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Uvodnik 
   

 Izpiti, praksa, počitnice…. 

kratek opis obdobja, ki je pred nami. Sliši se preprosto in tako tudi je, če 

ste pridno in sproti polnili svoje sive celice in budno spremljali ter 

sodelovali v dogajanju v šoli skozi študijsko leto. Verjamem, da ste. Vsaj 

večina od vas, ki skupaj s predavatelji in ostalimi zaposlenimi na šoli 

pišete njeno razpoznavno zgodbo skozi leta. Po usvojeni teoriji sledi 

usvajanje praktičnih veščin izven šolskih sten. Tudi te izkušnje že imate in 

sedaj »širite svoja krila«. Letos vas bo spet veliko odšlo v tujino, 

pravzaprav največ doslej. Izkoristite ta čas, ki ga boste preživeli v 

mednarodni družbi, učite se na vsakem koraku in pletite osebne vezi, ki 

vam lahko v prihodnje še kako koristijo. Opazujte vse, da boste vedeli, 

kako lahko delate bolje, kreativneje in uspešneje. Pozorni pa bodite tudi 

na manj bleščeče stvari, ki vas bodo opomnile, kakšni ne smete biti in 

kako ne smete delati. Prepričana sem, da boste v okoljih, kjer boste, 

doživeli oboje ne glede na to, ali boste v tujini ali v domačih turističnih 

podjetjih. Bodite taki, kot znate biti. Delovni, inovativni, prijazni, odprti in 

ob vsem tem seveda tudi strokovni in profesionalni. Ne posnemajte slabih 

zgledov ampak «tekmujte« z najboljšimi in tako postanite sprememba, ki 

jo želimo za našo kvalitetnejšo gostinsko in turistično ponudbo. Predvsem 

pa ne pozabite na pristen, prijazen nasmeh, ki dela čudeže. Vedno in 

povsod, posebno še na počitnicah, ko ljudje pozabijo na rutino 

vsakdanjika. Na drugi strani se bo ta za vas, ki boste v času počitnikovanja 

večine najbolj delavni in obremenjeni, šele prav začela… A verjamem, da 

se boste, kljub občasni utrujenosti, imeli lepo in boste uspešni. Ko vam ne 

bo najlepše, se vprašajte: »Je moj obraz takšen, kot bi ga želel videti, če bi 

sedaj naročal pijačo, čakal na ključe hotelske sobe ali urejal kako drugo 

počitniško zadevo?« Vem, da znate biti kritični in prav zato ne dvomim, da 

boste tudi v takih situacijah zmogli ohraniti dobro voljo. Saj veste, prvega 

vtisa ne morete narediti drugič. In tudi od tega je odvisna vaša 

uspešnost… 

Sicer pa ne pozabite tudi na kak dan lenarjenja in pohajkovanja po svetu. 

V predpočitniški številki Gost.ART-a, ki je pred vami, vam ob aktualnih 

informacijah o pomembnih dogodkih preteklih mesecev ponujamo nekaj 

utrinkov iz sveta in morda se odločite, da jih raziščete in doživite tudi 

sami. Želim vam obilo sprostitve, lepih trenutkov in nove energije, kjerkoli 

že boste. Ob tem pa ne pozabite, da zapišete kak svoj vtis, dogodek ali 

izkušnjo, ji dodate zanimivo fotografijo in pošljete na uredništvo v šolsko 

knjižnico, da lahko o tem pišemo tudi v prvi številki naslednjega 

študijskega leta, ko bo poletje 2011 le še topel spomin, energija pa 

usmerjena v nove zmage študijskega leta 2011/2012! 

Pazite nase in lepo bodite, Andreja ALIČ, urednica 
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Kaj se je dogajalo ?     
 

Pomembnejši dogodki februar–maj 2011…  

FEBRUAR 

 Od 1. do 9. februarja so potekale predstavitve šole in študijskih programov na srednjih šolah v Mariboru, 

Radencih, Ormožu, Radovljici,… 

 4. februarja je predavateljica Mojca Polak kot članica strokovne komisije spremljala kuharsko tekmovanje 

osnovnošolcev, »Zlata kuhalnica«, ki je potekalo na SŠGT Maribor. 

 11 in 12. februarja smo uspešno izvedli informativni dan, ki se ga je udeležilo več kot 200 dijakov. 

 16. februarja je potekala seja Sveta šole. 

 17. februarja smo se udeležili Erasmus sestanka za novo pogodbeno leto na Cmepiusu v Ljubljani in 

pripravljali pogoje za potovanje naših študentov na prakso v tujino. 

 18. februarja so bili izbrani študenti 2. letnika prisotni na 3. Mednarodnem študentskem forumu na 

Turistici v Portorožu. 

 Od 21. do 24. februarja smo se udeležili sestanka partnerstva projekta ECVET TC NET, ki je potekal v 

Wallesu, Anglija. 

 

MAREC 
 

 Udeležba predavateljev strokovnih predmetov na seminarju Nova kakovost v izobraževanju, VSGT Bled.  

 Udeležba na pripravljalni delavnici za novo Erasmus pogodbeno leto na CMEPIUSu v Ljubljani.  

 Udeležba predavateljev na Usposabljanju za notranje presojevalce sistema vodenja kakovosti v VSŠ. 

 4. marca smo v Hotelu Habakuk izvedli svečano podelitev diplom 194 diplomantom naše šole in ob tej 

priložnosti razglasili tudi zmagovalca tekmovanja  v pripravi najbolj izvirnega štajerskega prigrizka z 

bučnim oljem in sestavinami iz buče. 

 9. marca smo izvedli Poslovni stik 2011, ki je potekal med 11. in 15. uro, ki se ga je udeležilo 10 podjetij 

in 85 študentov prvih letnikov.  

 

Mnenje predstavnikov gospodarstva o tem dogodku: 
»Poslovni stik je koristen dogodek, tako za nas podjetja kot za 

študente, ki morajo v sklopu šolskega programa opravljati obvezno 

praktično izobraževanje. Vsako leto se z veseljem odzovemo 

povabilu, saj se zavedamo, da je to veliko lažji način in velika 

priložnost za pridobivanje študentov, ki bodo pri nas opravljali to 

izobraževanje. Prav tako je s tem sistemom olajšano študentom in 

se jim na ta način prihrani veliko časa za iskanje podjetja, kjer bi prakso želeli opravljati, saj podjetja pridemo na 

njihovo šolo, se predstavimo in z njimi takoj navežemo prvi stik.«       

       Vasja Ilešič , Športni center Pohorje 
 

»Letošnji vtisi poslovnega stika so zelo pozitivni, saj se je odzvalo veliko študentov. Večji del študentov se 

je zanimalo predvsem za delo na recepciji in v marketingu. Premalo je zanimanja za gostinstvo, kar hotelirji 

najbolj potrebujemo. Študentje bi si morali bolj prizadevati, da spoznajo vse nivoje dela v hotelirstvu, saj bodo  le 

tako lahko nekoč dober vodilen kader, ker bodo poznali vse procese dela. Zelo pomebno se nam zdi, da je naše 
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podjetje nenehno povezano s šolo in veseli nas, da s študenti vaše šole zelo dobro sodelujemo. Spodbujamo 

takšne dogodke kot je bil poslovni stik in si želimo takšnih srečanj tudi v 

prihodnje. 

Posebej bi pohvalil še pogostitev pred samim začetkom poslovnega stika. 

Moram priznati, da imate pri kulinariki zmeraj dodelane zgodbe, ki so po 

večini vzete iz lokalnega okolja. Ob tej priliki bi še posebej pohvalil gospo 

Polak in gospoda Haliča, ki na vseh vaših dogodkih skupaj s študenti 

presenečata z zgodbami. 

Še enkrat se vam iskreno zahvaljujemo za povabilo na poslovni stik in vam 

želimo veliko uspehov pri projektih, ki ste si jih zastavili.       

          Gregor Žigon, Hotel Sava Rogaška 

 Od 11. do 13. marca smo obiskali mednarodno turistično borzo–ITB Belin. 

 24. marca so študenti 1. Letnika pri predmetu SPA pod mentorstvom Mojce Polak sodelovali z Mladinsko 

informacijskim – svetovalnim centrom INFOPEKA in izvedli prostovoljsko kulinarično delavnico Zdrava 

prehrana v Mladinskem domu v Mariboru. 

 26. marca so študenti 1. letnika pod mentorstvom Mojce Polak v okviru predmeta SPA sodelovali pri 

vseslovenski akciji Dan za spremembe. 

 31.marca so študenti v sodelovanju s časopisno hišo Večer v okviru predmeta SPA na festivalu SOF v 

Portorožu pripravili pogostitev s sendviči.  

 

APRIL 

 1. aprila so študenti 1. letnikov, pod mentorstvom Mojce Polak, pripravili pogostitev na festivalu SOF v 

Portorožu, v sodelovanju s časopisno hišo Večer. 

 1. aprila smo v okviru debatnega tekmovanja »Mladi in vino« na Kapeli, udeležencem in gostom 

predstavili VSGT Maribor.  

 8. aprila so se predavatelji udeležili nadaljevalnega seminarja »Usposabljanje za notranje presojevalce 

sistema vodenja kakovosti v VSŠ« v Celju. 

 8. aprila smo pričeli z izvajanjem novega dodatnega usposabljanja VGO (vrednotenje gostinskih obratov) 

pod vodstvom Uroša Mencingerja. 

 Od 17. do 20. aprila smo se udeležili tekmovanja Gastro 2011 na otoku Braču, Hrvaška. 

 21. aprila je potekala 40. predavateljska konferenca. 
 

MAJ 

 Od 6. do 8. maja je v okviru AEHT v Luxemburgu potekala promocija LUXskills 

2011, ki se je je udeležila tudi direktorica naše šole (na sliki z luxemburško 

ministrico za šolstvo). 

 11. maja so študenti modula Kulinarične in strežne veščine v sklopu strokovne 

ekskurzije obiskali ribogojnico Fonda in si ogledali vzgojo piranskega brancina. 

Prav tako so obiskali verjetno najbolj dodelano proizvodnjo delikates v italijanski Palmanovi v podjetju 

Jolanda de Colo. 

 Študenti modula Osnove gostinstva so si v sklopu strokovne ekskurzije v Ljubljano ogledali razstavo Okusi 

Evrope, ki gostuje v Tehniškem muzeju Bistra, nato pa ogled nadaljevali v novem golfskem klubu Diners 

Club v Smedniku. Prijeten dan so zaključili z degustacijo sirov na kmetiji Podpečan pri Žalcu. 
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Aktualno… 
 

SVEČANA PODELITEV DIPLOM VSGT MARIBOR S 

PREDSTAVITVIJO TEKMOVANJA V PRIPRAVI NAJBOLJ 

IZVIRNEGA ŠTAJERSKEGA PRIGRIZKA Z BUČNIM OLJEM IN 

SESTAVINAMI IZ BUČE 

Andreja ALIČ, VSGT Maribor  

V petek, 4. marca 2011, je v mariborskem hotelu Habakuk potekala svečana podelitev diplom našim 

diplomantom. Kar 194 se jih je zvrstilo na odru, kjer so iz rok direktorice VSGT Maribor, mag. Helene Cvikl in 

predsednika Turistične zveze Slovenije, g. Petra Misje, prejeli diplomske 

listine, s katerimi so zakorakali v novo poglavje svojega poslovnega 

življenja. 

Po svečanem sprejemu diplomantov in povabljenih gostov, ki z aktivnim 

sodelovanjem iz gospodarskega in političnega okolja pomembno 

vplivajo na razvoj naše šole, se je pričel slavnostni program prireditve. 

Tudi letos so ga, ob pomoči mentorjev, oblikovali in izvedli študenti. 

Tudi na ta način želi šola nenehno spodbujati in poudarjati kreativnost 

študentov, odkrivati in predstaviti njihove mnoge talente ter izkazovati zaupanje v sposobnost resnega in 

profesionalnega pristopa k izvedbi dogodkov, ki ga od njih pričakujejo tudi bodoči delodajalci. 

Prireditev je suvereno vodila Dagmar Pečovnik, s svojo avtorsko glasbeno točko jo je popestrila letošnja 

diplomantka Barbara Izlakar, ki jo je na harmoniki spremljal Kristjan 

Erman. Sicer sta se aktualnim študentom na odru, ob prijetnem klepetu 

ob čaju, pridružila tudi nekdanja študenta VSGT Maribor, Gregor Žigon in 

Teja Kozar, ki sta se s svojim uspešnim delom že uveljavila v domači 

gostinsko turistični stroki. Ob tem je potrebno izpostaviti tudi posebna 

gosta klepeta na odru, mag. Marjana Hribarja, v.d. generalnega 

direktorja Direktorata za turizem pri MG, in mag. Heleno Cvikl, 

direktorico šole, ki sta s študenti delila svoje študentske izkušnje in 

poglede na dosedanjo uspešno lastno poslovno pot ter možnosti razvoja stroke in zaposlenih v storitvah 

gostoljubja v prihodnje.   

V nadaljevanju je bilo predstavljeno tudi »Tekmovanje v pripravi najbolj izvirnega štajerskega prigrizka (finger 

food), pripravljenega z bučnim oljem in sestavinami iz buče«, saj jedi in značilni okusi izrazito določajo tudi značaj 

nekega okolja. Za SV Slovenijo bi lahko rekli, da po barvi in okusu med lokalnimi pridelki izstopa bučno olje. 

Tradicija njegove predelave je dolga že stoletja. V Framu pri Mariboru bi naj bila celo ena izmed prvih oljarn v 

osrednji Evropi, kjer se je pričelo stiskati olje iz bučnih semen. Njegova priljubljenost se je nato hitro širila proti 

Koroški, Prekmurju, Prlekiji in Halozam. Že tradicionalno se največ bučnega olja v kulinariki uporablja pri pripravi 

različnih sezonskih solat. Žal pa pogosto zmanjka kreativnih kulinaričnih idej pri vključevanju bučnega olja v ostale 

vrste jedi.  
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Kot smo zapisali že v pretekli številki naše revije, smo v lanskem letu na pobudo predavateljice Mojce Polak 

razpisali interni natečaj za izbor »Najbolj izvirnega štajerskega prigrizka (finger food) pripravljenega z bučnim 

oljem«. Kandidati, ki so želeli sodelovati, so morali izpolnjevati razpisne pogoje in predlog recepture s fotografijo 

jedi na šolo poslati do 30. septembra 2010. Tekmovalci so s svojimi idejami ponovno dokazali, da novim 

generacijam ne manjka dobrih idej in delovne vneme. 

Zmagovalca tekmovanja je izbrala strokovna komisija, katere člani so bili dr. Janez Bogataj – etnolog in poznavalec 

slovenske gastronomije, Janez Bratovž – vrhunski kuhar in lastnik restavracije JB, Uroš Mencinger – kulinarični 

kritik, Slaviša Amidžid – predstavnik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije in Gorazd Kocbek – lastnik oljarne 

Kocbek. Pri ocenjevanju jedi so bili pozorni na njihov okus, izgled ter smotrno vključevanje ostalih kulinaričnih 

posebnosti regije. Odločitev o zmagovalcu je bojda bila tesna.  

In če smo bili v februarski številki še skrivnostni, vam zdaj z 

veseljem in ponosom predstavljamo Kristjana ANDERLIČA (na 

fotografiji levo s predavateljico Mojco Polak)  in njegov zmagovalni 

JELENOV TATAREC Z MARINIRANIM JURČKOM IN ČIPSOM 

POLENTE Z BUČNIM OLJEM (na fotografiji spodaj). Drugo mesto je 

z Račjo ruladico z bučno majonezo osvojil Drago Kajtna in tretje, 

Hrustljava zajčja rulada na bučnem pireju, ki si jo je zamislil 

Kristjan Ključevšek. 

Vsi tekmovalci so prejeli  darilne pakete oljarne Kocbek iz Svetega Jurija ob Ščavnici, zmagovalec pa bo med 

drugim svoje kuharske veščine krepil na brezplačnem praktičnem izobraževanju pri odličnem slovenskem 

kuharskem mojstru, Janezu Bratovžu. Ob tej priložnosti smo na VSGT Maribor izdali tudi knjižico z recepti 

tekmovalcev in odličnimi fotografijami jedi, ki jih je posnel fotograf in diplomant VSGT Maribor, Blaž Lah. Knjižico z 

naslovom »SODOBNI ŠTAJERSKI OKUSI« so prejeli tudi udeleženci slavnostne prireditve. Glede na to, da ste bralci 

naše revije tudi sami spretni v kuhinji, vam ponujamo recept, da si lahko zmagovalno kombinacijo  pripravite tudi 

doma.  

Kaj potrebujete ? 35 g jelenovega hrbta,  4 g belega olja, 6 g koruzne polente, 15 g kostanjevega pireja, 6 g bučnih 

semen, 10 g marmelade iz jurke, 1 rumenjak, 2 g masla, 4 g jurčkov, 2 g vinskega kisa, sladka smetana, timijan, 

majaron, brinove jagode in lovorjev list. 

Kako pripravite?  V belo olje dajte vse začimbe, ga rahlo segrevajte in aromatizirajte. V vroč krop vsujte polento 

(3:1) in jo skuhajte. Dodajte še maslo in sladko smetano (na pol litra vode dodamo 3 dcl smetane). Ko se ohladi, 

dodajte še rumenjak in bučno olje. Na tanko namažite po pekaču, potresite s praženimi bučnimi semeni in dajte 

za 2 uri dajte v pečico, segreto na 120°C. 

File jelena (zamrznjeno) narežite na 3x3 mm, ga marinirajte z zeliščnim oljem 

in solite. Jurčke na tanko narežite, solite, poprate ter dodate kis in bučno olje.  

Na krožnik drapirajte jurkino marmelado, nato nanj položite tatarec jelena, 

nanj žličnik kostanjevega pireja in jurčke. Dekorirajte s polentinim čipsom in 

svežimi zelišči.  

 

Mmmmm, je že kdo lačen? Veselo na delo! 

V nadaljevanju pa še nekaj foto utrinkov…. 
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Sproščeno vzdušje pred prireditvijo. Direktorica VSGT 

Maribor, mag. Helena Cvikl z gostoma, mag. Marijanom 

Hribarjem (desno) in g. Petrom Misjo (levo)… 

 
               …in »napeto pričakovanje« diplomantov. 

 

Pozdravni nagovor 

direktorice in 

sproščen klepet 

gostov na odru..    

 
 

Kreativni 

glasbeni 

intermezzo 

Kristjana 

Ermana s 

skupino… 

Mojca Polak z gosti, 

Janezom Bratovžem, 

Slavišo Amidžičem 

in Gorazdom 

Kocbekom, odkriva 

skrivnosti o bučah in 

bučnem olju.  

 

 

Zbrani tekmovalci ob podelitvi priznanj… 

 

…in zmagovalec 

Kristjan Anderlič  v 

družbi Janeza 

Bratovža, ki je 

prispeval glavno 

nagrado, 

predavateljice 

Mojce Polak in direktorice, Helene Cvikl. 

 

Utrinki z zabave po podelitvi…Bojanova ognjena predstava, sladko sadno zapeljevanje, pestra ponudba sirov in 

seveda pokušina štajerskega fingerfooda, pripravljenega po inovativnih receptih tekmovalcev. 
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POZNAJO NAS TUDI NA PRIMORSKEM ali 

KAKO SMO POPESTRILI SLOVENSKI 

OGLAŠEVALSKI FESTIVAL v Portoroţu 

Katarina BRENCE, študentka 1. letnika VSGT Maribor 

Konec meseca marca je Grand Hotel Bernardin gostil že tradicionalni Slovenski oglaševalski festival 

(SOF). Pri dogodku ki je, tako pri nas kot tudi v tujini, vedno bolj prepoznaven, je letos sodelovala tudi 

naša šola. Med dvodnevnim festivalom so se obiskovalci lahko udeležili številnih predavanj in delavnic, 

naša »naloga« pa je bila, da jim v času kosila pripravimo prigrizke in poskrbimo, da se gostje siti in 

zadovoljni vrnejo v dvorane. 

Ker so bistvo oglaševalskega festivala nove, izvirne in atraktivne ideje, smo se temu primerno pripravili 

tudi mi. Gostom smo ponudili izvirne »slovenske sendviče«, med katerimi je vsak od njih predstavljal 

eno od pokrajin Štajerske Slovenije (pogostitev je namreč sponzoriral Večer).  

V četrtek, 31. marca, smo po obvezni jutranji kavici pripravili še zadnje malenkosti in se tako zgodaj 

dopoldne odpravili proti slovenski obali. Topel sončen dan in 

pogled na morje sta nas za trenutek skorajda premamila. 

Primorska klima je že začela delovati, ko smo se vsi nasmejani in 

dobre volje pripeljali do GH Bernardin. Prijazno osebje hotela nas 

je sprejelo in nam dodelilo našo začasno »kuhinjo«. Čas je že bil, 

da se lotimo dela in začnemo pripravljati (oz. sestavljati) naše 

sendviče. Bližal se je odmor za kosilo in s polno košarico sveže 

pripravljenih sendvičev smo že čakali naše goste. Odziv obiskovalcev je bil odličen, naša naloga za ta dan 

pa več kot dobro opravljena.  

Drugi dan, v petek, 1. aprila, ni šlo brez takšnih in drugačnih »prvoaprilskih zapletov«, ki smo jim 

nekateri podlegli že navsezgodaj zjutraj. Po zabavnem jutru je sledila vožnja do Bernardina, kjer smo se 

kot dobro uigrana ekipa spet lotili pripravljanja sendvičev. Pred začetkom odmora smo imeli še dovolj 

časa, da smo se sprehodili skozi avlo in si ogledali razstavo najbolj inovativnih marketinških idej, ki so 

bile v okviru SOF-a tudi nagrajene. Število udeležencev je bilo v petek precej manjše, kot dan prej. Ker 

nam je ostalo še nekaj pripravljenih sendvičev, je padla ideja, da se sprehodimo do Portoroža in te 

razdelimo med študente. Sprejem naših kolegov na Turistici je bil odličen. Po sprehodu skozi šolo smo 

razdelili sendviče in tako nahranili kar nekaj lačnih študentov, ki jim bomo nedvomno ostali v lepem 

spominu. 

Dva dni zanimivih izkušenj ter prijetnega druženja smo zaključili z obvezno kavico na obali in se v 

popoldanskih urah počasi odpravili nazaj proti Mariboru. 
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DAN PROSTOVOLJSTVA, marec 2011 

Delavnici kuhanja v Mladinskem domu in na Doţivljajskem 

igrišču 

 

Vinka KERKEZ, študentka 1. letnika VSGT Maribor 

Datum: 24. 3. 2011 

Kraj: Mladinski dom, Letonjeva ulica 3 

Udeleženci: Vinka Kerkez, Suzana Jager, Ivan Jeger, Darja 

Golob, Petra Klančišar in Nataša Prelog 

Mentorica: Mojca POLAK 

V sodelovanju z MISC Infopeko.  

IN 

Datum: 26. 3. 2011 

Kraj: Doživljajsko igrišče, Mali Betnavski gozd 

Udeleženci: Vinka Kerkez, Suzana Jager, Ivan Jeger, Petra 

Klančišar in Bojan Černelč 

Mentorica: Mojca POLAK 

V sodelovanju z Društvom Center za pomoč mladim.  
 

V okviru »Dneva za spremembe« se je naša šola pridružila prostovoljskim organizacijam in v sodelovanju z 

Društvom Center za pomoč mladim in MISC Infopeka, izvedla dve kuharski delavnici. 24. 3. smo obiskali Mladinski 

dom, kjer smo skupaj s tamkajšnjimi stanovalci pripravljali zdrave prigrizke in napitke. Na naslednji delavnici, 26. 

3., ko je bil uradni »Dan za spremembe«, pa smo obiskali Doživljajsko igrišče v Malem Betnavskem gozdu, kjer je 

potekala čistilna akcija. Tisti, ki jim čiščenje igrišča ni preveč dišalo, so raje zavihali rokave in pokazali svoje 

kuharske spretnosti. Ker so bili med nami tudi vegeterjanci in vegani, smo poskrbeli, da so šli tudi oni odšli domov 

s polnimi želodčki.  
 

Vse se je začelo z »brainstormanjem« prostovoljcev  MISC Infopeke, kjer smo razmišljali, kaj bi počeli ob dnevu za 

spremembe. Porodila se mi je odlična ideja, da bi povabila ekipo 

študentov naše šole, s katero bi pokazali, da smo prostovoljci 

povsod. Pod okriljem predavateljice Mojce Polak smo premleli 

ideje, zbrali denar in nabavili potrebne sestavine.  
 

 

V Mladinskem domu smo pripravljali energijske napitke iz sadja in 

zelenjave, lečino pašteto, fantastične kanapejčke z avokadovim 

namazom in grahovo cappuccino juho,  ki pa je bila zaradi svoje 

zelene barve žal obsojena na samoto v loncu. Kdo pa je kot otrok 

rad jedel juho zelene barve??? Jaz že ne. Torej, več sreče prihodnjič. Za zaključek uspešnih delavnic smo 

najmlajšemu stanovalcu zapeli pesmico za rojstni dan in mu nekaj dni kasneje odnesli tudi darilo. Na uho mi je 

mamreč prišepnil, da si želi »avto na daljinca«. Naredili smo mu veselje in s tem osečili tudi sebe. Potem pa 

naprej… 
 

V soboto, 26. 3., se je naša ekipa spet podala na pot. Tokrat na Doživljajsko igrišče. Kljub napovedi slabega 

vremena nas je ves čas spremljalo sonce. Obiskovalci so grabili listje, izdelovali »ugly-je«, barvali ograjo, lovili 

ravnotežje na »sleklajnu«, barvali svoje obraze,… Seveda so se nam pridružili tudi pri kuhi in pomagali pripraviti 
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cesarski praženec, pohorski lonec, čevapčiče in sadno solato. Večina je bila navdušena nad velikostjo ponve, kjer 

je nastajal »šmorn«.  

 

Mnogi pa so posedeli ob odprtem ognju nad katerim je brbotal pohorski lonec, in privabljal s svojim vonjem, ki je 

bil tako zapeljiv in močan, ljudi od vsepovsod, tudi medije, ki so ta 

»vsemogočni lonec« prikazali tudi na Dnevniku SLO 1.  

 

 

 

 

Pozdrav iz tujine… 
Klavdij FERLE, študent VSGT Maribor na mednarodni izmenjavi v tujini 

Romunija, 23. 3. 2011 

Lep pozdrav iz Romunije.  

Mimo je prvi teden moje 4-mesečne študijske izmenjave. Že ves čas sneži, tako da imamo pravo zimsko idilo. 

Ljudje tukaj so zelo sproščeni in se jim nikamor ne mudi. Tekom drugega tedna 

se mi bodo pričele tudi študijske obveznosti. Vsi študentje so upravičeni do 

bonov za 50% popust pri javnem prevozu kar pomeni, da me stane pot v 

katerikoli del Romunije največ 20€. Vsi Erasmus študentje to ugodnost s 

pridom izkoriščajo. Drugi teden nas gre večja skupina na Črno morje. Seveda še 

ni kopalne sezone, smo pa spoznali domačina, ki nas bo popeljal na ogled 

mesta Konstanca in nam tam uredil tudi praktično brezplačno prenočišče. Vtisi 

po prvem tednu so odlični in se že veselim novih doživetij (na fotografiji levo 

Klavdij Ferle v prijetni ženski družbi, spodaj pa fotografija univerze, kjer je Klavdij na mobilnosti - Stefan cel Mare 

University of Suceava 13 University Street, 720229 Suceava, Romunija).  

 

Romunija, 9. 5. 2011 

Moja izmenjava se je prevesila v drugo polovico. Sedaj se glede študijskih obveznosti prične tisti resnejši del, ko 

bom pridobival ocene. Zaradi okornega šolskega sistema imajo za srednješolce organizirane angleške delavnice za 

osebnostni razvoj imenovane GROW (http://www.growedu.ro/project/ ). Tako sem prejšnji mesec veliko časa 

preživel kot predavatelj dijakom prvih letnikov. Prav neverjetno je, kakšen vpliv so imela na njih ta predavanja, 

sam pa sem imel možnosti  bolje spoznati lokalno prebivalstvo in šolstvo. Doslej sem obiskal pomembnejša mesta 

v Romuniji, po opravljenih študijskih obveznostih pa se bom odpravil tudi v skrite kotičke države. Veliko sem slišal 

o gostoljubnosti vaškega prebivalca in to bom tudi »preizkusil«. Po začetnem navdušenju nad izmenjavo sem 

sedaj prišel do ugotovitve, da je to najboljša odločitev ki sem jih sprejel do sedaj :) 

 

Lep pozdrav in se vidimo poleti, 

Klavdij 

http://www.growedu.ro/project/
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Zanimivosti iz sveta… 

MAROKO, NAJPOMEMBNEJŠA TURISTIČNA DEŢELA MAGREBA 

Marijan VELNAR, strokovni sodelavec VSGT Maribor, foto: Alenka HMELAK GORENJAK 
 

Maroko sem obiskal s skupino slovenskih geografov. Taka ekskurzija je v marsičem drugačna od turističnega 

potovanja, saj ima pogoste  postanke, vezane  na drobne  raziskave in  pogovore z lokalnim prebivalstvom. 

Želim podati nekaj vpisov s potovanja po Maroku, tej zanimivi, veliki in lepi deželi. Maroko je 21-krat večji od 

Slovenije in ima 33 milijonov prebivalcev. 

Gospodarstvo Maroka živi od kmetijstva, ribištva, turizma in proizvodnje fosfatov. Država je v grobem, 

geomorfološko, razdeljena na tri dele. Severozahodni del je nižinski, rodoviten in bolj ali manj zelen. Osrednji del 

zavzema obsežno gorstvo Atlas, ki se dviga  tudi nad 4000 m visoko 

klimatsko pregrado in je v svojem srednjem delu lahko prehodno. 

Tretji del, vzhodno maroško predgorje, je pust, kamnit puščavski svet, 

posebno tam, kjer sega že na obrobje Sahare. Izjemo predstavljajo 

izviri vode, saj jih spremljajo obsežne in bogate oaze polne  datljevih 

palm  in veliki nasadi  oliv. 
 

Obiskali smo vsa večja mesta Maroka. Casablanca je največje mesto 

Maroka, s čudovito, drugo največjo mošejo v arabskem svetu, 

posvečeno kralju Hasanu II. Rabat je imenovan tudi «belo mesto«, kjer je kraljeva palača sedanjega vladarja kralja 

Mohameda VI. Obiskali smo tudi nekdanje kraljevsko mesto Meknes, kjer je živel najmogočnejši kralj Maroka, 

Moulaya Ismil. Spoznali smo tudi najslikovitejše mesto Maroka, Fes, kjer je najstarejša univerza na svetu. Mesto je 

bogato s kulturnimi spomeniki, številnimi verskimi šolami, delavnicami,  znanih po keramiki, izdelovanju nakita, 

preprog, blaga in usnja. V Fesu je največja obzidana tržnica (medina) Maroka. 
 

V bližini mesta Midelt smo spoznali berbere, ki v kamniti puščavi na  atlaškem predgorju iščejo fosile. Posebno 

doživetje je pomenila vožnja s terenskimi vozili v puščavo, kjer smo se bosi ali na kamelah sprehodili po sipinah 

peska in občudovali sončni zahod. 

Obiskali smo tudi mesta Erford in Ouarzazate in  si ogledali znamenito 

utrdbo (kazba). V turističnem kraju Agadir smo spoznali Atlanski ocean in 

slikovito turistično mesto Essaouira.  
 

Zadnji dan je bil namenjen enemu najlepših mest v vznožju zasneženega 

Atlasa, Marakešu, ki mu zaradi barve zgradb pravijo tudi rdeče mesto. Večer 

smo namenili potepanju na živahnem trgu, opazovali kače, ki so se 

dvigovale iz košar ob zvokih piščali, krotilce opic, poslušali pripovedovalce, ki so pripovedovali nam nerazumljive 

zgodbe ter občudovali številne plesalce in godbenike. 
 

Ker vas kot študente gostinskih in turističnih poklicev zanima tudi prehrana, naj povem, da pri jedeh prevladuje 

zelenjava. Hrana je okusna, uporablja pa se  mnogo začimb. Kruh, imenovan hops,  je zelo okusen pšenični, 

koruzni ali ovseni kruh. Juha, imenovana harina, je gosta, v glavnem zelenjavna, včasih tudi s kosi mesa, vendar 

vedno brez svinjine. Glavno jed pripravljajo v posebni lončeni posodi s stožčastim pokrovom, imenovani tažin. 

Prevladujejo zelenjavne jedi, od mesnih jedi je največ jagnjetine, rib in perutnine.  Nacionalna jed je tudi kuskus, ki 

ga poznamo tudi pri nas. Najpogostejša pijača, ki jo ponudijo kot dobrodošlico, je vroč in močno sladkan čaj, tega 
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dobite tako ob prihodu v hotel kot v šotoru pri beduinih, sicer pa ponujajo sadne  sokove, posebno sok iz sveže 

stiskanih pomaranč. Alkoholnih pijač ne pijejo in tudi gostom v nekaterih hotelih ne nudijo. To je vezano na 

njihovo verovanje, kjer sta alkohol in svinjina prepovedana. Od sadja je največ pomaranč, ki so zelo okusne, tudi 

dateljnov je mnogo. 

Zame je bila posebnost tudi to, da sem v naravi spoznal žafran, saj je znan 

rek »to je drago kot žafran«. Žafran je najdražja začimba, uporabna je tudi  

kot barvilo. Raste v šopih, uporabni so le trije pestiči, cvete vijolično, 

obirajo pa ga ročno; obrati ga je potrebno v enem tednu. 

 

Posebnost je bila tudi arganovo drevo, ki raste samo v Maroku in je 

zaščiteno od UNESCA. Pravijo, da je to čarobno drevo z izjemno življenjsko 

močjo, saj naj bi bilo njegovo poreklo že iz obdobja terciarja. Raste na pusti 

zemlji pri ekstremnih temperaturah in ob minimalnih količinah padavin. Ogledali smo si tudi delavnice, kjer  ročno 

stiskajo arganovo olje, ki naj bi bilo najdragocenejše olje na svetu.  

 

Ljudje so prijazni, govorijo v glavnem arabski jezik, berberščina je zapostavljena, kar povzroča pogoste proteste. 

Dogodilo se nam je celo, da smo želeli obiskati arabsko šolo, vendar nas niso mogli sprejeti, zato smo prosili za 

obisk šole, kjer je prevladujoč berberski jezik, a so nas odslovili, ker smo najprej želeli v arabsko šolo. Velik del 

prebivalstva govori francosko, saj je bil Maroko vse do leta 1956 francoska kolonija. V hotelih govori osebje 

francosko in angleško, nemščina je prisotna le v večjih turističnih krajih.  

Nacionalno oblačilo je dželaba, neke vrste ogrinjalo s kapuco, sicer pa je 

mladina oblečena enako kot v Evropi. Popolnoma zakritih žena, ki bi 

nosile burso, v mestih skoraj ni, a na podeželju so razmere drugačne.    

Arabsko prebivalstvo je v večini, saj je vpliv arabskega sveta močan že 

od 8. stoletja dalje. Prvotno prebivalstvo berberi so odrinjeni na agrarna 

ali nomadska področja. Pravih nomadskih prebivalcev puščav, tuaregov, 

nismo videli, pojavijo se le kot turistična posebnost. 

Vera velike večine Marokancev je islam (98%). Molitev opravljajo 4-krat 

na dan in ni bilo redko, da smo tudi ob cesti videli šoferje, ki so ustavili avto, se obrnili proti Meki in molili. 

Katoliških cerkev skoraj ni. Če so, so prazne. 

 

Zanimivi so bili tudi pogovori z domačini o protestih, o katerih smo slišali, videli pa le enega v Rabatu. Mladina si 

želi dela, več demokratičnosti tako v parlamentu, kot pri določilih do kralja in njegove družine. Ribiči tarnajo, ker 

jim moderne ribiške ladje iz Švedske, Danske in Španije poberejo večji del ulova, saj njihove zastarele ladje ne 

morejo konkurirati. Kmetje se pritožujejo nad nizkimi cenami kmetijskih pridelkov, prebivalstvo v mestih pa nad 

visokimi cenami, ki so se posebno v zadnjih mescih občutno povečale. Začaran krog. 

 

Upajmo, da bo kraj Mohamed VI našel rešitve, ki bodo zadovoljile prebivalstvo in bo tako Maroko res postal 

najpomembnejša turistična dežela Magreba, ker vsi vemo, da je turizem zelo občutljiva gospodarska panoga, ki 

izredno hitro reagira na najmanjša politična ali gospodarska trenja. 
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Predlog za počitniške dni… 
IZLET V PÉCS, Madţarska 

Katja GOLUBIČ, študentka 1. letnika VSGT Maribor 

Na sončno soboto smo se skupaj s popotniškim društvom Vagant in vodičem iz Turistične agencije POHORJE Tours 

odpravili na enodnevni izlet v Pécs na Madžarskem – Evropsko prestolnico kulture 2010. Priprava nanjo je trajala 

več kot dve leti in s pomočjo sredstev, ki so jih pridobili za ta projekt, so mesto polepšali ter veliko obnovili in 

dogradili. Razdalja med Mariborom in Pécsem znaša »le« 380 km, a ker celotna pot ne vodi po avtocesti, imamo 

priložnost videti tudi prav posebne značilnosti območja, kot so vasice s tipično zgradbo hiš z zunanjimi vodnjaki in 

rodovitnost podeželja oziroma Panonske nižine.  

Pécs je peto največje mesto na Madžarskem in leži na obrobju hribovja Meček na jugozahodu države. Prav zaradi 

posebne lege, nahaja se namreč zelo blizu meje s Hrvaško, ga krasi narodnostno in govorno raznoliko 

prebivalstvo. V mestu stoji gledališče, kjer se sleherna predstava izvaja v 

hrvaškem jeziku, kar sama umevam kot pravo posebnost. V mestu živi 

devet narodnostnih skupin, zato je ime županstva na bakreni mestni tabli 

zapisano kar v desetih jezikih. Pécs je ekonomsko in upravno središče 

županije Baranje ter sedež ene od rimokatoliških škofij Madžarske.  

Bogata zgodovina je za seboj pustila številne znamenitosti, predvsem v 

arhitekturi. Mesto je z nekaterimi osupljivimi zgodovinskimi spomeniki iz 

16. stoletja prava zakladnica kulture. Staro mestno jedro in srednjeveško 

obzidje sta zelo dobro ohranjena. Mesto šteje približno 160.000 prebivalcev. Prometna struktura je sestavljena iz 

letališča, železnice in cest. Moram pripomniti, da so tamkajšnji mestni avtobusi sodobnejši in lepši od naših. 

Mesto je nekoč imelo tramvaj, ki pa so ga ukinili v prejšnjem stoletju.  

V središču mesta si lahko ogledamo sinagogo iz leta 1869, veliko krščanskih cerkva, mošej in pravo posebnost – 

mošejo Gázi Kászim, katere notranjost obenem krasijo krščanski ter arabski elementi. Žal so minaret podrli, a v 

notranjosti so še ohranjene molilnica za imama ter zunanja in notranja struktura zgradbe, vrh mošeje pa krasi 

polmesec. Nad polmesecem je krščanski križ, ki podaja harmonijo med obema verama. Notranjost mošeje danes 

uporabljajo kristjani. Vera je v Pécsu zelo razdeljena – tukaj živijo namreč rimokatoliki, kalvinisti, luterani, 

muslimani ter druge manjše verske skupnosti. 

Skozi zgodovino so v Pécsu prebivali Kelti in Rimljani, velik prodor v tukajšnjo kulturo pa je uspel Tatarom in 

Turkom. V mestu lahko občudujemo številne imenitne zgodovinske zgradbe in mejnike; od sledi Habsburške 

monarhije do kipa Janosa Hunyadija, ki je neposredno povezan z okoliščinami izumrtja dinastije celjskih grofov. 

Kip tega plemiča in junaka stoji blizu mošeje Gázi Kászim, nedaleč od omenjenih znamenitosti pa se razprostira 

tudi kužno znamenje. Če bi pred duhovnim očesom odmislili kipe in mošejo, bi se lahko kaj kmalu počutili, kot da 

stojimo na Glavnem trgu v Mariboru. 

Posebnost Pécsa je tudi posebna vrsta keramika, imenovana Zsolnay, iz leta 1853, ki jo lahko vidimo na različnih 

zgradbah, cerkvah in celo na fontani pred osrednjo lekarno v središču mesta. Postopek izdelovanja te posebne 

keramike in manufakturo, ki se je razvila v tovarno, je uvedel Mikloš Zsolnay. V predelu mesta, kjer se stika veliko 
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muzejev, v tako imenovani ulici muzejev, stoji tudi omenjenemu mojstru posvečeni Muzej Zsolnay. Notranjost je 

dih jemajoča, izdelki pa brezhibni in krasni. Po cenah nismo spraševali, vendar takšno kvaliteto in ugled, kot ga 

»uživa« ta vrsta keramike, zagotovo spremlja tudi kar zajetna cena. Keramika ima poseben lesk in barvo, ki jo 

pridobijo s posebnim procesom, imenovanim glaziranje.  

Na drugem delu mesta najdemo starokrščansko podzemno pokopališče Cella Septichora; torej grobnice in 

sarkofage za vse, ki jih zanima arheološka zbirka predmetov, ki so pod zaščito organizacije UNESCO. Blizu grobov 

je katedrala s štirimi zvoniki, vstopnina zanjo pa znaša 600 forintov. Cena 

zajema ogleda katedrale in škofovskega muzeja ter kozarec vina iz škofovske 

kleti. Končna postaja vodenega ogleda je bil prav posebna razgledna točka – 

televizijski stolp namreč, s katerega je bilo moč videti zeleno in opečno 

rdeče žarečo veduto. Na približno 200 metrih je pogled na mesto in hribovje 

Meček vreden marsikatere fotografije. Blizu vrha stolpa se nahaja tudi 

restavracija, ki pa ni vrtljiva, kot na primer restavracija na televizijskem 

stolpu na Dunaju ali obedovalnica na vrhu sarajevskega hotela Radon Plaza. 

V prostem času, ki smo ga imeli na voljo za raziskovanje mesta, sem se sprehodila po stranskih ulicah, kjer 

najdemo različne manjše trgovinice z zanimivim blagom, kot je na primer nadvse prikupna trgovina z marcipanom. 

Sporazumevanje z domačimi je bilo zapleteno, saj sama žal nisem uka madžarščine, a prisotnost različnih 

narodnostnih jezikovnih skupnosti v tem geografskem prostoru kot so na primer hrvaška ali srbska, je skozi 

zgodovino vendarle privedla do tvorbe nekih univerzalnih struktur, s pomočjo katerih je z mešanico balkanskih 

izrazov vendarle mogoče skleniti nakup večje količine marcipana. Trgovina, kjer sem se urila v večjezičnosti za 

primer (ad hoc), ponuja marcipan v različnih barvah in oblikah, z različnimi prelivi, kuverturami ter figuricami za 

torte in drugimi okraski za pecivo. Sama sem si privoščila obilen kos zelenega marcipana s pistacijami. 

Madžari so ob vstopu v EU ohranili svojo valuto, forint, kar je v današnjem času morda tudi razlog za to, da je 

njihovo gospodarstvo relativno stabilno. Vendar pa so velik delež svojih podjetij prodali tujcem ter tako dovolili 

vstop tujega kapitala. Na glavnem trgu seveda stoji restavracija verige McDonald's in za en meni odštejemo 400 

forintov oziroma približno 1,49 evra. Za isti znesek dobimo v lokalni gostilni pijačo in tradicionalni golaž. 

Tudi v tej državi je bolonjski študij že ustaljen. Univerza v Pécsu, ki je bila ustanovljena v drugi polovici  14. 

stoletja, velja za eno najstarejših še delujočih na svetu. Ustanovljena je bila ob približno enakem času kot Univerza 

na Dunaju in strokovnjaki menijo, da sta ustanovni listini obeh templjev učenosti zelo podobni. Univerza v Pécsu 

šteje približno 30 000 študentov in približno 2 000 predavateljev. 

Obisk in ogled mesta Pécs toplo priporočam. Gre namreč za mesto v razcvetu, mesto, ki je kot Evropska 

prestolnica kulture 2010 vnovič zažarelo in ki naj bi bilo posebej živo in barvito ponoči, o čemer pa se v sklopu 

našega izleta žal nismo imeli priložnosti prepričati. Na pot domov smo namreč odrinili pozno popoldne. Torej: 

potni v list v roke in pot pod noge. Ne bo vam žal!  
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Mednarodno…  

TEKMOVANJE GASTRO 2011, otok Brač   

Gorazd HALIČ,  predavatelj VSGT Maribor  
 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor se je letos s svojimi študenti udeležila enega največjih 

gastronomskih tekmovanj na Hrvaškem, Gastro 2011. Tekmovanje mednarodnega pomena je potekalo v sklopu 

združenja AEHT med 17. in 20. aprilom na Hrvaškem, na otoku Braču.  

Tekmovanja so se udeležili trije študenti naše šole, ki so tekmovali v treh kategorijah: Daša Režonja (Promocija 

turistične destinacija), Ivan Jeger (Flambe) in Drago Kajtna (Priprava menija). Na tekmovanje so se pripravljali pod 

mentorstvom predavateljev dr. Tanje Lešnik Štuhec, Gorazda Haliča in Mojce Polak.  

Izkušnje z organizacijo tekmovanja in njihovi vtisi so bili med študenti različni. Tako jih je povzel Ivan Jeger: 

»Tekmoval sem v pripravi jedi pred gosti in osvojil priznanje. Sam s tekmovanjem nisem bil zadovoljen, saj 

organizacija tekmovanja po mojem mnenju ni bila dobra, saj nam organizator ni dajal pravilnih podatkov glede 

samega tekmovanja.« Vendar udeležbe Ivan ne obžaluje. »Doživel sem eno izkušnjo več in bi se zahvalil šoli, da mi 

je to omogočila« dodaja Jeger. 

Drugačno izkušnjo je imela študentka Daša Režonja, ki je svoje sodelovanje opisala takole: 

»Sodelovanje na tekmovanju Gastro 2011 je bila vsekakor zanimiva ter prijetna izkušnja. Konkurenca je bila kar 

velika saj je bilo 500 hrvaških in mednarodnih tekmovalcev. Sama  sem se predstavljala s tekmovanjem v 

predstavljanju turistične destinacije. S sotekmovalcem Matejem z Bleda sva predstavljala ponudbo turistične 

destinacije Splitsko-Dalmatinske županije kongresnim gostom. Idejo sva zapakirala v produkt »Discover your 

dreams by exploring Dalmatia«.  Z nekoliko treme pred vstopom v predavalnico, kjer sva destinacijo predstavljala, 

sva potem predstavitev izpeljala z veliko poguma. Nagrajena sva bila s priznanjem. Vsekakor pa lahko rečem, da 

je bilo tekmovanje odlična izkušnja za nadaljnjo študijsko pot«. 

Drago Kajtna je svoje vtise strnil v naslednjih stavkih: 

»V začetku je bilo vzdušje dokaj sproščeno, a bliže kot je bilo tekmovanje, bolj je bilo ozračje napeto. Po 

preverjanju znanja gastronomije je bil žreb sotekmovalca, s katerim sva se dobro ujela. Sestavila sva meni  in 

določila postopke priprave. Med tekmovanjem je delo potekalo nemoteno in brez zapletov. Dosegla  sva  drugo 

mesto v kategoriji Priprave menija. To tekmovanje mi je dalo nov zagon za priprave na nadaljnja tekmovanja, ki mi 

omogočajo počasno ustvarjanje lastne kariere v stroki, ob tem pa tudi spoznavanje kolegov iz tujine ter boljši 

vpogled v mednarodno konkurenčnost v stroki.« 

Drago Kajtna, kateremu je bil pri žrebu partnerja dodeljen tekmovalec iz Portugalske, je imel na začetku veliko 

skrbi zaradi komunikacijskih ovir. A dobra priprava in predvsem obojestranska strokovna podkovanost obeh 

tekmovalcev je premagala vse ovire. Z menijem,  ki je bil sestavljen iz štirih hodov, sta dosegla 2. mesto na 

evropski ravni. 

Vsem trem tekmovalcem čestitamo za pogum in dosežene rezultate. Nedvomno je to pomembna izkušnja naših 

študentov, ki so ob tekmovalnem delu navezali tudi prijateljstva iz tujine.  Za vse ostale študente, ki vas takšna 

tekmovanja zanimajo, naj omenim, da bodo jeseni potekala tri večja tekmovanja, in sicer na nacionalni ravni v 

sklopu GTZ in na mednarodni ravni, tekmovanje in letna konferenca AEHT ter Coupe Georges Baptiste (več v 

prispevku Mojce Polak na naslednji strani).  
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Projekti… 
SKUPNI VIŠJEŠOLSKI PROJEKT IMPLETUM V 

ZAKLJUČNI FAZI   

dr. Tanja ANGLEITNER SAGADIN, predavateljica in vodja MIC-a 

 

Septembra 2011 se zaključuje triletni skupni višješolski projekt IMPLETUM, katerega splošni cilj je zagotavljanje 

podpore višješolskim ustanovam pri uvajanju triindvajsetih novih izobraževalnih programov, ki so nastali med leti 

2004–07. 

V sklopu projekta so se odvijale aktivnosti na kar devetih področjih, projekti in posledično tudi pričakovani 

rezultati pa so bili kar smeli. VSGT Maribor je bila v projekt vključena preko Komisije za kakovost. Prav področje 

kakovosti je tisto, na katerem se je v sklopu projekta odvijalo največ aktivnosti. Naš glavni namen je bilo poenotiti 

pristope, pripraviti skupna merila za vrednotenje ter zagotavljanje kakovosti in spremljanje rezultatov. V sklopu 

projekta so se izvajala tudi usposabljanja za presojevalce kakovosti. 

V sklopu projekta smo tako prevetrili vse obstoječe obrazce, pravilnike in anketne vprašalnike in tako prvič imeli 

možnost za izmenjavo mnenj, izkušenj in predlogov na nivoju višjih strokovnih šol. Čeprav je velikokrat težko 

govoriti o skupnih pristopih na relativno različnih področjih, vsi udeleženi ugotavljamo, da smo v sklopu projekta 

postavili učinkovite smernice in navodila za nadaljnje delo in razvoj študijskih programov, postopkov, pristopov in 

drugih aktivnosti, seveda pa mora vsaka šola poskrbeti za to, da bo sistem kakovosti tudi aktivno vpeljala. 

Komisija za kakovost VSGT Maribor je tako v prvih nekaj mesecih leta 2011 aktivno pripravljala vso potrebno 

dokumentacijo, s katero smo se aprila prijavili na vseslovenski izbor za podelitev priznanja za kakovost. Seveda je 

naša velika želja, da ga tudi pridobimo. Navsezadnje je VSGT Maribor že prejemnica prestižnega mednarodnega 

priznanja za kakovost EURHOQUAL, ki smo ga dobili na letni konferenci združenja EURHODIP v Maroku novembra 

2008. Številna priznanja na nacionalni in mednarodni ravni, kot tudi vključenost študentov v najprestižnejše 

slovenske in mednarodne gostinske in turistične projekte so zagotovo dobra popotnica za kakovostno delo na 

VSGT Maribor tudi za naprej.  

Tako pričakujemo, da bomo 26. maja 2011 na zaključni konferenci projekta Impletum v Murski Soboto prejeli tudi 

to priznanje za kakovostno delo na VSGT Maribor. Več o samem projektu pa na spletni strani: 

http://www.impletum.zavod-irc.si/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.impletum.zavod-irc.si/
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AKTUALNA STROKOVNA TEKMOVANJA V NOVEM 

ŠTUDIJSKEM LETU 2011/12 

Mojca POLAK, predavateljica VSGT Maribor  
 

Tudi v tem študijskem letu, ki se počasi izteka, je za nami kar nekaj uspešnih strokovnih tekmovanj na državnem in 

mednarodnem podiju. Kako pomembno je dokazovanje strokovnosti pove misel, ki mi jo je v elektronski pošti, 

pred časom napisal naš diplomant, Martin Jezeršek. Martina smo sicer že predstavili v našem časopisu, a kljub 

temu naj spomnim, da študira v prestižni švicarski hotelski šoli. Ko je bil še aktiven študent VSGT Maribor, je prejel 

bronasto medaljo na mednarodnem tekmovanju v strežnih veščinah Georges Baptiste Cup in dosegel drugo mesto 

za najboljšo inovacijsko študentsko nalogo na področju turizma v sklopu združenja Euhrodip. 

O pomembnosti sodelovanja na strokovnih tekmovanjih piše: 
 

Pri iskanju prakse so mi zelo pomagale reference  VSGT Maribor, predvsem EURHODIP in Georges Baptiste! Še 

enkrat sem bil vesel, da smo delali na tem! Sporoči študentom, da so te stvari najboljše kar lahko sedaj naredijo 

za kariero! 
 

V upanju, da vas je Martinova spodbuda zdramila, vas vabimo, da se tudi prihodnje študijsko leto odzovete in 

prijavite na predvidena tekmovanja. 
 

Konferenca AEHT v Haagu na Nizozemskem, ki bo novembra, ponuja naslednja tekmovanja: 

 barmanstvo 

 kuharstvo 

 recepcija 

 priprava kave 

 slaščičarstvo 

 strežba v restavraciji 

 turistična destinacija 

 strežba in poznavanje vin 

 management v turizmu (višja stopnja). 

 

Študenti, ki se boste odločili za sodelovanje v Haagu, boste povabljeni na predizbor in boste svojo strokovno 

pripravljenost dokazali tudi na državnem tekmovanju v sklopu Gostinsko-turističnega zbora v Čatežu. Željo o 

sodelovanju pošljite na elektronski naslov mojca.polak@vsgt-mb.si do 25. 5. 2011. 
 

Vse, ki se želite dokazati v obvladanju strežnih veščin pa vabimo, da se prijavite na šolski predizbor tekmovanja 

Coupe Georges Baptiste, ki bo letos na Irskem. Prijave pošljite na elektronski naslov gorazd.halic@vsgt-mb.si.  

O udeležbi na ostalih tekmovanjih vas bomo obveščali, ko bodo objavljeni aktualni razpisi. Želimo vam prijetno in 

novih spoznanj polno poletje. 

Ob uspešnem študiju in opravljanju vseh ostalih študijskih aktivnosti pa lahko sledite in se udeležujete tudi vseh 

drugih kulinaričnih tekmovanj v okviru lastnega dela v podjetjih, kot je to storil Ivan Jeger na Slanikovi pojedini v 

Ljubljani. Ob tem dogodku je zapisal: 
 

 

»Sem Ivan Jeger, študent 1. letnika VSGT Maribor in sem se 9. marca udeležil tekmovanja 86. Slanikove pojedine 

pod mentorstvom Marjana Kaisersbergerja s.p., pri katerem opravljam praktično izobraževanje. Tekmoval sem v 

pripravi paele v ponvi za dvajset oseb. Paela je španska rižota s piščančjim mesom in morskimi sadeži, škampi,… 

mailto:mojca.polak@vsgt-mb.si
mailto:gorazd.halic@vsgt-mb.si
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Na to tekmovanje sem se zelo dobro pripravil. Vedel sem, da če hočem kaj osvojiti moram imeti dober ribji fond in 

pa žafran. Na koncu sem bil s svojim izdelkom zelo zadovoljen. Osvojil sem bronasto medaljo.« 

Ne pozabite Martinovih besed in izberite svoj izziv, ki vam bo pomagal graditi uspešno lastno profesionalno pot! 
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Novo na VSGT Maribor… 
POSTANITE CERTIFICIRANI STROKOVNJAK ZA 

VELNEŠKO DEJAVNOST 

 

mag. Nataša ARTIČ, vodja mednarodne pisarne in praktičnega izobraževanja 

Andreja ALIČ, VSGT Maribor  
 

Z novim študijskim letom pričenjamo z izvajanjem novega višješolskega strokovnega študijskega programa Velnes, 

ki je bil med dijaki zelo dobro sprejet in katerega je do zadnjega mesta napolnila prva generacija študentov.  Glede 

na to, da sta velnes in zdrav način življenja vedno intenzivneje povezana z vsakdanjim življenjem in v današnjem 

času pravzaprav nujno potrebna za normalno življenje vsakega posameznika, želimo tovrstne vsebine na ustrezen 

način približati tudi ostali širši javnosti. V tovrstna usposabljanja se lahko vključijo vsi, ki na področju velnesa že 

profesionalno delujejo in bi svoje znanje želeli poglobiti ter aktualizirati, ali tisti, ki bi velnes želeli bolje in 

strokovno ustrezno spoznati. Z velikim veseljem vabimo k udeležbi tudi študente in diplomante naše šole, ki jim 

nudimo tudi finančno ugodnejše pogoje sodelovanja. Veseli bomo, če boste informacijo o usposabljanju delili tudi 

z ljudmi v vašem okolju, ki bi jih to utegnilo zanimati in jih navdušiti, da se nam pridružijo. 

V nadaljevanju podajamo nekaj ključnih informacij o certificiranem strokovnem usposabljanju na področju 

velneške stroke, prvem tovrstnem pri nas! 

MIC Akademija kulinarike in turizma in VSGT Maribor pripravljata za vse, ki želijo spoznati velnes kot pomemben 

dejavnik zdravega načina življenja in vse, ki se z velneško dejavnostjo že ukvarjajo, USPOSABLJANJE za 

VELNEŠKEGA INFORMATORJA/VELNEŠKO INFORMATORKO in VELNEŠKEGA SVETOVALCA/VELNEŠKO 

SVETOVALKO. 

Usposabljanje se bo pričelo v jeseni 2011 in traja 30 kontaktnih ur za za velneške informatorje in 96 kontaktnih ur 

za velneške svetovalce. Potekalo bo na Akademiji kulinarike in turizma v prostorih Višje strokovne šole za 

gostinstvo in turizem Maribor. 

Zakaj pridobiti certifikat, ki ga podeljuje VSGT Maribor v sodelovanju z Evropskim velneškim inštitutom EWI? 

Ker je certifikat prepoznaven dokaz, da ste strokovnjak na področju obravnavanih tem znotraj velneške 

dejavnosti, ki je v izjemnem porastu, zato nudi tudi vse več delovnih mest. S pridobljenim certifikatom dokazujete 

znanje in kompetence, kar vam dvigne vrednost na trgu dela. Pridobitev certifikata pomeni tudi več možnosti za 

mednarodno mobilnost na evropskem trgu dela, še posebej v Avstriji in Nemčiji, kjer so ti programi že dobro 

poznani. 
 

Vpisni pogoji:  VELNEŠKI INFORMATOR: ni zahtev glede predhodne izobrazbe 

VELNEŠKI SVETOVALEC: dokončana V. stopnja 

 

Za usposabljanja se je potrebno pisno prijaviti. Prijava je veljavna na osnovi predhodnega plačila in izpolnjenega 

prijavnega obrazca (ki ga najdete tudi v naši revije ob koncu članka). Pošljete ga lahko po faksu na številko 02/ 

3202301  ali elektronski pošti na naslov info@vsgt-mb.si. Na omenjenih kontaktih so vam na voljo tudi vse ostale 

dodatne informacije, lahko pa obiščete tudi šolsko spletno stran www.vsgt-mb.si. 

 

mailto:info@vsgt-mb.si
http://www.vsgt-mb.si/
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Vsebina in izvajalci – nosilci modulov: 
 
Vsebina usposabljanja je razdeljena na 8 modulov oziroma vsebinskih sklopov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VELNEŠKI INFORMATOR: predavanja v okviru dveh modulov (modul 1 in modul 6), ekskurzija in preverjanje 

znanja. 

VELNEŠKI SVETOVALEC: predavanja v okviru osmih modulov, ekskurzija in preverjanje znanja. 

 
Izvajalci usposabljanja so domači in tuji strokovnjaki  s področja velnesa, kulinarike, medicine, komnuikacije in 
športa. 
 
 

 

 

 

 

Termini usposabljanja bodo objavljeni naknadno. Sicer poteka usposabljanje v popoldanskem in večernem času, 

predvsem ob vikendih oziroma v dneh od četrtka do sobote. 

Cena usposabljanja: 
 

VELNEŠKI INFORMATOR: 490,00 EUR (20% DDV je vključen) in  vključuje delovno gradivo, osvežilne napitke in 

prigrizke, strokovno ekskurzijo z velneškimi tretmaji ter prejem certifikata za  strokovni naziv velneški informator.  
 

VELNEŠKI SVETOVALEC: 1.490,00 EUR (20% DDV je vključen) in vključuje delovno gradivo, osvežilne napitke in 

prigrizke, strokovno ekskurzijo z velneškimi tretmaji, predavanje direktorja evropskega velneškega instituta EWI, 

voden ogled fitnes studia, dve možnosti opravljanja izpita (2 izpitna roka) prejem certifikata za strokovni naziv 

velneški svetovalec. Organizacije, ki prijavijo 2 ali več udeležencev, imajo 5% popusta. Študenti in diplomanti VSGT 

Maribor imajo 20 % popust. 

 

Dodatne informacije vam bomo z veseljem posredovali po e-pošti: info@vsgt-mb.si 

 
 

MODULI USPOSABLJANJ 

1. Osnove 
velnesa 

 

VELNEŠKI 
INFORMATOR  

(30  UR*) 

V
EL

N
EŠ

K
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V
ET

O
V

A
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C
 

(9
6
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R

*)
 

   
   

 

6. Velneške 
storitve in  
tretmaji  

2. Osnove medicine in higiene 

3. Osnove gibanja 

4. Osnove zdravega prehranjevanja 

5. Osnove duševnega velnesa in 
sprostitve 

7. Oblikovanje in trženje velneških 
proizvodov 

8. Skrb za uporabnika 

 MODUL 1 mag. Slavka Gojčič 

MODUL 2 Claus A. Lauprecht, Ivica Flis Smaka, Fani Čeh 

MODUL 3 Jurij Lovše, Marko Geršak 

MODUL 4 dr. Tanja Pajk Žontar, Marija Merljak, Mojca Polak 

MODUL 5 Primož Škoberne, Dušan Donko 

MODUL 6 mag. Nataša Artič 

MODUL 7 Miša Novak, mag. Slavka Gojčič 

MODUL 8 mag. Slavka Gojčič, Iris Kociper Haas 
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PRIJAVNICA 
(označite s kriţcem) 

     VELNEŠKI INFORMATOR/KA (30 ur, strokovna ekskurzija) = 490€ ( z DDV) 

     VELNEŠKI SVETOVALEC/KA (96 ur, strokovna ekskurzija)= 1.490€ (z DDV) 

( kandidati za velneškega svetovalca morajo obvezno poslati ob prijavnici dokazilo o dokončani 

V. stopnji izobrazbe) 

 
1. PODATKI O UDELEŢENCU  

Ime in priimek udeleženca  

Datum rojstva  

Naziv organizacije/ podjetja  

Naslov  

Dokončana stopnja izobrazbe  

Elektronski naslov udeleženca  

Telefonska številka udeleženca  

2. PODATKI O PLAČNIKU KOTIZACIJE   za izstavitev računa     

PLAČNIK KOTIZACIJE   UDELEŽENEC 

  PODJETJE 

Naziv podjetja  

Sedež podjetja  

Davčna številka podjetja  

Odgovorna oseba   

Skupno število udeležencev iz 

podjetja (uveljavljamo 5% popust) 

 

Ime in priimek izpolnjevalca 

prijavnice 

 

Telefonska številka  

izpolnjevalca prijavnice 

 

Datum plačila kotizacije  

Kraj, datum in žig podjetja 

 

 

Podpis odgovorne osebe  

Poslati  na faks: 02/ 320 23 01 

ali na e-naslov: info@vsgt-mb.si 
Prijavnica je veljavna le ob predhodnem plačilu kotizacije in priloženem potrdilu o V. stopnji  izobrazbe. 
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NOVI PRAVILNIK O DIPLOMIRANJU NA VSGT 

MARIBOR  

Andreja ALIČ, VSGT Maribor  

 
Na VSGT Maribor sledimo željam in potrebam študentom ter mednarodnim trendom v strokovnem izobraževanju. 
Zato smo prenovili obstoječi Pravilnik o diplomiranju ter z 11. majem 2011 uvedli novi Pravilnik o diplomiranju (v 
nadaljevanju Pravilnik), katerega ključna novost je možnost diplomiranja z diplomskim projektom, ki ga lahko 
pripravite samostojno ali skupinsko.   
Glede na to, da novi Pravilnik uvaja tudi spremenjeno terminologijo, je prav, da vam predstavimo ključne termine 
za pravilno razumevanje njegove vsebine. Pravilnik uporablja pojme: diplomsko delo, diplomska naloga, diplomski 
projekt in diplomski izpit. Če poenostavim razlago in jo zapišem v obliki matematičnih formul, je razlaga naslednja: 
 
DIPLOMSKO DELO = diplomska naloga + diplomski izpit ALI 
        = diplomski projekt + diplomski izpit 
…se pravi, vse aktivnosti (vso delo), ki jih/ga ima študent s pripravo in predstavitvijo svoje diplomske naloge ali 
diplomskega projekta. 
 
DIPLOMSKA NALOGA = pisni izdelek, kakršnega poznamo doslej (teoretično-raziskovalni), pripravljen v skladu z 
navodili mentorja in navodili za oblikovanje dokumentov, ki jih imamo na šoli (najdete jih na spletu v rubriki 
Diplomske naloge). 
 
DIPLOMSKI PROJEKT = primer oz.projekt iz prakse, ki ste se ga odločili sistematično predstaviti v okviru svojega 
diplomskega dela. Projekt mora biti predstavljen iz vseh zornih kotov, ki jih zahteva praktična izvedba, izveden in 
po izvedbi tudi analiziran. 
 
DIPLOMSKI IZPIT = zagovor diplomske naloge ali diplomskega projekta (kot ga poznamo doslej). 
 
Bistvena razlika med diplomsko nalogo in projektom je v teoretični naravnanosti naloge in praktični naravnanosti 
projekta. Iz tega izhaja tudi razlika v obsegu pisnega izdelka, ki znaša za diplomsko nalogo 2 avtorski poli (oziroma 
60.000 znakov brez presledkov), za diplomski projekt pa 1 avtorsko polo (oziroma 30.000 znakov brez presledkov). 
Za obe obliki diplomskega dela se na študijsko komisijo odda dispozicija (kot poznamo postopek že doslej). Tudi v 
primeru, ko projektno diplomsko delo piše več študentov skupaj, odda dispozicijo svojega dela projekta vsak 
študent sam in samostojno pripravi tudi končni dokument diplomskega projekta. Seveda je ob tem splošna 
predstavitev projekta skupna ali enaka v vseh diplomskih projektih, razlike pa so v specializirani vsebini, izvedbi in 
analizi in sicer v skladu z delom projekta, ki ga prouči posamezni študent iz skupine (organizacijski, marketinški, 
gostinski, finančni…). Diplomski projekt tako združuje tudi več mentorjev in ne le več študentov. Praksa na tem 
področju se šele razvija, zato boste konkretne napotke o delu na posameznem projektu dobivali od mentorjev in 
študijske komisije, v kolikor se pojavijo v praksi še kaka dodatna področja oziroma problemi pri izvedbi, ki bi jih 
morda do sedaj spregledali. 
Pravilnik tudi krajša čas diplomskega izpita (zagovora), ki znaša po novem namesto 15 le 10 minut, vzpostavlja 
sistem pregleda in ocenjevanja nalog, projektov in diplomskega izpita, kar je razvidno tudi iz vseh obrazcev, ki so 
pripravljeni kot priloge Pravilnika.  
POMEMBNO!!! Bodite pozorni na nove obrazce za prijavo diplomskega dela in vse ostale aktivnosti povezane z 
njim. Obrazci za diplomsko nalogo in diplomski projekt so načeloma ločeni oziroma različni, zato bodite pozorni, 
da za svojo prijavo izberete pravilni obrazec. Svetujem raje 5 minut priprave več, kot pa 5 dni slabe volje po tem, 
ko bi bile zadeve zaradi neustrezne »papirologije« zavrnjene in vaši roki podaljšani vsaj za mesec dni (saj študijska 
komisija, kot veste, sestankuje enkrat mesečno). Oddaja dokumentacije ostaja do 5. dne v mesecu. 
Podrobnejše informacije na spletni strani šole:  
http://www.vsgt-mb.si/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=152 

http://www.vsgt-mb.si/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=152
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Aktualno… 
mag. Nataša ARTIČ, vodja mednarodne pisarne in praktičnega izobraževanja 

…praktično izobraţevanje…  

Poletje je pred vrati in nekateri študentje so že na svojih delovnih mestih za praktično izobraževanje, nekateri pa 

se opravljajo na praktično izobraževanje v prihodnjih dneh. Tako prvi kot drugi letniki bodo opravljali prakso v 

podjetjih iz Konzorcija 2010/2011 in v tem poletju bo na osnovi še tesnejšega sodelovanja s konzorcijem tudi več 

obiskov študentov v podjetij.  

…mobilnost študentov v letu 2011… 
 

V letošnjem poletju odhaja v tujino največje število študentov doslej.  Od februarja je na izmenjavi študija Klavdij 

Ferle, ki je v Romuniji in se vrača z novimi vtisi v juniju. Do konca septembra v tujino odhaja še 30 študentov. Od 

tega v Španijo 24 (19 preko organizacije Animafest in 5 v prestižni hotel Kempinski Bahia Estepona), 3 študentke 

drugega letnika se podajajo na Finsko, in po en študent v Nemčijo, v Italijo in v Avstrijo. Zaželimo jim prijetno 

nabiranje novih delovnih kot tudi življenjskih izkušenj ter predvsem srečno vrnitev. 

…z zadnje seje Študijske komisije… 

Študijska komisija je na svoji redni seji v maju 2011 sprejela sklep, da  dne  11. 5. 2011 stopi v veljavo nov Pravilnik 
o diplomiranju na VSGT Maribor. S tem dnem se prekličejo obstoječi obrazci VSGT Maribor  za prijavo in izvedbo 
diplomskega izpita in se nadomestijo z novimi, ki vsebujejo že dodano možnost diplomiranja tudi z diplomskim 
projektom. 
   
Prav tako je Študijska komisija obravnavala nov  Pravilnik o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu na osnovi 
katerega je uskladila obstoječi cenik VSGT Maribor s cenikom iz pravilnika. Nov cenik stopi v veljavo 23. 5. 2011. 

…iz šolske knjiţnice… 

Andreja ALIČ, VSGT Maribor  
 

Glede na to, da z novim študijskim letom začenjamo z novim študijskim programom »Velnes«, smo tudi 

knjižne  šolske police dopolnili s tovrstno študijsko literaturo, ki pa je seveda zanimiva tudi za študente 

na programu »Gostinstvo in turizem«, saj vam prinaša razširite obzorij in možnost povezovanja že 

usvojenega znanja z novimi trendi v praksi. Pridite in poglejte. Prav tako je nekaj novosti s področja 

geografije in zgodovine, ki jih boste oziroma ste jih že uporabljali pri turistični geografiji. Gre za 3 

elektronske vire, povezane z geografijo in zgodovino Slovenije. 

Ob tem vam šolska knjižnica še vedno nudi obilo zanimive strokovne literature, študijskega gradiva in 

aktualnih strokovnih revij. Na voljo sta vam tudi dva računalnika za brskanje po svetovnem spletu ali 

pripravi drugih potrebnih dokumentov za študij. Knjižnica je v ponedeljek odprta od 13.30 do 15.30 ure, 

v torek, sredo in četrtek od 9.00 do 11.00 ure, v petek pa uradnih ur ni.  
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V knjižnici se vrši tudi tehnični pregled diplomskih nalog. V tehnični pregled se lahko preda diplomska 

naloga, ki je natisnjena v skladu z navodili, spiralno zvezana in podpisana s strani mentorja kot ustrezna, 

oziroma pripravljena za končni tehnični pregled. Diplomska naloga se lahko v tehnični pregled pošlje tudi 

v elektronski obliki, in sicer s strani mentorja, z njegovega elektronskega naslova na elektronski naslov 

knjižnice (knjiznica@vsgt-mb.si). Ustrezna aktualna navodila za oblikovanje diplomskih nalog in drugih 

pisnih del na VSGT Maribor so na voljo na spletni strani šole v rubriki »Diplomske naloge« ali v knjižni 

obliki kot »Priročnik« v šolski knjižnici (če ni na zalogi, ga tam naročite).  

Ob četrtkih od 12.00 do 13.00 ure lahko v šolski knjižnici dobite tudi vrstilec DK, ki ga potrebujete v 

diplomski nalogi. Za določitev DK morate s seboj prinesti izpolnjeno ključno dokumentacijsko 

informacijo (KDI) iz diplomske naloge, vključno z izvlečkom. V kolikor si ga ne pridobite predhodno, ga 

dobite ob tehničnem pregledu diplomske naloge, kar je za vas tudi najenostavneje. 
 

Izkoristite prosti čas na šoli tudi za obisk knjižnice in se seznanite z aktualno strokovno literaturo in 

periodiko ter aktivno spremljajte dogajanje na področju gostinstva, hotelistva, turizma in velnesa. 

Kot ste verjetno že opazili, je v šolski knjižnici od 16. 5. naprej nova sodelavka, gospa Živa Brumec, ki me 

je zamenjala do prihoda šolske knjižničarke, Gordane Banjanin, iz porodniške. Mi se pa lahko glede vseh 

ostalih aktivnosti in vprašanj še naprej »srečujemo« na mojem elektronskem naslovu 

ekonomika.turizma@gmail.com.  
 

Tudi v prihodnje vam želim obilo zanimivih obiskov šolske knjižnice ! 

Ne pozabite… 
 

Vse informacije, povezane s študijem ali aktualnim dogajanjem na šoli, najdete na spletni strani šole 

www.vsgt-mb.si. Spletna stran je namenjena vam! Zato raziskujte vsebine, iščite informacije in 

upoštevajte napisane uradne ure referata, knjižnice, mednarodne pisarne, govorilne ure predavateljev in 

druga pomembna obvestila. Prav tako pa opozorite na morebitne pomanjkljivosti ali napake pri 

predstavitvi vsebine (pisno na elektronski naslov referata). 

VSGT Maribor je prisotna tudi na FACEBOOKu. Poiščite nas… 
 

Dobrodošli so tudi predlogi izboljšav spletnih vsebin in sodelovanje pri oblikovanju vsebin revije 

Gost.ART. Svoje ideje lahko predstavite v šolski knjižnici, v čas uradnih ur. Zadnja številka je že bogatejša 

s študentskimi prispevki, za kar se vsem pogumnežem iskreno zahvaljujemo – kar tako naprej! 

UPOŠTEVAJTE KODEKS OBNAŠANJA na VSGT Maribor in tudi s tem naredite pomemben korak k 

oblikovanju lastne profesionalne podobe! 

mailto:knjiznica@vsgt-mb.si
mailto:ekonomika.turizma@gmail.com
http://www.vsgt-mb.si/

