
POSTANITE KREATORJI DOŽIVETIJ V 
GOSTINSTVU IN TURIZMU / VELNESU



GOSTINSTVO 
in 

TURIZEM

Organizator/ka

poslovanja v gostinstvu 

in turizmu

VELNES

Organizator/ka

poslovanja v 

velneški dejavnosti

KAJ ŠTUDIRATI?



ZAKAJ VSGT?



ODLIČNI POGOJI



Praktično izobraževanje v 
Restavraciji 7







PREDAVATELJI IZ PRAKSE



UGLEDNA MREŽA PODJETIJ 
ZA PRAKTIČNO 
IZOBRAŽEVANJE



KAKO POTEKA PRAKTIČNO 
IZOBRAŽEVANJE?

✓Praksa je del študijskega procesa –
posamezna znanja pridobite preko 
prakse

✓V vsakem študijskem letu se opravi 
400 ur prakse

✓Študenti izberejo podjetje iz mreže 
podjetij doma ali v tujini

✓Praksa ni plačana, razen če ima 
podjetje drugačno politiko

✓Na praksi ima vsak študent mentorja

✓Praksa se lahko opravlja vse leto ali v 
poletnih počitnicah – odvisno od 
dogovora s študentom (vendar ne 
sme posegati v urnik)

Več info o praksi: helena.rosker@vsgt.si

mailto:helena.rosker@vsgt.si


30 % naših študentov opravlja
prakso v tujini

Odkar izvajamo Erasmus mobilnosti smo v 
slovenskem prostoru v konkurenci vseh 
univerz in fakultet po mnenju strokovne 
komisije pri nacionalni agenciji CMEPIUS
najuspešnejši,
tako smo prejeli že 3 zlati in 1 srebrno

Jabolko kakovosti za Erasmus + 
mobilnosti študentov v tujino (2008, 
2010, 2012, 2014).
Imamo tudi 4 jabolka kakovosti za 
Leonardo da Vinci projekte.



TEKMOVANJA V TUJINI IN DOMA



POUDAREK NA PRAKTIČNEM ZNANJU



Velneška demonstracijska
učilnica

• KREIRANJE TRENDOV

VELNEŠKA 
UČILNICA 
NA VSGT



Vključevanje igrifikacije v 
študij turizma in 
hotelirstva

DIGITALIZACIJA 
UČNIH METOD



SODOBNA KULINARIČNA 
UČILNICA



KULINARIČNA USTVARJALNICA ZA 
KREIRANJE NOVIH OKUSOV



VEŠČINE ZA VRHUNSKO
KULINARIČNO IZKUŠNJO



KJE IN KAKO BIVAJO ŠTUDENTI VSGT 

• Dijaški domovi
• V primeru prostih kapacitet lahko tudi v študentskih domovih (po 

dogovoru)
• Privatne nastanitve v neposredni bližini šole
• Koriščenje študentskih bonov za prehrano (3 ponudniki v neposredni 

bližini šole)



MOŽNOSTI ZAPOSLITVE

Osebnostne odlike, širina znanja in diploma omogočajo
pridobitev zaposlitve organizatorja poslovanja v:

• malih, srednjih in velikih podjetjih s področja gostinstva in 
turizma (v zasebnih gostiščih, restavracijah, motelih, 
hotelih, zdraviliščih, zabaviščih, turističnih agencijah),

• ustanovah s področja negospodarstva, izobraževalnih, 
zdravstvenih in drugih ustanovah,

• podjetjih, kjer sta gostinstvo ali turizem stranska dejavnost
(letalski, železniški in vodni promet),

• lastnem podjetju.



MARTIN JEZERŠEK, GENERALNI 
DIREKTOR

JEZERŠEK GOSTINSTVO d.o.o.

• Dolgoletna tradicija
družinskega podjetja je že zgodaj
začrtala mojo pot. Želja po 
novem znanju, izpopolnjevanju
in izkušnjah me je vodila na Višjo
strokovno šolo za gostinstvo in 
turizem Maribor, kjer sem
aktivno sodeloval v številnih
projektih, svoje znanje pa 
dokazoval tudi na tekmovanjih. 
Tako sem na prestižnem
mednarodnem tekmovanju v 
strežnih veščinah Coupe Georges 
Baptiste v Madridu (Španija) 
osvojil bronasto medaljo, na 
mednarodnem tekmovanju
Marianne Müller Award za 
najboljšo študentsko nagrado v 
Casablanci (Maroko) pa srebrno
medaljo.

Diplomanti o VSGT



DAGMAR PEČOVNIK, vodja 
marketinga in prodaje

Eurotas Hotels

Diplomanti o VSGT



MAGDALENA PEC, 
HIŠA KRUHA

USTVARJANJE TRENDOV



JERNEJ ZVER, 
ustanovitelj kulinaričnega bloga: 

Jernejkitchen

Diplomanti o VSGT



ANDREJ HRIBERNIK,
DIVE-MASTER

Diplomanti o VSGT



JURIJ ČRNČEC
vodja restavracije JAGLHOF, 

Avstrija

Diplomanti o VSGT



ANDREJA ZRNIČ, 
vodja fitnes centra FIT z 

ANDREJO

Diplomanti o VSGT



JORG ZUPAN, chef
Restavracija Atelje, Ljubljana

Diplomanti o VSGT



BOJAN FIRBAS
domačija FIRBAS

Diplomanti o VSGT



PATRICIJA ŠTEFANIČ
ustanoviteljica blagovne znamke 

CIMETOVO DEKLE

Diplomanti o VSGT



ANA PROTNER
VINSKI MARKETING, HIŠA VINA 

JOANNES

Diplomanti o VSGT



BARBARA KOZEL
Joga inštruktor– Lliola – trening 

z glavo

Diplomanti o VSGT



MEDNARODNE 
AKTIVNOSTI

• PRAKSA V TUJINI

• ŠTUDIJ V TUJINI

• MEDNARODNA 
TEKMOVANJA V 
TUJINI

33 zlatih, 44 srebrnih in 
18 bronastih medalj

• MEDNARODNI 
PROJEKTI

http://www.vsgt-mb.si/index.php?option=com_content&view=article&id=215&Itemid=131


Več kot 1000 
diplomantov VSGT

20 let tradicije

Več kot 1000 diplomantov

Več kot 100 diplomantov z uspešno 
podjetniško zgodbo

Povprečna ocena predavateljev 
je 4,5

Povprečna ocena študija je 4,6



Kaj pridobim s študijem na 
VSGT Maribor?

• Znanje, veščine, kompetence

• Mreža več kot 150 podjetij za PRI in kasnejšo 
zaposlitev

• Udeležba na tekmovanjih

• Eramus mobilnost (praksa, študij)

• Sodelovanje v odmevnejših dogodkih (Lent 
festival, Zlata lisica, Boršnikovo srečanje…)

• Predavatelji, ki so strokovnjaki posameznih 
področij

• Kontakti, mreženje

• Odprta vrata v svet

• Možnost nadaljevanja študija

• Karierni center - Pomoč pri zaposlitvi

• Organizirano tutorstvo

• Alumni klub



INFORMACIJE O VPISU

VEČ O VPISU NA: vsgt.si

Več informacij o študiju tudi: VODNIK O ŠTUDIJU



INFORMACIJE O VPISU

E naslov: referat@vsgt.si

mailto:referat@vsgt.si


VRATA V SVET GOSTOLJUBJA

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem 
Maribor,

Cafova 7, 2000 Maribor

mi

Naročite se na voden ogled 
VSGT Maribor na: 
mic@vsgt.si

mailto:mic@vsgt.si

