

velja navodilo, da lahko izbirate le iz seznama registriranih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. Praktično 

izobraževanje se lahko opravlja zgolj v verificiranih učnih podjetjih, to pomeni v podjetjih, ki so na osnovi 

posebnega postopka registrirana pri GZS.  Več informacij o postopku registracije je še vedno objavljenih na spletni 

strani šole pod »Obvestila/Splošna obvestila«. Pomembno je, da je podjetje na datum vašega zagovora (izpita) pri 

PRI vpisano v register GZS kot verificirano učno podjetje. V kolikor ne bo tako, vam PRI v takšnem podjetju ne 

moremo priznati! 

 

V kolikor kdo zaradi opravičljivih razlogov PRI ne bo imel urejenega, naj to sporoči do 9. 7. 2010 na e-naslov 

praksa@vsgt-mb.si, da se dogovorimo, kako do dokumentacije. V mesecu juliju namreč ni več kontaktnih 

govorilnih ur na šoli, lahko pa pričakujete, da se srečamo v podjetju, saj bomo to poletje obiskali vsa verificirana 

podjetja. 

 

Čas praktičnega izobraževanja pa je tudi čas, ko morate sestaviti seminarsko nalogo. Že v lanskem letu smo uvedli 

posebna navodila za skrajšane in bolj individualno usmerjene seminarske naloge. Letos so navodila še 

posodobljena in objavljena na spletu v rubriki »Navodila za pisne naloge«.  

 

Za študentje, ki bodo to poletje odšli na prakso v tujino, veljajo posebna navodila glede njihovih obveznosti, prav 

tako pa prejemajo obvestila s strani šole na direktne elektronske naslove. Njihovi glavni obveznosti sta opraviti v 

mailto:praksa@vsgt-mb.si
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tujini prakso v obdobju, ki je določeno znotraj Erasmus pogodb in po končani PRI v tujini prinesti na šolo ustrezna 

potrdila. 

 

V kolikor imate še kakršna koli dodatna vprašanja ali informacije glede izvedbe Praktičnega izobraževanja v 

Sloveniji in v tujini, lahko pišete tudi na praksa@vsgt-mb.si in če želite vprašanje nasloviti neposredno na 

organizatorko praktičnega izobraževanja, vam ostajam na razpolago preko poletja na naslovu elektronske pošte: 

natasa.artic@vsgt-mb.si.  

 

Čisto za konec vam vsem želim kar se da lepo poletje, čim več zanimivih dogodivščin in novih kontaktov, naj 

vam praktično izobraževanje prinese kup pozitivnih izkušenj ter motivacijo za teoretični del študija.  Čas 

prehitro beži in kaj kmalu bo tu kup novih jesenskih obveznosti. 

 

 

Praktično izobraževanje v tujini… 

Program Erasmus je postal na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor primer posebne dobre prakse, ki 

vsako novo generacijo navdušuje v novih razsežnostih. Letošnje poletje je zagotovo potrebno izpostaviti 10 

študentk, ki so se pogumno podale na trimesečno 

praktično izobraževanje na španski otok Malaga. Glede 

na številčnost je letos na drugem mestu Nemčija, saj so 

se prve mobilnosti v Berlin pričele že v januarju in tako 

načrtujemo, da bo do konca meseca septembra tam 

praktično izobraževanje opravljalo skupaj 9 študentov.   

 

 

 

Seveda pa še vedno ostajata priljubljeni destinaciji London in La Subida 

(Italija), kamor se odpravlja skupaj 8 študentov.  Čeprav je v lanskem 

poletju prevladoval v veliki večini interes za grško sonce, pa se je letos 

tja na praktično izobraževanje pogumno odpravila le ena študentka.  

Tako za študente kot za našo mednarodno pisarno se začenja obdobje 

nabiranja novih izkušenj in študentom želimo čim bolj uspešno 

mobilnost ter srečno vrnitev nazaj v Slovenijo, kjer bodo s svojimi pridobljenimi izkušnjami in znanjem iz tujine 

ponovno obogatili naš prostor. Pustimo  se presenetiti in počakajmo na njihove razglednice. Jeseni vam jih 

zagotovo pokažemo v naslednji števili glasila Gost.Art.  Zdaj pa zgolj pogled na fotografiji Malage in na Berlina … 
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Strokovno… 

Zasnova etičnega kodeksa velneške dejavnosti 

mag. Nataša ARTIČ, koordinatorica projekta WELLPRO 

 

Velnes je v slovenskem prostoru prisoten že skoraj desetletje in v tem času se je v stroki  nenehno 

nadgrajeval. Danes lahko gledamo nanj ali z vidika velneške dejavnosti (podjetja) ali kot način življenja 

(posameznika). Sicer še zmeraj ne moremo govoriti o 

samostojnem javno veljavnem izobraževalnem programu za 

področje velnesa, čeprav je že moč zaslediti študijske 

programe, ki ponujajo predmete oz. module z velneško 

tematiko.   

 

Ob dejstvu, da je Slovenija v preteklem desetletju investirala 

v razvoj velneške infrastrukture ogromna sredstva, je prišel 

čas, da se počasi vzpostavijo tudi razni standardi znotraj 

velneške dejavnosti. 
 

V nadaljevanju navajamo zasnove etičnega kodeksa za velneško dejavnost. Gre za nabor ključnih 

priporočil za smernice delovanja nosilca velneške dejavnosti z namenom razvoja in zagotavljanja visoke 

kakovosti storitev. Etični kodeks je razdeljen v štiri temeljna poglavja, znotraj katerih so navedena 

temeljna etična načela delovanja za področje velneške dejavnosti. Vsebina v nadaljevanju je prvi 

primerek oblikovanja tovrstnega kodeksa, zato so vsa dodatna mnenja in komentarji dobrodošli na 

avtoričin naslov: natasa-artic@vsgt-mb.si 

Predstavitev zasnove etičnega kodeksa za velneško dejavnost v obliki priporočil oziroma smernic 

delovanja za nosilce velneške dejavnosti: 

l. Splošne smernice: 

 gojiti visoko raven izvedbe velneških storitev in aktivnosti, ki velneške storitve promovirajo, 

 neprestano skrbeti za primerno strokovno usposobljenost svojih zaposlenih, videz poslovnih 

prostorov, zaposlenih in orodij, ki jih uporabljajo pri svojem delu,  

 razvijati korektna poslovna razmerja do svojih obiskovalcev (kupcev) in dobaviteljev, 

 dosledno spoštovati zakonske predpise, 

 utrjevati ugled slovenskih velneških obratov doma in v svetu, 

 podpirati tista gibanja v razvoju velneške dejavnosti, ki vodijo k napredku in višji kakovosti 

velneške ponudbe.  
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II. Razmerja nosilcev dejavnosti do obiskovalcev 

Do obiskovalcev je potrebno gojiti spoštljive, profesionalno neoporečne, diskretne in dolgoročne 

odnose, zato: 

 se obiskovalcem  ne ponujajo izdelki/storitve, ki se niso predhodno preverili oz. izdelki/storitve, 

za katerimi stojijo nezanesljivi dobavitelji, 

 se velneški produkti vselej predstavijo na pregleden način, ki ne zavaja glede kakovosti in cene 

storitev, 

 se velneških storitev ne oglašuje na način, ki bi potrošnike lahko zavajal glede lastnosti storitev, 

cene ali plačilnih pogojev, 

 se neprestano nadzoruje  kakovost storitev in se nemudoma reagira, če bi prišlo do slabše 

kakovosti kot je bila dogovorjena, 

 se eventualne reklamacije rešujejo na način, ki je hiter in učinkovit ter do obiskovalcev spoštljiv, 

morebitna odškodnina pa v sorazmerju s škodo, ki jo je utrpel oškodovanec. 

 

III. Razmerja do dobaviteljev: 

 velneški obrati naj svoje  resurse za izvedbo velneških storitev vselej izbirajo zelo skrbno, 

 kakovost storitev svojih dobaviteljev je treba neprestano preverjati in jih v primeru 

pomanjkljivosti tudi izločiti, 

 nosilec velneške dejavnosti naj skrbno izpolnjuje pogodbe, ki jih bodo sklenile z dobavitelji. Pri 

tem še posebej pazi na plačilne roke.  

 

IV. Odnosi z drugimi nosilci velneške dejavnosti: 

 ne sme nelojalno konkurirati drugim nosilcem velneške dejavnosti, 

 si z drugimi nosilci velneške dejavnosti izmenjuje informacije o problematičnih dobaviteljih in 

obiskovalcih, 

 si z drugimi nosilci velneške dejavnosti izmenjuje informacije o novih predpisih, novostih s 

področja tehnologije in druge informacije, ki so pomembne za velneško dejavnost, 

 se trudi vse morebitne medsebojne nesporazume reševati dogovorno,  

 ne širi o drugih nosilcih velneške dejavnosti nepreverjenih ali škodljivih informacij. 
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Dobro je vedeti… 
 Predstavitev delavnice za spodbujanje diplom je bila zelo uspešna, motivirali smo mnoge, ki so že 

hoteli vreči puško v koruzo. 
 Na šoli se je pojavila ponudba pridobitve Evropskih diplom. Uaaau, to pa se sliši fancy in ne le, da 

se tako sliši, pomeni dvig nad konkurenco v slovenskem prostoru in vas postavi na mednarodno 
primerljiv trg delovne sile…. Na lov za evropsko diplomo…. 

 Ne prezrite 15.9.2010, zadnjega roka za oddajo diplomskih nalog po starem programu.  
 Zadnja seja Študijske komisije pred počitnicami bo 6.7.2010. Vsi, ki želite potrditev teme 

diplomskega dela še pred počitnicami, pohitite!  
 Pri pisanju diplomskih del ne pozabite, da so navodila za oblikovanje pisnih dokumentov 

spremenjena. Upoštevajte nova ! Priloge Priročnika so na voljo v elektronski obliki na spletni 
strani šole v rubriki «Diplomske naloge«. Celoten Priročnik za pripravo diplomskega dela in 
ostalih pisnih del na VSGT Maribor pa je v tiskani obliki na voljo v šolski knjižnici. 

 To poletje se nekateri študentje VSGT odpravljajo prvič na počitniško delo tudi v Hotel Kempinski 
***** Portorož. Izkoristite priložnost in se izkažite ! 

 V času počitnic ima šola spremenjen delovni čas. O vsem boste dobro obveščeni, če boste 
spremljali novosti in obvestila na spletni strani šole www.vsgt-mb.si . 
 
 
 
 

Konec… 
 

POČITNICE !!!  

Vsem bralkam in bralcem želimo prijetne počitniške dni, kjerkoli že boste in karkoli boste počeli. 

Spoznavajte prijazne ljudi in bodite taki tudi vi !  

Naberite si novih moči za novo študijsko leto in uresničevanje izzivov, ki vas čakajo jeseni.  

Naj povežem še začetek s koncem, in uvodne misli o spremembah, ki so edina stalnica našega življenja 

zaključim z ugotovitvijo, da je prav zato življenje že samo po sebi »nora zabava« ! 

Čim več zabave, življenja, smeha, sprostitve in prijetnih doživetij do jeseni, 

ko se spet vidimo…  

http://www.vsgt-mb.si/

