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ŽELITE OBJAVITI SVOJ PRISPEVEK V ŠOLSKEM ČASOPISU?
SEVEDA!
Bi želeli sporočiti svojim kolegom, kaj se je zanimivega
zgodilo, kaj ste novega videli, okusili, spoznali, kaj vas je pre-
senetilo ali razveselilo? Med predavanji, prakso, na ekskur-
ziji, v prostem času? Želite obvestiti druge, kdaj in kaj se bo
zanimivega dogajalo v prihodnje? Napišite, fotografirajte.
Veseli bomo vsakega zapisa in fotografije. 
Prispevke pošljite po elektronski pošti (v Wordu) na naslov:
knjiznica@vsgt-mb.si. Uredništvo si pridržuje pravico do kraj-
šanja prispevkov (zaželena dolžina je do 2500 znakov). Fo-
tografije naj bodo posebej priložene in v digitalni obliki (.tif,
.jpg ipd.)
Sedaj pa brž k računalniku in nam pišite! Fotografirajte!

Naslovnica: Razglednice študentov na
praksiv tujini 
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»Srečno novo»Srečno novo
leto!” ...leto!” ...

... se zdi sicer vsaj tri mesece prezgodnje voščilo, a že stare
kulture so različne začetke obeleževale in pospremljale s poseb-
nimi rituali in to se je v človeškem rodu ohranilo. Najbrž je
človeku v naravi, da se na poseben način in z nejasnimi občutki
loti novih stvari ...

Eden od takšnih začetkov je gotovo prvi šolski - študijski dan,
potem ko se končajo počitnice in ste spet postavljeni v
izhodiščno točko, samo na naslednji težavnostni stopnji. Kot
nekakšno Novo leto (ko imamo velika pričakovanja in mnoge
obljube sebi in drugim). 

Tokratna številka našega časopisa je tudi nastala kot sestavni
del dobrodošlice novim in starim študentom. Seznanja vas s
prvimi pomembnejšimi informacijami, ki vam bodo prav gotovo
koristile, med njimi pa so tudi strani z bolj sproščenim branjem,
ki  vas kličejo, da še sami najdete kaj zanimivega zase. 

Dejavnosti, ki se čez vse leto dogajajo na šoli in izven nje, 
študente spodbujajo, da razvijate strokovno in osebnostno plat
in ob tem doživljate uspehe svojega napredka. Ena od teh
možnosti, kjer lahko zbirate praktične izkušnje in znanje, je na
primer tudi sodelovanje pri pripravi šolskega časopisa ... 

No, tisti, ki boste lahko tudi nekatere tihe, sebi dane obljube na
koncu študijskega leta odkljukali, boste imeli že napisano svojo
zgodbo z zgornjim naslovom.  

Gordana Banjanin
urednica

uvodnik
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Študijski koledar 2009/10
aktualno

1. 10. 2009 Začetek predavanj –  zimski semester
5. 10. 2009 Ogled VINDEL – Festival vina in delikates v Mariboru (OGD in HOK)
20. – 22. 10. 2009 Gostinsko turistični zbor v Mariboru (2. letnik)
30. 10. 2009 Rok za oddajo Vlog za priznanje izpitov
31. 10. in 1. 11. 2009 Dan reformacije in Dan spomina na mrtve
7. 11. 2009 Strokovna ekskurzija Maribor - Pohorje (študenti predmeta DTD)
17. – 22. 11. 2009 Konferenca in tekmovanje AEHT Dubrovnik,Hrvaška (tekmovalci)
24. 11. 2009 Poslovni stik (1. letnik)
Jesen, zima 2009/10 Sistematski zdravniški pregledi študentov
23. 12. 2009 – 17. 1. 2010 Obdobje praktičnega usposabljanja (2. letnik)
25. 12. 2009 Božič – prost dan
26. 12. 2009 Dan samostojnosti in enotnosti
28. – 31. 12. 2009 Novoletne počitnice
1. 1. – 2. 1. 2010 Novo leto
15. 1. 2010 Konec zimskega semestra
18. 1. –  31. 1. 2010 Zimsko izpitno obdobje
21. 1. 2010 Strokovna ekskurzija na sejem Turizem in prosti čas, Ljubljana (2. letnik)
1. 2. 2010 Začetek poletnega semestra
8. 2. 2010 Slovenski kulturni praznik – prost dan
1. - 3. 3. in 5. 3. 2010 Terenske vaje po Mariboru (študenti predmetov PHT in PPO)
11. – 14. 3. 2010 Strokovna ekskurzija – ITB Berlin (2. letnik)
18. 3. /30. 3. 2010 Strokovna ekskurzija v Avstrijo (študenti predmetov PHT in PPO)
April 2010 Terenske vaje (študenti predmeta TGK)
April 2010 Tekmovanje Georges Baptiste Cup 2010 Poznan Poljska (tekmovalci)
5. 4. 2010 Velikonočni ponedeljek – prost dan
26. 4. – 2. 5. 2010 Prvomajske počitnice
27. 4. 2010 Dan upora proti okupatorju – prost dan
6./ 7. 5. 2010 Enodnevna strokovna ekskurzija po Sloveniji (Osnove gostinstva in 

Kulinarične in strežne veščine)
17. 5. 2010 Konec poletnega semestra
17. 5. –  2. 7. 2010 Poletno izpitno obdobje
1. 6. –  31. 8. 2010 Obdobje praktičnega usposabljanja 
23. 8. –  24. 9. 2010 Jesensko izpitno obdobje
15. 10. 2009 – 2. 7. 2010 Zagovori diplomskih nalog
30. 9. 2010 Konec študijskega leta

Direktorica mag. Helena Cvikl: "Ob začetku študijskega leta namenjam teh nekaj besed tako novim
študentom v popotnico,  stare študente pa spodbujam, da vztrajate na svoji poti: še naprej se zavze-
mamo za kakovostno šolo, saj se zavedamo, da ste jo zato tudi izbrali izmed vseh drugih in vam želim,
da izkoristite čim več možnosti, ki jih ponujamo … Zato tudi ustanavljamo MIC, ki bo zelo pomembna
dopolnitev in izboljšava, saj gre za organizacijsko boljšo povezanost z gospodarstvom, ker se zavedamo
velikega pomena, ki ga ima ta vez med našo šolo in podjetji ter ustanovami. Tudi zato iščemo rešitev
za nove prostore in upamo, da jih bo vaša generacija tudi doživela …"
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Lepo je biti ... gostinec!

Verjamem, da je vsem dobro poznan pregovor
»Več znaš, več veljaš«. Kot v vseh drugih strokah
je tudi v gostinstvu lahko ta pregovor dobro vodilo
do uspeha. Znanje pa je le ena od mnogih vrlin, ki
so potrebne, da je gostinec uspešen tako v poslo-
vanju z gosti kot v poslovanju s svojimi zaposlen-
imi. Uspešen bo le, če bo pravilno ravnal na obeh
straneh. Kajti zadovoljstvo ene strani vpliva na
drugo in obratno. Zato je strokovna usposobljenost
že skoraj nujna v današnjem svetu kulinarike.

In kje dobiti vso to znanje ter izkušnje? Lahko
pričnete samostojno iskati izkušnje z delom in se
učite na lastnih napakah, kar pa je lahko zelo za-
mudno ter dolgotrajno. Bolj izvirna pot pa je, če
se odločite za spoznavanje gostinstva na primer na
naši šoli.

Tukaj bo vaš študij potekal pod vodstvom
strokovno usposobljenih mentorjev, ki so podko-
vani z obilo teoretičnega in praktičnega znanja z
različnih področij gostinstva. S tem se možnosti za
pridobivanje znanja še ne končajo. Šola namreč
sodeluje z mnogimi gostinskimi obrati po vsej
Sloveniji ter z mnogimi svetovnimi gostinsko-turis-
tičnimi organizacijami. Tako imajo študentje veliko
možnosti za sodelovanje na številnih tekmovanjih
tudi na najbolj prestižni ravni, odprte pa so jim tudi
priložnosti za opravljanje prakse v mnogih vrhun-
skih restavracijah tako doma kot v tujini. 

tekmovanja

Andrej Hribernik, študent 2. letnika 

Od tekmovanj in delovne prakse je le majhen
korak do zagotovljenega delovnega mesta. V teh
krogih se vedno najdejo mnogi gostinci in hotelirji,
ki iščejo nadarjene in sposobne kadre. Vse, kar
mora študent narediti, je, da pokaže svoje sposob-
nosti ter seveda veliko zanimanja in volje do dela.
Poznam veliko kolegov, ki so prav na ta način prišli
do želenih delovnih mest in izpolnitve svojih ciljev.

Tudi sam spoznavam, da se vrata kar sama odpi-
rajo, ko se odločim narediti naslednji korak. Tako
sem v lanskem letu že imel priložnost spoznavati
pristne okuse daljnega Vzhoda, ko sem se uvrstil
naprestižno mednarodno tekmovanje v strežbi.
Samo pokazati sem moral svoj interes in svoje
sposobnosti, nato pa vložiti ves svoj trud, da sem
se čim bolje odrezal. Verjamem, da nam šola nudi
dovolj tudi takšnih možnosti, ki jih sicer ne bi nikjer
drugje pridobili.  

Uspešno sem zaključil prvi letnik šole. Če
pogledam malo nazaj, lahko vidim očitno razliko v
svojem osebnem razvoju. Ne samo, da sem prido-
bil veliko izkušenj in znanja, pač pa tudi veliko ko-
munikacijskih vrlin in samozavesti. Prvo leto je bilo
torej zelo uspešno. Le kaj vse me še čaka v nasled-
njem?
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tekmovanja

Letos se je mednarodno tekmovanje v strežbi za Georges Baptiste Cup prvič odvijalo na azijskih tleh,
in sicer v Vietnamu. Organizatorji so se odločili za mesto Hue. Država nam je najbrž najbolj poznana
po siloviti vojni iz druge polovice prejšnjega stoletja. Čeprav je od takrat minilo le nekaj desetletij, si
je država neverjetno opomogla. Vietnam krasijo slikovite pokrajine s čudovito paleto rastlin in živali. V
mestih se odvija pester prometni vrvež, v katerem prevladujejo motorna kolesa, saj so le-ta najhitre-
jši način prevoza. Na vsakem koraku skozi mesto te spremljajo prijazni ljudje, a žal ti vsak drugi želi
prodati nekaj, kar ti je ponudilo že deset drugih v prejšnji ulici. Nikakor pa ni možno iti mimo neštetih
majhnih uličnih restavracij, kjer vedno ponujajo izvrstne jedi. Te so polne okusne zelenjave, mesa,
morskih sadežev in sadja. Če ste malo bolj ekstremen jedec, vam ponudijo tudi hrustljavo zapečene-
ga psa. Vsekakor pa si je vredno privoščiti njihovo obliko goveje juhe z rezanci imenovano Po. To sem
si seveda tudi privoščil in bila je izvrstna. Postregla mi jo je prijazna starejša ženica, ki je jed ponujala
kar v majhni kuhinji sredi ulice. Najbrž že veste: za uživanje v kulinariki ni vedno potrebno zaiti v
restavracijo. Nemalokrat je možno na ulici srečati koga, ki ponuja kakšno dobroto.  

Na dan prihoda smo tekmovalci in mentorji posameznih držav v znak dobrodošlice posadili drevo.
Sledil je ogled znamenitosti mesta Hue. Tako smo obiskali kraljevo palačo, sinagogo in kraljevo grob-
nico. Dan pred tekmovanjem pa smo si vsi tekmovalci lahko ogledali kraj tekmovanja ter se seznanili
s pravili in potekom posameznih disciplin. 

Zgodaj zjutraj naslednji dan se je pričelo tekmovanje, ki so ga slavnostno odprli z udarci gonga in
govori državnih uradnikov ter organizatorjev. Tekmovanje je potekalo v prostorih razkošnega hotela.
Prva preizkušnja je bil pisni test. Vprašanja so zajemala različna področja gostinstva in so bila izbrana
naključno. V preostale discipline smo bili tekmovalci razporejeni sistematično, tako da je vsako disci-
plino opravljal po en tekmovalec, ki je po končani preizkušnji pristopil k naslednji disciplini. Vsaka od
njih je bila časovno omejena na 15 minut, medtem ko so tekmovalci profesionalci imeli le 10 minut
časa. Vsako nalogo je ocenjevala strokovna komisija, ki je bila sestavljena iz več strokovnjakov s po-
dročja gostinstva. Cilj je bil nalogo opraviti čim bolj strokovno in pri tem animirati goste, v tem
primeru komisijo. Ocenjevali so strokovno znanje, urejenost, način dela, predvsem pa prijazen ter
nasmejan nastop. 

Po končanih preizkusih smo vsi napeto pričakovali rezultate, ki so jih razglasili šele naslednji večer.
Ves ta čas sem v mislih premleval minulo dogajanje na tekmovanju. Neprestano sem razmišljal o tem,
kako sem se odrezal, kaj bi lahko izpeljal lepše, kje bi se lahko odzval boljše. Na večer naslednjega
dne je napočil trenutek resnice. Uvrstil sem se na šesto mesto, zlato oziroma zmagovalni servirni voz-
iček pa je domov odnesel kolega iz Kanade. 

Zelo sem vesel svojega dosežka. Res je, da nisem stal na stopničkah, ampak štejem si v veliko čast,
da sem dobil priložnost za udeležbo na tem prestižnem tekmovanju. Posebej pa sem vesel zaradi
novo pridobljenih izkušenj in znanj, za katera verjamem, da mi bodo koristila v življenju.

Zahvaljujem se šoli, da mi je omogočila udeležbo na Georges Baptiste Cupu 2009. Hvala mentorju
gospodu Gorazdu Haliču, ki me je ves čas priprav na tekmovanje spremljal, vodil ter mi podajal
strokovno znanje. Hvala predavateljici gospe Mojci Polak, ki je srbela za kuhinjsko podporo med
pripravami na tekmovanje.  Zahvaljujem se tudi vsem svojim sošolcem ter staršem za spodbudo. 

Iskrena hvala vsem!

GEORGES BAPTISTE CUP
Andrej Hribernik, študent 2. letnika 
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tekmovanja

Mojca Polak, predavateljica in mentorica

Letošnji 56. Gostinsko-turistični zbor, osrednja prireditev, ki združuje gostinsko-
turistične delavce, stroko, pa tudi različne institucije in proizvajalce, bo potekal v
Mariboru pod Pohorjem od 20. do 22. oktobra.

Tekmovanja, ki v tem okviru že tradicionalno potekajo, se bo letos udeležilo osem naših štu-
dentov. 

Pri tekmovalni disciplini o turizmu se bodo pomerili v poznavanju naslednjih vsebin:
- Izračun cene počitniškega aranžmaja (na osnovi kataloga TA in v  omejenem času)
- Prepoznavanje Slovenije (na osnovi prikazanih fotografij prepoznati kraj in navesti značilnosti)
- Slovenska kulinarika (prikazano jed imenovati in našteti osnovne sestavine)
- Turistična prepoznavnost držav Evrope (na osnovi fotografij ugotoviti državo in našteti pre-
poznavnost)
- Trajnostni turizem (iz opisa določenih svetovnih znamenitosti ugotoviti, kaj je in kje se nahaja)
- Naravni park Terme 3000 (na osnovi slik prepoznati objekt oziroma dejavnost) 

Tekmovali bodo tudi v strežnih in kuharskih disciplinah, in sicer:

- Priprava kave (kjer je razen spretnega kuhanja kapučina in espresa potrebno pripraviti tudi
lastno kavno kreacijo)
- Mešanje koktajlov (kjer je ob dobrem poznavanju klasičnih koktajlov zaželeno promovirati tudi
lastno domišljijo pri avtorskem koktajlu)
- Priprava jedi pred gosti (ki zahteva strokovno demonstriranje strežnih disciplin s pripravo treh
jedi)
- Kuhanje jedi v kotličku (strokovno komisijo je potrebno očarati z najbolj okusnim pohorskim
piskrom)

Organizatorji v okviru napovedanega programa napovedujejo več novosti, ki naj bi razgibale in-
teres obiskovalcev in povečale obseg zainteresirane javnosti. To naj bi koristilo promociji stroke
in številnih poklicev, ki jih gostinsko-turistična panoga ponuja. Letos imajo v ta namen pripravl-
jen tudi svoj elektronski portal za vnaprejšnje in sprotno obveščanje o dogajanju na
http://gtzslovenije.gzs.si, kjer lahko preberete 
več oziroma se dogodka tudi sami udeležite.

Šola bo za vse študente drugih letnikov orga-
nizirala ogled dogajanj na prizorišču.
Natančnejše informacije o tem bodo 
objavljene oktobra.

PRIPRAVE NA GTZ 2009
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obveščamoobveščamo

●  

KODEKS 
OBNAŠANJA IN OBLAČENJA

Zadovoljstvo gosta je temelj našega poslanstva. Za čim uspešnejšo komunikacijo z ljudmi, ki nas
vsakodnevno obkrožajo, je potrebno vedenju in urejenosti namenjati posebno pozornost. V šoli si
prizadevamo, da bi se študenti široko strokovno usposobili na vseh področjih, zato dajemo velik
poudarek tudi razvijanju in utrjevanju profesionalne osebnosti in medsebojnih odnosov. Pri tem
nam je osnovno vodilo naš Kodeks obnašanja in oblačenja. Z zglednim vedenjem in obnašanjem

boste pokazali svojo zrelost in predanost poklicu, ki si ga želite pridobiti in opravljati.

OSEBNI VIDEZ IN UREJENOST
PRVI VTIS je odločilen. Obleka, pričeska, nakit, kozmetika, moška brada, dišave in splošna

higiena naj vselej dajejo vtis urejenosti. Vendar ne pretiravajmo z eleganco in vpadljivostjo. Naš
nastop in videz ne smeta biti agresivna, temveč primerna delu, ki ga opravljamo. Profesionalen

videz in vedenje si ljudje zapomnijo. 

DELOVNA IN PREDSTAVITVENA OBLEKA (uniforma) zagotavljata prijetno, varno in higienično
delo v gostinstvu in turizmu, ugodno vplivata na počutje zaposlenih ter zaokrožujeta celotno

podobo podjetja. 
Na šoli je predpisano nošenje predstavitvene in delovne obleke, in sicer: predstavitvena obleka je
obvezna za predavanja, praktične vaje, projektne naloge, za praktično izobraževanje v podjetjih,
na vseh strokovnih ekskurzijah, pri pisnih in ustnih izpitih, na predstavitvah seminarskih nalog in

pri zagovorih diplomskih del ter pri vseh drugih predstavitvah šole navzven. Pri predmetih
kuharstva pa lahko študenti vstopijo v kuhinjo le v popolni kuharski opremi (obvezna delovna

obleka).

Šola organizira nakup predstavitvene in delovne obleke (po meri študentov, kril študentkam ni
dovoljeno krajšati).

KO SE SREČAMO
POZDRAV pomeni prvi stik s človekom, pozdravljanje naj bo diskretno in ne preglasno. Začne se

naj vedno s prijaznim nasmehom in pogledom v oči osebi, ki ji je pozdrav namenjen.
ROKOVANJE mora biti prisrčno in izraža naj spoštovanje. Stisk roke ne sme biti ne mlahav in ne

premočan. Bonton predpisuje, da prva ponudi roko vedno oseba, ki je starejša ali ima višji
položaj. Prva lahko ponudi roko tudi ženska. Izogibajmo se rokovanju preko mize.

PREDSTAVLJANJE naj bo prijazno, ime in priimek pa izgovorjena razločno. Ko predstavljamo
druge, je v navadi, da moški vedno najprej predstavi žensko. V poslovnem svetu veljajo pravila
poslovnega bontona in zato obstajajo izjeme. Kadar imata osebi enak položaj, predstavljamo

mlajšo osebo starejši.

NAGOVOR SOŠOLKE, SOŠOLCA bo najprimernejši z uporabo besed: kolegica, kolega, kadar
sošolke ali sošolca osebno ne poznamo. 

NAGOVOR ZAPOSLENIH NA ŠOLI naj se začne z besedo gospa oz. gospod, dodamo pa še
poimenovanje direktor/direktorica, predavatelj/predavateljica, laborant/ laborantka. Če imajo

nagovorjeni tudi akademski naslov, je prav, da to omenimo (npr. magister/magistra, doktor/dok-
torica).
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obveščamoobveščamo

●

MEDSEBOJNI ODNOSI
SPOŠTOVANJE IN SODELOVANJE sta osnova za doseganje osebnih in skupnih ciljev, zato naj bosta
vljudnost in uvidevnost do vseh oseb, ne glede na njihov spol, starost ali položaj, naše vodilo v vseh

situacijah.

POGOVARJANJE je osnova sodelovanja, zato svoja mnenja vedno izmenjujmo in usklajujmo kulturno
in spoštljivo. Ko drugi govorijo, zbrano poslušajmo in ne skačimo v besedo. Tudi sami govorimo

jasno, umirjeno, naravno, sproščeno, brez agresivnosti in nikoli preglasno. Ne dovoljujmo, da bi se
nestrinjanje sprevrglo v prepir, prepir pa v spor. Zato naj nam bo tuje izzivanje, sarkastično odgovar-

janje, zmerjanje, psovke, prostaške, grobe besede, prepiri, kričanje, pretepi ipd. Prevladujejo naj
besede: prosim, izvolite, hvala, oprostite. 

URESNIČEVANJE DOGOVOROV je pogoj za dobro sodelovanje. Dosledno izpolnjujmo dogovorjene
obveznosti in svoje obljube. Kadarkoli nečesa resnično ne moremo opraviti tako ali takrat, kot smo

se dogovorili, se vedno pravočasno opravičimo in pojasnimo svoje razloge. Z nedejavnostjo, izmikan-
jem, prelaganjem in navajanjem izgovorov škodimo sami sebi, saj si bodo drugi o nas ustvarili nega-

tivno mnenje.

Pri PISNEM SPOROČANJU (seminarske in druge naloge, pisni izpiti in podobno) moramo biti pozorni
na pravopisna pravila. Za pisanje prošenj in drugih javnih sporočil uporabljajmo kakovosten papir,
oblikujemo z računalnikom, besedilo naj bo skrbno sestavljeno. Preden besedilo oddamo, ga še

enkrat pozorno preberemo.

ŠOLSKI RED
PRIHAJANJE K PREDAVANJEM naj bo pravočasno, in to vsaj 10 minut pred pričetkom. Dokler traja
predavanje, prostora ne zapuščamo. V času predavanj niso dovoljeni obiski prijateljev, znancev ali

sorodnikov. Prostore, ki niso namenjeni našim dejavnostim, zapuščamo v najkrajšem možnem času.

Med pogovorom, ob delu in med študijskimi obveznostmi NE ŽVEČIMO, ker s tem izražamo ne-
spoštljiv odnos do osebe, s katero se pogovarjamo, jo poslušamo oziroma z njo delamo. Sicer pa

žvečilno gumo odvržemo v koš in ne na tla, nikakor je nikamor ne lepimo.
Skrbimo za ŠOLSKI INVENTAR, torej pohištvo in avdio-vizualno opremo, in ga ne uničujemo.  

NAJDENE PREDMETE najditelji oddajo v referat za študente.

Za OSEBNA OBVESTILA, PLAKATE in podobne informacije je možno uporabiti oglasno desko v 
študentskem kotičku.

EKOLOŠKO ozaveščen posameznik skrbi za čistočo povsod, poišče koš za smeti, ne umaže sten s
prislanjanjem, toaletne prostore zapušča čiste, varčuje z elektriko, ko ugaša nepotrebno razsvetljavo.

STROGO PREPOVEDANO je:
KAJENJE v prostorih šole in pred njo ter odmetavanje ogorkov na tla, zelenico in druga neprimerna

mesta;uporabljati MOBILNE TELEFONE v prostorih šole;
UŽIVANJE HRANE IN PIJAČ v predavalnicah in drugih prostorih šole, ki temu niso namenjeni;

ŽVIŽGANJE, KRIČANJE, IGRANJE KART, ZASEBNO TRGOVANJE, UPORABA ZVOČNIH APARATOV!

V primeru kršitve določil bo šola prisiljena ukrepati, v primeru škode, povzročene namerno ali iz 
velike malomarnosti, pa od povzročitelja zahtevati povračilo.
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SPREJETI UKREPI GLEDE PANDEMSKE GRIPE

Pandemos – pandere pomeni razprostranjen, razširjen.
To leto je pred nami nov izziv in tokrat se prvič soočamo s pandemsko gripo. Varnostni ukrepi
so vsekakor zelo pomembni, ne le za študente, tudi za zaposlene.  Na VSGT smo skladno z
navodili Ministrstva za šolstvo in šport RS poskrbeli za ukrepe glede obveščanja in prav tako za
ukrepe glede preprečitve širjenja.  
Na instituciji smo poleg priprave posebnega prostora, namenjenega za zadrževanje zbolele
osebe, poskrbeli tudi za informiranost in obesili plakate ob umivalnikih in po učilnicah. Prav tako
smo priskrbeli zaščitne maske in razkužila.
Poseben poudarek bomo namenili razkuževanju ograje glavnega in stranskega stopnišča, vseh
kljuk in tipkovnic računalnikov na hodnikih, namenjenih širši uporabi. 
želeli bi poudariti, da je zelo pomembno, da ukrepe odgovorno izvaja vsak študent in zaposleni,
vzgojno izobraževalni zavod pa zagotavlja pogoje za to.

V nadaljevanju še nekaj temeljnih podatkov o virusu in gripi.

Pandemska gripa je akutna okužba dihal in je podobna običajni sezonski gripi;
- povzroča jo virus influence A (H1N1)v, s katerim se do sedaj še nismo srečali, zato v kratkem
času lahko zboli veliko število ljudi;
- prenaša se s kužnimi kapljicami, s tesnim stikom z obolelimi ter s posrednim stikom prek
okuženih površin in predmetov;
- o prvih primerih so poročali na ameriškem kontinentu v začetku 2009, zdaj je razširjena po
vsem svetu; okužba se je razširila na več celin.

VIRUS INFLUENCE A (H1N1) - Preživi lahko kratek čas na:
- trdnih površinah (plastika, kovina) 24 - 48 ur 
- mehkih površinah (blago, papir, tkanina) 8 - 12 ur
- rokah - zelo kratek čas (v tem času pa lahko virus z rokami voči, nos ali usta vnesemo v telo) 

POT ŠIRJENJA 
- na enak način kot običajna sezonska gripa - s kužnimi kapljicami, ki jih izločajo oboleli:
- nastajajo pri kašljanju, kihanju, govorjenju
- z neposrednim tesnim stikom (do 1 m) z obolelim (npr. poljubljanje, objemanje)
- s posrednim stikom prek okuženih površin in predmetov (kljuke, telefonske slušalke, tipkovnice,
souporaba jedilnega pribora, kozarcev …)

VSTOP VIRUSA - neposredno in posredno (roke) na sluznice dihal in očesnih veznic
INKUBACIJSKA DOBA (čas od okužbe do pojava znakov bolezni): 1-7 dni, v povprečju 2-3 dni

KUŽNOST- bolnik je najbolj kužen na začetku bolezni. Kužnost se s trajanjem bolezni zmanjšuje
in po sedmih dneh praviloma preneha. Mlajši otroci in imunsko oslabljeni ljudje so kužni neko-
liko dlje.

mag. Nataša Artič, , organizatorica praktičnega izobraževanja 
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ZNAKI PANDEMSKE GRIPE
- mrazenje, povišana telesna temperatura;
- glavobol, utrujenost; 
- suh kašelj, bolečine v žrelu;
- zamašen nos ali izcedek iz nosu;
- bolečine v mišicah in kosteh; 
- bruhanje, driska. 

Večina obolelih si brez posebnega zdravljenja opomore v tednu dni. Težji potek bolezni:  pljučnica,
odpoved dihanja, lahko tudi smrt. Poslabšanje osnovne, kronične bolezni. 

ZNAKI POSLABŠANJA-ODRASLI
- dihajo s težavo, jih duši, imajo hude bolečine v prsih
- ustnice postanejo modre ali vijolične
-  izkašljujejo gnoj ali krvavo sluz
- na vodo hodijo redkeje, urina je malo in je temne barve
- postanejo omotični, počasni, zaspani, zmedeni, na vprašanja zmedeno odgovarjajo

ZNAKI POSLABŠANJA-OTROCI
- težko, hitro in neredno dihajo
- sliši se piskanje pri dihanju
- imajo modro ali vijolično obarvane ustnice
- imajo telesno temperaturo več kot 39ºC
- pogosto bruhajo 
- opazni so znaki izsušitve: omotičnost, redko uriniranje, malo urina, so zmedeni, zaspani, neodzivni

NAPOTKI UKREPOV NA DOMU
- ostanemo doma, počivamo, uživamo zadosti tekočine
- po potrebi jemljemo zdravila za znižanje previsoke telesne temperature
- zdravila za preprečevanje kašlja lahko zmanjšajo nadležen, suh kašelj
- kapljice za nos ob nahodu bodo olajšale dihanje in izboljšale počutje 
- posebno pozorni naj bodo tisti, ki imajo sladkorno bolezen, astmo, kronični obstruktivni bronhitis,
bolezni srca in ožilja ter nosečnice, ki naj se ob prvih bolezenskih znakih nemudoma posvetujejo s 
svojim zdravnikom

- v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja se takoj posvetujemo z izbranim zdravnikom. 
- pred tesnim stikom z bolnikom (bližje kot 1 meter), si nadenemo kirurško masko 
- po uporabi masko na pravilen način snamemo:
- primemo za trakce, ne za del, ki pokriva usta in nos
- odvržemo v vnaprej pripravljeno plastično vrečo
- umijemo si roke z vodo in milom 
- bolnik naj si nadene masko, če uporablja  skupne bivalne prostore ali če se zadržuje v bližini drugih ljudi
- posteljnine, jedilni pribor in posode, ki jih bolnik uporablja, peremo z običajnimi gospodinjskimi 
detergenti

- pogosto si umivamo roke

SVETUJEMO VAM, DA NA VSEH POTOVANJIH UPOŠTEVATE NASLEDNJA PRIPOROČILA: 
- pred odhodom preučite podatke, ki so dostopni na spletnih straneh Inštituta za varovanje zdravja Re-
publike Slovenije (http://www.ivz.si), Svetovne zdravstvene organizacije (http://www.who.int/en/) in
Evropskega centra za nadzor nad boleznimi (http://ecdc.europa.eu/);
- pogosto si umivajte roke z vodo in milom ali razkužite z alkoholnim robčkom;
- izogibajte se mest, na katerih se zbira veliko ljudi;
- izogibajte se bolnim ljudem;
- upoštevajte navodila lokalnih zdravstvenih oblasti;
- posvetujte se z zdravnikom v državi bivanja/potovanja, če zbolite z vročino in znaki okužbe dihal.
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Svetujemo vam, da PRVIH SEDEM DNI po vrnitvi z območja, na katerem so se že pojavili primeri okužb
z novim virusom gripe, pozorno spremljate svoje zdravstveno stanje. Ob pojavu slabega počutja, vročine,
prehladnih znakov, bolečin v žrelu, kašlja in bolečin v mišicah pokličite svojega zdravnika po telefonu in
se z njim posvetujte.

ČE ZBOLITE, POSKRBITE, DA NE BOSTE PRENESLI OKUŽBE NA SVOJE BLIŽNJE:
- ostanite doma;
- pogosto si umivajte roke z vodo in milom - roke si umijte vsakič, ko jih ob kihanju, kašljanju ali 
smrkanju onesnažite z izločki dihal;

- ob kihanju, smrkanju in kašljanju si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom, ki ga po uporabi odvržete
v koš za smeti;

- ne delite jedilnega pribora in kozarcev oz. česar koli, kar je onesnaženo s slino in drugimi izločki dihal,
z drugimi osebami.

NAČRT V PRIMERU  VEČJEGA ŠTEVILA ZBOLELIH ŠTUDENTOV
- ostanete doma
- če zbolite v šoli, obvestite predavatelja in takoj zapustite šolski prostor
- usmerjoi vas v  prostor v mansardnem delu stavbe, ki ima prezračevalni sistem. Prav tako si mora
oboleli nadeti zaščitno masko. Zboleli počaka tam do prihoda osebe, ki ga odpelje domov. Lahko pa
na lastno na odgovornost takoj zapusti šolsko stavbo sam.

- o svoji bolezni in nadaljnjih ukrepih se oboleli  posvetuje z izbranim zdravnikom 
- zboleli za pandemsko gripo se v šolo praviloma vrne po preteku bolezni na osnovi potrdila, da je 
ozdravel, kar izda  izbrani zdravnik 

V primeru večjega števila zbolelih, to je nad 50 % od posamezne skupine, študijske obveznosti odpadejo
in se nadomestjoi  v nadaljevanju študijskega leta do 30. 9. 2010.
Za red in vzdrževanje prostora, namenjenega začasni izolaciji zbolelega v prostorih šole, je odgovoren
hišnik Brane Kermel, v primeru njegove odsotnosti pa predavatelj Gorazd Halič.

OBVESTILO O NOVIH PROSTORIH MEDNARODNE PISARNE IN
PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

Študente obveščamo tudi po tej poti, da so se preselili prostori mednarodne pisarne in praktičnega izo-
braževanja.  Nahajajo se v mansardi šole, na koncu garderobe. Študente vljudno prosimo, da upošte-
vajo najavljene govorilne ure in da v času izven govorilnih ur posredujejo svoja vprašanja izključno
preko elektronske pošte: praksa@vsgt-mb.si.

POVABILO NA INDIVIDUALNE GOVORILNE URE GLEDE 
PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA

Študente, ki so imeli kakršno koli posebno izkušnjo v času opravljanja praktičnega izobraževanja to 
poletje in se s komentarjem niso želeli izpostaviti pred skupino med oddajanjem dokumentacije na
izpitu, vabim, da se oglasijo v času govorilnih ur v novih prostorih za PRI. 
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Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor je nosilec projekta WELLPRO, v sklopu
katerega smo v letošnjem maju obiskali Nemčijo. 
Tokrat je sledil drugi večji mejnik v projektu, to je izobraževanje prvih velneških* svetovalcev
po originalnem nemškem kurikulumu na osnovi nemških učnih gradiv in seveda z nemškimi
predavatelji. 
Novi multiplikatorji bodo v nadaljevanju projekta oblikovali potrebne vsebine in učna gradiva
za izvedbo testnega usposabljanja za velneškega svetovalca  v Sloveniji. Tokrat pa so sami v
vlogi učencev in usvajajo potrebno znanje in kompetence, ki se prvič prenašajo v slovenski
prostor prav s specializirano tematiko za velneške svetovalce.
Usposabljanje multiplikatorjev je potekalo v Mariboru v tednu od 21. do 25. septembra in je
ob zaključku vsebovalo tudi preverjanje znanja. Predavanja so potekala v zelo zanimivem 
vzdušju ob gradivih v nemškem jeziku in so bila podprta z ogromno primeri iz vsakodnevne
prakse velneških centrov.
Kljub zelo obsežnemu urniku nam je uspelo goste popeljati tudi na kratek ogled mariborske
velneške ponudbe, ki so jo so imeli priložnost sami preskusiti. Navdušeni nad Slovenijo in
našo  velneško ponudbo so se poslovili z željo po dolgoročnem uspešnem sodelovanju.

WELLPRO -WELLPRO -
IZOBRAŽEVANJE MULTIPLIKATORJEV IZOBRAŽEVANJE MULTIPLIKATORJEV 

mag. Nataša Artič, , vodja mednarodne pisarne 

Aktivni “odmor” - praktično preverjanje
uspešnosti protistresnih vaj

Foto: Nataša Artič

Predsednik European Wellness 
Institute Claus Arwed Lauprecht

Igranje vlog - velneški svetovalec in gost, 
ob predavateljici Nadine Regel

* Eden od ciljev projekta je tudi skrb za uvajanje strokovnih poimenovanj, ki prihajajo iz mednarodnega okolja,
ternjihovo ustrezno približevanje slovenskemu jeziku 
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Skladno s strategijo razvoja VSGT je šola
v mesecu septembru ustanovila Medpod-
jetniški izobraževalni center gostinstva in
turizma. Medpodjetniški izobraževalni
center (MIC) ocenjujemo kot mejnik pri
razvoju dejavnosti VSGT in korak k temu,
da s skupnimi napori Ministrstva za šol-
stvo in šport, Evropske unije in ostalimi
partnerji oblikujemo center odličnosti v
gostinstvu in turizmu. MIC predstavlja
fleksibilnejši in še bolj v prakso usmerjen
izobraževalni center, kjer se znanja prido-
bivajo na način vseživljenjskega učenja in
napredovanja. Ker sta gostinstvo in turi-
zem dinamični in kreativni gospodarski
panogi, ki zahtevata inovativne in dina-
mične didaktične procese, bomo v MIC-u
razvijali kreativna delovna okolja za spoz-
navanje, nadgrajevanje in razvijanje
storitev v gostinstvu, hotelirstvu in turiz-
mu. MIC prinaša štiri nove trening centre,
v katerih bodo študentje in posamezniki
izpopolnjevali svoja znanja s področja
gostinstva, hotelirstva, turizma, velnesa in
prireditev. 
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MIC VSGT - »Šola ustanavlja 
visokokakovosten trening center 

za gostinstvo in turizem«

mag. Emil Juvan, predavatelj

V sklopu projekta ustanovitve pripravlja-
mo kandidaturo za nepovratna sredstva
Evropskega sklada za regionalni razvoj, s
katerimi želimo zgraditi nov in tehnološko
najbolj kakovosten center znanja za
umetnost gostoljubja.  Nov medpodjet-
niški izobraževalni center bo predvidoma
zgrajen in predan v popolno uporabo leta
2011 in bo ponujal treninge in usposa-
bljanja v Informacijsko-komunikacijskem
centru, Centru za gostinstvo, Potovalnem
centru in Centru dobrega počutja. Centri
bodo sodobno opremljena simulacijska
poslovna okolja, kjer bodo zaposleni v
gospodarstvu, dijaki, študentje in splošna
javnost pridobivali dodatna znanja,
izboljševali tehnike svojega dela,
preizkušali razvoj novih storitev in
poslovnih idej, razvijali inovacije in 
drugače kreativno prispevali k razvoju  z
gostinstvom in turizmom povezanih 
dejavnosti. 

Projekt podpirajo številni domači gospo-
darstveniki s področja turizma, Ministrstvo
za šolstvo in šport RS, Ministrstvo za
gospodarstvo RS, Turistično gostinska
zbornica pri Gospodarski zbornici
Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije, Območna obrtno-podjetniška
zbornica Maribor, Terme Maribor, Terme
Olimija, Hiša Jezeršek in drugi.
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N O V O
BRANJE

Vsakdanja gneča v bližnjem hipermarketu v vaši bližini sicer ne potrjuje
naslova te knjige, a avtor govori o trendih, ki se nam bližajo v prihod-
nosti. Prav na hrano izvajajo vedno večje pritiske za vse nižje cene, pri
tem pa osnovna živila postajajo vse bolj uniformirana. Na eni strani je
milijarda ljudi predebelih in na drugi jih prav toliko strada. To naj bi se
po avtorjevem mnenju v nekaj desetletjih še poglobilo in določene dele
človeške populacije pahniol v še večje težave. Zato ni čudno, da velike
države že nekaj let intenzivno zakupujejo in najemajo rodovitno zemljo
v manj razvitih deželah. Avtor poudarja, da je treba reagirati hitro in us-
tanoviti regio nalne sisteme, ki bi poskrbeli za oskrbovanje s hrano neod-
visno od verig supermarketov.  (Založba Učila, 2009)

Če ne veste, katero mesto bi obiskali, prelistajte knjigo  Time Out: The
World’s Greatest Cities, ki opisuje 75 najlepših mest sveta po izboru
komisije. Posebnost je, da komisija ni gledala zgolj na turistični vidik
mesta, temveč tudi na življenje v mestu in vsakdan ljudi, ki tam živijo.
Na primer: “Čeprav so prebivalci Londona izgubili nekaj svoje pre-
drecesijske samozavesti, je London kulturno še vedno v soju žarome-
tov. Gledališča, ples, umetnost, kulturna dediščina, literatura, glasba,
moda in celo filmska industrija so si prislužili spoštovanje vsega sveta.
Tudi ulični stil in subkulture so v Londonu ustvarjalne in ekscentrične.
Hrano in pijačo, ki bi nedolgo nazaj ne dobila niti ene točke, sedaj
pripravljajo najboljši kuharji na svetu, bogata pa je tudi mednarodna
kuhinja. Zatakne se le pri pogosto nedelujočem transportu, pomanj-
kanju bivališč in nepravičnem izobraževalnem sistemu. Slabo se je
izkazal tudi urbanizem, ki to arhitekturno čudovito mesto uničuje s
slabimi odločitvami o novih zgradbah.” (Založba Time Out, 2009)

Predstavljamo vam nekaj naslovov knjig, ki so se pred kratkim 
pojavile na policah knjigarn. Mogoče bodo pritegnile tudi vašo po-
zornost in celo zbudile radovednost, da katero prelistate ...

»Namen te knjige je navdušiti tiste, ki nimajo nobenega interesa do
hrane«, napoveduje svojo novo knjigo Jamie Oliver.
Pred 60. leti je bilo hrane malo, velik problem je bil podhranjenost. Us-
tanovljeno je bilo Ministrstvo za hrano, ki naj bi ljudi učilo, kako najbolje
izkoristiti hrano, ki je bila na voljo…. pa vse do današnjega časa, ko je
na voljo še preveč hrane v različnih variantah, pa vseeno živimo v svetu
»hitre hrane«, dodatkov in konzervansov.
Proti temu se moramo boriti danes, ko večina ljudi nima pojma o kuhanju
in še manj o pravilni prehrani. Zato se učimo v preteklosti. Vedno bolj nas
zanima kako so kuhale naše stare mame, polnovredno, okusno hrano, ki
jo je mogoče preprosto in hitro pripraviti. Popolnim začetnikom v kuhanju
Jamie obljublja, da bodo lahko pripravili odlične večerje samo nekaj ur
po začetku branja knjige. Z malo znanja in osnovnimi pripomočki se pride
daleč, ta knjiga je samo prvi korak… (Penguin Books, 2008)
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“Španija trga
gate...”

mag. Nataša Artič, , organizatorica 
praktičnega izobraževanja 

Tudi to poletje smo preko Erasmus mo-
bilnosti poslali v tujino kar 23 študentov,
ki so v teku študijskega leta izrazili željo
in bili uspešni na razpisu za Erasmus
dotacijo. Tudi letos je paleta držav,
kamor so odpotovali, zelo pisana, od
Italije, Nemčije, Anglije, Grčije, Irske,
Avstrije, do Madžarske in Španije, ki je
letos povsem nova destinacija in po
sporočilih, ki jih prejemam o s strani 
študentov, se imata oba tam nadvse 
zanimivo. Zgornji naslov dobesedno
povzema  besede Mateja Kramarja. No,
ker sta ob sestavi tega besedila še v
Španiji, vam zagotovo lahko obljubim,
da boste v prihodnji številki izvedeli
natančno, kaj sta mislila s to navedbo
ter seveda, kakšna je bila njuna
izkušnja.  
Nataša in Niki  ter Tjaša in Suzana so bili
vsak po svoje navdušeni nad Nemčijo,
Gregor in Denis nad Italijo, Dean nad
Irsko, Nina, Nejc, Toni, Katja, Barbara in
Suzana nad Anglijo, le glede Grčije smo
imeli letos kar nekaj deljenih mnenj in tri
junake,ki so se odločili predčasno priti
nazaj domov, saj jim nikakor ni odgovar-
jala tamkajšnja prehrana.  
Hvala vsem za razglednice, v nadalje-
vanju kar sami preberite, kako so se
imeli….


