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Uvodnik 
   

 Zakorakali smo v novo šolsko leto… v 

katerem se bomo 52 tednov družili okoli tem povezanih s 

kulinariko, gostinstvom, turizmom in velneško dejavnostjo.  

Mnogi se nam pridružujete prvič zato je prav, da na kratko 

spregovorim o inštituciji, katere študenti ste postali. VSGT Maribor 

svoje poslanstvo in temeljne vrednote zelo dobro predstavlja skozi 

slogan »Znanje za umetnost gostoljubja«. Kot boste spoznali, bomo 

veščine priprave in postrežbe jedi in pijač obravnavali kot 

umetnost, ki dviguje kakovost življenja tako izvajalcu kot  

uporabniku teh storitev.  
 

Gostoljubnost je ena izmed temeljnih vrednot naše šole, zato smo 

vedno prijazni, spoštljivi, urejeni in strokovni; do sebe in do drugih. 

Takšnega odnosa boste deležni od vodstva šole, predavateljev in 

tudi vaših študentskih kolegov. Vstopate v okolje, v katerem se 

gostinstva in turizma učimo skozi prakso in spoznavanje nepisanih 

pravil organizacije številnih gostinskih dogodkov in projektov. Z 

odprtimi očmi in kreativno miselnostjo se preizkusite tam, kjer 

želite. Do danes je šola razvila kakovostno mednarodno mrežo šol 

in podjetij s katerimi sodeluje, zato se vam ponujajo dobre 

možnosti pridobivanja mednarodnih delovnih in študijskih izkušenj 

pa tudi izkušenj mednarodnih strokovnih tekmovanj, kjer šola že 

vrsto let beleži odlične rezultate… 
 

Pozdravljeni pa seveda tudi vsi, ki letos zasedate klopi drugega 

letnika. Upam, da ste poletje dobro izkoristili za delovne in 

počitniške namene. Želim vam, da v letošnjem letu nadgradite svoja 

znanja in vedenja o najbolj perspektivni gospodarski panogi sveta. 

Kot ste gotovo že izkusili, ni vedno prijetna in vedno ne vrača tega 

kar vanjo vlagamo. A dejstvo je, da turizem narašča in se razvija po 

vsem svetu, s tem pa se razvijajo tudi vaše karierne možnosti.  
 

Predavatelji vam bomo pomagali, da osvojite osnovna znanja in 

veščine, ki jih potrebujete za kakovostno delo v gostinski in 

turistični dejavnosti, kasneje vas bo učilo delo samo. 
 

Uspešno študijsko leto 2010-2011 !  
 

 

mag. Helena CVIKL, direktorica 
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Kaj se je dogajalo ?     
 

Pomembnejši dogodki julij-september 2010…  

JULIJ 

 Od 30. juinija do 3. julija smo gostili mednarodno srečanje v okviru projekta ECVET TC NET, o 
katerem lahko več preberete v nadaljevanju tokratnega glasila. 

 Snemali smo recepture za projekt CNN. 
 Opravljali razgovore s študentkami za delo v Dubaju. 
 Gostili smo gospoda Jožefa Oselija in gospoda Aleksandra Bohinjca. 
 Udeležili smo se različnih strokovnih delovnih srečanj doma in v tujini (Delavnica poenotenega 

tolmačenja posameznih elementov kategorizacije nastanitvenih obratov v Ljubljani, delovni 
sestanek o prenovi ponudbe v Slovenskem domu Monoštru (Madžarska), delovno srečanje 
uradno registriranih sodnikov tekmovanja EURSKILLS 2010…) 

 Na seji Strokovnega sveta RS smo predstavljali nov študijski program »Velnes«, ki so ga nato člani 
tudi potrdili. Tudi o tem pišemo več v nadaljevanju v rubriki Razvoj… 

 Udeležili smo se EURHODIP CONFERENCE Zaragoza 2010 v Španiji ter vam v nadaljevanju 
pripravili tudi nekaj vtisov. 

 Nadaljevali smo aktivnosti priprave projektov za ureditev novih šolskih prostorov.  
 
 

AVGUST 
 

 Imeli smo počitnice, a kljub temu nismo le počivali. Potekale so aktivnosti letnega praktičnega 

izobraževanja doma in v tujini. 
 

SEPTEMBER 

 Izvedli smo delavnico za končanje diplomskih del po programu »Gostinstvo« in »Turizem«. 

 Izvedli smo kulinarično delavnico v Hotelu Lipa v Monoštru na Madžarskem. 

 Nadaljevali smo aktivnosti priprave projektov za ureditev novih šolskih prostorov.  
 Predstavili smo rezultate projektov mobilnosti in evropsko kulinariko v Restavraciji Rožmarin. 

 Evropsko kulinariko smo predstavili tudi na Glavnem trgu v Mariboru. 

 Pripravili in izvedli smo tiskovno konferenco za predstavitev projekta Ambasador gostoljubja. 

 Na šoli so ponovno potekali mojtrski izpiti. 

 Uspešno smo izvedli program prireditve, ki je potekala po mestu pod naslovom »Mariborske 

zgodbe od 15. do 18. stoletja«. 

 Po sprehodu skozi zgodovino smo svečano izbrali Ambasadorja gostoljubja 2010 v Kinu Udarnik. 

(projektu Ambasador gostoljubja je namenjen tudi obsežni del vsebine tokratnega glasila). 
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Aktualno… 
AMBASADOR GOSTOLJUBJA 2010  

 

Letos smo na VSGT Maribor že tretjič izvedli izbor »Ambasadorja gostoljubja«. Ta laskavi naslov pripade  

študentu, ki je v času študija pokazal izjemno kreativnost in predanost stroki ter s svojim strokovnim 

delom prispeval k promociji gostoljubja v Sloveniji in Evropi.  

Študentje, ki se letos potegujejo za naslov Ambasador gostoljubja 2010 so: Dagmar Pečovnik, Barbara 
Izlakar, Anton Pučko,  Aljaž Toplak, Andrej Hribernik, Leon Marinič in Nenad Tutnjevid.  Pod drobnogled 
smo jih vzeli na naslednjih straneh… 

V okviru tega pomembnega dogodka in priprav na EPK Maribor 2012, so naši študentje kreativno obudili 

ulice srednjeveškega Maribora in obiskovalce popeljali na popotovanje skozi čas, v zgodbah mesta od 

15. do 18. stoletja.  
 

Za povabljene goste so se uprizoritve odvijale, v sredo 29.9. med 16.00 in 18.00 uro na obrežju Drave, na 

Židovskem, Glavnem in Grajskem trgu, na Trgu svobode in pred Mariborskim gradom. Someščanom in 

ostalim, ki jih zanima zgodovina, pa so bile predstavljene še v soboto, 2.oktobra, med 11. in 13. uro. V 

tem času so bile obiskovalcem na voljo tudi mnoge druge, s turizmom povezane, ugodnosti v mestu, ki 

so jih omogočili partnerji prireditve. Kratka vsebina in sodelujoči so predstavljeni na spodnjem letaku.  
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Pod drobnogledom… 
Nominiranci za AMBASADORJA GOSTOLJUBJA… 

1. Najprej, čisto na hitro, v treh stavkih, kdo ste … 
Dagmar: Ojej, samo treh? Jaz se po navadi preveč razgovorim, ampak bom zdaj 
hitra :) Sem Dagmar, trudim se biti pridna študentka, vzorna hčerka, kul starejša 
sestra, sošolka, od katere lahko prepisuješ... Turizem me veseli od nekdaj, gostinstvo 
pa me je zagrabilo šele v zadnjih dveh letih, ampak vseeno sem ponosna, da nesem 
tudi pet krožnikov. Majhnih, seveda. 
Aljaž: Sem Aljaž Toplak in najbrž si me vsi zapomnijo po tem, da če so z menoj 
dogovorjeni ob določeni uri, me čakajo vsaj še 15 minut… Ampak, to je postranska 
zadeva. Predan sem svojemu delu in v gostinstvu se znajdem kot v lastnem žepu-polnem odpiračev za 
vino, zamaškov... Pa »tringelta« :) 
Andrej: Sem povsem preprosta oseba z mnogimi cilji v življenju, katere želim za vsako ceno doseči. 
Uživam v gostinstvu, ob ustvarjanju v kuhinji, moja največja želja pa je, da bi nekoč imel lastno 
restavracijo.      
Leon: Moje ime je Leon Marinič in prihajam iz Ptuja. Star sem 23 let in letos zaključujem študij na Višji 
strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor. Najraje se ukvarjam s pripravo in postrežbo koktejlov 
zato tudi delam kot »barman« v lokalih in na privatnih zabavah. 
Nenad: Sem Nenad Tutnjevid, prihajam iz majhnega, vendar lepega in zanimivega kraja Bistrica ob Sotli, 
ki se nahaja v srcu kozjanskega parka. Star sem 23 let. 
Anton: Sem Anton Pučko, študent turizma, kmalu diplomant Višje šole za gostinstvo in turizem Maribor. 
Zaposlen sem v turizmu, natančneje v hotelirstvu.  
Barbara: Sem Barbara, z imenom zaznamovana, večna tujka. Bitje, ki je tu zato, da vas dregne. … in 
začnete razmišljati še o drugi plati problema. 
 
2.Zakaj ste se odločili za študij na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor? So se vaša 
pričakovanja o študiju izpolnila? 
Dagmar: Hm... Zdelo se mi je nekako logično nadaljevanje iz SŠGT Maribor. Vsi so o šoli vedeli povedati 
samo dobro in prepričana sem bila, da je to prava stvar. Šola je presegla moja pričakovanja. Vsi te 
strašijo, da ko prideš na faks, postaneš številka in se moraš samo učit. No, ne pri nas… 
Aljaž: Po končanem štiriletnem šolanju na SŠGT Maribor, sem se vpisal sem, saj sem želel svoje znanje še 
nadgraditi v barmanstvu, kuhanju, sommelierstvu... Moja pričakovanja o študiju so se več kot izpolnila. 
Razširil sem svoj spekter znanja, moje organizacijske sposobnosti so se izboljšale... Zelo sem zadovoljen.  
Andrej: Po končani srednji šoli sem delal dve leti kot kuhar, kjer sem spoznal, da mi samo to delo ni 
dovolj in da želim doseči nekaj več. V bistvu sem na začetku mislil, da bo to samo še ena šola, vendar se 
je izkazalo veliko več kot sem pričakoval. Pričakovanja so  tako več kot samo izpolnjena.  
Leon: Na koncu srednje šole sem po naključju pristal v gostinstvu in ta poklic vzljubil. Odločil sem se, da 
se izobrazim v tej smeri in se odločil za študij na VSGT Maribor. Moja pričakovanja se niso le izpolnila, 
ampak sem s študijem pridobil veliko več, kot sem pričakoval. 
Nenad: Na VSGT MB sem nadaljeval šolanje na smeri iz srednje šole, kjer sem se izučil za turističnega 
tehnika. Poklic v turizmu in gostinstvu mi nudi tisto kar mi je pri srcu in to je spoznavanje ljudi. Šolanje 
na VSGT Maribor mi je omogočilo, da sem spoznal veliko zanimivih, uspešnih, ljudi. 
Anton:Do študija turizma sem prišel po naključju, brez kakršnih koli predznanj iz te smeri. Za ta študij 
sem se odločil, ker se mi je turizem, kot študijska smer, zdel zanimiv in sem želel preizkusiti kaj mi študij 
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omogoča. Pričakovanja so se vsekakor izpolnila, čeprav moram povedati, da pred pričetkom študija 
nisem imel izrazitih pričakovanj in predstav kaj vse sestavlja ta študij. 
Barbara: Realističen razlog je verjetno status študenta. Dejanski razlog pa je notranji vzgib za študij 
nečesa bolj privlačnega kot je suhoparno pravo. Zaradi pomanjkanja pričakovanj in posledičnega 
sprejemanja vsega, kar pride, so moja (ne)pričakovanja presežena. 
 
3. Na katerih tekmovanjih ste sodelovali v času študija in kakšne rezultate ste dosegli? Katero vam je 
ostalo v najlepšem spominu? 
Dagmar: Joj, žal se ne morem pohvaliti s tako velikim številom tekmovanj, kot nekateri moji kolegi. 
Seveda sem ponosna na lansko srebrno medaljo, ki sem jo osvojila na GTZ v pripravi in postrežbi kave, 
sicer pa se jaz veliko raje posvečam kakšnim projektom, dogodkom... 
V spominu mi je ostala ena zadnjih prireditev, ki sem jih pripravljala še na srednji šoli. Ob koncu me je 
ravnateljica predstavila direktorici VSGT Maribor, gospe Heleni Cvikl in ta mi je rekla: "Saj vi pridete 
naslednje leto k nam, ne?" In jaz, čisto v šoku, izjecljam: »Da, seveda«! In tako sem tukaj in v zadnjih 
dveh letih so se nabrali samo lepi spomini, za katere je ta šolski časopis skoraj premalo obsežen. 

Aljaž: Tekmovanj je bilo kar precej… George Baptiste Coupe, na katerem sem dosegel 
tretje mesto v mednarodni konkurenci, nato AEHT v Dubrovniku, prav tako tretje mesto 
v mednarodni konkurenci v pripravi hrane pred gostom, nato sem osvojil zlato medaljo 
na GTZ-ju v pripravi barskih pijač, bronasto medaljo v postrežbi menija, peto mesto na 
Mednarodnem tekmovanju na Bledu, prav tako sem pripravljal barske pijače. V 
najlepšem spominu mi je ostalo tekmovanje George Baptiste Coupe v Varšavi, saj sva z 
mentorjem Gorazdom Haličem preživela nekaj res fantastičnih dni, se strokovno 
izobraževala in zastopala barve naše šole v najboljši luči. Res je bilo super.  

Andrej: Sodeloval sem na tekmovanjih EURHODIP, George Baptiste Coupe kjer sem dosegel šesto mesto 
in na Gostinsko turističnem zboru (GTZ), ki mi je prinesel bronasto in srebrno priznanje. Najlepše je bilo 
tekmovanje George Baptiste Coupe, ki je potekalo v Vietnamu. 
Leon: AEHT v Estoniji v kategoriji bar. Žal nisem bil med prvimi tremi. Pokal G&T na Bledu – 1. mesto. 
Vsekakor mi je najbolj v spominu AEHT v Estoniji saj je tekmovanje trajalo več dni in sem tako lahko 
spoznaval in se družil še z drugimi tekmovalci iz vseh držav.  
Nenad: V času študija sem sodeloval na GTZ v kategorijah kuhanje v kotličku in strežba svečanega 
menija. Tu sem dosegel 2 bronasti medalji. Udeležil sem pa se tudi tekmovanja v mešanju koktailov na 
Bledu. 
Anton: Sodeloval sem na tekmovanju EURHODIP. To tekmovanje je bilo edino na katerega sem bil 
prijavljen. Mi je pa ostalo v spominu precej trenutkov in priložnosti iz mojega študijskega časa. Del teh 
spominov je tudi praktično izobraževanje v tujini. 
Barbara: AEHT v kategoriji Promocija turistične destinacije; drugo mesto v Evropi. Očitno to, edino. 
Prijavila sem se na EURHODIP, na izbor za inovativno nalogo v turizmu, kjer sicer nismo bili izbrani v 
finale, a delo je bilo kljub temu dobro pripravljeno.  

 
 
4. Kaj bi izpostavili kot dobro in kaj ste v času študija na šoli do sedaj najbolj pogrešali? 
Dagmar: Dobro... Fantastični predavatelji. Res, presežek, lahko govorim le o superlativih. Ne morem 
reči, da sem karkoli pogrešala. Vse, kar smo skupaj pripravljali, je bilo začinjeno s smehom. Ki pa ga je 
bilo malo manj pri pisanju izpitov :) 
Aljaž: Super se mi zdi, da na šoli kombiniramo teorijo s prakso, zagotovo pa se to lahko še nagradi. Vsi 
predavatelji so super, zelo dostopni in vedno na voljo za naša vprašanja, kar študentom velikokrat olajša 
delo in ga s tem naredi bolj prijetnega.  
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Andrej: Izpostavil bi izjemno kvalitetno sodelovanje s profesorji, pogrešal pa sem več praktičnih ur v 
sami šoli.   
Leon: Kot dobro bi izpostavil kar celoten študij. Če bi lahko čas zavrtel 
nazaj, bi to študijsko pot z veseljem še enkrat opravil. 
Nenad: V času študija mi je bilo všeč to, da smo bili manjša skupina 
študentov in smo zaradi tega imeli boljše možnosti sodelovanja s 
profesorji.  
Pogrešal sem mogoče malo prostora v demonstracijski učilnici in malo 

več praktičnega učenja na šoli. Mislim pa, da naslednje generacije tega ne bodo občutile, saj se bodo 
selile v večjo šolo. 
Anton: Kot največji plus bi izpostavil znanje, ki ga predavatelji iz stroke na primeren in strokoven način 
posredujejo študentom. Pogrešal sem morda predmet, ki bi študentu omogočal telesne in družbene 
aktivnosti, kot je to primer na fakultetah. 
Barbara: Dobro: sodelovanje s turistično-gostinskim gospodarstvom, predavatelji s praktičnimi 
izkušnjami (ne zgolj teoretiki), obvezna študijska praksa, strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini, 
možnost študija oz. prakse v tujini, možnost sodelovanja v različnih projektih ter možnost udeležbe na 
tekmovanjih in kolegialnost med sošolci. 
Pogrešala? Hm … Bolj poglobljeno učenje tujih jezikov (ne zgolj strokovna terminologija), morda večji 
izbor jezikov in fakultativni tečaji, več strokovnega druženja s sošolci (neke vrste akademski team-
building), še več dogodkov, prireditev, dogajanj, ki jih lahko sooblikujemo in definitivno še več prakse, na 
najrazličnejših področjih.  
 
5. Česa se boste z veseljem spominjali? Zaupajte nam kakšno anekdoto s študentskega obdobja ? 
Dagmar: O te anekdote... Pri Harmoniji okusov smo pripravljali suši... Mojca vsa navdušena razlaga o 
odličnem okusu riža... In jaz seveda nesem polno žlico v usta. Napaka! Kako naj bi bil riž, ki mu dodaš kis 
dober?! 
Aljaž: Na tekmovanju v Varšavi sva se z gospodom Haličem odločila, da bova preizkusila hrano v tipični 
lokalni restavraciji. Po petnajstih minutah sedenja v lokalu, sva ob listanju menija ugotovila, da v bistvu 
sediva v tipični ruski restavraciji, kjer je tipična ruska hrana "dunajski in pomfri". Vedno pač ne moreva 
imeti sreče…tipično. Beseda "tipično" mi je res všeč :)…  
Andrej: Spominjal se bom vseh dni, ki sem jih preživel na VSGT Maribor, saj so bili vsi dnevi polni 
zanimivih dogodkov, trenutkov veselja ter dogodivščin. Nikoli pa ne bom pozabil zaupanja, motivacije in 
priložnosti, ki so mi jih dali moji mentorji. 
Leon: Mislim, da se bom kar celotnega študija z vseljem spominjal.  

 
Nenad: Najbolj se bom spominjal druženja s sošolci, prakse na Brniku pri 
Jezerškovih, smeha in ''zbadanja'' profesor Polakove in profesorja Haliča, 
itd.. 
 
Anton: Vsekakor se bom spominjal dobrih odnosov s sošolci in profesorji 
ter znanja ki sem ga pridobil s študijem. V spominu mi bodo ostale skupne 

ekskurzije in izleti ter izven šolska druženja s sošolci, s katerimi sem razvil prijateljstva, ki bodo ostala…  
Barbara: Prostora – šola je simpatična, ker je majhna in ker ni zelo veliko študentov, kot na nekaterih 
drugih šolah. Vsi se, vsaj na videz, poznamo. Dostopnost predavateljev. Razlog – spet majhnost. In 
dejstvo, da nisi številka. 
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6. Kaj vam pomeni nominacija za Ambasadorja gostoljubja? Ste jo pričakovali ? 
Dagmar: Menim, da je to naziv, ki je res nekaj posebnega. Pričakuješ... Morda, malo... Če bi rekla, da ne, 
bi se zlagala. Čisto malo... Vsak pričakuje. In vsak si ga želi. Tudi jaz sem si ga, zato sem tega res zelo, zelo 
vesela. 
Aljaž: Nominacija je resnično velika spodbuda, da vlagaš v delo še več truda. Kaj šele sam naziv! Zelo 
sem ponosen, ker sem med nominiranci, je pač tako, da... Tisti, ki smo zagreti, najbrž že od začetka 
šolanja polagamo upe v to. Zelo sem vesel in vznemirjen… in lepo je vedeti, da je tvoje delo opaženo.  
Andrej: Nominacije nikakor nisem pričakoval. Sem pa zelo ponosen, da sem jo s svojim trudom, ki sem 
ga vložil v šolo, dosegel. 
Leon: Moram priznati, da nominacije sploh nisem pričakoval. Seveda mi to pomeni veliko saj sem v času 
študija moral pokazati svoje kvalitete, da sem sedaj nominiran. 
Nenad: Vsekakor mi je v veliko čast, da sem med nominiranci, ker nominacije nisem pričakoval. 

 
Anton: Nominacija mi pomeni čast, da sem bil s strani šole izbran v krog 
študentov, ki so s svojimi dejavnostmi in aktivnostmi pripomogli k promociji šole 
tako na državni, kot na mednarodni ravni. Nominacije nisem pričakoval in sem bil 
dejansko pozitivno presenečen. 
Barbara: Nominacije nisem pričakovala. Sedaj ko je tu razmišljam, kaj vse sem 
storila za šolo in odtlej verjamem, da sem upravičeno nominirana. To pomeni, da 
je bilo moje delo dobro.  
 
 

7. Katera je, po vašem mnenju, vaša največja prednost pred ostalimi nominiranci? 
Dagmar: Ojej. Težko je hvaliti sam sebe. Morda, da imam kar hiter jezik. Če je to prednost. Ali pa tudi 
ne… kajti, če pomislim na ostale nominirance, moram povedati, da imajo vsi pošteno nabrušene. 
Aljaž: Ne vem… da sem delu zares predan in ga opravljam z veseljem, predvsem pa težim k temu, da je 
vedno vrhunsko opravljeno. Težko je govoriti o prednostih, kajti konkurenca je ostra :)  
Andrej: V tem trenutku ne verjamem, da imam sploh kakšno prednost pred ostalimi, ker so rezultati 
ostalih mnogo boljši.  
Leon: Na to vprašanje mogoče ne bi mogel konkretno odgovoriti, ker mislim, da ima vsak kandidat svoje 
prednosti. Drugače ne bi bili nominirani. 
Nenad: Brez komentarja…. 
Anton: Kakšne izrazite prednosti ne morem izpostavljati. Prepričan sem, da so vsi nominiranci na svoj 
način primerni za naziv ambasadorja gostoljubja.  
Barbara: Največja? Uf … niti poznam ne vseh, da bi se lahko primerjala z njimi. Bi mi pa naziv definitivno 
najbolj pristajal, ha,ha… Zakaj že?! (hmm…nenehna pripravljenost pomagati po najboljših močeh ter 
konstantna promocija šole in destinacije?) 
 
8. Kako boste izkoristili naziv, če ga osvojite? 
Dagmar: Najprej bi se na vsa usta hvalila s tem :). Šalo na stran… Zagotovo bi ta naziv konkretno 
doprinesel kakovosti mojih izkušenj. S tem bi mi bili morda kakšni cilji, ki se zdijo daleč, veliko lažje 
dosegljivi. 
Aljaž: Naziv Ambasador gostoljubja je, kljub relativno kratkemu obstoju, postal prepoznavna 
karakteristika, na katero bi bil zelo, zelo ponosen. Ne le jaz, temveč vsi tisti, ki me pri mojem delu 
spodbujajo in podpirajo. Stremel pa bi k podobnim ciljem, kot sem to počel do sedaj…biti perfekcionist 
pri svojem delu in odprte glave za vse novosti, nasvete in priporočila drugih ljudi, ki lahko moje delo le še 
nadgradijo. 
Andrej: Naziv bo lepo krasil moj življenjepis in poskušal ga bom izkoristiti pri iskanju službe. 
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Leon: Izkoristil ga bom za nova poznanstva, sodelovanja pri kakšnih projektih, tudi kot referenco. 
Nenad: Mogoče mi bo kdaj koristil pri zaposlitvi. 
Anton: Delavcu v turizmu pomeni takšen naziv vsekakor prednost in dodano vrednost pri ustvarjanju 

kariere. Kako ga bom izkoristil lahko pokaže samo čas… 
 
Barbara: Če bo kdo želel, da bom do njega gostoljubna, me bo moral nazivati z 
»ambasadorka gostoljubja«ha,ha… Drugače pa zna biti primeren za prijavo na določena 
delovna mesta, kakor tudi za oseben trud – status je vedno težje obdržati. Kot nosilec 
naslova moraš vedno dokazovati, da si ga zaslužiš. Torej bom kot »ambasadorka 
gostoljubja« skušala biti še bolj gostoljubna in bom gostoljubnost promovirala na 
vsakem koraku. 
 
 

9. Koga med kandidati bi vi izbrali za ambasadorja – zakaj? 
Dagmar: Če bi bila izbira moja, bi brez pomisleka izbrala Aljaža. Pa ne zato, ker mi je pri srcu, ampak ker 
je v teh dveh letih res veliko vložil v svoje delo, tekmovanja in se s tem tudi osebnostno krepil. On je moj 
favorit. 
Aljaž: Moja izbira je kandidatka je Dagmar Pečovnik. Zakaj? Ker mislim, da je ena izmed redkih ljudi, če 
ne edina, ki je zmožna v zgolj dveh letih narediti tako ogromen korak naprej v znanju na področju 
kulinarike, vina... Mislim da so takšne stvari vredne občudovanja in si zaslužijo pohvalo. Moj glas gre 
Dagmar. 
Andrej: Izbral bi Aljaža Toplaka, ker verjamem in vem, da je izvrsten gostinec. V času študija je vedno 
dosegal vrhunske rezultate. Poleg tega pa mi je izjemen kolega in  prijatelj. 
Leon: Jaz bi verjetno izbral Aljaža Toplaka, ker ga med nominiranci tudi najbolje poznam in ker ima talent 
in žilico za poklic v gostinstvu in turizmu. 
Nenad: Po mojem mnenju si nagrado najbolj zasluži Aljaž Toplak, saj je za šolo od vseh nas naredil 
preprosto največ.  
Anton: Težko vprašanje, saj je vsak kandidat na svoj način primeren za ta naziv... Z moje strani bi 
največje zasluge in s tem naziv za ambasadorja gostoljubja, podelil Aljažu Toplaku, ki je s svojimi dosežki 
na tekmovanjih in zastopanju šole, pripomogel k promociji šole in njenih študentov na mednarodni 
ravni.  
Barbara: Verjetno Aljaža Toplaka. Tekmoval je na več tekmovanjih, sodeloval pri različnih dogodkih. 
Hribernik tudi ni od muh – kljub mirnosti in tihosti se nanj lahko vedno zaneseš. 
 
10. Kakšno je vaše sporočilo kolegom, ki se podajajo na pot študija in dela v gostinstvu in turizmu? 
Dagmar: Dragi kolegi, že to, da ste tukaj, je za vas super. Pokažite vse svoje spretnosti, naučite se 
tistega, kar se vam zdi nemogoče, bodite prijazni, veliko se smejte in izkoristite vsak dan in vsako 
priložnost na VSGT Maribor. Se vidimo :) 
Aljaž: Moje sporočilo vsem je, da se nobenega izziva ne smete ustrašiti, ampak se je treba z njim 
pogumno soočiti in pokazati najboljše, kar znate. In verjamem, da je po končanem študiju na VSGT 
Maribor znanja na pretek, le pravilno ga je treba unovčiti.  
Andrej: Bodite drugačni, ne bojte se izzivov, vedno se maksimalno potrudite in uspelo vam bo! 
Leon: Povsod poslušajte kar vam govorijo in vas učijo, ker vam bo to vedno prišlo prav… In nikoli se ne 
bojte pokazati kaj znate! 
Nenad: Moje sporočilo...hmm... Dobro premislite. Delo v turizmu in gostinstvu je čudovito!!! Ni pa 
lahko! 
Anton: Turizem in gostinstvo sta dejavnosti, ki omogočata in potrebujeta stik z ljudmi, ponujata 
raznoliko delo ter nenehno spoznavanje novih trendov in prinašata obilico življenjskih izkušenj. Če si 
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pripravljen v ta poklic vložiti delček sebe ter se poosebiti z delom ki ga opravljaš, je ta študij ter nato 
delo, odlična priložnost za ustvarjanje kariere.  
Barbara:  

 
 
Skušajte biti čimbolj aktivni. Iščite svojo pot. Pojdite v tujino, potujte po 
Sloveniji. Opazujte. Okušajte. Učite se. Preizkusite se na najrazličnejših 
področjih. Naj vam ne bo nerodno. Morda nekje vmes … najdete sebe.  
  
 
 

Prav to želim vsem skupaj tudi jaz. Da “nekje vmes” najdete sebe in svojo edinstvenost vpletete v življenje 
in delo v gostinstvu oziroma v turizmu. Na obeh straneh suhoparne ekonomije trga smo ljudje…ne 
pozabite tega ! In v gostinstvu in turizmu je ob vsem znanju, najpomembneje prav to, BITI ČLOVEK ! 
Potem pride tudi denar… A človeški, gostoljuben, moraš biti vedno – ob dežju in soncu, na začetku in ob 
koncu delovnega dne, med sodelavci in gosti, ko imaš dober ali slab dan…Saj veste, pozitivnega prvega 
vtisa ne morete narediti drugič… 
Dragi nominiranci, hvala za vaše misli, za spletni klepet, ki se je sestavil v ta barvit, zanimiv in sproščen 

članek našega glasila. Zame ste zmagovalci vsi, saj ste s svojim delom dokazali, da znate in zmorete biti 

ambasadorji gostoljubja v praksi in želim vam, da to ostanete še naprej ! 

Kdo iz te izbrane družbe je osvojil laskavi naslov »AMBASADOR GOSTOLJUBJA 2010«, smo izvedeli v 

sredo, 29. septembra 2010. Slavnostna podelitev je potekala v Kinu Udarnik. Delček zgodb mesta in 

vzdušja slavnostne prireditve, vam predstaljamo v slikah na naslednjih straneh. 

 

Nominiranci pred razglasitvijo na odru skupaj z ravnateljico VSGT MAribor, mag.Heleno Cvikl in podžupanom MO Maribor, 

Rokom Pečetom. Pred mikrofonom  mag. Nataša Artič, ki je nominirance predstavila javnosti. 



 

                                                                 Gost.ART, oktober  2010       

12      

Mariborske zgodbe od 15. 

do 18. stoletja… 
Pred Staro trto na Lentu, preden se je vse skupaj začelo… 

 

Prelestne srednjeveške gospodične, ki so 

sprejemale goste in skrbele, da smo se na 

koncu vsi srečali v Naskovem dvorcu… 

V objemu Stare trte, žive priče 

zgodb,  ki smo jih pripovedovali na 

mestnih ulicah… 
 

Pozdravni nagovor direktorice 

VSGT Maribor, mag. Helene Cvikl. 

 

 

 

Sprehod po mestnih ulicah… 

 

Nasmejan voditeljski 

par, Dagmar Pečovnik 

in Aljaž Toplak. 

Gostje na obrežju Drave… 

 
Vabilo na naše popotovanje skozi čas se je 

odzvalo veliko povabljenih gostov iz Slovenije in 

tujine. Ob koncu prireditve niso skoparili s 

pohvalami na naš račun, kar nas je zelo 

razveselilo in nam vlilo poguma za naprej… 

 

Dravski splavarji…                            …in godci na splavu. 
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Eminentni gostje cesarja Friderika 

so se, pred sprejemom na gradu, s 

kočijo popeljali še po mestu. 

 

 

 
Kaj boste zastavili za 

vaš dolg? Ja, Židje 

znajo z denarjem… 

Zadovoljni vodniki, ki so nas, skozi mestne 

ulice in zgodbe preteklih stoletij, pripeljali 

do slavnostne podelitve naziva Ambasador 

gostoljubja… 

 

…in Ambasador gostoljubja 

2010 je…ALJAŽ TOPLAK ! 

 
Nagrado mu je izročila direktorica 

VSGT Maribor, mag. Helena Cvikl, ki 

se je za to priložnost, v duhu časa, ki 

je preveval popoldansko dogajanje 

na mestnih ulicah in slavnostno 

prireditev, tudi sama odela v podobo 

sredjeveške gospode. 

 

 

Ekskluzivna fotografija za bralce 

našega glasila –  

AMBASADOR GOSTOLJUBJA 

2010, Aljaž Toplak in direktorica 

VSGT Maribor, mag. Helena Cvikl. 

 Tako je bilo na odru…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…in tako za njim… 
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Da so Mariborske zgodbe od 15. do 18. stoletja oživele in se 

prepletale skozi metne ulice, so bile najbolj zaslužne predavateljice 

VSGT Maribor, mag.Tanja Lešnik Štuhec, Iris Kociper Hass in Mihaela 

Škrlj, ki se jim je direktorica, mag. Helena Cvikl na prireditvi še 

posebej zahvalila. Besedo zahvale pa je namenila tudi vsem 

sponzorjem in donatorjem, ki podpirajo delo šole in projekt 

Ambasadorja gostoljubja. 

 

Na drugi strani ulice, v 

Naskovem dvorcu, pa sta za 

kulinarične razvade poskrbela 

Mojca Polak in Gorazd Halič, ki 

jima študenti vedno z veseljem 

sledijo (na fotografiji Mojca Polak s 

študentom na stojnici z  goveo juhico). 

              Pogostitev je bila, kot vedno,…slastna ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aljažu iskreno čestitamo in mu želimo, da svojo dobro voljo in pozitiven pristop do dela širi naprej v 

njegovo delovno in življenjsko okolje… da uresniči svoje načrte in nikoli ne preneha sanjati o tem, kaj vse 

bi lahko še dosegel, saj, kjer je volja, se slej kot prej najde tudi pot… Kot ambasador še naprej ponosno 

zastopajte in ustvarjajte pozitivno podobo naše šole doma in v tujini ter skrbite za to, da bo pristno 

gostoljubje vedno bolj prisotno tudi v slovenskem gostinstvu in turizmu.  

…Pa še malo za šalo…naj bo vaša ura nastavljena vedno vsaj 15 minut naprej, ker potem ne boste več 

zamujali in naj vir napitnin za vaše žepe nikoli ne presahne!  
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Pismo iz tujine… 
Kaj dela lanski AMBASADOR GOSTOLJUBJA Martin 

JEZERŠEK, ki nadaljuje študij na elitni šoli EHL v Švici ?  

Martin JEZERŠEK, študent EHL  

Ecole Hotelier de Lausanne (EHL) je v svetu sinonim za kakovost v šolstvu. Ni le najstarejša hotelska šola 

na svetu, temveč je, po zadnjih podatkih, tudi ena izmed treh najboljših šol na svetu, ki poučuje 

menedžment v storitveni dejavnosti (Hospitality management). 

Že sami statistični podatki o šoli so izjemni. Ustanovljena je bila leta 1893 v švicarskem mestu Lausanne 

ob Ženevskem jezeru – zibelki razvoja organiziranega turizma v svetu. Do danes je na šoli diplomiralo že 

več kot 25.000 posameznikov in v svetu skoraj ni dobrega hotela, ki ga ne vodi eden izmed članov 

Alumni kluba EHL. Šola s 350 zaposlenimi hkrati poučuje približno 1800 študentov, ki prihajajo iz 81 

držav. 

Pred 14 dnevi sem svojo pot na EHL začel tudi sam. Že sam postopek sprejetja na EHL je izredno 

zahteven. Vse se začne s prijavo, podrobnimi podatki o posameznikovih kompetencah, šolskih uspehih, 

delovnih izkušnjah itd. Seveda je to le začetek, ki se nadaljuje z izborom v 2. krog, ki zajema mnoge 

osebnostne preizkuse kot je računalniški IQ test, intervju z vsakim kandidatom, igra vlog itd.  

Osebnost vsakega študenta EHL je torej podrobno 

pregledana že pred samim začetkom študija.  

Študij se začne z dvo tedenskim predstavitvenim 

programom, ki vse novince dobro vpelje v t.i. EHL 

skupnost. Urnik predstavitvenih tednov je napolnjen 

od jutra do večera in celo med vikendi. Vse temelji 

na predavanjih, t.i. workshopih, team-buildingih ter 

predstavitvah šole in okolice. Vsak študent prejme 

tudi podrobno analizo svoje osebnosti, ki temelji na 

rezultatih IQ testa, intervjuja in njegovega obnašanja 

pri delu na workshopih in team-buildingih.  

 

Martin Jezeršek (na sredini) s študijskima kolegoma 

 

EHL je torej neverjetna. Vsekakor pa najbolj impresionira prav mednarodno okolje in različne kulture. 

Človek težko verjame, kako zanimivo je lahko delo v skupini, kjer je potrebno sodelovati s sodelavci iz 

Evrope, Avstralije, S. Amerike, J. Amerike in Azije hkrati. Po 14 dneh študija na Ecole Hoteliere de 

Lausanne lahko rečem samo – NEVERJETNO! 

Podrobnejše informacije o EHL najdete na spletnem naslovu www.ehl.edu. 

http://www.ehl.edu/
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Projekti… 

ECVET TC NET srečanje V MARIBORU 

mag. Emil JUVAN, predavatelj 

Dobrodošli vsi novi »člani« naše družine in seveda vsi, ki se po počitnicah vračate 

nazaj med nas. Nekaj kratkih uvodnih besed o projektu ECVET TC NET bo gotovo 

dobrodošlih posebno za nove študente VSGT Maribor. Kot boste spoznali v času 

študija pri nas,  je šola izjemno aktivna v mednarodnem prostoru in iz tega izhaja 

tudi njen mednarodno uveljavljen status, ki nenazadnje pomaga tudi vam pri pridobivanju mednarodnih 

izkušenj na področju gostinstva in turizma.  

Eden izmed projektov v katerega je šola vključena že od leta 2008, je projekt ECVET TC NET, ki se ukvarja 

z oblikovanjem sistema kreditnega vrednotenja učnih dosežkov na področju gostinstva in turizma v višjih 

strokovnih šolah. Namen projekta je izdelati priročnik po katerem bodo izobraževalne inštitucije v EU 

lahko priznavale poklicno pridobljene delovne izkušnje posameznika in jih vrednotile po formalnih 

izobraževalnih programih. Kar pomeni, da bo posameznik svoje delovne izkušnje s področja gostinstva in 

turizma priznaval in si tako pridobil del formalne izobrazbe.  

Gre za vseevropski projekt katerega cilj je oblikovati model prenosa in kreditnega ovrednotenja delovnih 

izkušenj na področju gostinske in turistične dejavnosti. Projekt je leta 2008 finančno podprla Evropska 

unija, prijavila pa avstrijska šola Steirischer Hotelfachschulverein Tourismusschulen Bad Gleichenberg. 

Poleg prijavitelja v projektu sodeluje še 14 partnerskih inštitucij iz 11 evropskih držav, med katerimi so 

šole, turistični centri, hotelska podjetja in svetovalni inštituti.  

Projekt je zdaj že v zaključni fazi, ko bomo začeli s testiranjem oblikovanega modela ECVET, ki ga bomo 

izvajali s pomočjo podjetij in bo vezan na študente VSGT Maribor ter drugih izobraževalnih inštitucij v 

Sloveniji. Tako bomo pozno jeseni, 10 študentom opravili evalvacijo kompetenc in znanj ter jim ob koncu 

podelili ECVET certifikat, ki priznava pridobljeno izobrazbo v mednarodnem prostoru. Sprva zgolj v mreži 

ECVET, kasneje pa v celotni gostinsko-turistični dejavnosti v Evropi.      

Tik pred poletnimi počitnicami smo v Mariboru gostili drugo letošnje srečanje partnerjev projekta. V 

času od 30. junija do 3. julija smo zaključili drugo in začeli z aktivnostmi na tretji (zaključni) fazi projekta.  

Srečanje je vključevalo tudi pester družabni program na katerem smo udeležencem predstavili mesto 

Maribor, jih popeljali po prizoriščih festivala Lent in predstavili bogato slovensko kulinariko. Eden izmed 

osrednjih dogodkov je bil piknik na Pohorju, ki so ga, skupaj z osebjem hotela Bellevue, izvedli študentje 

naše šole in mentorja ga. Mojca Polak in g. Gorazd Halič.  

Vabljeni k obisku spletne strani projekta www.ecvet-tc.net, kjer boste izvedeli več o samem projektu. 
 

http://www.ecvet-tc.net/
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Letna konferenca zdruţenja EURHODIP, 

Zaragoza, Španija  

dr.Tanja ANGLEITNER SAGADIN, predavateljica 

Julija so se v Zaragozi na letni konferenci srečali predstavniki združenja EURHODIP, katerega članica je 

tudi VSGT Maribor. Srečanje je gostila španska šola za hotelirstvo, Zaragoza Hotel Management School. 

Konferenca se je odvijala na simpatični lokaciji na obrobju mesta, na območju svetovne razstave EXPO, 

ki jo je Zaragoza gostila leta 2008.  

Za začetek se bomo podali v bližnjo preteklost. Osrednja tema in rdeča nit mednarodne razstave 

Zaragoza EXPO 2008 je bila »Voda in trajnostni razvoj«. S tem namenom so jo tudi umestili na nekdaj 

zapuščen polotok, ki ga obdaja meander reke Ebro, kamor so postavili razstavišča in paviljone. 

Verjamem, da je razstavni prostor za časa svetovne razstave pokal po šivih, vendar sedaj, dve leti 

kasneje, srečamo samo še zapuščene paviljone, prazne trge, gondolo, ki prazna vozi vsako uro (za to je 

verjetno bilo krivo lepo vreme, saj so temperature občasno skočile tudi nad 40 stopninj Celzija, kar 

seveda onemogoča vse turistične aktivnosti). Podoba sejmišča je le še žalostna senca same sebe, hotel s 

petimi zvezdicami, ki stoji sredi razstavišča, pa živi tudi samo še 

od redkih konferenčnih gostov. Upajmo, da bodo objekti, ki jih 

Maribor pripravlja za Evropsko prestolnico kulture 2012 in 

Univerzijado 2013 po končanih prireditvah videli boljše čase, kot 

primer iz Zaragoze. 

Pa se vrnimo h konferenci. Španci so na lanski konferenci v 

Bologni predstavili program konference EURHODIP Zaragoza 

2010, ki je obljubljal veliko, vendar nas je realizacija razočarala, 

saj je vse potekalo v tipično južnjaškem vzdušju, kar vključuje 

obvezno 'akademsko četrt' pri zamudah in pa občutek, da »bo že, ko bo«. Torej »MAÑANA«… Rdeča nit 

konference je bil »City Marketing«. V sklopu uvodnih predavanj smo imeli priložnost poslušati odlične 

predavatelje iz Nemčije, Nizozemske in Velike Britanije, ki so nam predstavili marketinške koncepte 

trženja in blagovne znamke posameznih mest, regij in dogodkov (kot 

npr. olimpijske igre, ki jih bo London gostil leta 2012). V nadaljevanju 

so potekale delavnice na turistične, hotelirske in kulinarične teme, 

kjer smo predstavili tudi projekt SHOOT THE CHEF, v katerem 

sodeluje tudi VSGT Maribor (www.shootthechef.com).  

Najpomembnejši del vsakoletne konference je tekmovanje MARIANNE MUELLER AWARD, kamor se 

vsako leto prijavi tudi VSGT Maribor. Tokrat smo žal izpadli v predtekmovanju, saj sta se naša 

tekmovalca, Barbara Izlakar in Tine Inkret, uvrstila na nehvaležno četrto mesto, ki jima je žal 

onemogočilo nastop v finalu, kjer se predstavita po dve najboljši ekipi.  

http://www.shootthechef.com/
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Sočasno s konferenco v Zaragozi se je odvijalo tudi svetovno nogometno prvenstvo. Na veliko srečo in 

veselje vseh udeležencev, je Španija na uvodno konferenčno nedeljo igrala v finalu svetovnega 

prvenstva. Rezultat tako že poznate, vzdušje pa je bilo enostavno neverjetno. »City Marketing« se je 

tako spremenil v hvalospev španski nogometni reprezentanci. »La Roja« je bila pohvaljena pred vsakim 

predavanjem, da je bilo celo mesto v rdečem, pa tako ni potrebno omenjati… 

 

Projekt WELLPRO  

mag. Nataša ARTIČ, koordinatorica projekta WELLPRO  

Projekt WELLPRO se že preveša v zaključno fazo izvedbe. V mesecu 

juniju so kandidatke na testnem usposabljanju opravile zaključni izpit 

in v tem času poteka evalvacija opravljenega testnega usposabljanja 

ter preoblikovanje učnih gradiv. Prav tako so v finalni izvedbi razni 

projektni rezultati kot so letak, zgoščenka in e-učilnica. Prav tako je znan že tudi datum osrednjega 

zaključnega dogodka, ki bo 23. novembra 2010, ko se bo organizirala tudi novinarska konferenca, na 

katero bodo povabljeni tudi vsi tuji in domači partnerji projekta.  

Dogodka se bodo udeležili tudi izbrani posamezniki iz slovenskega gospodarstva, ob tej priložnosti pa 

bodo podeljena tudi priznanja prvim velneških svetovalkam,  usposobljenim po slovenksem modelu, 

katerega smo v okviru programa Leonardo da vinci-Prenos inovacij, prenesli iz Nemčije. Projekt se 

zaključuje s 1. decembrom 2010 in po tem datumu bodo njegovi rezultati lahko začeli svojo pot na trg, 

kjer bomo v okviru Akademije kulinarike in turizma začeli tudi redno izvajati usposabljanja za velneške 

svetovalce. 

 

 

Razvoj… 
Potrjen nov študijski program VELNES 

mag. Nataša ARTIČ, koordinatorica projekta WELLPRO 
 

Študijski program Velnes je nekaj posebnega v slovenskem prostoru in je posledica vključevanja 

interdisciplinarnih znanj, ki jih nekatere razvite evropske države (Nemčija, Avstrija...) šele uvajajo v 

formalizirane oblike izobraževanja, po njih pa vedno bolj povprašuje tudi slovensko gospodarstvo. Od 

tam izhaja tudi potreba po znanjih, ki bi bila strokovna in umeščena na VI. izobrazbeno stopnjo, saj je 
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slednja aktualna tudi z vidika zaposljivosti. VSGT Maribor, kot predlagateljica študijskega programa, 

spremlja razvoj velneške dejavnosti v Sloveniji od prvih začetkov, pri čemer bi izpostavila naslednje:    

 VSGT izvaja modul »Velnes« v višješolskem programu Gostinstvo in turizem, že osem let pa 
vključuje temeljne vsebine velnesa v predmet DTD; 

 VSGT je nosilka izvedbe večletnega projekta »WELLPRO«, ki poteka in je sofinanciran s sredstvi 
EU v okviru programa Leonardo da Vinci-Prenos inovacij. Projekt temelji na  mednarodnem 
partnerstvu, kjer je ključni tuji partner, European Wellness Institute, s sedežem v Frankfurtu v 
Nemčiji. V okviru projekta se v slovenski prostor prenaša program usposabljanja za velneškega 
svetovalca in velneškega trenerja; 

 VSGT je prisluhnila potrebam gospodarstva na eni in razvoju stroke na drugi strani ter strateško 
pristopila k razvoju izobraževanj in usposabljanj za področje velneške dejavnosti in nadgradila 
temeljne vsebine obstoječega modula »Velnes« v samostojni študijski program; 

 VSGT daje velik poudarek kakovosti predavateljev, ki so priznani strokovnjaki posameznih 
področij, skrbi za kakovost učnih gradiv, k čemur sodi tudi pravilna in konsistentna raba 
slovenskega jezika. Iz tega sledi, da se sočasno uporablja in promovira pravilna raba zapisa  tujke 
wellness v slovenskem jeziku kot:  velnes, velneški, velneška, velneško ipd., za kar je pridobila 
mnenje Inštituta za slovenistiko pri SAZU. 

 
 

Višješolski strokovni študijski program Velnes se opira na poklicni standard Organizator/ka velneške 

dejavosti. Poudarek daje trajnostnemu razvoju in razvoju človeških virov ter vsebuje vse tiste poklicno-

specifične kompetence, ki v obstoječih študijskih programih še niso upoštevane in jih narekuje sodoben 

razvoj stroke. Predlagani  študijski program  traja dve leti in je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) 

po sistemu ECTS, kar je primerljivo s sorodnimi višješolskimi strokovnimi programi.  
 

Predlog študijskega programa je bil predstavljen vabljenemu občinstvu na panelni diskusiji, katere glavni 

zaključek je bil, da sprejetje tega programa pomeni vsekakor velik korak naprej v razvoju velneške stroke 

in dejavnosti, kar bo vplivalo tako na razvoj velneške zavesti pri posameznikih, kot na razvoj velneške 

ponudbe v Sloveniji, hkrati pa bo Slovenijo uvrstilo na zemljevid velneško razvitih držav kot 

sooblikovalko nadaljnjega razvoja stroke in sodobnih trendov na velneškem področju.  
 

VSGT Maribor je v letu 2010, na osnovi poslovnega sodelovanja z Evropskim velneškim inštitutom iz 

Nemčije (EWI), ustanovila tudi Mednarodni inštitut za razvoj velneške dejavnosti, ki bo bdel nad 

standardizacijo in zagotavljanjem kakovosti ob nadaljnjem razvoju velneške dejavnosti. 
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Praksa… 

Praktično izobraţevanje v poletju 2010… 

mag. Nataša ARTIČ, vodja mednarodne pisarne in praktičnega izobraževanja 

Poletje je za nami in prav tako preteklo študijsko leto. Naši študentje so se tudi v letošnih poletnih 

dnevih, vse od 1. junija do konca meseca avgusta, preiskušali v raznih delovnih nalogah v okviru 

praktičnega izobraževanja v podjetjih. Nekateri so se odločili za delovna mesta v tujini, večina pa jih je 

obiskala znana podjetja širom po Sloveniji. V podjetjih so jih pričakali usposobljeni mentorji, ki so jih ves 

čas praktičnega izobraževanja usmerjali in njihovo delo ob koncu tudi ocenili.  

V preteklem študijskem letu so naši študentje prvič opravljali praktično izobraževanje v Hotelu 

Kempinski***** Portorož, kjer so jim, poleg delovnega mesta, nudili tudi bivanje in prehrano. Vsekakor 

je tudi to obdobje praktičnega izobraževanja potekalo v obojestransko zadovoljstvo med delodajalci in 

študenti, saj nismo zabeležili nobenih konfliktnih situacij. Delodajalci so naše študente izjemno pohvalili, 

prav posebno pohvalo pa smo prejeli iz družbe Zdravilišče Radenci d.o.o.. 

Praktično izobraževanje je vsekakor pomemben del študijskega programa. Ob 24ih tednih strokovno 

teoretičnega dela, je 10 tednov praktičnega izobraževanja v posameznem letniku primernen obseg, da 

se študent  vključi v delovno okolje in mnogi že v prvem letniku postanejo v svojih delovnih nalogah 

povsem samostojni. Mnogi so slednje dokazali tudi s pisnim izdelkom, katerega so študentje prvega 

letnika letos oblikovali na temo „Varnost v gostinstvu in turizmu,“ študentje drugih letnikov pa so svoje 

razmišljanje namenili dokončanju dispozicije diplomskega dela.   

Pozitivna vest je prišla ob koncu študijskega leta tudi s strani Sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov 

in štipendije, ki je napovedal, da bodo tudi v prihodnje omogočili sofinanciranje praktičnega 

izobraževanja delodajalcem, ki imajo na praktičnem izobraževanju študenta zaključnega letnika višje 

strokovne šole. V pripravi je nov razpis, ki bo poslej bolj aktivno vključil šole in bo delodajalcem 

poenostavil postopek prijave na razpis. Napovedujejo ga že za konec letošnjega koledarskega leta. 

Seveda vas bomo o tem obveščali tudi preko obvestil na naši šolski spletni strani.  

Za zaključek pa zgolj informacija, da se bo v novem študjskem letu organizacija praktičnega 

izobraževnaja spremenila, predvsem v smislu poenostavitve za podjetja in študente. Več o novostih pa 

preberite kmalu tako na spletni strani kot tudi na oglasnih deskah na šoli. 
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Praktično izobraţevanje v tujini… 

V preteklem študijskem letu se je na praktično izobraževanje v tujino odpravilo 25 naših študentov. 

Destinacija z največjim številom študentov je letos bila Španija. Tja se je odpravilo kar 10 študentk in 1 

študent. Vsi so opravljali praktično izobraževanje na prečudovitem otoku Menorka, v treh različnih 

gostinsko turističnih podjetjih. Visokim poletnim temperaturam so se hitro privadili in kljub obilici dela 

jim ni zmanjkalo časa tudi za zabavo.  Zanimive izkušnje so doživeli tudi študentje, ki so to poletje delali 

praktično izobraževanje v Londonu. Utrip velemesta in turistični ogled londonskih znamenitosti jim bo 

zagotovo ostal v spominu. Precej podobno izkušnjo velemesta so doživeli tudi Erasmus študentje, ki so 

bili na delu v Berlinu. Kljub napornemu delu, so znali izkoristiti proste trenutke tudi za razna berlinska 

doživetja.  Ponosni smo na dejstvo, da sta dva študenta tudi to poletje opravljala praktično 

izobraževanje v Italiji, v restavraciji z Michelinovo zvezdico, pri gospodu Jošku Sirku. Tamkajšnje izkušnje 

imajo zagotovo neprecenljivo vrednost in so pomembne reference za nadaljnjo kariero.  Dve študentki  

sta se preiskusili s svojim delom in znanjem nemškega jezika tudi v Üntere Mühle na Bavarskem, kamor 

naši študentje hodijo na praktično izobraževanje že skoraj deset let. Ena študentka pa se je podala pod 

grške sončne žarke in opravila obvezne ure praktičnega izobraževnaja v Grčiji. 

V novem študijskem letu se nam obetata dve temeljni novosti glede sofinanciranja praktičnega 

izobraževnja v tujini s sredstvi v okviru projekta Erasmus. Poslej bodo do dotacije upravičeni namreč le 

študentje drugih letnikov in to za praktično izobraževanje, ki bo trajalo najmanj 2 meseca in največ 6 

mesecev. Tudi o tem preberite več na spletni strani šole ali poiščite informacije v času uradnih ur v 

mednarodni pisarni. 

Ne glede na to kam študente VSGT Maribor ponese pot, slednji vedno in povsod promovirajo našo 

stroko in našo šolo. Želimo si, da bi kmalu prestopili tudi evropske meje in se uspešno dogovorili za 

začetek izvedbe praktičnih izobraževanj v Dubaju. 

 

Predstavitev in novosti praktičnega 

izobraţevanja v Avstriji, v letu 2011… 
 

V začetku meseca septembra smo se udeležili posebne predstavitve avstrijske regije Dachstein, ki je 

začela s posebnimi aktivnostmi animirati slovenske gostinsko turistične šole, da bi v letu 2011, ko se v 

mesecu maju sprosti blokada in bo tudi s sosednjo Avstrijo omogočen prost pretok delovne sile, lahko 

sodelovali na področju izvedbe praktičnega izobraževanja. 

Smučarsko središče Schladming je že v pripravah na svetovno prvenstvo, ki bo tam potekalo v letu 2013, 

kljub temu pa že to zimsko sezono potrebujejo večje število študentov za delovna mesta kuhar in 

natakar. Za delo prejmejo študentje tudi plačilo in so primerno zavarovani. Več informacij dobite v 

mednarodni pisarni ali preko e-pošte international@vsgt-mb.si. 

mailto:international@vsgt-mb.si
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Aktualno… 

…z zadnje seje Študijske komisije… 

Študijska komisija sporoča študentom starih študijskih programov, da je na seji dne 6.9.2010, soglasno 

sprejela sklep, s katerim se podaljša rok za dokončanje študija po študijskem programu Gostinstvo in 

študijskem programu Turizem. Rok za opravljanje izpitov po starem programu se izteče 30. 9. 2011. Rok 

za diplomiranje po katerem od starih programov pa se izteče 30. 9. 2012.   

Prav tako je v pripravi sprememba Pravilnika o diplomiranju, ki poleg klasične diplomske naloge za 

diplomski izpit predvideva tudi diplomski projekt, ki bo naravnan bolj praktično. Študent bo lahko sam 

izbral ali bo zaključil študij z zagovorom diplomske naloge ali diplomskega projekta. 

 

…iz šolske knjiţnice… 

Šolska knjižnica vam tudi v novem študijskem letu 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. Delovni čas knjižnice v zimskem semestru bo 

prilagojen študijskim aktivnostim, zato aktualne uradne ure preverite na spletni strani šole v rubriki 

»Obvestila«. 
 

Tehnični pregled diplomskih nalog se od 1.10.2010 vrši le dvakrat tedensko in sicer vsak ponedeljek in 

četrtek v času uradnih ur. Ob četrtkih od 12.00 do 14.00 ure pa 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 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«, oziroma v knjižni obliki kot Priročnik, v šolski knjižnici.  

  

 

                              

mailto:knjiznica@vsgt-mb.si
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Obvestila… 
NACIONALNA BORZA DELA V GOSTINSTVU IN 

TURIZMU, Kranjska gora 13.10.2010  

Letošnje leto bo potekala že 3. nacionalna borza dela v gostinstvu in turizmu, ki bo tudi tokrat v okviru 

Gostinsko turističnega zbora v Kranjski gori, 13. oktobra 2010.  Organizira jo Ministrstvo za gospodarstvo 

- Direktorat za turizem s partnerji: Turistično-gostinsko zbornico pri GZS, Obrtno-podjetniško zbornico 

Slovenije, Zavodom RS za zaposlovanje in Slovensko turistično organizacijo. 

Najpomembnejši namen borze je stik ponudbe in povpraševanja po delu v gostinstvu in turizmu, 

predvsem pa želi borza približati zaposlitvene možnosti tudi dijakom in študentom, saj se borze 

udeležujejo podjetja, ki imajo aktualna prosta delovna mesta za področja gostinstva in turizma.  

Naša šola se bo na borzi predstavila s samostojno stojnico, kjer bo promovirala izobraževalne programe 

in programe Akademije kulinarike in turizma. Prav tako pa bodo študentje ob obisku borze in ogledu 

stojnic imeli možnost dogovora za delovno mesto oziroma možnost dogovora za opravljanje praktičnega 

izobraževanja. 

 

KO V ZANZIBARJU ŢE SONCE ZAHAJA…VSGT 

Maribor, 18.10.2010 

Spoštovani študentje, 18. oktobra ste vabljeni, da se udeležite razgovora za delovno mesto, katerega 

bomo na šoli ekskluzivno izvedli z lastnico hotela in dopustniškega resorta NEXT PARADISE na Zanzibarju. 

Več informacij o destianciji najdete na: www.zanzibar.it, kjer lahko med drugim opazite tudi to 

fotografijo. 

Išče se študent ali študentka, ki se zna tekoče sporazumevati v angleškem jeziku, zaželjeno pa je tudi 

znanje italijanščine, vendar slednje ni pogoj. Biti mora odgovorna in natančna oseba, ki bo sposobna 

opravljati delo pomočnika vodje hotela, s poudarkom na nadzorovanju operativnega dela. Izbranemu 

študentu ali diplomantu VSGT Maribor se poleg plačila ponujata tudi stanovanje in prehrana. Zažejeno 

je, da se na razgovor prijavijo le resni kandidati, ki naj pošljejo svoje življenjepise na international@vsgt-

mb.si do petka, 15.10.2010. Razgovori bodo potekali delno tudi v slovenskem jeziku, saj je lastnica 

hotela Slovenka.  

Ne pozabite… 
 

http://www.zanzibar.it/
mailto:international@vsgt-mb.si
mailto:international@vsgt-mb.si
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Vse informacije, ki so povezane s študijem ali z 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. 

Preberite in upoštevajte tudi KODEKS OBNAŠANJA na VSGT Maribor in tudi s tem naredite pomemben 

korak k oblikovanju lastne profesionalne podobe. 

 

Konec… 
Rdeča nit tokratne številke je Ambasador gostoljubja 2010 ter aktivnosti povezane z njegovo 
razglasitvijo. Verjamem, da je to dobra spodbuda vsem, ki ste v naše predavalnice letos stopili prvič in 
tudi vsem tistim, s katerimi smo še pri študiju srečevali že preteklo študijsko leto. Prav za vsakogar, ki se 
potrudi, je lahko prostor na vrhu in morda boste naslov prihodnje leto osvojili prav vi ! Tudi zato v reviji 
namenjamo prostor predstavitvi naših projektov, razvojnim aktivnostim in drugim zanimivostim, ki se 
dogajajo skozi študijsko leto. Izberite med njimi, dodajte svoje ideje za nove aktivnosti in izstopite iz 
povprečja. Vaših idej o razvoju vsebine, zanimivih prispevkov ali kakršnegakoli drugačnega sodelovanja, 
ki bi lahko popestril naše glasilo, bomo veseli tudi v uredništvu. Pridite, povejte, pripravite, pokažite…in 
se oglasite v šolski knjižnici. 

Sicer pa, veselo na delo! Novo študijsko leto nas čaka, da se spoznamo ali utrdimo naša poznanstva, 

okrepimo sodelovanje, popestrimo življenjepise z novimi zmagami ter dodamo spominom nove, smešne, 

zanimive in poučne anekdote. Pustimo znanju prosto pot, učimo se drug od drugega ter rastimo 

skupaj…kasneje vas bo, kot je zapisano v uvodu, učilo delo samo. In tam, »nekje vmes«, kot je rekla 

nominiranka Barbara, boste ugotovili, da to še kako drži ! 

 

Andreja ALIČ, urednica 

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

