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Pozdravljeni bralci,
pred vami je nova številka študentskega glasila ŠTUŽI. To leto je čast doletela mene, da sem postal glavni
urednik priljubljenega glasila na IC Piramida. Po enoletnem omahovanju, kaj je tisto, kar bi želel študirati oz.
s čim bi se ukvarjal med študijem (upam, da tudi vse življenje), sem se odločil, da se odpravim na študentsko
pot na IC Piramida, kjer je moja vsakdanjost postala hrana, ne samo na krožniku, ampak tudi v knjigah. Da pa
študentje živilstva in prehrane ne sedimo samo za knjigami, dokazuje ŠTUŽI, v katerem smo zajeli dosedanje
opravljene in doživete aktivnosti ter predstavili sebe, nekatere delavce šole, šolo ter mnoge druge.
Sedaj ko pišem te besede, se zavedam, da sem na pravi poti in da prehrana ni samo nekaj, kar zaužijemo vsak
dan, ampak nas oblikuje in zaznamuje za vse življenja. Zato upam, da to spoznanje skozi branje glasila prenesemo na vas, drage bralke in bralci. Hkrati pa si želim, da letošnji ŠTUŽI ne bo samo nova številka in arhiv na
šoli, ampak lep spomin na študentsko življenje naše generacije.
Želim vam obilo užitkov ob branju.
Domen Rotar,
urednik Štužija
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Projekt študentov 1. letnikov

»ZELENO JE ZDRAVO«

Pri predmetu ekonomika in management podjetij smo skupaj z mentorico mag. Marleno Vinter ustvarili podjetje s svojimi proizvodi. Moto našega skupnega podjetja se je glasil »Zeleno je zdravo«. Naše delo je potekalo
v petih skupinah, vsaka skupina je izdelala svoj inovativni izdelek. Naši izdelki so bili: izdelki iz industrijske
konoplje, čokolade, marmelade na poseben način, zelenjavne torte, zeliščne lizike in bonboni. Vsaka skupina je imela idejo narediti nekaj posebnega, nekaj drugačnega, nekaj, česar ne vidimo na trgovskih policah.
Naš projekt ne bi uspel brez pomoči donatorjev, ki so nam rade volje pomagali s prispevanjem denarnih in
materialnih sredstev, s katerimi smo projekt lahko uspešno izpeljali do konca. Namen projekta je bil spoznavanje podjetja, kako poteka vodenje, organizacija, izračun stroškov in ustvarjanje proizvodov. Vsaka skupina
je posebej izdelovala svoje proizvode, pisali smo brošure, delali plakate in anketo. Na koncu pa smo se vsi
združili v eno podjetje in se predstavili ob zaključku projekta profesorjem, mentorici, staršem in donatorjem.
V nadaljevanju boste lahko spoznali delo posameznih skupin in zanimive recepte naših izdelkov.
S projektom in skupinskim delom smo bili seznanjeni že na prvem srečanju z mentorico mag. Marleno Vinter.
Po dolgem razmisleku smo pretehtali dobre in slabe stani ter se odločili, da izvedemo projekt. Sledilo je izbiranje tem in razporejanje v skupine z enakimi interesi ter cilji. Skupine predstavljajo eno večjo podjetje, ki ima
svojo vizijo, izdelek, skupno temo. Na prvem srečanju smo že vihali možgane in začeli pisati ideje, kaj bi lahko
na letošnjem projektnem delu ustvarjali. Govora pa je bilo tudi o donatorjih, saj nam brez njih projekta ne bi
uspelo izpeljati.
Na drugem srečanju smo mentorici predstavili svoje zamisli o izdelku. Začeli smo iskati glavne sestavine
izdelkov in seveda recepture. Pomagali smo si z recepti s spleta ter se prepustili svojemu predhodnemu znanju,
saj smo imeli v skupinah sošolce iz gostinskih šol. V skupini smo se morali tudi odločiti, kakšen logotip bomo
imeli, ki nas najbolje predstavlja. Doma smo morali poizkusiti, ali se okusi ujemajo. Ker so se ideje iz srečanja
v srečanje vrstile, smo se skupine odločile, da ne naredimo samo izdelka. Skupina amaterskih kuharjev industrijske konoplje je sestavila kar cel meni. Vse od hladne predjedi, pijače, glavne jedi in tudi na sladico niso
pozabili. Mentorica nam je predlagala, naj vsaka skupina naredi anketo. Anketo smo delali na spletni strani
En Klik Anketa.
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Naloga vseh skupin je bila, da naredimo brošuro. Brošura naj bi vsebovala kratek opis skupine in opis oziroma recepture izdelka. Kot zanimivost smo dodali še recepture in slike svojih izdelkov. Ko so bile brošure
dokončane in pregledane, je sledilo tiskanje. Sara- Larisa Polanec se je odločila in naredila tudi spletno stran, s
katero se je predstavila vsaka skupina posebej. Dodala je tudi recepture in slike postopkov pri pripravi izdelka.
Tudi na naše donatorje ni pozabila. Na zadnjem srečanju je vsaka skupina naredila svoj plakat, razstavili smo
jih v šolski avli, kjer je potekala zaključna predstavitev projekta.
Pisal se je 13. december 2016 , z drugimi besedami predstavitev našega projekta. Povabili smo mentorico mag.
Marleno Vinter, vse zaposlene na Izobraževalnem centru Piramida Maribor, starše, donatorje in prijatelje.
Predstavitev je potekala v šolski avli, kjer smo že zjutraj pripravljali mize, krožnike, kozarce in pribor. Postaviti pa smo morali tudi oder in stole za naše obiskovalce. Po ureditvi avle se je skupina amaterskih kuharjev
odpravila v kuhinjo in se lotila dela. Vse jedi so pripravili v naši šolski kuhinji, druge skupine pa so svoje
izdelke lahko naredili in prinesli od doma. Predstavitev se je začela ob 17. uri. Uradni del je potekal slabo uro,
neuradni del pa slabi dve uri. Uradni del sta vodili Monika Grujič in Ines Kokot, zastopnik vsake skupine je
povedal tudi nekaj besed o svoji skupini. Sledil je govor naše mentorice, glasbena točka in seveda zahvala vsem
donatorjem in naši mentorici, ki smo jo nagradili z majhnimi darili. Dogodka se je udeležilo približno 145
profesorjev, nekaj donatorjev, staršev in prijateljev. Med pogostitvijo in predstavitvijo izdelkov smo povprašali
profesorje, prijatelje in donatorje, kako bi ocenili naše izdelke in dobili smo same pohvale, tako dasta bila naš
trud in trdo delo poplačana.
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AmAtERskA kuhiNJA
iNDustRiJskE kONOPLJE

V amaterski kuhinji so se za projekt z industrijsko konopljo odločili, ker so želeli dokazati, da se da
industrijska konoplja kombinirati z različnimi jedmi in s slaščicami ter napitki, zato si jo želijo končno
uvesti v našo vsakdanjo kulinariko. Za projekt so nam pripravili smoothie z dodatkom konopljinega olja in
breskev, mascarponejev namaz z dodatki konopljinega semena na brusketi, muin z dodatkom konopljine
moke s čokoladno kremo ter testenine z dodatkom konopljine moke v smetanovi omaki s piščančjim mesom.
Naredili smo tudi spletno anketo, ki je bila na 3 straneh in vsebovala je 19 vprašanj. Anketo je izpolnilo 143
anketirancev. Rešilo jo je več žensk kot moških, glede na starost in status pa je anketo rešilo največ študentov,
starih do 20 let. Kar 118 pa jih je označilo, da prihajajo iz štajerske regije. Z odzivom ankete smo zelo zadovoljni.

kONOPLJiNi muFFiNi
KONOPLJIN MUFFIN:
350 g bele moke

2 dl mleka

50 g konopljine moke

2 vanilijeva sladkorja

1 pecilni prašek

150 g margarine

sol

rum

4 jajca

listi mete

300 g sladkorja v prahu

Postopek:

ČOKOLADNA KREMA:
0,51 sladke smetane za stepanje
0,3kg temne čokolade
0,5 dl ruma
1 žlička masla

Konopljin muin:
Posebej zmešano suhe in mokre sestavine. Mokre vmešamo v suho
zmes. Model namastimo z margarino, pomokamo in napolnimo do
½ posodice. Pečemo v predhodno segreti pečici na 180 °C približno
20 minut.
Čokoladna krema:
Smetano zlijemo v lonec in jo segrevamo na nizkem ognju približno
5 minut. Pazimo, da pri tem ne zavre. Čokolado zdrobimo na koščke
in jo damo v toplo smetano ter brez ustavljanja mešamo z metlico na
nizkem ognju 15 minut. Prilijemo rum, dodamo maslo in kuhamo
med stalnim mešanjem 5 minut. Odstavimo z ognja in pustimo, da se
ohladi na sobno temperaturo. Postavimo v hladilnik, pred uporabo jo
stepamo na 3 minute.
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čokolada
tRADiciONALkA

Ker nas je združila študijska pot, smo bili postavljeni pred dejstvo, da naredimo nov proizvod, ki bo zanimiv
tako za nas kot tudi ostale. Odločili smo se izdelati novo različico čokolade, ki je še ne poznamo. Med glavnimi viri smo vključili nekatere tradicionalne okuse Slovenije, kot so ajdova kaša, med, suhe marelice, vino in
orehe. Surovine, ki smo jih uporabili za čokolado, so hkrati tudi sestavni del našega logotipa. Ko smo idejo
čokolade dokončno razvili, smo želeli izvedeti, ali se ljudje za našo čokolado sploh zanimajo. Naredili so tudi
spletno anketo, ugotovili smo, da imajo ljudje najraje mlečno čokolado in že obstoječe okuse. Pokazali so več
zanimanja pri čokoladi z vinom, orehi in s suhimi marelicami.
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mARmELADE
malo drugače

V Angliji 18. in 19. stoletja je beseda marmelada pomenila sadni pire, ki so ga z žličko zajemali iz elegantnih majhnih
posodic. V Franciji še marmelado vedno uživajo na tak način. V zimskem času najbolj prijajo domače dobrote, ki
smo jih ustvarili pozno poleti, da smo obogateli svojo shrambo z dobrotami, ki nam jih je podarila mati narava. Zato
so se v skupini odločili, da ustvarijo marmelade iz jesenskega pridelka, kostanja, kivija in ig, ki dozorijo pozno poleti.

Zdravilni učinki kivija
Zeleni sadež vsebuje kar dvakrat več vitamina C kot limona, izboljšuje delovanje imunskega sistema in tako
telo uspešno varuje pred vsakodnevnimi učinki stresa, izpostavljenosti različnih virusov in bakterijam.
Kivi ima približno isto raven kalija kot banana, a je kar pol manj kaloričen kot
tropsko
sadje.
Poleg
tega
ima
nizke
vrednosti
natrija,
kar
je
še
posebej
priporočljivo za ohranjanje normalne ravni krvnega tlaka in tako tudi varovanja srca ter ožilja.
Tudi skupina marmelad so naredili spletno anketo, ki je pokazala, da so anketo rešile
večina ženske, ki marmelade vključujejo v svoj jedilnik redno ali občasno. Večina
anketiranih še ni poskusila zelenjavne marmelade in se jim zdi, da ni dovolj raznolikih marmelad.
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zeliščne lizike

Zakaj bi hodili v lekarno in kupovali zdravila, če imamo vse okoli sebe? Mati narava je bogata s stvarmi, ki so
za naše zdravje odlične in ni potrebe, da bi v svoje telo vnašali strupe, če lahko imamo vse naravno in domače.
Zaupajte naravi in našemu motu: » Sladko, a zdravo!«

Učinki žajblja
Učinkuje kot diuretik, pospešuje
menstruacijo, zdravi rane in ustavlja
krvavitev, pomaga pri revmi. Žajbljev
čaj pomirja živce in je dober za prebavo. Z grgranjem žajblja se ohlaja ustna
higiena in odpravlja neprijeten zadah.
Tudi njihova spletna anketa je pokazala,
da je anketo rešilo več žensk kot moških,
povprečne starosti 22 let. Povprašali so
jih, kako pogosto uživajo sladkarije in
odgovorili so z odgovorom »občasno«.
Bili so vprašani, ali bi raje kupili domačo liziko ali liziko iz trgovine. Večina se jih je odločila za domačo liziko in
domače bonbone. Za zdravilno liziko so pripravljeni odšteti do 2 €.

ŽaJBlJeVe lizike
Žajbelj posušimo in nasekljamo.
Sladkor karameliziramo in vanj stresemo žajbelj.
Pripravimo modelčke in maso vlijemo vanje.
Pustimo, da se ohladi.
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NAtuR tORt

Skupina Natur tort so skupina mladih, inovativnih podjetnikov, ki so se združili z namenom, da bi
predstavili svetu nekaj novega; zanimivega in nevsakdanjega. Ker se vsi dobro zavedamo, kako pomembna je za naše
zdravje zelenjava, a je marsikdo med nami ne mara, smo jo skušali prikazati kot nekaj privlačnega, okusnega, ob
čemer nam žarijo oči, kot je to lahko torta. Zato je nastala tudi zelenjavna torta. Njihov cilj je bil, da bi čim več
ljudi prepričali o naših izdelkih, da so kljub nenavadnim kombinacijam živil okusni in primerni za vse priložnosti.

Zel torta
Je zelo zanimivih okusov, prav zaradi vsebnosti zelenjave, ki ji da poseben okus in
lahkotnost. Gre za slano torto z inovativnim pristopom. Primerna je za vsakdanjo
prehrano. Je torta, ki jo lahko zaužijete brez slabe vesti. Vsebuje papriko, bučke, čebulo in korenje.
Kot vse ostale skupine so tudi Natur torte naredile spletno anketo z namenom, da pridobijo
mnenja strank, kaj si mislijo o njihovih izdelkih in kako bi se prodajali. Vseh udeležencev ankete je bilo
34, od tega 30 žensk. Ponudba natur tort se anketirancem zdi zelo zanimiva, nekatere bi tudi poskusili.
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»Projektno delo je nedvomno ena zelo pomembnih
veščin za obvladovanje današnjih hitro spreminjajočih
se poslovnih razmer. Zato je zelo pomembno, da študenti ta znanja in veščine pridobivajo že med študijem.
Študenti so se v letošnjem študijskem letu preizkusili v
ustanovitvi, organiziranju in vodenju lastnega podjetja z
imenom ZJZ kreacija ter tako konkretno izkušali vrline,
ki jih vsak podjetnik potrebuje, da njegovo podjetje
uspešno posluje na trgu.
Svoji inovativnost in kreativnost so študenti preizkusili
ter prikazali v inovacijskem projektu “Zeleno je zdravo”,
v okviru katerega so oblikovali 5 skupin.
Vizija projekta oz. podjetja, ki so si ga študenti zamislili,
je bila kupcem ponuditi zdrave proizvode, ki vsebujejo sestavine, ki same po sebi marsikomu morda niso
najbolj okusne in zato priljubljene (npr.: zelenjava), kar
jim je tudi uspelo. Na zaključni predstavitvi in pogostitvi so z vsemi proizvodi navdušili prisotne.«
(Marlena Vinter)

»Projekti in projektno vodenje
nujno zahtevajo timsko delo
vseh vključenih. Ker nas je v
skupini bilo veliko (kar 13), sem
sprva bila zelo v dvomih, ali nam
bo projekt uspel. A na koncu
nam je s trdim delom in trudom
le uspelo pripraviti najboljše
izdelke za naše obiskovalce na
projektu.«
(Jana Horvat)

»Projektno delo se nam je zdelo
zanimivo in poučno. Naučile smo
se skupinskega dela, prilagajanja in odgovornosti. Hkrati smo
spoznale predmet na drugačen
način.«
(Lara Skok, Meta Peruš in
Maruša Petrej)
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»Vsi za enega. V letošnjem letu
smo se odločili za projekt »Zeleno je zdravo«, v sklopu katerega
smo patentirali nove proizvode
na trgu. Osredotočili smo se na
skupno, timsko delo. Menim, da
so začetni cilji projekta bili izpolnjeni, saj smo svoje izdelke razvili
v tej meri, da bi jih dejansko lahko
postavili na trg. Ob koncu projekta je sledila prireditev, na kateri
smo predstavili svoje proizvode
produkte in svoje delo.«
(Lili Frece)

»Mislimo, da smo glede na to,
kako se je delo odvijalo, na
predstavitvi projekta bili zelo
uspešni. Po dolgotrajnem preizkušanju smo dobili nove izdelke,
ki so vsekakor bili vredni truda.«
(Monika Grujič)

Ogled gledališke predstave

Favn
carmen
Bolero

7. marca 2017 smo se študentje 1. letnika Višje strokovne šole v okviru vaj
pri predmetu poslovno sporazumevanje in vodenje ogledali baletno predstavo
v teh delih, Favn Carmen Bolero.
Predstava je trajala približno dve uri, z eno vmesno pavzo, med katero si si lahko
privoščil kozarec penine, soka ali vode.
Koreograi baletne predstave so bili Edward Clug, Valentina Turcu in Johan Inger.
Igral je Simfonični orkester SNG Maribor, dirigiral pa je gospod Simon Robinson.
Koncertni mojster je bil gospod Sapa Olenjuk.
Prvi del baletne trilogije- Favn se je odvil v glasbi Claudea Debussyja. V njem sta v vlogi Nimfe in Favna odlično odplesala Tetiana Svetlična in Gaj Žmavc. Njuni gibi so bili lahkotni, elegantni in dovršeni.
Drugi del baletne trilogije- Carmen se je odvil v glasbi Rodina Ščedrina. Glavno vlogo- Carmen je odplesala
Jelena Lečič, Dona Josea- Anton Bogov, Toreadora- Seriu Morga, Fernanda- Branka Popovici in Zuniga- Vadim Kurgajev, ter ostale plesalke in plesalci.
Odplesali so samozavestno in suvereno. Skozi plesne gibe so odlično prikazali čustva. Prav tako pa je bila vidna obrazna mimika in vidno je bilo, kako močno so se vživeli v samo dogajanje.
Tretji del baletne trilogije- Bolero se je odvil v glasbi Maurica Ravel Bolera in Arva Part fur Alina. Ta del so
odplesali Olseja Hartmman Marin, Asami Nakashima in Tijuana Karižman Hudernik. Ta del je bil nekaj posebnega, saj je izstopal po svoji drugačnosti.
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Po ogledu gledališke predstave sem med študenti in študentkami zbrala nekaj misli in vtisov o baletnem večeru:
»Sama baletna predstava me mi najbolj navdušila. Balet sem si predstavljala kot lepo oblečene balerine in moške
plesalce v čeveljcih. Ker se spoznam na glasbo sem v drugem delu zaznala suito Carmen in Rovelov Bolero. V drugem delu Carmen je bilo preveč seksističnih prijemov in provokativnega slačenja. Pozitivno sem bila navdušena
glede same glasbe.« (Jana Horvat)
»Baletna predstava mi je bila kar všeč. Prvi del je bil zelo kratek, ampak so me presenetili dovršeni gibi obeh plesalcev, osupnili pa so me v drugem delu. Pritegnila me je že poznana glasba in nato celotna zgodba. Zame je bil tretji
del zelo nerazumljiv, čeprav je bil najbolj humorističen. Še posebej mi je bila všeč glasba v drugem in tretjem delu.
Na splošno se mi je predstava zdela zelo drzna.« (Jan Levičnik)
»Baletna predstava mi ni bila všeč, čeprav je bil ples sestavljen iz kompleksnih gibov.
Všeč mi ni bila zato, ker je bila preveč provokativna. Posledično tudi nisem razumela zgodbe. Glasba mi je bila
všeč, saj me takšna zvrst glasbe pomirja.« (Ines Kokot)
»Menim, da bi mi bil balet bolj všeč, če bi si pred predstavo lahko prebrala vsebino in bi nato razumela zgodbo. Mi
je pa vseeno bila všeč glasbena spremljava, saj tudi sama igram prečno lavto in mi je ta zvrst glasbe pri srcu. Gibi
plesalcev so bili lepo oblikovani in zanimivi, sploh kadar je bil lik v dvojicah. Tudi oblačila in kostumi so bili zelo
različni ter primerni za različne teme in plese.« (Larisa Kores)
»Baletna predstava mi je bila zelo všeč. Prvi del je bil zelo kratek a je zelo dobro ujel občutje glasbene spremljave,
zelo znane Debussyjeve impresije Preludij k favnovem popoldnevu. Osupnili so me elegantni in zahtevni gibi baletnih plesalcev. Navdušena sem bila nad drugim delom. Že orginal je res lepo poslušljiv, Shchedrinova predelava pa
se mi je s sodobnimi elementi še nekako bolj približala. Koreograija je bila dovršena in izvrstni plesalci so se v
predstavi povezali v zelo lepo celoto. Na splošno se mi je zdela predstava zapakirana v popolni paket in mi je všeč,
kadar se v okviru šolskih dejavnosti lahko tudi kulturno izobražujemo.« (Sara Bosilj)
»Tudi meni osebno je bila zelo všeč izvedba Simfoničnega orkestra SNG Maribor, kateri je za moje pojme odigral
vrhunsko. V glasbi sem zelo uživala. Plesalci so se odrezali odlično, saj so še tako zahtevne gibe odplesali popolnoma lahkotno in elegantno. Vsakem posamezniku se je videlo, da pleše z srcem in se je popolnoma prepustil zgodbi.
Najbolj se me je dotaknil tretji del, kateri se mi je zdel najboljši.
Ogled predstave bi priporočala vsem ljubiteljem modernističnega baleta.«
Lili Frece
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Erasmus+
oPraVlJanJe PrakTičnega
izoBraŽeVanJa V TuJini
Študijske izmenjave so vedno bolj priljubljene, program Erasmus+ tudi
na VSŠ IC Piramida Maribor omogoča opravljanje študijske prakse v
tujini. Praksa študentom omogoča, da v realnem okolju preizkusijo
znanje, ki so ga pridobili v času študija, nadgradijo ga pa s praktičnimi
izkušnjami. Predvsem si jih pridobijo v mednarodnem okolju, ob tem
pridobijo veliko referenc za kasnejše iskanje zaposlitve, izkoristijo pa jo
lahko tudi za druženje, učenje novega jezika ter sklepanja novih prijateljskih vezi.
Pogovarjali smo se s študentkama Barbaro Brumen in Kornelijo Kuronja, udeleženkama prakse v tujini, da nam predstavita svoje vtise
in izkušnje.
S študijsko prakso v tujini študent spozna, kako poteka delo v
tujini, kakšni so pristopi, pokazati je potrebno svoje znanje in
kako se sam znajdeš v tujini. Praktično usposabljanje lahko
traja od 2 do 12 mesecev in se opravlja v podjetju ali kateri koli drugi organizaciji. Prakso je možno opravljati v
državah članicah EU, Islandiji, Norveški, Makedoniji
in Turčiji. Pogoj za prijavo je status študenta, študentje pa si podjetje običajno poiščejo sami.
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Kornelija Kuronja

Barbara Brumen

Zakaj ste se odločili za prakso v tujini?
Rada potujem, spoznavam nove ljudi in odkrivam
nove kulture. Rada imam izzive, rada sem samostojna
in to je bila idealna priložnost, da to dvoje združim.

Zakaj ste se odločili za prakso v tujini?
Za prakso v tujini sem se odločila, ker sem imela
veliko željo po potovanju in po odkrivanju nečesa
novega in drugačnega. Predvsem me je gnalo, da sem
sama sebi hotela dokazati, da zmorem delati in uspeti
v tujini. Pa tudi trmasta sem in staršem sem hotel
dokazati, da zmorem.

V katero državo ste šli in zakaj ste jo izbrali?
Prvotno sem želela iti v Španijo, saj mi je zelo všeč
njihova kultura in ljudje, ampak so mi vsa podjetja odpisala, da me ne potrebujejo in nato sem svoje
iskanje preusmerila na Grčijo. Iskala sem podjetja, ki
so v državi s toplim podnebjem in morjem. Hotel v
Grčiji mi je odpisal, da lahko pridem in nato smo se
dogovorili ostale podrobnosti. Grčija torej ni bila moja
prva želja, vendar sem bila na koncu zadovoljna.
Koliko časa ter kje ste opravljali prakso?
Prakso sem opravljala 2 meseca v hotelu Athena Pallas
Village*****
Vam je bilo všeč?
Ja, hotel je bil zelo lep in urejen, nadrejeni so bili zelo
prijazni in pripravljeni pomagati, če si korekten do
njih, so tudi oni. Hotel je bil neposredno ob plaži in
smo lahko v prostem času na plaži poležavali ter se
kopali. Delo ni bilo prezahtevno, sodelavci so bili prijazni, zato sem bila zadovoljna z izbiro tega hotela.
Se je bilo lahko sporazumevati ali so bile težave?
Bilo je malo težje, saj veliko ljudi ne zna angleško.
Nadrejeni so znali, sodelavci pa večinoma ne, tako
da sem se lahko sporazumevala samo s posamezniki.
Zaradi tega sem se včasih počutila osamljeno, saj se
nisem imela s kom pogovarjati.

V katero državo ste šli in zakaj ste jo izbrali?
Šla sem v Španijo, na Tenerife, ker so mi ponudili najboljše pogoje, tudi lepte otoka so me zelo mikale in
spoznanje, da bom lahko po delu šla uživat na plažo.
Koliko časa ter kje ste opravljali prakso?
Prakso sem opravljala 2 meseca in pol v Hovima
Hotel Costa Adeje.
Vam je bilo všeč?
S tem hotelom sem imela res pozitivne izkušnje,
ljudje so bili zelo odprti in pozitivni, ampak če bom
rekla da je bilo vse pozitivno in lepo, se bom zlagala.
Včasih sem tudi sama imela nekaj kriznih trenutkov
glede dela, ampak pozitivne izkušnje vedno odtehtajo tistih nekaj slabih.
Se je bilo lahko sporazumevati ali so bile težave?
Meni sporazumevanje ni predstavljalo velikih težav,
saj sem že znala govoriti špansko, ker sem imela
španščino na maturi v srednji šoli. Tudi angleščina
mi gre zelo dobro.

Ali bi prakso svetovali tudi drugim? Zakaj?
Prakso bi svetovala vsem, ki so avanturisti po duši
in si želijo osebne rasti na študijski, delovni kot tudi
Ali bi prakso svetovali tudi drugim? Zakaj?
osebni ravni. Ko prideš v tujino, se ti odpre nov svet
Prakso svetujem vsem, ki radi potujejo, imajo radi
in vidiš, da na svetu ne obstaja samo Slovenija in
izzive, radi odkrivajo nekaj novega ter predvsem odpr- tvoja okolica, prijatelji, šola. Spoznaš ljudi z enakimi
tim ljudem. Zadržan človek je lahko osamljen, kar pa
vrednotami in z enakimi željami za prihodnost. V
ni dobro. Sama sem močna oseba in samostojna, ven- tujini se spremeni način razmišljanja, kaj lahko v živdar sem se celo jaz neverjetno zjokala, ko sem videla
ljenju dosežeš. Drugače povedano, omejitve, ki si jih
stanje sobe, kjer spi osebje, kakšno neokusno hrano
postaviš, se naenkrat izbrišejo. Prakso v tujini vam
ponujajo delavcem, kar je bilo žalostno. Na koncu te
res toplo priporočam.
lahko praksa naredi močnejšega, tako kot mene, ali pa
te zlomi in obupaš.
Kakšno delo ste opravljali na praksi?
Moje delo je bila priprava samopostrežnega bifeja (vso
hrano postaviti na svoje mesto pred prihodom gostov,
dopolnjevati hrano, če je zmanjka) ter odgovarjati na
vprašanja gostov o vsebnosti glutena, laktoze v jedi. V
kuhinji sem bila samo, če je primanjkovalo ljudi in so
me prosili za pomoč.
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Larisa Kores

mlečna pot življenja
Mnogi izmed nas poznamo gospo Silvo Hostnik kot prijazno organizatorico praktičnega izobraževanja, v nadaljevanju pa boste spoznali, na koliko različnih področjih dejansko deluje in kako lahko na življenjski poit
najdeš tisto delo, ki te veseli in izpopolnjuje.

Kako bi na kratko opisali svoje delo na Izobraževalnem centru Piramida Maribor in kakšne so vaše funkcije?
Dopolnjujem kot učiteljica strokovnoteoretičnih predmetih na srednji šoli in kot predavateljica na višji strokovni
šoli. To je sicer odvisno od števila študentov.
Na ICP sem že od leta 1998. Na višji strokovni šoli pa od leta 2000. Delujem kot predavateljica predmetov tehnologije mleka, tehnologija rastlinskih živil ter sestava in kakovost živil.
Prav tako sem organizatorica praktičnega izobraževanja in sem dejavna na področju izobraževanja odraslih.
Poleg vseh teh funkcij v času odsotnosti nadomeščam gospo ravnateljico, dr. Blanko Vombergar.

Ste že kdaj zamenjali službo? Kakšna je bila dosedanja pot?
Delo sem že zamenjala. Z delom sem začela leta 1985 v Mlekarni Celea na področju tehnologije in razvoja,
natančneje kot tehnolog za sirarstvo. Tam sem delo opravljala približno štiri leta in pol, za tem pa sem delala
devet let v Vital Mestinje, na področju predelave sadja in pijač.

Predavate različne predmete. Kateri je vam najljubši in zakaj?
To je tehnologija mleka, ker je to bilo to področje moje prve službe in me je to vedno zanimalo.

Bi na splošno lahko trdili, da vas to delo izpopolnjuje?
Na splošno lahko trdim, da ja. Rada delam s študenti, prav tako imam možnost pri soustvarjanju diplomskih
nalog, kar mi je ljubo.

Bi rekli, da ste deloholik?
Verjetno, da ja. Vendar tudi jaz potrebujem počitek ob koncu tedna.

Vam bolj ustreza pisarniško ali dinamično delo?
Pisarniškega dela nimam tako rada kot dinamičnega. Zelo rada grem v predavalnico
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Nam lahko namenite kakšen nasvet, kam in kako po zakjučenem izobraževanju na ICP Maribor?
Kar se tiče dodatnega izobraževanja, žal ni prehoda na visokošolske programe, lahko pa se udeležimo kakšnega strokovnega, dodatnega izobraževanja.

Se vam zdi dodatno izobraževanje po končanem šolanju koristno pri zaposlitvi?
Nujno je potrebno, da se ves čas izobražujemo.

Ali sodelujete na izvenšolskih dejavnosti v sklopu Izobraževalnega centra Piramida Maribor?
Ja, seveda. Organiziram zaključno ekskurzijo 2. letnika. Poleg tega pa tudi izobraževalni tabor poleti, na katerem raziskujemo predelavo mleka. Odvija se v Bohinjski Bistrici v času poletnih počitnic, običajno avgusta.

Lahko zaupate, kakšne odzive mentorjev dobivate po končanem praktičnem izobraževanju?
V večini primerov so odzivi pozitivni. Pojavljajo se tudi primeri, ko mentorji sami kličejo na šolo, da želijo
študente na praksi.

Menite, da študentje dobro opravljamo praktično izobraževanje?
Večina ja. Se pa pojavijo takšni, ki imajo določene probleme, ki jih poskušamo takoj rešiti.

Kako bi na kratko opisali svoj odnos do študentov?
Trudim se biti do vseh enaka, ne vem pa, ali mi to uspeva.

Se vam zdi utemeljevanje snovi na življenjskih primerih pomembno, zakaj?
Ja, zagotovo. Ker se na primerih iz prakse vedno učimo in si določene stvari lažje zapomnimo.

Menite, da študentje na predavanjih izkažemo dovolj zainteresiranosti?
Večinoma ja, vendar sami lahko vidimo, da je to odvisno od zanimanja posameznika.
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Lili Frece

kOmisiJA ZA sPREmLJANJE iN
ZAGOtAVLJANJE kAkOVOsti NA VsŠ

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ IC Piramida Maribor je temeljna naloga šole, ki se je zavedajo
vsi zaposleni in tudi mi, študentje. Kakovost se potrjuje skozi zadovoljstvo študentov in v njihovi usposobljenosti za nadaljnji študij ali pri zaposlovanju.
Pogovarjali smo se s predsednico komisije za kakovost gospo Vesno Poštuvan, da izvemo kaj več o delu
komisije in o kakovosti na VSŠ.

Zakaj mora vsaka višja šola imeti
komisijo za kakovost?
Prvič zato, ker tako določa Zakon o višjem strokovnem izobraževanju in drugič, ker se na šoli zavedamo nujnosti, da redno spremljamo vse procese na VSŠ. Pri tem spremljamo kazalnike kakovosti, ki nam
omogočajo, da lahko delamo izboljšave ali ukrepamo, kadar zaznamo odstopanja od začrtanega nivoja
kakovosti.

Kdo sodeluje v komisiji?
V njej sodeluje pet predavateljev in dva študenta - študent rednega in študent izrednega študija.

Kako se ocenjuje kakovost šole?
Kakovost posamezne in tako tudi naše višje šole se ocenjuje z zunanjo presojo NAKVIS-a , to je Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Ta v obdobju petih let redno
ocenjuje šole, njihovo zakonitost ter kakovost izvajanja izobraževanja ter delovanja višje šole kot celote.
Nazadnje so našo šolo ocenjevali leta 2013 in njihovo mnenje je bilo izredno pozitivno.
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Šola sama pa ocenjuje in spremlja kakovost na različne načine:
1. Z anketami, s katerimi:
- študentje ocenjujejo predavatelje,
- predavatelji ocenjujejo sami sebe (samoevalvacije),
- ugotavljamo zadovoljstvo študentov s šolo in s študentskim procesom,
- prepoznavamo zadovoljstvo zaposlenih na šoli,
- ugotavljamo zadovoljstvo študentov s praktičnim izobraževanjem,
- občasno preverjamo zaposlenost naših diplomantov - anketiranje diplomantov glede uspešnosti pri
zaposlovanju.
2. Znotranjimi presojami: na šoli delamo vsako leto tudi notranje presoje kakovosti, s katerimi preverjamo delovanje posameznega področja šole (npr: vodstva šole, mednarodnih aktivnosti, delo referata,
aktivov itd.).
3. Z analizami in odzivi na pobude in pripombe
Odzivamo se tudi na pobude, pripombe in pohvale študentov, zaposlenih ali zunanjih partnerjev šole,
ki jih redno preglejujemo in obravnavamo.
Kakovost na šoli je tako načrtovana, spremljana in v največji meri tudi zagotovljena.

Kje lahko spremljamo delo komisije?
Naloge komisije so različne. Komisija izvaja evalvacije in skupaj z vodstvom višje šole tudi samo-evalvacijska poročila. V njih so vidne ocenitve predavateljev, evalvacija praktičnega izobraževanja, referata,
knjižnice ter vodstva ... V tem dokumentu so za vsako leto vidni tudi rezultati notranjih presoj, prehodnost študentov na izpitih, različna poročila o delu na šoli in opisi delovanja višje strokovne šole.

Ali je po vašem mnenju spremljanje
kakovosti šole in šolskega procesa
koristno? Zakaj?
Da. Koristno je predvsem, ker pripomore k boljšemu načrtovanju, preverjanju delovanja šole in različnih podatkov ter omogoča uvajanje sprememb. Tudi študentje lahko vodstvu šole in komisiji podajo
pobude ter mnenja z namenom izboljšanja študija.
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Larisa Kores, Vanesa Brezinšek

PEkARNA sPAR
Pri predmetu sestava in kakovost živil so si ogledali proizvodnjo glavne distribucijske pekarne SPAR, ki je
od leta 2007 največja in najsodobnejša pekarna v Sloveniji. Ob vstopu v obrat jih je sprejel vodja pekarskega
oddelka in jih popeljal skozi proizvodnjo in jih seznnail z delovanjem strojev. Dnevno izdelajo 42 različnih
vrst kruha in 41 različnih vrst pekovskega peciva ter številne izdelke za dopeko v trgovinah, da tako zagotovijo vedno sveže pečene dobrote. Po končani proizvodnji pekarskega oddelka se je ogled nadaljeval skozi
proizvodnjo linijo slaščic. Tukaj dnevno izdelajo 37 vrst slaščic in jih vsak dan sveže dostavijo v vse Sparove
trgovine po Sloveniji. Kljub velikemu izboru slaščic pa ljudje še vedno najraje posežemo po klasični kremni
rezini.

Poročilo o
Študentje 2. letnika
EkskuRZiJAh 2.
Višje strokovne šole Maribor
LEtNikOV
so se v študijskem letu 2016/17 pri
ViŠJE stROkOVNE strokovnih predmetih dogovorili, da se bodo
udeležili strokovnih ekskurzij in si ogledali slovŠOLE
enske predelovalne obrate, pridobili nova znanja in
izkušnje za svoj nadaljnji strokovni razvoj ter izoblikovali
mnenje o industriji, saj imamo ljudje določene pomisleke,
ko slišimo besede »industrijsko pridelana hrana«. Študenti
so se na lastne oči prepričali, kateri tehnološki postopki so
potrebni, da lahko hrano najdemo na trgovskih policah.
Ekskurzije so v prvem semestru razdelili na dva glavna
dela. Prvi del so opravili 18. 10. 2016 z ogledom Sparove
pekarne v Ljubljani, Ete Kamnik, ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva ter z ogledom Fontane piva
v Žalcu. Drugi del ekskurzij pa so opravili 12.
12. 2016 z ogledom Pivovarne Laško ter
obiskom Mlekarne Celeia.
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EtA kAmNik
Vodja proizvodnje je študente popeljala skozi proizvodno linijo njihovega podjetja. V času ogleda so polnili
vloženo papriko, polnili so jo ročno, kljub današnjemu tehnološkemu napredku. Videli so bobenski čistilec
s krtačami, tunelski pasterizator ter avtoklav za sterilizacijo. Podjetje poskuša čim več surovin za predelavo
pridobiti iz Slovenije, vendar Slovenija proizvede premajhne količine pridelkov zelenjave, zato so primorani uvažati surovine iz drugih držav. Proizvajajo preko 300 različnih izdelkov pod svojo blagovno znamko in
tudi znamko poslovnih partnerjev. V Eti zaposlujejo preko 160 ljudi, njihova vodilna panoga pa je še vedno
znamenita kamniška gorčica. Pripravljajo tudi že vnaprej pripravljeno hrano, ki jo polnijo po aseptični liniji v
stekleno embalažo, ki ima primerne pogoje za pasterizacijo in sterilizacijo. Tako zagotovijo daljšo obstojnost
in mikrobiološko stabilnost, obenem pa odstranijo negativne predsodke potrošnikov do konzerv, ki se jim v
sodobnem času izogibajo, saj naj bi negativno delovale na vsebujoč izdelek in posledično na telo.
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EkO muZEJ
hmELJARstVA iN PiVOVARstVA
V Savinjski dolini obstaja ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva. Ker se je hmelj v starih časih sušil od vrha
navzdol, je tako potekal tudi ogled. V kratkem ilmu so predstavili začetke in razvoj hmeljarstva v Savinjski
dolini. Seznanili so se s hmeljarskimi šegami in običaji, socialnim in družbenim življenjem hmeljarjev in
obiralcev hmelja ter njihovim delom na hmeljiščih, prehrano, obleko in plačilom delavcev itd. Začetnik pivovarstva v Savinjski dolini je bil Simon Kukec, ki ga s ponosom imenujejo oče laškega piva.
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FONtANA PiVA
Fontana piva Zeleno zlato je poklon hmeljarski dediščini Spodnje Savinjske doline in Žalca, ki je središče
hmeljarstva v naši državi. Slovenija je peta največja proizvajalka hmelja na svetu, hmelj pa je tista »začimba«,
ki daje pivu okus in prepoznavno noto.
V Žalcu so želeli obstoječo zgodovino povezati s sedanjostjo in postaviti temelje zanimive turistične zgodbe za
prihodnost. Rezultat vseh teh dejavnikov je »Fontana Piva«. Obiskovalec kupi steklen vrček na različnih lokacijah v mestu in za ceno 6,00 € pokuša 5 x 1 dcl piva. Kozarec, ki je opremljen s čipom, se postavi pod točilno
napravo, ta ga zazna in postopek točenja avtomatsko steče. Točilne pipe se ob pričetku in koncu degustacije z avtorizacijsko kartico pooblaščene osebe dvignejo oz. spustijo. Vrček fontane Zeleno zlato je oblikoval
priznani industrijski oblikovalec in častni občan Občine Žalec, Oskar Kogoj.
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PiVOVARNA LAŠkO
Ogled se je začel v veliki varilnici s kapaciteto 8800 hektolitrov pivine na dan, kjer so lahko videli velike
drozgalne in varilne posode. S pomočjo sheme so jim razložili postopek izdelave pivine, predstavili osnovne
surovine ter povedali nekaj malega o zgodovini. Sedaj je Pivovarna Laško pod okriljem Heinekena. Ogled je
potekal tudi v »kleti«, kjer so se nahajali visoki fermentatorski silosi, kjer potekata vrenje in zorenje piva. Po
ogledu kleti so se sprehodili skozi polnilnico steklenic piva, kjer so lahko videli popolno prenovljeno polnilno
linijo, ki je bolj ali manj avtomatizirana. Sledila je degustacija piv po želji.
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mLEkARNA cELEiA
V Arji vasi v Petrovčah se nahaja Mlekarna Celeia. Z odprtimi rokami jih je sprejela vodja, ki jih je popeljala v
sejno sobo in jim v kratkem ilmu predstavila mlekarno ter njihove izdelke in jih seznanila, kako zagotavljajo
certiikat, da so njihovi izdelki brez gensko spremenjenih organizmov ter kaj to pomeni za potrošnika in za
okolje. Preko prav posebne in uporabne aplikacije lahko s pomočjo EAN-kode na njihovih izdelkih sledimo
prav do kmeta samega, ki jim je prodal mleko in tako lahko točno vemo, kdaj je bilo mleko določenega kmeta
uporabljeno za določeno serijo izdelkov. Sledila je pogostitev z njihovimi jogurti, deserti in ogled laboratorija,
kjer so bili seznanjeni z njihovim delom, parametri, napravami.Na prakso sprejemajo tudi dijake in študente,
saj so zmeraj veseli prav vsakega novega člana. Ogledali so si tudi zapornico za pretok mleka in bili seznanjeni, kako se iz cisterne odvzemajo vzorci za pregled kakovosti. Videli so tudi delovanje CIP-sistema čiščenja
ter njihovo lastno čistilno napravo. Proizvodne linije pa si žal ni mogoče ogledati, kajti s tem se lahko ogrozi
zagotavljanje IFS-certiikata.

Iris Bezjak, Anja Lorber
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PROJEkt POsPEŠEVANJE PRODAJE
SlaščičarSkiH izdelkoV

Študentje drugega letnika Višje strokovne šole so pri predmetu
trženje v živilstvu in prehrani opravili projektno delo z naslovom
Pospeševanje prodaje slaščičarskih izdelkov. Zaradi zavedanja
pomembnosti slaščičarstva so podrobneje raziskali, analizirali in
opisali štiri različne slaščičarne: Ilich, Iglu, Teta Frida in šolsko
slaščičarno Ajda & karamela. Dobljene ugotovitve, sklepe so predstavili ob zaključku projektnega dela 7. aprila 2017.

V okviru projektnega dela so se študentje razdelili v štiri skupine ter pripravili štiri različne
anketne vprašalnike za vsako slaščičarno posebej. Anketirali so obiskovalce slaščičarn in na
podlagi njihovih odgovorov analizirali ter interpretirali rezultate, izpeljali predloge za pospeševanje prodaje slaščičarskih izdelkov. Pri tem so se osredotočili predvsem na slaščičarno
Ajda & karamela, saj je šolska, pri kateri bi si želeli trženja v pozitivno smer. Ugotovili so,
da je ime slaščičarne neustrezno za pozicioniranje izdelkov, zato predlagajo pozicijsko geslo
»narejeno z ljubeznijo« ali »narejeno za naše drage«. Da bi se kupci lažje odločali med dnevno
dostopnimi izdelki, bi v kavarni postavili dodatno vitrino z dnevnimi slaščicami. Prav tako
bi lahko prodajali več zdravih slaščic, na primer iz črne čokolade. Opazili so, da problem ni v
pomanjkanju novih izdelkov, ampak v nepoznavanju izdelkov mimoidočih, kupcev, ki niso
seznanjeni s tem, kateri izdelki so novi v prodaji. Zato predlagajo postavitev dnevnega panoja z izpisanimi dnevnimi dobrotami. Za sistematični prikaz vseh izdelkov, ki jih slaščičarna
prodaja, bi lahko organizirali sejem slaščic, z ustrezno podprtimi degustacijami. Prav tako pa
niso pozabili na oglaševanje po radiu, v časopisu, z raznimi nagradnimi žrebanji, kuponi za
kavo. Te in še mnoge druge predloge so študentje predstavili na predstavitvi projekta. Pri tem
so bili zelo domiselni, oblikovali so nekaj odličnih sklepov, ki bi lahko koristili prodaji v šolski
slaščičarni.
27

Domen Rotar, Sandi Rozman

diPlomanTi ŽiVilSTVa in PreHrane
sO PREDstAViLi sVOJE kARiERNE POti

Na Višji strokovni šoli imamo že več kot 450 diplomantov živilstva in prehrane. Na tokratnem,
že petem, srečanju diplomantov 14. februarja 2017 ni bil cilj le medsebojno srečanje diplomantov, ampak tudi prikaz njihovih kariernih poti študentom 2. letnika.
Slišali smo optimistične, lepe, uspešne, a hkrati zelo različne zgodbe.
Študente rednega študija želimo spodbuditi k razmišljanju o svoji diplomi in svoji zaposlitvi. Predstavitev diplomantov se nam v tem primeru zdi pomemben dogodek za študente 2. letnika. Priložnosti
za zaposlovanje v živilstvu in prehrani je kar nekaj, a potrebno jih je prepoznati ali najti. Nekaj možnosti
je tudi v mnogih dejavnostih, ki niso nujno živilsko tehnološka, a so na nek način povezana z živilstvom
ali hrano (na primer embalaža, aditivi, itd.).
Študentje, ki diplomirajo, si večinoma sorazmerno hitro najdejo delo, a ni nujno, da vedno ustrezno njihovi
izobrazbi. Večinoma nato iščejo naprej priložnosti in dela, ki so jim ljubša in ki bi jih raje opravljali. Celo
na IC Piramida Maribor dajemo možnost in priložnost zaposlitve inženirjem živilstva in prehrane v sklopu
Medpodjetniškega izobraževalnega centra.
Iz rezultatov ankete, ki je bila narejena med diplomanti pred nekaj leti, je ugotovljeno, da se eno leto po diplomi
zaposli približno tri četrtine diplomantov, mnogi med njimi v povezavi z živilstvom in s hrano. Nekaj diplomantov se zaposli že med študijem v času praktičnega izobraževanja v podjetjih ali v času, ko v podjetjih opravljajo
eksperimentalni del diplomskih nalog. Ocenjujemo, da so te številke zelo dobre in obetajoče za ta poklic tudi v prihodnje. Seveda nekateri med njimi ne najdejo svojih pravih priložnosti.Vsi diplomanti nimajo enakih predhodnih
izkušenj in niso enako leksibilni na trgu dela.
In kako so se predstavili diplomanti?
Svojo karierno pot je predstavilo 6 diplomantov.
Diplomant Nejc Borko dela na področju vinarstva, Matjaž Guček v pivovarstvu, Boštjan Breg v žitni industriji,
Dejan Fluher na področju skladiščenja zamrznjene hrane, Davorina Čolnik je delila izkušnje o delu v mesni
industriji, Damjan Zelenik pa je predstavil delo na področju prehrane v domu starejših.
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Diplomant Nejc Borko se je na
študij živilstva in prehrane vpisal po končani srednji ekonomski
šoli. Praktično izobraževanje v
sklopu programa študija je opravljal v treh podjetjih, nazadnje v
P&F Jeruzalem Ormož. Tam se je
nekoliko kasneje zaposlil, in sicer
že pred diplomo. Diplomo je tudi
delal v tem podjetju in za potrebe
podjetja. Postal je naj- diplomant
Višje strokovne šole za leto 2016
z diplomsko nalogo: Delovanje
kvasovk v moštu v odvisnosti od
njihovega hranjenja. Trenutno se
odpravlja na strokovno izpopolnjevanje v tujino.

Diplomant Boštjan Breg je bil najprej pek, nato živilski tehnik in potem inženir živilstva in prehrane.
Diplomo je delal v Ptujski pekarni
in slaščičarni, njegova tema je bila
uporaba soržične moke v pekarstvu. Svojo diplomsko nalogo je
skupaj z mentorico Lidijo Tašner
predstavljal tudi na mednarodnem
kongresu Brašno Hleb v Opatiji
leta 2005. Po diplomi je zamenjal
nekaj delodajalcev, delal je na Ptuju, v Celju, vse v pekarstvu, sedaj je
zaposlen v Podravka Žito PC Intes
DE Mešalnica v Mariboru.

Nejc Borko – Zakaj sem se vpisal na IC Piramida VSŠ?
• Šola sodeluje na mednarodnih projektih
• Nagrade in dosežki doma in v tujini
• Dobre zaposlitvene možnosti na področju hrane
• Izobraževanje poteka v nenehnem povezovanjem s prakso
• Dobra priporočila prijateljev in znancev o šoli
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Diplomant Matjaž Guček je po
duši pivovar, kar je povedal z velikim ponosom. Najprej se je izučil za
pivovarja/sladarja. Že vso poklicno kariero je zaposlen v Pivovarni
Laško. Ob delu se je izobraževal
naprej, najprej na srednji stopnji za
živilskega tehnika v Mariboru, nato
še za inženirja. Pivovarno in delo
tam pozna zelo dobro, v pivovarni
je delal tudi diplomsko nalogo na
področju logističnih procesov.

Diplomant Damjan Zelenik je od
gostinstva na srednji stopnji prešel
na živilstvo in prehrano na višji
šoli. Interdisciplinarnost ter pogled
na hrano in prehrano iz različnih
zornih kotov sta zelo pomembna,
ugotavlja. Ves čas je zaposlen v
Domu starejših Hrastnik kot vodja
prehrane, za inženirja je študiral ob
delu. V diplomi je preučeval hrano
s spremenjeno konzistenco, ki je v
domovih starejših zelo pomembna.
Z mentorico Majdo Herlič še sedaj
strokovno sodeluje, kar je obema
v veliko veselje. Je predsednik aktiva prehranskih delavcev domov
starejših pri Skupnosti socialnih
zavodov Slovenije že drugi mandat. Tudi v drugih domovih starejših najdemo kar nekaj inženirjev
živilstva in prehrane.

Diplomantka Davorina Čolnik se je
po končani srednji šoli kot živilska
tehnica zaposlila v mesni industriji MIR Gornja Radgona. Že kmalu
pa je, ker jo je podjetje podpiralo,
nadaljevala študij na višji šoli kot
izredna študentka in ga tudi zaključila. Še vedno je zaposlena v
MIR-u, v katerem je zaposleno na
različnih delovnih mestih še več
inženirjev živilstva in prehrane.

Dejan Fluher je študentom podal naslednje
nasvete za uspešen študij:
• UBOGLJIVOST
• VZTRAJNOST
• SREČA
• NE SE PUSTITI VREČI S TIRA OZ. ZMESTI
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Diplomant Dejan Fluher je po
končani srednji živilski šoli v Mariboru nadaljeval študij na Višji šoli
v prvi generaciji rednih študentov
leta 2000/2001. Najprej je v podjetju Ledo – Hladilnica Maribor
delal nekaj časa preko študentskega servisa, nato pa se je zaposlil
kot ambulantni voznik in začel s
prevozi in z ambulantno dostavo
zamrznjene hrane (imel je tudi
izpit za voznika tovornjaka) pri
podjetju Ledo – Hladilnica Maribor. Nato je napredoval, bil na
različnih delovnih mestih, sedaj
je vodja logistike, odgovoren za
okoli 30 zaposlenih, njegovo delo
je povezano z nabavo in s prodajo,
skladiščenjem in kakovostjo.

Damjan Zelenik:
Študij in diploma na VSŠ sta mi omogočila, da
izboljšam svoje delo s pomočjo novega usvojenega znanja, ki sem ga in ga še prenašam v
prakso.

Dr. Blanka Vombergar,
ravnateljica VSŠ

Zaradi zanimanja, kako so bivši študenti naše
šole uspešni na svoji poklicni poti, smo naredili intervju z Nejcem Borkom, ki je danes zelo
uspešen na področju enologije in s pridom
izkorišča svojo izobrazbo, pridobljeno na IC
Piramida. Več o njem izveste v nadaljevanju.

»Vsekakor bi se ponovno odločil
za študij živilstva in prehrane na
ic Piramida maribor ...«

Ali bi se ponovno odločil za ta
študij, bi naredil kaj drugače?
Vsekakor bi se ponovno odločil
za študij živilstva in prehrane na
IC Piramida, saj mi je omogočil
kar nekaj zaposlitvenih možnosti.
Pridobil sem znanja in izkušnje, ki
jih s pridom izkoriščam, ter seveda nadgrajujem. Če bi se ponovno
znašel na začetku prvega letnika,
bi poskušal biti še bolj samoiniciativen, kot sem bil v času svojega
študija, saj so nam nekateri izmed
predmetov dopuščali razvijanje
oz. »kreiranje« novih načrtov ter
uporabo svojih predlogov in idej.

Zakaj si se odločil za študij živilstva
in prehrane na IC Piramida?
Končal sem srednjo ekonomsko šolo
na Ptuju, vendar sem se po končani
srednji šoli odločil, da ekonomija ne
bo poklic, ki bi si ga želel opravljati
vse življenje. Ker mi dobra in kakovostna hrana v življenju veliko pomeni, sem se odločil, da se udeležim
informativnih dnevov višje šole za
živilstvo in prehrano. Tam so me
navdušili z dobro predstavitvijo šole,
dosežki, mednarodnim sodelovanjem in dobrim slovesom šole. Po
informativnih dnevih sem bil trdno
prepričan, da bom šolanje nadaljeval
na ICP Maribor.
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V študijskem letu 2015/16 si postal
naj diplomant naše šole, saj je tvoja
diploma izstopala glede na posebej
zanimive in aktualne probleme. Ali
nam lahko zaupaš kaj več o tem? S
kakšnimi občutki si prejel to čast?
Res je. V študijskem letu 2015/16
sem postal naj diplomant šole, z
diplomskim delom z naslovom
»Delovanje kvasovk v moštu v odvisnosti od njihovega hranjenja«. Bil
sem presenečen, seveda pozitivno.
Že diploma mi je pomenila zelo veliko, da pa sem postal naj diplomant,
je bila čast, ki je z besedami ni moč
opisati. Prejetje naziva naj diplomant
mi je dalo še dodatno motivacijo za
nadaljnje delo.

Ali bi študij na IC Piramidi priporočil tudi
kakšnim prijateljem, znancem, sorodnikom?
Študij bi priporočil vsakomur, ki ga živilska smer
oz. stroka vsaj malo zanima. Ker pa je smer živilstvo zelo razvejano in posega v področje prehrane, pijač, tehnologije, logistike …, bi študij priporočil tudi bodočim študentom, ki trenutno še
ne vedo, za kakšno poklicno pot naj se odločijo.

Kako je potekalo učenje, raziskovanje, delo s
profesorji oz. mentorji?
Pri veliko predmetih smo imeli možnost pridobiti dodatne točke, ki so nam kasneje koristile pri izpitu. Veliko je bilo skupinskega dela, s
pomočjo katerega smo študenti pridobili veliko
znanja. Profesorji so nam bili vedno pripravljeni
pomagati. Na razpolago so nam bili tudi izven
svojega delovnega časa, saj smo jih v primeru
nejasnosti imeli možnost kontaktirati tudi po
elektronski pošti.
Si eden tistih srečnih študentov, ki so po
končanem študiju dobili zaposlitev. Kje si se
zaposlil in kakšno je tvoje področje dela?
Da sem eden tistih srečnih študentov, ki so dobili zaposlitev, se popolnoma strinjam. Zaposlil sem se v podjetju P&F Jeruzalem Ormož, v
katerem sem v času študija opravljal že prakso.
Gre za vinsko klet, v kateri sem začel delati kot
kletar. Opravljal sem pretoke, iltracije, čiščenje cistern, sledilo je delo v polnilnici, zatem v
laboratoriju (opravljanje analiz). Trenutno pa
sem zaposlen na delovnem mestu koordinator
v vinarski proizvodnji. Na tem delovnem mestu
je moja glavna skrb povezava med kletjo, laboratorijem in polnilnico, da delo poteka nemoteno.

Vsako leto morajo študentje šole opravljati prakso, kakor si jo opravljal tudi ti.
Kje si jo opravljal? Zakaj si se odločil, da
jo boš opravljal prav tam? Je bilo poučno
in pozitivno, da pripomore danes pri
tvojem poklicu?
V prvem letniku študija sem prakso opravljal v podjetju Orca, d. o. o. (sedanji AHAC,
d. o. o.), ki se ukvarja s predelavo zelenjave
ter proizvodnjo vloženih izdelkov. Seveda
je opravljanje prakse v podjetju Orca, d. o.
o., zame bila zanimiva izkušnja, saj nekatera znanja, ki sem jih pridobil v podjetju,
s pridom izkoriščam še zdaj. V drugem
letniku sem se naključno odločil za opravljanje prakse v podjetju P&F Jeruzalem
Ormož, d. o. o., v katerem sem, kot sem
že omenil, tudi zaposlen. V podjetju P&F
sem že po nekaj dnevih dela na praksi ugotovil, da me delo v enologiji zelo zanima,
zato sem bil trdno odločen, da bo enologija poklicno področje, na katerem želim
biti aktiven vse življenje. Lahko povem,
da je bilo opravljanje prakse v vinski kleti
zame zelo dobra osnova za naprej, saj sem
spoznal veliko postopkov predelave že na
praksi.

Kaj konkretno si lahko prenesel iz študija v
prakso oz. opravljanje sedanjega poklica?
Na prvo mesto moram postaviti laboratorijske
vaje, saj sem v podjetje prišel že z kar nekaj
znanja iz kemije. Prav tako velja za teoretični
del kemije, saj je preračunavanje in računanje
del mojega vsakdanjika v podjetju. V bistvu mi
veliko znanja, ki sem ga pridobil v času študija,
pride še kako prav. Ne samo v poklicu, ampak
tudi v vsakdanjem življenju.

Se ob vinarstvu ukvarjaš še s čim drugim? Imaš kak poseben konjiček?
Delo z vinom je zame skoraj konjiček, saj doma pridelujem penino po klasični metodi (metoda vrenja v
steklenicah). Veliko se ukvarjam s športom, rad potujem ter spoznavam različne kulture in ljudi.
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Na svojem področju si tudi zelo aktiven, saj v prihodnje službeno potuješ na Novo Zelandijo. Nam lahko
poveš kaj več o tem?
Marca odpotujem na Novo Zelandijo, kjer bom malo več kot dva meseca delal v eni izmed vinskih kleti. Gre za
dvomesečno izobraževanje, za katerega sem se dogovoril z našim podjetjem. Že od začetka mojega navdušenja
nad enologijo me je zanimalo, kakšne in katere enološke postopke za pridelavo vina uporabljajo izven Slovenije
ter kakšna vina pridelujejo. Nova Zelandija prideluje odlične sauvignone, sive pinote, modre pinote, obenem pa
mi omogoča, da opravim dve trgatvi v enem letu, saj na Novi Zelandiji s trgatvijo začnejo proti koncu februarja
ali začetek marca. Po slikah me je navdušila tudi sama pokrajina, ki jo imam namen po končani trgatvi, kolikor
bo le časovno možno, raziskati.
Ali nam lahko zaupaš svoje načrte za prihodnost? Nameravaš večno ostati zvest vinu?
Nekateri načrti naj zaenkrat ostanejo še skrivnost, dejstvo pa je, da bom ostal zvest enologiji. Vsekakor pa se
bom še dodatno izobraževal ter nadgrajeval svoje znanje o enologiji z različnimi testi ter eksperimenti.
Bi še za konec sporočil kaj našim bralcem?
Upam, da ste uživali v branju mojih odgovorov oz. interjvjuju. Vsem bralcem, predvsem mladim, študentom,
dijakom bi rad sporočil, naj se ne bojijo novih izzivov, raziskovanja ter znanja. Predlagajte ter uporabljajte svoje
ideje in zamisli, četudi se vam na prvi pogled ne zdijo najbolj smiselne. Marsikomu je na ta način uspelo. Mogoče uspe tudi vam.

Domen Rotar, Sandi Rozman
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PREDstAVLJAmO mENtORicO
PrakTičnega izoBraŽeVanJa
meTko Benedik
Gospa Metka Benedik je zaposlena v Perutnini Ptuj, in sicer kot tehnologinja.
Ob vsem delu, ki ga opravlja, je tudi zelo dobra mentorica dijakom
ali študentom, ki smo ali smo bili na praktičnem izobraževanju.
Spoznala sem jo januarja, ko sem pričela z opravljanjem
praktičnega izobraževanja. Že moj prvi dan je bil zelo zanimiv,
prav tako nadaljevanje. Mentorica mi je vedno hotela
predstaviti čim več ter mi o delu v Perutnini Ptuj
povedati čim več. Moj prvi vtis o njej je bil zelo dober,
zato smo se odločili, da opravimo intervju z njo.
Kakšna je vaša izobrazba, ste zadovoljni z njo?
Po izobrazbi sem univerzitetni diplomirani inženir živilske tehnologije. Da, s svojo
izobrazbo sem zadovoljna, vendar se je potrebno nenehno izobraževati, se učiti in si
nabirati izkušnje. Izobraževanje s pridobljeno diplomo vsekakor ni zaključeno, saj je
to živ, nenehno trajajoč proces, če želiš biti pri opravljanju svojega dela strokoven in
uspešen.
Ste si že od nekdaj želeli delati z živili?
Že od nekdaj me zanimajo prehrana človeka, vpliv živil na človeško telo ter kaj in kako uporabimo za pripravljanje jedi. Hrana nas vsakodnevno obkroža, da pa je za vsakim obrokom, ki ga uživamo, tudi cela znanost, me
je še posebej razveselilo, ko sem izvedela za študij živilske tehnologije.
Kakšni so bili vaši začetki v podjetju?
Vsak začetek, pravijo, je težak, tako tudi meni ni bilo sprva lahko. Praktične izkušnje med študijem in po njem
sem si nabirala na drugih področjih živilstva, zato je bila mesna industrija s praktičnega vidika zame nekaj
precej neznanega. Vendar sem človek, ki stremi k novostim, rada imam spremembe, rada se učim in delam,
zato tudi začetek ni bil tako težak, da ne bi vztrajala. Ko se zdaj ozrem na pretekla leta, ugotavljam, da je naš
vsakdanjik daleč od rutine, novosti so na vsakem koraku. Spoznala sem kar nekaj tehnologij oziroma procesov,
postopkov in predvsem veliko raznolikega dela. Srečo sem imela, da sem prišla v kolektiv, kjer so me lepo
sprejeli, ker sam v takem podjetju težko delaš. Predvsem sem se hitro naučila, da vsaka moja odločitev za seboj
povleče določene posledice, ki jih na začetku ne poznaš in si prisiljen sproti širiti zorni kot gledanja na celotno
proizvodnjo. Vsekakor je vertikalna proizvodnja od njive do vilice konkurenčna prednost, hkrati pa zahteva
širino gledanja na celotno proizvodnjo verigo.
Koliko let že delate v Perutnini Ptuj?
V Perutnini Ptuj sem zaposlena dobrih 13 let.
Kaj je sedaj vaše delo?
Lahko rečem, da že od začetka opravljam delo tehnologa, vmes so se menjavala le področja odgovornosti. Trenutno opravljam delo tehnologa v oddelku predelave mesne industrije. Področje, za katerega sem odgovorna, je
proizvodnja klobas skupaj z razvojem. Hkrati skrbim še za del programov HACCP, mentorstvo študentom idr.
Kdaj ste postali mentorica študentom in dijakom?
Mentorica sem postala leta 2012.
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Kaj vas je motiviralo za to delo?
Mentorica nisem postala zaradi kakršnegakoli navdiha, ampak so me nadrejeni enostavno predlagali, da se
udeležim izobraževanja, ki je potekalo v okviru operacije Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe (UM-PUM), organizirano pa je bilo v
sodelovanju med Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Gospodarsko zbornico Slovenije in
Centrom za poslovno usposabljanje. Delo z ljudmi me od nekdaj zanima, še bolj delo z otroki (če lahko mednje
prištevam dijake), zato sem se predloga nadrejenih dejansko razveselila.
Kako poteka vaše mentorstvo, imate kakšen načrt, ki ga izvajate pri vodenju dijakov ali študentov na praksi?
Med usposabljanjem smo se naučili in morali pripraviti izobraževalni načrt za svoje področje. Mentorji smo
se morali seznaniti z učnimi načrti posameznih šol, za lažjo predstavo, kaj lahko mentorji od dijakov ali
študentov pričakujemo in jih znamo usmerjati, kako teorijo iz šole povezati s prakso. Začrtan imam okvirni
program, ki se vedno prilagaja glede na trenutno delo, ki ga sama opravljam, in na posameznika, ki prihaja
na obvezno prakso. Mentorstvo praktikantov je v največji meri odvisno od študentov samih, kakšen interes
pokažejo. Moj čas je dragocen, zato za študente brez interesa tega časa ne razdajam več, kot je potrebno. Za
zainteresirane študente je vsak porabljen čas tudi za mene dragocena izkušnja in naložba v morebitne bodoče
sodelavce.
Ste imeli z dijaki ali s študenti že kakšne nevšečnosti?
Moram reči, da sem do sedaj sodelovala le s študenti, s katerimi sem se lepo razumela in smo dobro sodelovali.
Vsaj moje mnenje je tako. V najslabšem primeru bi se lahko dogodilo, da bi si študent želel prakse konkretno
v našem podjetju in ne bi točno vedel, kaj lahko pričakuje. Nato bi po nekaj dneh ugotovil, da je proizvodnja
nekaj, kar ga sploh ne zanima in bi se kratko malo dolgočasil. Tak primer bi mi pomenil, da bi študent še pravi
čas ugotovil, česa resnično ne želi opravljati kasneje v življenju. In tudi v tem ne vidim nič tragičnega. A kot
rečeno, v takem primeru bi bilo mojega vloženega truda tudi manj. Praksa vsekakor ni ‘dopust’ med študijem,
ko ni potrebno poslušati predavanj in se udeleževati vaj, temveč resno delo, ki poteka po delavniku nas redno
zaposlenih. Vsekakor pa je to čas nabiranja izkušenj, prehod v ‘svet odraslih’ in spoznavanja samega sebe v smislu odgovornosti do dela, do podjetja in ne nazadnje do študija.
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Katja Žolger

20. aprila 2017 je v Naklem potekalo 3. tekmovanje v znanju in spretnostih za dijake in študente Konzorcija biotehniških šol Slovenije.
Tekmovanje temelji na znanju in spretnostih dijakov in študentov
šol, ki so povezane v konzorcij.
Tekmovanje nosi splošen naslov »TEKMOVANJE V ZNANJU IN
SPRETNOSTIH DIJAKOV IN ŠTUDENTOV KONZORCIJA BIOTEHNIŠKIH ŠOL SLOVENIJE« in ima značaj državnega tekmovanja. Organizacijski odbor tekmovanja si bo prizadeval, da postane tekmovanje priznano kot državno tekmovanje tudi v skladu s
politiko resornega ministrstva. Tekmovanje dobi vsako leto tematski
naslov glede na izbrano prehransko surovino oz. živilo.
Tematika v letošnjem letu je bilapovezana z mlekom.

3. tEkmOVANJE V ZNANJu iN
sPREtNOstih ZA DiJAkE iN
ŠtuDENtE kONZORciJA
BioTeHniškiH šol SloVeniJe
mleko – na STičišču med
TradiCiJo in SodoBnimi
tRENDi
Mleko – na stičišču med tradicijo in sodobnimi trendi
Poglavitni pogoj je bil, da je mleko oz. mlečni izdelek sestavina jedi,
ki jo bo tekmovalec pripravljal.
Letos se je tekmovanja udeležilo 76 tekmovalcev (dijakov in študentov) iz 10 biotehniških šol Slovenije. Tekmovali so v 6 kategorijah,
izdelke pa je v vsaki kategoriji ocenjevala komisija, ki je štela dva
zunanja člana.
Izobraževalni center Piramida je na tekmovanju sodelovalav treh
kategorijah, in sicer s petimi tekmovalci.

37

V kategoriji ŽIVILSTVO sta tekmovala:
Marko Keržan(mentor Stanko Vorih) z izdelavo » kraljeve pletenice s sirom«. V tej kategoriji je naš študent zmagal z največjim številom točk, in sicer 99,5.
Sergeja Puc (mentorica Marija Horvat) z izdelkom »sodobna
(ognjiščna) gibanica na moderen način, izdelava v modelu in
pečena v pečici». Dosegel je 5. mesto s 97 točkami.
V kategoriji FOTOGRAFIJA sta tekmovala:
Tadeja Toplak (mentorica Silva Hostnik) s 77,5 točkami si je
delila 3. mesto.
Primož Šverko (Mojca Šumandl) s 77,5 točkami si je delil 3.
mesto.
V kategoriji ANIMACIJA je tekmoval:
Edit Morina(mentorica Tamara Kovač) in je z 88 točkami
zasedel 5. mesto.

V kategoriji KULINARIKA sta tekmovala:
Medeja Jevšnik (mentorici Rosvita Arzenšek Pinter in Saša
Berlič) z izdelkom »rolani žganček s kozjim sirom, pršutom in
kislo smetano s sivko» z 88 točkami si je delila 3. mesto.
Mario Karničnik (mentorica Marija Horvat) z izdelkom »skutini štruklji s tatarsko ajdovo kašo, šparglji in koprivami» s 86
točkami je dosegel 10. mesto.
V kategoriji ZNANJE sta tekmovala:
Rok Grnjak (mentorica Silva Hostnik) – bronasto priznanje
Nejc Župec (mentorica Silva Hostnik) – bronasto priznanje
Iskreno čestitamo vsem tekmovalcem in mentorjem, ker so se
v močni konkurenci uvrstili zelo visoko.

Tina Matjašič
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ŠtuDENtJE PRVEGA
LEtNikA NA NOVO
uSTanoVili drŽaVo

»OutOPiA«

14. aprila 2017 smo se študentje prvega letnika v sklopu vaj pri predmetu poslovno
sporazumevanje in vodenje udeležili interaktivne kulturno-izobraževalne predstave z
naslovom »Outopia«, ki jo izvaja Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor. Dogodek se je odvijal v
prostorih šole.
Študentje smo za dobro uro postali poslanci ljudskega parlamenta dežele Outopie, na
tak način smo prevzeli vodenje namišljene države in obenem izkusili, da voditi državo
ni mačji kašelj, saj zajema ob občutku moči tudi odgovornost. Voditelji predstave (Andraž Golc, Nina Vombergar, Jaka Andrej Vojevec) so nas pri tem vodili in glede na naše
odločitve usmerjali prihodnost države. Postavljeni smo bili pred aktualne probleme –
uvesti gensko spremenjeno hrano v našo državo, kako ravnati z begunci in mnoge druge.
Pri izražanju mnenj smo bili sprva dokaj sramežljivi, a zelo odločni pri odločitvah, ki pa
dežele Outopia žal niso pripeljale v boljši jutri.
Za nas študente je bila to zelo zanimiva, pozitivna in koristna izkušnja, ki bo nas, bodoče
vodje in podjetnike, spomnila, da ni lahko imeti moči in prihodnosti v lastnih rokah,
ter da ima vsaka odločitev posledico, ki je lahko dobra ali slaba, a žal težko predvidljiva.
Domen Rotar

39

PREDstAVLJAmO ŠtuDENtE 1. LEtNikA
Smo skupina študentov 1. letnika Višje strokovne šole Izobraževalnega centra Piramida Maribor, smer živilstvo in prehrana. Pri predmetu poslovno sporazumevanje in vodenje smo
oblikovali skupino študentov, novinarjev, dobili smo nalogo, da
ustvarimo študijsko glasilo z naslovom Štuži,in sicer, da pišemo
različne prispevke, intervjuje, križanke in ostalo zanimivo gradivo. V nadaljevanju boste lahko prebrali kratke predstavitve letošnjih študentov, novinarjev.

Domen Rotar
Naš glavni urednik študijskega glasila, strasten plesalec in priden ter zvest študent, prihaja iz Ormoža,
kjer je obiskoval in tudi končal ormoško gimnazijo.
V prostem času je učitelj plesa za šolske in predšolske otroke. Skupaj s svojim dekletom zelo rad zahaja
na koncerte. Lani sta bila na koncertu dive Beyonce.
Najraje pa sta na morju, kjer si nabirata vitamin D in
novih moči za študijska leta.

Sandi Rozman
Končal je srednjo gradbeno šolo v
Mariboru. Poseben je, ker trenira
powerliting- triatlon moči, v centru
Gymu Level up. Trenira že leto in pol. Gre predvsem
za obliko treninga, na katerem se dela zgolj na pridobivanju moči, Treningi potekajo od 3 do 6-krat na
teden po dve uri. Za študij smeri živilstvo in prehrana
se je odločil zgolj na podlagi tega, da bi o prehrani
izvedel kaj več, saj je velik del njegovega športnega
načina življenja odvisen od prehrane in tudi rezultati
so močno povezani s tem.
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Tina Matjašič
Končala je srednjo biotehniško šolo v Mariboru, smer veterinarski tehnik. V prostem času se veliko ukvarja s svojo
kobilo Nelly, ki ji veliko pomeni. Rada tudi teče, se druži s
prijatelji ter prisluhne dobri glasbi. Za študij
živilstvo in prehrana se je navdušila v pekarni,
kjer je bila tudi leto dni zaposlena. Delo ji je
bilo zelo všeč, vendar ji dela in študija
hkrati ni uspelo nadaljevati, saj je bilo
nočno delo zelo naporno.
V prihodnje pa si želi redne
službe in svojega stanovanja.

Lili Frece
Naša vsestranska Lili je v letu 2015/2016 obiskovala
Fakulteto za elektroniko, računalništvo in informatiko, saj
se zelo dobro spozna na računalniško opremo in računalnike. Kot novoletno zaobljubo si je zadala, da bo začela
zdravo živeti, da bo raje kavo zamenjala za
zeleni čaj in sladice za sadje z veliko vitamina.
S fantom imata svoje stanovanje v Mariboru,
a ob koncih tedna najraje zahajata na morje.

Lara Skok
Končala je Srednjo šolo za oblikovanje v Mariboru,
smer medijski tehnik. Pred dvema letoma se je odločila,
da bo vegetarijanka. Njeno odločitev so doma sprejeli,
tako da ji sedaj kuhajo posebej, najraje pa si kuha sama.
Ko smo jo povprašali o obvezni praksi, nam je povedala, da je bila z njo zelo zadovoljna, saj jo je opravljala pri
Teti Fridi v Mariboru. Zaupala nam je tudi, da v svojem
prostem času zelo rada peče torte in peciva.
V glasilu je bila zadolžena za fotograije
ter celotno oblikovanje glasila.
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Larisa Kores
Je zelo pridna in sposobna študentka, kar boste razbrali v naslednjih vrsticah. Končala je Tretjo gimnazijo v Mariboru ter se v
lanskem šolskem letu vpisala na fakulteto za kemijo, smer kemijska tehnologija. Vendar je po prvem semestru ugotovila, da si
tega ne želi, zato se je v študijskem letu 2016/2017 vpisala na
študij živilstva in prehrane. Ker jo je od nekdaj zanimala farmacija, se je izredno še vpisala na srednjo kemijsko šolo v Rušah,
smer farmacevtski tehnik. Njen cilj je pomagati ljudem ali živali do zdravja, in sicer zdravljenje s prehrano in ne premočnimi
zdravili. Že eno leto pa skrbi tudi za svojega hišnega ljubljenčka
mucka z imenom Puhek, ki je pasme Ragboll, kar pomeni punčka iz cunj in je kot dojenček. V prostem času rada posluša glasbo,
najraje ima pop, ni pa ji tuja niti opera, saj igra prečno lavto in
piano, kar jo zelo sprošča in v tem res uživa. Ob študiju pa
še najde čas za kakšno študentsko delo. Zaupala nam je, da
je lani delala na morju kot animatorka za otroke in
na raznih degustacijah in promocijah. Preizkusila
se je tudi kot fotomodel, kar se ji je zdelo zelo
zanimivo. Nabrala si je veliko izkušenj z
različnih področij, za katere ji ni žal. Vsem
pa svetuje, naj si upajo uresničiti svoje
želje, tudi če jih je strah. Verjemite
vase, saj če ne boste sami, kdo bo?

Jana Horvat
Na koncu pa še nekaj besed o meni. Končala sem ekonomsko gimnazijo na Ptuju. V lanskem šolskem letu pa
sem naredila poklicni tečaj za ekonomskega tehnika, med
šolanjem sem ves čas tudi delala in si tako plačevala poklicni tečaj. Sem velika pustolovka, zato si vsako leto zadam,
da obiščem čim več držav in mest. Rada poskušam njihove
tradicionalne jedi in pijače. V prostem času večina
časa preživim v vinogradu ali pa na svojem biovrtu. Ne pozabim pa na prijatelje, s katerimi
hodimo na koncerte, v kino ter na športne
prireditve.
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PREGLED DOGODkOV
V ŠtuDiJskEm LEtu 2016/2017
NA ViŠJi stROkOVNi ŠOLi

september 2016

september 2016

Vpisi študentov rednega in
izrednega študija

Notranje presoje na VSŠ

2.–14. 9. 2016

19. 9. 2016

20. 9. 2016

21. 9. 2016

Mobilnost v Južno Korejo
(projekt Erasmus* KA 107)

Sestanek skupnosti VSŠ

Dodatni izpitni rok za
študente prvega letnika VSŠ

Upravni odbor revije
Mlinarstvo in pekarstvo

26. 9. 2016

27. 9. 2016

29. 9. 2016

3. 10.2016

Predavateljski zbor VSŠ

Seja Strateškega sveta VSŠ

Svet zavoda IC Piramida
Maribor

Začetek študijskega leta za
VSŠ in sprejem študentov
rednega študija

5. 10. 2016

6. 10. 2016

7. 10. 2016

12. do 14. 10. 2016

Začetek študijskega leta za Uvodna predstavitev razpisa za Vabljeno predavanje iz požarne
varnosti pri TPE za 1. letnik VSŠ
izredne študente VSŠ in spre- projekt mobilnosti ERASMUS+
– Branko Žaucer, višji gasilski
za študente prvega letnika
jem študentov
časnik

Terenske vaje pri predmetu
TRB za študente 1. letnika

14. 10. 2016

16. 10. 2016

17. 10. 2016

18. 10. 2016

Ogled črpališča vode na
Vrbanskem platoju v okviru
TPE

Izid Zbornika Živilstvo in
prehrana danes in jutri 15 –
ob svetovnem dnevu hrane

ob svetovnem dnevu hrane
SV pri PRZ - ogled ilma
na temo »fastfood«

Strokovna ekskurzija študentov 2.
letnika VSŠ - SV pri TRŽ – ogled Pekarne

18. 10. 2016

24. 10. 2016

25. 10. 2016

26. 10. 2016

Udeležba na svečani
Predstavitev na Srednji šoli Zdrav življenjski slog predavanje
pri
predmetu
PRZ
(droge,
alkoakademiji ob 20. letnici višjeZagorje – predstavitev VSŠ in
hol, kajenje, telesna aktivnost) ga šolstva na Brdu pri Kranju
predavanje o ajdi

27. 10. 2016
Predavanje in delavnica na
temo Označevanje živil

11. 11. 2016

15. 11. 2016

Spar v Ljubljani, Ete Kamnik, EKO muzeja
hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu in pivske
fontane v Žalcu

Ogled VINDEL-a v
Mariboru, predavatelji
skupaj s študenti 2. Letnika

17. 11. 2016

Strokovna ekskurzija za 2. Letnik
Predstavitev mednarodnih akredni študij – SV pri Tehnologiji Objava razpisa za mobilnost
tivnosti in študentskih praks v
vina v Ormož in okolico – ogled (za študente in zaposlene)
tujini za izredne študente
kleti P&F Ormož in zidanice

18. 11. 2016

23. 11. 2016

Izdelava izdelkov in fotograiranje za koledar JEČMEN/
BARLEY

Strokovni obisk študentov 2. letnika
VSŠ v Dijaškem domu Drava in v
Osnovni šoli Maksa Durjave v Mariboru v okviru predmeta Prehrana in
dietetika

24. 11. 2016

25. 11. 2016

43Sodelovanje na sejmu Narava Tiskovna konferenca ČZS in
zdravje skupaj s Čebelarsko
podelitev priznanj ČZS
zvezo Slovenije

28. 11. 2016

1. 12. 2016

Predstavitev Erasmus+ praks
za redne študente 2. letnika

Zbor študentov izrednega
študij

5. 12. 2016

7.12.2016

2. 12. 2016

5. 12. 2016

Zbor študentov 2. letnika red- Zbor študentov 1. letnika rednega študij
nega študij

8. 12. 2016

12. 12. 2016

Ogled obrata predelave mesa
Klavnica Rače

Strokovna ekskurzija študentov 2. letnika VSŠ v Mlekarno
Celeia v Arji vasi in
Pivovarno Laško

13. 12. 2016

December 2016

14. 12. 2016

Predstavitev projekta študentov 1. letnika redni študij pri
EMP

Skupaj z Društvom živilskih in
prehranskih strokovnih delavcev SV
Slovenije Maribor ter Mlinarstvom
Rangus je VSŠ pripravila12-listni koledar z recepti izdelkov iz ječmena

Volitve študentov v študentski
svet 1. krog

15. 12. 2016

3. 1. 2017

9. 1. 2017

11. 1. 2017

Predstavitev VSŠ na SŠGT
Maribor

Začetek 5-tedenskega praktičnega izobraževanja za
študente 1. letnika

Začetek letnega semestra za
2.letnik redni študij

Volitve študentov v študentski svet 2. krog

12. 1. 2017

23.1. 2017

25. 1. 2017

27. 1. 2017

Predstavitev VSŠ na sejmu
višjega in visokega šolstva
na Ptuju

Predstavitev VSŠ na SŠGT
Celje

Obiskala sta nas dva predstavnika
šole EPLEFPA du Robert, ravnatelj
Eric SACREZ in Erasmus+ koordinatorica KarellRomuald.

Zagovori diplom

30. 1. 2017

30. 1. 2017

2. 2. 2017

3. 2. 2017

Predstavitev VSŠ na Srednji
trgovski šoli Maribor

Delovno srečanje za pripravo 3.
državnega tekmovanja v znanju in
spretnostih dijakov in študentov
Konzorcija biotehniških šol Slovenije

Predstavitev Višje šole na
Biotehniški šoli Maribor

Strokovna ekskurzija študentov
2. letnika v Ljubljano na sejem
Gast Expo ter v obrat ŽITO v
Ljubljani

6. 2. 2017

10. in 11.2. 2017

13. 2. 2017

13. 2. 2017

Konec praktičnega izobraževanja za 1. letnik (1.
del)

Informativni dan

Začetek letnega semestra 1.Letnik redni študij

Slikanje za knjigo Sladoled in
sladoledne sladice, Založba
Kmečki glas

14. 2. 2017

15. 2. 2017

16. 2. 2017

20. 2. 2017

Vabljeno predavanje o
pomenu in delovanju
sindikatov pri ZKN

Ogled ŽITO PC INTES
študenti 2. letnik

Vabljeno predavanje in delavnica Strokovni obisk in predavanje za
za 1. letnik VSŠ pri predmetu
študente 2. letnika VSŠ v Domu
PRZ, tema AIDS v sodelovanju z Danice VogrinecMaribor v okviru
predmeta Prehrana in dietetika
ZD dr. Adolfa Drolca Maribor

13. 12. 2016
2. predavateljski zbor

Srečanje diplomantov, mentorjev iz podjetij in študentov

Zagovori diplom

44

22. 2. 2017

24. 2. 2017

28. 2. 2017

2.3. 2017

Fotograiranje za knjigo
Ječmen/Barley, Založba
Kmečki glas

Sestanek v Pokrajinskem
muzeju – za predstavitev ajde

Ogled kuhinje Spar Europark in UKC Maribor (2.
Letnik redni pri TOP)

Sestanek študentskega sveta. Izvolitev nove predsednice ŠS, to je Sara Bosilj

3. 3. 2017

3. 3. 2017

5. 3. 2017

6. 3. 2017

Občni zbor Društva živilcev na šoli, predava naša
diplomantka Liljana Šurlan

Fotograiranje za knjigo
Ječmen,
Založba Kmečki glas

Radio Ptuj z novinarko Estero
Korošec – predstavitev knjige
o ajdi

Seminar za 2. Letnik – Uspešna pot do diplome

7. 3. 2017

7. 3. 2017

8. 3. 2017

9. 3. 2017

Obisk kuhinje vojašnice
generala Maistra
– 2. Letnik pri TOP

Ogled gledališke predstave v
SNG Maribor (1. Letnik redni
pri PSV)

Strokovna ekskurzija 2. Letnik
pri ZKN – obisk Parlamenta,
UKC Ljubljana – kuhinja

Skupščina Skupnosti VSŠ
na Bledu in letno srečanje z
MIZŠ

11. 3. 2017

13. 3. 2017

14. 3. 2017

20. 3. 2017

Svet zavoda

Oddaja prijav za
tekmovanje KBŠ v Naklem

Predstavitev obiska VSŠ v Ko- Strokovna ekskurzija - ogled
Žito Kruh Pecivo Maribor
reji – za letni zbor društva
(2. letnik pri TPŽ)

21. 3. 2017

22. 3. 2017

23. 3. 2017

27. 3. 2017

Zagovori diplom

Strokovna ekskurzija študentov 2. letnika pri TML v Pomurske mlekarne in Ljutomerska sirarna

Predavanje o Siriji – šolska
kavarna

Predstavitev razpisa ECOTROPHELIA Slovenija (GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij)

27. 3. 2017

27. 3. 2017

3. 4. 2017

6. 4. 2017

Sestanek Komisije za
spremljanje in zagotavljanje
kakovosti VSŠ

Poslovni odbor MIC-a

Sestanek organizacijskega
odbora tekmovanja Konzorcija biotehniških šol (lokacija
Maribor)

Predstavitev šole in promocija
tatarskega ajdovega čaja na 3. sejmu medicinske opreme MEDICAL v Gornji Radgoni

7. 4. 2017

14. 4. 2017

18. 4. 2017

18. 4. 2017

Predstavitev projekta pri
predmetu trženje v živilstvu
in prehrani-2. letnik redni
študij

Predstava OUTOPIA v produkciji Pekarne Magdalenske mreže
(za študente 1. letnika pri PSV)

Zagovori diplom

Strokovna predavanja društva živilskih in prehranskih
strokovnih delavcev SVS Maribor
in Veterinarskega društva

20. 4. 2017

24. do 26. 4. 2017

26. 4. 2017

6. 5. 2017

Udeležba na tekmovanju
dijakov in študentov Konzorcija biotehniških šol Slovenije

Piramida Fest

45 Razstava dobrot Piramida
Festa

Strokovna ekskurzija VSŠ
v Podčetrtek na 3. festival
vina in čokolade

ViRi FOtOGRAFiJ
Projekt študentov 1. letnikov “ZELENO JE ZDRAVO”
Lara Skok in Matija Zagoranski, osebni arhiv
Ogled gledališke predstave Favn, Carmen, Bolero
Tiberiu Marta (www.sng-mb.si)
Opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini
Barbara Brumen, osebni arhiv
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ
Vesna Poštuvan, osebni arhiv (www.facebook.com)
Poročilo o ekskurzijah 2. letnikov višje strokovne šole
www.spar.si, www.natureta.si, www.ekomuzej-hmelj.si, www.turizem-zalec.si, www.zelenedoline.si,
www.delo.si
Projekt pospeševanje prodaje slaščičarskih izdelkov
www.icp-mb.si
Diplomanti živilstva in prehrane so predstavili svoje karierne poti
www.icp-mb.si
“Vsekakor bi se ponovno odločil za študij živilstva in prehrane na IC Piramida Maribor ...”
www.icp-mb.si
Predstavljamo mentorico praktičnega izobraževanja Metko Benedik
www.poli.si
3. Tekmovanjevznanju in spretnostih za dijake in študente konzorcija biotehniških šol Slovenije
Mojca Šumandl, osebni arhiv
Študentje prvega letnika na novo ustanovili državo “Outopia”
www.icp-mb.si
Predstavljamo študente 1. letnika
Domen Rotar (osebni arhiv), Sandi Rozman (osebni arhiv), Tina Matjašičn (osebni arhiv), Lili Frece (www.
icp-mb.si), Lara Skok (osebni arhiv), Larisa Kores (osebni arhiv), Jana Horvat (osebni arhiv), www.icp-mb.si
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