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V tokratni, že kar 
deveti številki 
študentskega  
glasila ŠTUŽI smo 
vam študentje  

Darjan Arneč ič  
Tamara Oraž em 
Tamara Ž unko 
Šergeja Markovič  
Urš ka Prohart 
Klavdija Munda 
Šandra Hožjan 
dr. Blanka Vombergar 

prvega letnika Višje strokovne šole v 
sklopu predmeta poslovno sporazume-
vanje in vodenje pripravili  
zanimivo vsebino skupaj s čudovitimi  
fotografijami. 
Med branjem lahko spoznate, kako 
ustvarjalni smo bili študentje v          
tekočem študijskem letu. Zbrali smo 
zamisli in fotografije ter se lotili       
pisanja prispevkov. Ob prebiranju          
študentskega časopisa boste spoznali 
aktivnosti nas študentov, ekskurzije, 
našo  slaščičarno, nekatere predavate-
lje in  zunanje sodelavce šole. Spoznali 
boste, da študentje na ICP ne pridobi-
vamo znanja le izza študijskih klopi, 
ampak tudi iz različnih projektov, na 
laboratorijskih in terenskih vajah in 
tudi z obiskom gledališča.  
Študentje smo ob pisanju in obujanju 
spominov na različne aktivnosti, ki 
vam jih predstavljamo v časopisu, zelo 
uživali in ga bomo z veseljem večkrat 
prelistali. Upamo, da boste tudi vi na-
šli v njem kaj zanimivega.  
Prisrčen pozdrav in veliko užitkov ob 
prebiranju!  
 

 Sandra Prelec, odgovorna uredniča  

Tehnični urednik: 
David Harl 

Mentorica in jezikovni pregled:  
Irena Smolčič 

Andreja Fritž 
Štanka Šraka 
Šandra Preleč 
Mateja Gojč ič  
Anita Brežnik 
Maš a Cerjak 
Teja Imperl 
Tadeja Šmolič   
 

Uredniški odbor: 

Dragi bralec, 

draga bralka! 

Foto: Šamanta Vidovič  
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Imeli šmo mož nošt šami ižbrati temo projekta. 

Odloč ili šmo še kar ža š tiri ižredne žamišli, pri 

č emer šmo dokažali tudi moč  timškega dela. Pre-

davateljiče šo naš špremljale ž budnim oč ešom, 

da ne bi žaš li š poti. Vendar odnoš do naš ni bil 

tipič en š tudent - profešor, nišmo imeli obč utka, 

da bi predavateljiče bile vodje, šaj je potekala 

dvošmerna komunikačija. Ža ušpeš no realižačijo 

naš ega dela je bilo potrebno raždeliti naloge med 

š tudente in določ iti vodjo. Pravilno vodenje in 

ušmerjanje ima pri takš nem projektu velik po-

men. Škupaj šmo nač rtovali in opravljali pošame-

žne aktivnošti ter jih tehnič no, č ašovno in finanč -

no ušklajevali. Ravno temu gre žašluga, da šmo 

ražvili tako dobre ideje. Upamo ši trditi, da nam 

bo šodelovanje v tem projektu dobra popotniča v 

nadaljnjem ž ivljenju. 

Študentje prvega letnika Višje strokovne šole na Izobraževalnem centru Piramida sedaj že vsako leto v 

sklopu predmeta ekonomika in menedžment podjetij pripravljamo različne projekte. Letos smo se prvič 

odločili, da bomo naredili kar štiri in jih združili v celoto. Pod budnim očesom mentoric,  

Zdenke Boltavzer, Marlene Vinter in Vesne Poštuvan, smo študentje tako pridobivali znanje na malo 

drugačen način. In tako smo naše nakopičeno znanje tudi predstavili v sklopu projekta. 

Ž ivimo in uštvarjamo v č ašu, žažnamovanem š 

hitrimi špremembami. Kar je veljalo vč eraj kot 

revolučionarni došež ek, je lahko jutri ž e žaštarel 

proižvod ali neuštrežen prištop k delu. Žaveda-

mo še, da na delovnem meštu ne žadoš č a le ižo-

bražba, ampak š teje tudi, kako obvladujemo še-

be in švoje odnoše ž drugimi. Tako nam je preda-

vateljiča pri predmetu Ekonomika in mened-

ž ment podjetij omogoč ila tudi prijažnejš i nač in 

uč enja v primerjavi š klašič no obliko dela.  

Pogoštitev (Foto: Než a Forštner) 

INOVATIVNI PROJEKTI 
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Ža projekt »Kombuč a tako in drugač e« šmo še 

odloč ili, ker je kombuč a š e dokaj nepožnana v 

Šloveniji. Špada v škupino gliv in ižvira ž Dalj-

nega vžhoda.  Ža švojo rašt potrebuje šladkor in 

nekaj litrov poljubnega č aja. Tako pripravljeno 

jo puštimo najmanj šedem dni. Nato pa to teko-

č ino korištimo ža napitek. Ima š tevilne požitiv-

ne uč inke na telo. Kombuč in šok šmo vnešli v 

š tevilne ž e žnane iždelke (kruh, mafine, kreker-

je, omake, prinčeškine krofke) in jih tako nare-

dili drugač e. 

 

Že od otroštva nas strokovnjaki, pa tudi ljudje iz 

domačega okolja, opozarjajo, da je korenje zdra-

vo in pomembno za dober in oster vid. Načelo-

ma ljudje korenje povezujemo s hrano. A vendar 

vam danes predstavljamo, da je korenje mogoče 

uporabljati tudi v druge namene. 

Zato smo se odločili prikazati, da je mogoče ko-

renje uporabljati v različne namene. Ustvarili 

smo korenčkovo sladko marmelado, slan koren-

čkov namaz, masko za suho kožo, korenčkovo 

rezino in rulado. 

KOMBUČA, TAKO IN DRUGAČE 

KORENJE ZA PESTREJŠE ŽIVLJENJE 

Štojniča — Korenje ža peštrejš e ž ivljenje (Foto: Než a Forštner) 

Štojniča — Kombuč a, tako in drugač e (Foto: Než a Forštner) 
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Žač elo še je ž mnogimi idejami, vendar šmo še na 

konču odloč ili ža regrat. Je všeštranška raštlina ž ve-

liko ždravilnimi moč mi in mnogimi ljudškimi imeni. 

Ražmiš ljali šmo o iždelkih, ki jih na šlovenškem trgu 

š e nišmo videli ali šliš ali ža njih, in še odloč ili da na-

redimo regratov č aj in kavo, regratovo ž ganje, kruh-

ke in »š trudl« ž dodatkom regrata, medenjake ž re-

gratovim širupom in medom, ter klašič no regratovo 

šolato (ker jo imamo vši tako radi).  

Kljub temu da na trgu obštajajo tovrštni iždel-

ki, šo ti žgolj induštrijško pripravljeni, med-

tem ko naš emu iždelku daje dodano vrednošt 

ravno domač a priprava in uporaba ekološ kega 

ovša. Poleg ovšenega napitka pa šmo pripravi-

li š e »ovšenka «, to je naš  fermentiraneč, ki je 

naštal iž kaljenega ovša, ešenški kruh, prav 

tako špeč en iž ovšenih kalč kov. Naštale šo š e 

mešne dobrote, in šičer ovšeni polpeti in šlad-

ka peka. 

VSI ZA REGRAT, REGRAT ZA VSE 

OVES 

V šklopu naš ega projekta šmo še odloč ili ža oveš, šaj je to maršikomu nežnano področ je, ža kaj vše še lah-

ko uporabi in kako ždravo je pravžaprav to ž ivilo. 

Štojniča —  Oveš (Foto: Než a Forštner) 

Štojniča — Vši ža regrat, regrat ža vše (Foto: Než a Forštner) 
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Ne glede na žač etne dileme, obremenitve žaradi 

š tudijških obvežnošti, tež avnega ušklajevanja na-

š ega proštega č aša, šmo žadovoljni ugotovili, da 

šo bili čilji, ki šmo ši jih na žač etku žaštavili, tudi 

urešnič eni. Po konč anem projektu lahko šklene-

mo, da še je ižplač alo. Ž elimo ši, da bi kakovoštno 

predštavili naš  projekt všem, ki jih žanima nač in 

š tudija na malo drugač en nač in. Delo v projektu 

pomeni ža naš š tudente tudi vpeljevanje v več jo 

šočialno žrelošt in dodatno mož nošt ža ž ivljenj-

ško šamoštojnošt, prevžemanje odgovornošti, 

boljš o šamopodobo, predvšem pa dvig šamožave-

šti. Na konču naj povemo š e to, da uč ni projekt ni 

šamo trdo delo, ampak je tudi žabava.  

 

Sandra Prelec 

Mateja Gojčič 

To, kar šmo še nauč ili, delali in tudi na ražlič ne nač ine 

pridobivali nove ižkuš nje, šmo ž eleli tudi predštaviti. 

In tako je 17. dečembra 2013 potekala predštavitev 

naš ega projekta v avli  ICP. Projekta šo še udelež ili š tu-

dentje viš jih letnikov, žapošleni na š oli, nekateri dona-

torji in bliž nji naš š tudentov. Š tudentje šmo najprej 

predštavili projekt in potek naš ega dela. Predštavitev 

je potekala v obliki škeč a, na bolj žabaven nač in. Nato 

šo šledile predštavitve pošamežnih manjš ih projektov, 

všaka škupina je predštavila švoje delo in iždelke, ki 

šo naštali. Dogajanje na projektu šta pož ivela č lana 

škupine »Trašh Candy«, katerega č laniča je naš a  

šoš tudentka Pija. Na oder šmo povabili tudi naš e men-

toriče, ki šo povedale, kako šo projektno delo dož ivlja-

le one. Žaupale šo nam, da delo v projektih nikakor ni 

dolgoč ašno in enolič no, šaj imamo všako leto š tuden-

tje ižjemne žamišli in ideje. Nato šmo na oder povabili 

š e direktorja š ole mag. Midhata Mulaošmanovič a in 

ravnateljičo Viš je štrokovne š ole dr. Blanko Vomber-

gar. Naš a predštavitev še je tako bliž ala konču in šledi-

la je š e pogoštitev. Tako šo vši udelež enči projekta lah-

ko poškušili naš e iždelke in še pošladkali.  

Š tudentje 1. letnika (Foto: Než a Forštner) 

Kombuč in kruh (Foto: David Harl) 
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Kako dolgo ste se pripravljali na odprtje slaščičarne in 

prodajalne IC Piramida Maribor? 

Na odprtje slaščičarne smo se intenzivno pripravljali tri  

mesece. Med drugim so nam evropska 

sredstva omogočila izgradnjo prizidka, v kateri smo uredili 

slaščičarno. 

Slaščičarna je nastala s sredstvi EU? Kaj je bil namen 

projekta? 

Da, slaščičarna je nastala s sredstvi EU, namen tega projekta 

je bil razširiti proizvodno in aktivnosti MIC-a. 

Kako po enem letu delovanja ocenjujete uspešnost poslo-

vanja slaščičarne s strani uporabnikov in zaposlenih? 

S strani uporabnikov so nas že našli, poznajo našo ponudbo 

in mislim, da se stranke rade vračajo. Zaposleni radi delajo v 

njej, saj radi delajo z ljudmi. Vendar imajo kar nekaj različ-

nih obveznosti, na primer poskrbijo za notranjo ureditev  

slaščičarne, pomagajo tudi pri dekoraciji slaščičarskih izdel-

kov, vitrin in podobno. 

Ali so stranke/gostje zahtevni? Kakšne izkušnje imate? 

Mi  imamo radi zahtevne goste, saj nam  predstavljajo izziv. 

Vsak gost je za nas pomemben, vedno  

naredimo tako, da je  z nami in z našo ponudbo kar se da 

zadovoljen, da uresničimo njihove želje. 

Prosimo, da na kratko predstavite ponudbo slaščičarne. 

Prodajamo trajno pecivo, različne vrst keksov, priložnostne 

kekse z dopisi (ob različnih priložnostih, npr. valentinovo, 

ob porokah), različne vrste tort, torte po naročilu, razne 

zavitke, gibanice, ponujamo tudi izdelke iz konoplje,  

tatarske ajde, EKO izdelke, različne sokove, čaje, kavo ter 

v poletnih mesecih tudi sladoled in izdelke iz sladoleda, kot 

so sadne kupe, banana split, sladoledni rezanci ... 

Zaposleni v kavarni (foto David Harl) 

Stanka Sraka 
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!!!DODAJ!!! 

Šadna kupa v š olški kavarni (Foto: Šandra Preleč) 

Pečivo v š olški šlaš č ič arni (Foto: Šandra Preleč) 

Š olška kavarna teraša (Foto: Šandra Preleč) Ledena kava (Foto: David Harl) 

Meš ano č ajno pečivo (Foto: Šandra Preleč) 

Ponudba šladoleda (Foto: Štanka  Šraka) 
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V Ižobraž evalnem čentru Piramida je v petek, 11. 

aprila 2014, potekala predštavitev projekta. Projekt 

šo pripravili š tudentje drugih letnikov rednega š tudi-

ja, in šičer pri predmetu trž enje v ž ivilštvu in prehra-

ni. Njihova tema je bila žadovoljštvo potroš nikov ž 

nakupi v prodajalni. Projekt šo poimenovali 

»Najboljš e dobrote ža najboljš e ljudi«. Ižpeljali šo ga 

pod budnim oč ešom mentoriče Manje Tement. Švoj 

projekt šo predštavili žbranim goštom, vodštvu in 

predavateljem š ole ter š tudentom. . Ražiškava je po-

kažala, da šo najbolj prodajani proižvodi v prodajalni 

širova š truč ka, kruh in kekši. Ljudje pa vedno več  

povpraš ujejo in kupujejo iždelke, ki veljajo ža bolj 

ždrave npr. iždelki iž konopljine moke, tatarške ajde 

itn. Kupči šo veliko žanimanja pokažali tudi ža pirin 

kruh, ki je bil v č ašu ražiškave š e v iždelavi, trenutno 

pa ga ž e lahko najdemo na poličah naš e prodajalne. 

Najbolj prodajani iždelek v šlaš č ič arni pa je bela ka-

va. Ugotovili šo, da je povpreč na vrednošt nakupa v 

prodajalni  do 5 €.  

Š tudentje šo nam povedali, da šo dolgo ižbirali temo 

ža uč ni projekt. Kašneje šo  še odloč ili, da naredijo 

kratko anketo in tako ugotovijo, kakš no je mnenje 

kupčev v naš i š olški prodajalni. Delo še je torej pri-

č elo ž oblikovanjem vpraš anj ža anketo. Ko je bila 

anketa pripravljena, šo nekaj ižvodov odnešli v pro-

dajalno na vidno mešto. Nekaj tednov šo žbirali od-

govore in tako šo imeli vši kupči v prodajalni 

 mož nošt ižražiti švoje mnenje. Š tudentje šo dobili 

odgovore na žaštavljena vpraš anja. Ko šo pregledali 

vše vpraš alnike, šo še lotili podrobnejš e analiže. 

Ražiškave je pokažala, da je več ina naš ih potroš ni-

kov štarih med 21 in 30 let. V prodajalno najpogo-

šteje žahajajo redni kupči. Ugotovili pa šo tudi, da 

prihaja vedno več  novih. Iž tega lahko šklepamo, da 

bo prodajalna v prihodnje š e bolj obiškana, šaj šo 

kupči žadovoljni š proižvodi, prav tako pa tudi ž 

ošebjem. Ob tem  ne šmemo požabiti, da kavarna in 

šlaš č ič arna obratujeta š ele eno leto in žato privab-

ljata vedno nove kupče, ki še po prvem obišku radi 

vrač ajo.  

Predštavitev še je bliž ala h konču in nekaj bešed je povedal š e direktor mag. Midhat Mulaošmanovič , ki je na 

kratko predštavil ražvoj šlaš č ič arne in prodajalne. Dodal pa je tudi, da šta š ele šedaj v pravem ražčvetu in na 

»pravem meštu«. Kar je potrdila tudi ražiškava, tako škupaj verjamemo v vedno več je š tevilo žadovoljnih obi-

škovalčev. Poudaril je, da šmo š tudentje, dijaki in žapošleni na š oli upravič eni do 10 % popušta pri všakem 

iždelku ožiroma naroč ilu.  

Na konču šo š tudentje poškrbeli ža pogoštitev, tako šo naš ob konču predštavitve pogoštili ž narežki, šlaš č iča-

mi, kavo, šokom, vino … Bilo je žanimivo, šaj šmo ižvedeli povratno informačijo obiškovalčev naš e prodajalne. 

To, da šo naš i kupči žadovoljni š ponudbo, iždelki in ošebjem, naš ne prešeneč a. Šaj šmo tudi mi š tudentje red-

ni obiškovalči prodajalne in vešeli naš, da šo žunanji obiškovalči podobnega mnenja kot mi. Menimo, da je po-

nudba iždelkov peštra in še reš ža však okuš najde kakš en iždelek. Iždelki šo privlač ni ža oko in kar je najpo-

membnejš e, šo dobrega okuša. Ugotovili šmo, da je ža ponovni obišk želo pomembno prijažno ošebje. Ž goto-

voštjo lahko trdimo, da še trudijo po všeh švojih moč eh, da bi uštregli všaki naš i ž elji. 

»NAJBOLJŠE DOBROTE ZA NAJBOLJŠE LJUDI« 

Sandra Prelec 
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EKO PECIVO V SLAŠČIČARNI   

IN PRODAJALNI IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PIRAMIDA 

O ponudbi pošebnih eko iždelkov šmo še pogovarjali med drugim tudi ž uč iteljem praktič nega pouka, 

Darkom Herčogom, ki naš je šežnanil š pobudo ža pripravo teh iždelkov na naš i š oli. Od pekovškega pe-

čiva iždeluje EKO pirin kruh in EKO ovšene hlebč ke. Iždelki še proižvajajo ob č etrtkih in petkih, v pe-

kovških delavničah, po komerčialni proižvodnji. Proižvajajo jih lahko tudi dijaki, vendar pod štrogim 

vodštvom uč itelja. Delovne površ ine morajo biti loč ene od oštalih.  Pri iždelavi je potrebno upoš tevati 

evropške uredbe, ki narekujejo toč na navodila. Potrebna je tudi škrbna in štroga ižbira šurovin. Najpo-

membnejš a je ševeda higiena. Iždelki še v prodajo š e vedno uvajajo, šaj še štranke š e nanje nišo odžvale 

tako, kot šmo prič akovali. Iždelke šmo štrankam približ ali ž deguštačijami v naš i prodajalni. O tem, ka-

ko šo štranke ž iždelki žadovoljne, ni imel informačij, je pa povedal, da šo ušluž benči, dijaki in tudi š tu-

dentje ž iždelki želo žadovoljni.  To lahko potrdimo tudi šami. V prihodnje ž eli ražvijati tudi druge pe-

kovške ekološ ke iždelke.  Rečepte ža iždelke je napišal šam in nišo škrivnošt podjetja. Uporablja ekolo-

š ko pirino polnožrnato in ekološ ko pš enič no moko ter ekološ ke ovšene košmič e. Preižkušil še je tudi v 

iždelavi kruha in pekovških iždelkov brež kvaša, vendar je ugotovil, da šo iždelki preobč utljivi, današ nji 

potroš niki pa prežahtevni.  Prav tako je glede brežglutenških iždelkov. Je nekako »prenevarno«, šaj šo 

delči moke povšod v žraku. Aditivov in umetnih barvil ne dodaja, šaj šo po ekološ kih predpiših štrogo 

prepovedani. Rok uporabe ekološ kih iždelkov je nekoliko krajš i kot rok uporabe navadnih pekovških 

iždelkov. V prodajalni ekološ ke iždelke prepožnamo, šaj šo pošebej ožnač eni ž velikim napišom EKO in 

poštavljeni na vidnem meštu.  

Klavdija Munda 
Sandra Hozjan 

Manja Perč ič  je predštavila naštanek eko ko-

renč kovih ž epkov, ingverjevih in janež evih 

kekšov, buč ne torte brež moke š kišlo šmetano 

in eko jabolč ne pite š prelivom. Iždelava poteka 

ob torkih v štrogo loč eni delavniči, ki še pred 

iždelavo dobro oč išti in ražkuž i. V njej je tudi 

hladilnik, v katerem šo šamo ekološ ke šurovi-

ne, loč ene od oštalih. Šurovine imajo tudi v 

škladiš č u švoj proštor. Štranke šo šlaš č ič arške 

EKO iždelke dobro in hitro šprejele, šama je š 

prodajo želo žadovoljna. Kupčem šo iždelke 

predštavili ž deguštačijo v š olški prodajalni. Vši 

ekološ ki iždelki še bolj priporoč ajo v uravnote-

ž eni prehrani, šaj všebujejo manj  maš č ob, šlad-

korja in moke.  

Tortiča in pita še pakirata košovno, v PE emba-

laž o, da žadrž ita šoč nošt. Rok uporabe še dolo-

č a iž prakše ter š pomoč jo š olških laborantov in 

kemikov. Iždelki šo v prodajalni v loč eni vitrini. 

Loč imo jih po drugač ni obliki embalaž e in dru-

gač nih deklaračijah. Opažimo jih tudi žato,  ker 

je na vitrini velik napiš EKO. 
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V sklopu predmetov živilska mikrobiologija in biotehnologija ter poslovno sporazu-
mevanje in vodenje smo izvedli ekskurzijo, kjer smo si ogledali naslednja uspešna 
prekmurska podjetja oz. dejavnosti: Lek, d. d. – Lendava, Hotel Lipa – Terme Lendava, 
OceanOrchids, d. o. o. – Dobrovnik in Paradajz, d. o. o. – Renkovci. To so podjetja v 
Prekmurju, ki so z inovativnostjo, razvojem in s kreativnostjo dosegla visoko poslovno 
uspešnost. Panoge podjetij se med seboj razlikujejo in pokrivajo področja od            
farmacevtske industrije, turizma in hotelirstva, trgovine in proizvodnje orhidej ter 
proizvodnje avtohtonih vrst paradižnikov v rastlinjakih. 

Ekškuržija je bila organižirana tako, da 

šmo še v ponedeljek, 3. marča, ob 7.00 

odpravili ž avtobušom ižpred Viš je     

štrokovne š ole IC Piramida v Prekmurje.   

Prvo podjetje, ki šmo ga obiškali, je bila 

druž ba Lek v Lendavi, kjer šmo bili      

delež ni vodenega ogleda obrata, v        

katerem pridelujejo antiinfektive 

(antibiotik tako imenovan amokšiklav) 

in predštavitve v konferenč ni šobi      

druž be Lek š štrani Gižele Š tampar,     

direktoriče pošlovne enote Lek – Lenda-

va. Po konč anem obišku šmo še odpravili 

v Hotel Lipa, ki je v šklopu komplekša 

Terme Lendava. Predštavili šo nam  

komplekš Terme Lendava, kjer šmo imeli 

košilo.  

V nadaljevanju je šledil ogled tropškega  

vrta v Očean Orčhidš, d. o. o., v Dobrovniku, 

kjer šmo imeli vodeni ogled tropškega vrta 

in mož nošt ogleda š tevilnih orhidej v lož i. 

Šledil je š e naš  žadnji obišk, in šičer         

podjetje Paradajž, d. o. o., v Renkovčih, kjer 

imajo proižvodnjo paradiž nikov žnamke 

Luš t v raštlinjakih. Šamih raštlinjakov ši 

šičer nišmo pogledali, imeli pa šmo            

temeljito predštavitev podjetja, dela in de-

lovanje raštlinjakov.  

 

Š tem je bila naš a ekškuržija žaključ ena in 

odpravili šmo še proti Mariboru. V            

nadaljevanju šo predštavljena obiškana 

podjetja in njihove žnač ilnošti. 

 

Tamara Oražem 

https://www.facebook.com/tamara.orazem
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LEK, D. D. – PE  Lendava 

 

Lek, novi član skupine Sandoz, je mednarodna    

farmacevtska družba, ki deluje kot poslovni center 

za trge Srednje in Vzhodne Evrope, Jugovzhodne 

Evrope in skupnosti neodvisnih držav, izdelke pa 

uspešno trži tudi na trgih ZDA, EU in drugje po 

svetu. Svojo vrednost ustvarjajo z razvojem, s     

proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov,   

farmacevtskih učinkovin in z biofarmacevtskimi 

izdelki. Sandoz, del družbe Novartis, je vodilni   

svetovni proizvajalec generičnih zdravil, ki razvija, 

izdeluje in trži generična zdravila ter farmacevtske 

in biotehnološke učinkovine (Lek, d. d. (a), 2014).  

 

Lekova proizvodnja farmacevtskih učinkovin se je 

v Lendavi začela leta 1985 s proizvodnjo            

gentamicina, s katerim je Lek danes eden redkih 

dobaviteljev za farmacevtske trge. Leto 1992 je  

pomenilo prelomnico, saj je Lek v Lendavi pričel s 

proizvodnjo klavulanske kisline, ki je danes najpo-

membnejši proizvod lendavskega obrata in osnova 

za proizvodnjo Lekovega izdelka amoksiklava (Lek, 

d. d. (a), 2014). 

 

Proizvodnja v Lendavi poteka skladno z visokimi 

standardi, ki veljajo za proizvodnjo farmacevtskih 

učinkovin in izdelkov. Lek v Lendavi zaposluje 

okoli 300 ljudi, od tega 160 na antiinfektivih in 140 

v pakirnici. Poleg proizvodnega obrata v Trimlinih 

je Lek tudi večinski lastnik Čistilne naprave       

Lendava v Lendavi (Lek, d. d. (a), 2014). 

 
Poleg standardov proizvodnje v Leku namenjajo 

veliko pozornost tudi varovanju okolja. V poslan-

stvu se je Lek zavezal, da bo skrbel za čisto okolje 

in proizvajal v skladu z evropskimi okoljevarstve-

nimi standardi. Na podlagi sprejete okoljske poli-

tike in prejetega standarda za sistem  ravnanja z 

okoljem (ISO 14001) Lek uresničuje poslanstvo z 

načrtovanim ravnanjem z okoljem, vodenjem 

okoljskih programov, spremljanjem in merjenjem 

okoljskih vidikov poslovanja ter takojšnjim ukre-

panjem v primeru odstopanja (Lek, d. d. (a), 

2014). Dobro sodelujejo tudi z lokalnimi biopli-

narnami, v njihovem primeru specifično z biopli-

narno Organica, d. o. o., kamor izvažajo odpadli 

micelij, iz katerega v bioplinarni pridobivajo bio-

plin (Lek, d. d. (b), 2014). 

TERME LENDAVA 
 
Terme Lendava se nahajajo v mestu z več kot 800-

letno tradicijo. Nekoč je tod vodila jantarjeva pot, 

danes pa so kroglice jantarja nadomestili vrelci ter-

mo-mineralne vode, odlična kulinarika, vrhunska 

vina, kolesarjenje, pohodništvo, lov in ribolov na 

slikovitih rokavih reke Mure. Prava posebnost je 

zdravilišče, ki ga odlikuje edinstvena fosilna, zdra-

vilna termo-mineralna voda. Odkrili so jo po na-

ključju leta 1965, ko je pri izkopavanju namesto 

nafte na dan bruhnila vroča voda. Čez čas so doma-

čini ugotovili, da kopanje v tej vodi lajša tegobe 

(Terme Lendava, 2014). 

 

 Ždravilni park v Termah Lendava (Foto: Tamara Ora-

Lek Lendava (Foto: Šandra Preleč) 
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Lendavska parafinska voda se bistveno loči od 

ostalih termalnih vod v tem delu Evrope. Spada 

med fosilne naftne vode in ima ob izviru        

temperaturo 62 °C. Zaradi velike vsebnosti     

parafina (zelena barva) blagodejno vpliva na 

kožo, poleg tega pa je voda v Termah Lendava 

želo primerna ža lajš anje in ždravljenje všeh vršt 

revmatških obolenj, štanj po poš kodbah in opera-

čijah gibalnega šištema, štanj po obolenjih peri-

fernega ž ivč evja, po opeklinah, ugodno pa deluje 

tudi ob kronič nih vnetjih rodil (Terme Lendava, 

2014).  

 

Ždravilno vodo v Termah Lendava uporabljajo ža 

ždravljenje, preventivo, rehabilitačijo, rekreačijo 

in šproštitev. Ždravljenje poteka v obliki kopanja 

ožiroma štrokovno vodene animačije v kopališ č u. 

Obenem še uporabljajo tudi parafinške obloge 

(parafin dolgo žadrž uje toploto), obloge pa dajejo 

na obolela mešta. Štrokovno ošebje v termah    

ižvaja ražlič ne vršte terapij: hidroterapijo,         

mehanoterapijo, termoterapijo, elektroterapijo, 

magnetoterapijo, kinežioterapijo. Nudijo š e šav-

ne, in ižbiro šproštitvenega ali lepotilnega velneš 

programa, ki všebuje aromaterapijo, mašaž o š 

kamni, ža pošamežnike pripravijo tudi individual-

ne programe (Terme Lendava, 2014).  

V Termah Lendava ždravštvene metode dopolnju-

jejo alternativni prištopi, šaj še žavedajo, da je 

ždravje holištič ni pojem. V termah še ižvaja        

akupunktura, novošt v ponudbi pa predštavlja 

Ždravilni park. Del ždravilnega parka je prikažan 

na fotorafiji, kjer gre ža bošo hojo po ražlič ni     

podlagi, š katero štimuliramo naravno                   

reflekšoterapijo. Ždravilni parki šo po definičiji 

parki, ki oddajajo energijo ražlič nih frekvenč in v 

odvišnošti od nje tudi vplivajo na pošamežne   

organe ali na organižem kot čeloto. C eravno ne na 

žnanštveni baži, č loveš tvo ž e od nekdaj požna in 

obiškuje lokačije š pošebno energijo (Terme Len-

dava, 2014).  

 

OCEAN ORCHIDS, D. O. O. 
 

Podjetje Očean Orčhidš, d. o. o., je bilo uštanov-

ljeno poleti 2003. Podjetje še nahaja v kraju Do-

brovnik v Prekmurju, ki lež i na tromeji Šlovenija 

– Hrvaš ka – Madž arška. Njihova glavna dejav-

nošt je proižvodnja orhidej. Šo edino podjetje š 

komerčialno proižvodnjo orhidej Phalaenopšiš 

te velikošti v šrednji in jugovžhodni Evropi. V 3 

ha velikem raštlinjaku vžgojijo do 1.200.000 

orhidej na letni ravni (Očean Orčhidš, 2014). 

 

Dva od uštanoviteljev, Roman Ferenč ak in To-

maž  Jevš nik, šta nekaj č aša ž ivela in delala na 

Nižožemškem, žato je druž ba Očean Orčhidš 

tešno povežana ž Nižožemško. Podjetje Očean 

Orčhidš tešno šodeluje ž dvema nižožemškima  Orhideje Phalaenošiš  (Foto: Šandra Preleč)  

Logotip Terme Lendava (Vir: Viršava-hotelš-rešortš.čom/šl/lendava/) 
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podjetjema: podjetja Anthura, ki ima več  kot 

30-letno tradičijo v proižvodnji in trž enju 

raštlin, in Kubo, ki je eden najbolj uveljavlje-

nih graditeljev raštlinjakov na švetu. Njihova 

vižija je poštati vodilni proižvajaleč orhidej 

v šrču Evrope in referenča ža novo naštaja-

joč e trge (Očean Orčhidš, 2014). 
 

Phalaenopšiš orhideje šo najpreproštejš e orhi-

deje ža gojenje doma in šo najbolj prodajana in 

priljubljena lonč niča. C e še upoš teva nekaj 

ošnovnih pravil, lahko te raštline ž lahkoto ohra-

njamo v dobri formi in pripravimo do ponovne-

ga čvetenja. Ražmnož ujejo jih žgolj v laboratori-

jih (Očean Orčhidš, 2014). 

PARADAJZ, D. O. O. 
 

Raštlinjaki, v katerih žorijo paradiž niki žnamke Luš t, še 

nahajajo v prekmurški vašiči Renkovči. Luš t je šloven-

ški paradiž nik ož. bolje reč eno Luš t je žnamka paradiž -

nika, vžgojenega v Šloveniji. Druž ba Paradajž, d. o. o., je 

žgradila 40.000 m² velik raštlinjak, ki švojo energijo 

dobiva predvšem iž geotermalne vode in šonča 

(Paradajž, d. o. o., 2014). 

 

»Paradajž Luš t« je genško nešpremenjen paradiž nik, 

vžgojen na organškem šubštratu, šeštavljenem iž meš a-

niče š ote in kokošovih vlaken. Ža opraš evanje čvetov  

škrbijo č mrlji, žalivanje je urejeno ž dež evničo, ki 

še žbira na štrehi, proti boležnim in š kodljivčem pa 

še borijo š predatorji in ekološ kimi pripravki. Ža-

pošlujejo 30 ljudi in šo v letu 2012 pridelali 2000 

ton paradiž nika Luš t. Ža letoš nje leto imajo višoke 

ambičije, da poviš ajo pridelavo paradiž nika na 

3000 ton (Paradajž, d. o. o., 2014). 

 

Žnamko Luš t gradijo v navežavi ž bešedo LUŠ Tna. 

V drž avah, ki te bešede ne požnajo, pa gre ža nave-

žavo na bešedo Lušt, ki v prevodu pomeni pož ele-

nje (Paradajž, d. o. o, 2014).  

Orhideje Phalaenošiš (Foto: Tamara Oraž em)  Bananoveč (Foto: Tamara Oraž em)  Mala želena ž aba (Foto: Tamara Oraž em)  

  
 

Lek, d. d. (a) (2014). [Elektronski vir]. http://www.lek.si/si/ (21. 4. 2014). 
Lek, d. d. (b) (2014). Predstavitev s strani družbe Lek d.d. [Ustni vir]. 
Ocean Orchids d.o.o. (2014). [Elektronski vir]. http://www.oceanorchids.si/si/index.php (21. 4. 2014). 
Paradajz d.o.o. (2014). [Elektronski vir]. http://www.lust.si/ (21. 4. 2014). 
Terme Lendava (2014). [Elektronski vir]. http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/lendava/ (21. 4. 2014). 

Luš tov paradiž nik (Foto: lušt.ši) 

http://www.lek.si/si/
http://www.oceanorchids.si/si/index.php%20(21
http://www.lust.si/
http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/lendava/


ŠTUŽI številka 9, maj 2014  

16                                                                                                                                                                        

Mariborski vodovod 
Med ogledom je šoš olko žanimalo, žakaj je vč aših 

naš a pitna voda bele barve in č e je to pošlediča 

kloriranja. Šebaštjana Klepeč je odgovorila, da to 

nikakor ni pošlediča prekomerne končentračije 

klora v vodi. Bela barva naštane žaradi fižikalnega 

pojava mnogih žrač nih mehurč kov, ki naštanejo 

kot pošlediča ražtopljenega žraka v vodi, ki  je pod 

pritiškom in da  ta pojav ne vpliva na naš e ždrav-

štveno štanje. Poudarila je tudi, da ko voda iž pipe 

ni uštrežna in bi lahko ogrož ala ždravje ljudi, ta-

koj obveštijo uporabnike na špletni štrani Mari-

borškega vodovoda pod rubriko Obveštila upo-

rabnikom, kjer objavijo obč ine, kje je potrebno 

vodo prekuhavati in ižvajati druge ukrepe. 
 

Da žagotovijo škladno in 

uštrežno pitno vodo,    

ižvajajo redni notranji 

nadžor nad kakovoštjo 

pitne vode. Ta nadžor  

ižvaja Žavod ža ždrav-

štveno varštvo Maribor, 

kjer dnevno jemljejo 

vžorče pitne vode.  Naš  

ogled šmo žaključ ili ž 

ogledom vodnjaka, ki še 

nahaja na Vrbanškem 

platoju. 

Daneš še lahko podjetje pohvali š kar 1300 km omrež ja, 37 vodnjaki, 73 vodnimi žbiralniki in 79 preč r-

palnimi poštajami, š tem je podjetje Mariborški vodovod največ ji šištem ža oškrbo ž vodo v Šloveniji.  

Vodni viri Mariborškega vodovoda šo: Vrbanški plato, Dravško polje š č rpališ č i Betnava, Bohova, Do-

brovči, Ruš e I, Ruš e II, Cerš ak in  Šelniš ka dobrava. 
(Mariborski vodovod [online]. (Citirano 13. 4. 2014). Dostopno na spletnem naslovu:  www.mb-vodovod.si/predstavitev-podjetja) 

V okviru terenških vaj pri predmetu tehnološ ki 

pročeši ž varštvom pri delu, embalaž a in logištika 

šmo ši š tudentje 1. letnika Viš je štrokovne š ole 

pod štrokovnim vodštvom Šebaštjane Klepeč, re-

ferentke ža žagotavljanje kakovoštne pitne vode 

v Mariborškem vodovodu ogledali Vrbanški pla-

to. Ražkažala nam je enega ižmed vodnjakov in 

dišpeč erški čenter. V dišpeč erškem čentru šmo ši 

ogledali žemljevid čelotnega območ ja oškrbe 

podjetja š pitno vodo. Mariborški vodovod  oškr-

buje kar 16 obč in, te šo: Maribor, Ruš e, Šelniča ob 

Dravi, Š entilj, Pešniča, Lenart, Šv. Ana, Benedikt, 

Duplek, Hoč e – Šlivniča, Miklavž , Kungota, Šveti 

Jurij, Šveta Trojičam, del Cerkvenjaka in  obč ino 

Gornja Radgona.  

 

Vrbanški plato (Foto: mb-vodovod.ši)  

http://www.mb-vodovod.si/predstavitev-podjetja
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SPLOŠNO O PODJETJU 

Ljubljanske mlekarne so največji predelovalec 

mleka v Sloveniji. Zaposleni skrbijo za odkup in 

zbiranje mleka, za njegovo predelavo v konzumno 

mleko in najrazličnejše mlečne izdelke ter za nji-

hovo prodajo po vsej Sloveniji in tudi na tujih tr-

gih. Letno odkupijo približno 275 milijonov litrov 

mleka, kar predstavlja kar 70 % celotne odkuplje-

ne količine mleka v Sloveniji. Ljubljanske mle-

karne so venomer povečevale obseg proizvodnje 

in širile svoj proizvodni in prodajni program. Ta-

ko danes v vseh poslovnih enotah predelajo nekaj 

več kot 300 različnih izdelkov, razvrščenih v na-

slednje blagovne skupine: mleko, mlečni napitki, 

jogurti, siri, maslo, sladoled in zamrznjena hrana.   

OGLED PODJETJA 

Ob  prihodu v mlekarno so si najprej ogledali kratek 

film s predstavitvijo podjetja, njihovo zgodovino in 

izdelke, ki jih predelujejo. Nato so se sprehodili po 

proizvodnji; od sprejemnice mleka (prostor, kjer od-

kupijo mleko od pridelovalcev), do posnemalnika in 

tipizatorja, homogenizatorja, ogledali so si tudi raz-

lične vrste pasterizatorjev. Študentje pravijo, da je 

ogled bil zelo poučen, saj so videli veliko novih na-

prav, o katerih so se prej le učili. Tako so pridobili 

večjo predstavo o predelavi mleka in drugih mlečnih 

izdelkov. Podrobneje so jih seznanili s polnilno linijo, 

kjer so lahko videli, kako poteka polnjenje in embali-

ranje različnih izdelkov. Ugotovili so tudi, kako zelo 

pomembna je higiena v celotnem tehnološkem po-

stopku, da ne pride do različnih kontaminacij in s tem 

zapletov pri proizvodnji. Izvedeli so, da polnijo za 

širši evropski kot tudi afriški in azijski trg. Na koncu 

pa podjetja niso mogli zapustiti brez dobro pripravlje-

ne degustacije izdelkov, kjer so lahko poizkusili jo-

gurte, sladoledne lučke in različne sire. 

    OGLED  

LJUBLJANSKIH MLEKARN 

Študentje 2. letnika so se v četrtek, 30. 1. 2014, 
skupaj z gospo Silvo Hostnik in gospo Blanko 
Vombergar odpravili na ogled Ljubljanskih 
mlekarn. Na ogledu so najprej spoznali kratko 
zgodovino Ljubljanskih mlekarn, nato pa pro-
cese in izdelke, ki jih proizvajajo.  

Vir: http://www.l-m.si/sl/domov.html 

Sandra Prelec 

Mateja Gojčič 

Foto: l-m.si 

Logotip Ljubljanške mlekarne (Vir: l-m.ši ) 

http://www.l-m.si/sl/domov.html
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V mesecu oktobru in novembru smo 
se študentje 1. letnika odpravili na 
prve  terenske vaje v študijskem letu 
2013/2014. Pot nas je vodila pod    
Pohorje, kjer smo z neposrednim      
opazovanjem, merjenjem in zbira-
njem       podatkov spoznavali temelj-
ne značilnosti    življenjskega okolja 
organizmov. Določili, izmerili in popi-
sali smo osnovne abiotske dejavnike, 
opravili klasifikacijo gozdne in travni-
ške prsti, popisali gozdne in    travni-
ške rastline, popisali živali na  travni-
ških in gozdnih tleh ter v gozdni stelji. 
Ugotovili smo, da je zemlja kisla, da se 
pojavljajo razlike v vsebnosti amonija,  
klasificirali smo prst, in sicer mivko in muljevito glino, ob popisu rastlin in živali 
pa smo zaključili, da je biotska pestrost velika. Razdeljeni v skupine smo izbrali 
dve opazovalni mesti v  gozdu in dve opazovalni mesti na travniku.  

Prva škupina je merila 
temperaturo tal in žra-
ka ter pH vrednošt. Iž 
meritev šmo lahko 
špožnali, da je žemlja 
ob vžnož ju Pohorja 
moč no kišla.  

Druga škupina je določ ala    
všebnošt nitratov, nitritov in 
amonija. Iž meritev je     mo-
goč e ugotoviti, da med lišt-
natim in iglaštim goždom v 
všebnošti nitratov in     nitri-
tov (povšod je vrednošt med 
0,0mg/L in 0,5mg/L) ni veli-
kih ražlik. Le-te še pojavljajo 
v všebnošti amonija. V lišt-
natem goždu šmo    ižmerili 
všebnošt 3,9 mg/L, v igla-
štem pa 7,8 mg/L. Na travni-
ku ni mogoč e žažnati nitra-
tov, nitritov in amonija. 

C etrta škupina še je loti-
la popiša raštlin v goždu 
in na travniku. Iž š iro-
kega špektra žažnanih 
vršt šmo lahko žaključ i-
li, da je biotška ražno-
vrštnošt raštlin velika.  

Peta škupina je opravila 
popiš ž ivali. Ž upoš teva-
njem etike dela ž ž ivalmi 
šmo ob pregledu priš li do    
žaključ ka, da je biotška 
ražnolikošt, enako kot pri 
raštlinah, želo velika. 

S terenskim delom smo se približali gozdnemu in travniškemu življenjskemu prostoru z na-
menom, da ocenimo biotsko pestrost, spoznamo organizme in njihovo okolje. Delo smo 
opravili v skladu z navodili in upoštevanjem  dogovora v skupini. Pripomočke za delo in pri-
ročno literaturo smo smotrno uporabili in tako prišli do že predvidevanih rezultatov.            

 Andreja Fritz      

 

Tretja škupina je  š pomo-
č jo ražlič nih metod klaši-
fičirala pršt v goždu in na 
travniku. Špožnali šmo, da 
je v goždu pešek ož. miv-
ka, na travniku pa mulje-
vita glina.  

Poročilo o terenskih vajah pri predmetu  
trajnostni razvoj  z izbranimi poglavji iz biologije 

Moč erad (Foto: Šandra Hožjan) 
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Obisk sejma v Riminiju 

Prevozili smo le nekaj kilometrov po Sloveniji, in že 

je bil tukaj mejni prehod Fernetiči, ki nas je hitro 

povezal s sosednjo državo Italijo. Naša pot je tekla 

mimo Padove, vse tja do Bologne in nazadnje do 

cilja, Riminija. Med potjo nas je prijetna vodička 

preko opisov čudovitih italijanskih pokrajin, kulina-

rike, znamenitosti in zelo obsežnim poznavanjem 

italijanske zgodovine še bolj navdušila nad izletom. 

Pot je zato hitro minila.  

V soboto, 18. januarja 2014, ob 2. uri zjutraj se 

je skupina učiteljev in ostalih sodelavcev Izobra-

ževalnega centra Piramida Maribor tako kot 

vsako leto odpravila na ogled enega izmed naj-

večjih živilskih sejmov; tokrat že 31. sejma izde-

lave sladoleda, slaščičarskih in pekarskih izdel-

kov ter priprave pic. To leto smo se za razliko od 

prejšnjih let med njimi znašli tudi trije študentje 

prvega letnika Višje strokovne šole, Sandra Hoz-

jan, Samanta Vidovič, Darjan Arnečič, in Aleš 

Prapertnik, študent 2. letnika.  

 

Po prihodu smo nato dobršen del dneva navdu-

šeno hodili od stojnice do stojnice. Poizkušali 

smo različne okuse in kombinacije sladoledov, 

»pili« čokolado, jedli slaščice, degustirali pice, 

pripravljene na 1001 način, prave italijanske 

testenine, sendviče, kandirano sadje, suho cve-

tje, degustirali vino, pivo, žgane pijače in še in 

še …  

Torta (Foto: Šandra Hožjan)  

Od leve Aleš , Šandra, Šamanta, Darjan (Foto:  Ždenka Mašten)  

Od leve Ždenka Mašten, Jelka Potnik (Foto: Šandra Hožjan)  
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Seveda nismo mogli mimo vseh naprav in strojev, 

ki so jih proizvajalci  zares dobro predstavljali. 

Aparati za izdelavo klasičnega sladoleda, aparati 

za izdelavo točenega sladoleda, aparati za stepa-

nje smetane, peči za pice, klasične gostinske peči, 

stroji za izdelavo testenin, mešalnikov, blenderjev, 

strojev za izdelavo čajnega peciva, okraskov …  

Glede na svoje zanimanje in delo, ki ga oprav-

ljam, sem si najbolje ogledala dvorano s tor-

tami, kjer sem obnemela. Kaj vse zmorejo člo-

veške roke, res neverjetno! Imeli smo si mož-

nost v živo ogledati, kako so okraševali torte 

in izdelovali okraske ter dekoracije zanje. 

Naprodaj je bilo veliko različnih modelov, za 

katere pred sejmom sploh še slišali nismo, 

zato smo imeli tudi možnost za dobre naku-

pe, ki se nam danes v domovini obrestujejo, in 

s pomočjo katerih sedaj uspešno prodajamo 

svoje izdelke, saj smo dobili res dobre zamisli, 

ki smo jih doma, v pekarni Blanka in slašči-

čarni Sladek Butik tudi uresničili.  

 

Posebno pozornost na sejmu so namenili tudi čo-

koladi in čokoladnim figuricam, ki so bile čudovi-

te, obdane z najvišjim sijajem, kar ga čokolada 

premore. Ura je  hitro tekla čas za ogled sejma se 

je iztekel. Sploh ni bilo čutiti utrujenosti po na-

pornem dnevu. Posneli smo veliko fotografij, si jih 

ogledovali ter ugotavljali, da je marsikdo kaj iz-

pustil, za kar nam je bilo seveda žal, vendar je 

sejem res obsežen in zahteva veliko pozornosti. 

Odpeljali smo se do mesteca Ravenna, kjer smo 

prenočili, in si naslednji dan tudi ogledali njene 

znamenitosti. 

Doživeli smo čudovit, poučen izlet, ki si ga bomo zapomnili. Vsi prisotni študentje se še enkrat  

zahvaljujemo IC Piramida, da nam je obisk omogočil, in nas še bolj navdihnil za delo, ki ga 

opravljamo tako doma kot tudi v šoli. 

Iždelovanje okraškov (Foto: Šandra Hožjan)  

Torta »Minionš« (Foto: Šandra Hožjan)  

Jagodni šladoled  (Foto: Šandra Hožjan)  

Sandra Hozjan  
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 Pivovarna Laško, vodilna slovenska pivovarna,  vsako leto tudi na široko odpre svoja vrata študentom 
višješolskega programa živilstvo in prehrana Višje strokovne šole. Njihovo glavno vodilo predstavlja 
stopanje po poti intenzivnega poslovnega razvoja s temeljno poslovno usmeritvijo: ponuditi uporabni-
kom najkakovostnejše pivo in ostale izdelke ob odlični oskrbi tržišča. Pogovarjali smo se z Regino Kirn, 
vodjo razvoja v Pivovarni Laško.  

 

Regina Kirn, vodja ražvoja v Pivovarni Laš ko  
 

Se lahko za naše bralce, prosimo, na kratko predstavite 
in opišete področje vašega dela? 

Ž ivljenje me je na pot pivovarštva pripeljalo po naključ ju. Med š tudijem 

ž ivilške tehnologije na BTF v Ljubljani šem dobila š tipendijo v Pivovarni 

Laš ko (v nadaljevanju PL) in še po diplomi leta 1981 tudi žapošlila. Od 

takrat je bilo moje področ je delovanja povežano š tehnologijo piva (do  

leta 2000 tudi šlada), kašneje tudi oštalih iždelkov, ki šo del ašortimana 

PL. Delo je želo dinamič no in odgovorno, šaj gre ža področ je ž ivil. Poleg 

tega šem ž e dolga leta vodja HACCP šištema v PL,v preteklošti šem še veli-

ko ukvarjala ž mentorštvom tako naš ih žapošlenih kot tudi žunanjih, šo-

delovala š komišijo ža ižobraž evanje na GŽŠ, š olami, tudi ž vaš o. V več  kot 

32 letih še aktivnošti kar nabere. 

Prosimo, da na kratko predstavite 

podjetje. 

Pivovarna Laš ko  je prepožnavnošt švojih kako-

voštnih  iždelkov gradila na tradičiji, kar je š e 

vedno njeno glavno vodilo. Škoraj 190 let, ki jih 

pražnuje našlednje leto, je žvešta švojemu po-

šlanštvu. Vč aših kdo mišli, da tradičija in najšo-

dobnejš a oprema ne grešta ž roko v roki. Ravno 

to šmo dokažali v PL. Na žnanju in ižkuš njah  

štarih pivovarških mojštrov ž uporabo najšo-

dobnejš e tehnologije uštvarjamo iždelke vrhun-

ške kakovošti. Žadnjih 25 let šmo na štarih te-

meljih žgradili povšem novo avtomatižirano 

pivovarno , poveč ali kapačitete, da lahko ljubite-

ljem naš ega piva škoži vše leto ponudimo iždel-

ke štandardne kakovošti, brež dodatkov, ki v to 

ž ivilo ševeda ne šodijo. Kako kakovoštni šo naš i 

iždelki, dokažujejo š tevilne nagrade v švetov-

nem merilu. Tudi pri naš obč utimo pošlediče 

križe, kar še kaž e v primerjavi š preteklimi ob-

dobji v nekoliko manjš ih količ inah prodanega 

piva in oštalih iždelkov, kot tudi vdorom nižko-

čenovnih piv - trgovških blagovnih žnamk -  na 

naš e trž iš č e. Delamo dobro, žnanja in ižkuš enj 

imamo veliko, žavedanja, da nudimo trgu kako-

vošten in varen proižvod, pa všaj toliko. Pivo-

varna  Laš ko je del škupine PLG, ki ponuja š irok 

špekter pijač  domač emu in tujim trgom. 

Kateri so vaši najbolj prepoznavni izdelki oz. vaši  
»paradni konji«? 

Iždelkov je veliko, najbolj prepožnavno in najdlje na trgu je gotovo pivo 

Žlatorog in  pivopivči ž njim poošebljajo naš o pivovarno. Ž al, šaj šo tako 

nekako prikrajš ani ža oštala  piva  in iždelke, ki jih v naš em programu ni 

malo. Od piv naj š e omenim Laš ko Dark, Laš ko Club, moč no pivo Elikšir, 

Pš enič no pivo, pa tudi taka ž niž jim odštotkom alkohola, kot šo Pilš Export 

in Laš ko Light. Da šledimo trendom, všekakor dokažujejo  ušpeš niče iž 

linije Bandidoš, ki pa šo še nekako ižpele, šaj še povpraš evanje  po takih in 

podobnih  pijač ah špreminja. Ža potroš nike, ki šegajo po brež alkoholnih 

pijač ah, je žanimiva linija Malt ražlič nih okušov in  ižvirška voda ODA. Š e 

bi lahko naš tevala. Ražvoj je ušmerjen v iškanje novih trendov, tudi po-

šebnošti, kar  je žaradi naš ih velikih kapačitet in niš ne potroš nje vč aših 

kar malo tež ko. Kot ž e reč eno, šta na prvem meštu kakovošt in varnošt 

iždelkov, šaj je čeloten pročeš od vhoda šurovin do ižhoda iždelkov na trg 

nadžorovana tako š štrani kontrole kakovošti kot proižvodne kontrole. 

 INTERVJU  

Foto: lasko.eu 
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Vsako leto si študentje naše šole ogledajo                              

vaše podjetje. Nam lahko na kratko opišete 

potek ogleda, kaj vključuje? 

Pogošto šodelujemo ž ižobraž evalnimi uštanovami, 

jim omogoč imo ogled proižvodnje in prenoš žnanj, ki 

jim š irijo obžorje. Pivovarštvo je žaradi majhnih po-

treb po kadru v š olah žašedlo kar podrejen polož aj. 

In to na všeh. Šičer pa tako vemo, da največ  žnanja 

dobiš  v prakši in ž nenehnim  ižpopolnjevanjem, šaj 

je tudi  pivovarštvo poštalo prava žnanošt, ki še raž-

vija  želo hitro. Naš a PL ž e leta omogoč a tudi vaš i š oli 

ta program, ki še ga š tudentje in profešorji radi ude-

lež ijo. Ogled vključ uje predštavitev žgodovine ražvo-

ja PL, režultate pošlovanja in predavanje o proižvod-

nji šlada in piva. Še pa prilagajamo ž eljam šluš ateljev 

in prilagodimo ižobraž evalnemu programu š ole. 

Ogledajo ši vše proižvodne obrate, na konču  šledi š e 

kratko predavanje o žmernem už ivanju piva ter o 

pomembnošti  šnovi, ki še nahajajo v pivu ža č loveko-

vo ždravje in poč utje. Pa š e maršikaj, kar je ža potro-

š nika korištno in uporabno. Brež ošveš č anja glede 

už ivanja alkohola tudi ne gre. Na konču šledi degu-

štačija naš ih iždelkov in prijetno druž enje. 

Zanima nas, ali se pri proizvodnji vašega najbolj pro-

dajanega izdelka srečujete s težavami? Kakšne so te 

težave in kako jih skušate odpraviti? 

Glede na to, da je pivo ž ivilo, ki naštane po želo žahtevnem po-

štopku, je potreben nenehen nadžor, da še morebitni odkloni 

reš ujejo šproti ož. da do njih šploh ne pride. Kot ž e reč eno, je na 

prvem meštu kakovošt in varnošt iždelkov, šaj je čeloten pročeš 

od vhoda šurovin do ižhoda iždelkov na trg nadžorovana tako š 

štrani kontrole kakovošti kot proižvodne kontrole. Celoten teh-

nološ ki pročeš mora biti naravnan tako, da ni nič  prepuš č eno 

naključ ju. Ža to škrbi ušklajen tim štrokovnega kadra. Ž e ž nad-

žorom dobaviteljev šurovin lahko maršikateri problem elimini-

ramo. Avtomatižiran pročeš in kader ž mnogo žnanja in ižku-

š enj bdi nad tem, da je iždelek na konču  proižvodne verige va-

ren in kakovošten. V ta šklop šodijo tudi redne deguštačije, šaj 

kljub všem pročešom, č utila najbolje žažnajo, ali je iždelek tak, 

kot šmo ga ž eleli. Ekipa š olanih deguštatorjev na rednih degu-

štačijah škrbi tudi ža to področ je kakovošti. 

S katerimi izdelki ste prisotni na tujih trgih?  

Ižvaž amo več ino naš ih iždelkov. Najbolje šta žaštopa-

na Žlatorog in Laš ko Club, je pa to odvišno od trga in 

navad pivčev na pošamežnih trgih. Največ  ižvožimo v 

Italijo in drž ave bivš e Jugošlavije. V ižvožu je opažna 

prečejš nja rašt. Lani je bil ta delež  kar 38 % naš e če-

lotne prodaje.  Naš e pivo je mož no dobiti v ŽDA, Ka-

nadi, na Kitajškem in š e maršikje drugod. 

Kaj pa konkurenca? Kdo je vaš največji konkurent na 

domačem trgu? Kako se soočate s konkurenco? 

Obe pivovarni, Laš ko in Union, pokrivata več  kot 84 % 

šlovenškega trga. Žaradi vše manjš e kupne moč i pred-

štavljajo pomemben delež  v šegmentu piva  nižkočenov-

ne blagovne žnamke, ki šo v glavnem iž uvoža (lanško 

leto je bilo všega uvoža ža čča. 16 %). Ponudba je velika, 

trgovči poštavljajo vedno tež je pogoje. Vendar pa kako-

vošt tudi nekaj štane in ža to blagovne žnamke Laš ko  ne 

nameravamo špreminjati na  rač un nižkih čen. In naš i 

potroš niki to čenijo, kar kaž e rašt prodaje na domač em in 

tujem trgu v primerjavi ž letom prej.  

Kakšni so načrti za prihodnost glede izdelkov in 

proizvodnje? 

Všekakor bomo šledili trendom  in ohranjali naš e 

ošnovno pošlanštvo. Kakovošt iždelkov na temeljih 

dolgoletne tradičije, kar je v današ njem č ašu bolj ižje-

ma kot pravilo. Bliž njiče in krajš anje poštopkov goto-

vo nišo v korišt tega, kar žaštopamo mi. Kakovoštna 

voda ž okoliš kih hribov, vrhunški šlovenški hmelj  iž 

šošednjih polj, preverjene oštale šurovine ter veliko 

ižkuš enj in žnanja  ter žaupanja v to,  kar delamo, šo 

gotovo žagotovilo ža žadovoljštvo naš ih potroš nikov, 

kar je naš  glavni čilj. 

Logotip Pivovarne Laš ko (Vir: laško.eu ) 

Teja Imperl  
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Ker večinoma predstavljamo profesorje, sva se odločili da na 

kratko predstaviva, laborantko Jelko Potnik, ki je odgovorna za 

to, da delo v laboratoriju poteka po načrtu in nam z veseljem 

priskoči na pomoč, ki jo velikokrat potrebujemo. Prav tako, na-

ma je zaupala, da je z delom na šoli zadovoljna, ker lahko dela 

z mladimi in nanje ni vezana z ocenjevanjem znanja. 

Na kratko predstavite, prosim, kakšno je 

vaše delo na šoli. 

Ž e 30 let šem na š oli laborantka, pripravljam vše mate-

riale, ki šo potrebni ža ižvedbo vaj. Prav tako pri vajah 

šodelujem in pomagam. 

Zakaj ste se odločili za ta poklic? 

Ža ta poklič šem še odloč ila, ker me je laboratorij ž e od ne-

kdaj privlač il. Pritegnil me je vonj laboratorija, vonj kemika-

lij, ki mi pa daneš nišo več  tako želo vš eč , šaj šem špožnala, 

da šo lahko ždravju želo š kodljive, š e pošebej č e ž njimi na-

pač no ravnamo. Na žač etku moje poti nišmo požnali R in Š 

štavkov, prav tako nišmo požnali kančerogenih uč inkov 

kemikalij, š ele kašneje šem ugotovila, da šem 10 let delala ž 

neč im, č ešar nišem dovolj dobro požnala. Je pa to delo, pri 

č emer še šproti uč iš . Pošeben č ar mojega dela je, da delaš  ž 

mladimi, ker pa nanje niši vežan ž očenjevanjem ož. prever-

janjem žnanja, ši lahko ž njimi v dobrih odnoših, ši bolj 

šproš č en in na švoj nač in veliko pomagaš . 

Ste zadovoljni z opremo, ki vam je na voljo v 

mikrobiološkem laboratoriju? 

Želo šem žadovoljna.  Takš no opremo, kot jo imamo mi, ne 

vem č e ima š e katera š ola v Šloveniji, vše je v šuperlativih.  

Menite, da laboratorijske vaje močno pri-

pomorejo k nadgradnji našega znanja? 

V to šem preprič ana. To kar preižkušiš  v prakši, ši veliko 

laž je žapomniš  in predštavljaš , teorijo pa laž je povež eš  š 

prakšo. Dokler določ enih štvari ne vidiš  kako ižgledajo 

in kako do tega pridemo, je ražumevanje drugač no. 

Kaj vam je na šoli še posebej všeč in kaj 

bi spremenili? 

Špremenila ne bi nič ešar. Vš eč  mi je, da na tej š oli delu-

jemo kot »druž ina«, šaj imamo želo dobre odnoše, ki 

trajajo ž e leta, tako med  šodelavči, kot tudi med uč enči 

in š tudenti. Moramo še žavedati, da je to pošebna vre-

dnota, ki je ni povšod. 

Se vam je, od kar ste na šoli zgodila kak-

šna nevšečnost, nam jo lahko zaupat 

Ševeda, nevš eč nošti šo še dogajale predvšem na žač etku 

moje kariere, ko šem še o všem uč ila na laštni kož i in na 

laštnih preižkuših, ki pa še žmeraj nišo ižkažali, kot naj-

boljš i. Kot primer, vlivanje vode v ž vepleno kišlino in 

obratno, šteklovina poč i in ražtopina brižgne po oblač i-

lih. 

Najdete ob delu na šoli še kaj časa za kak-

šne hobije ali prostočasne dejavnosti?

Ševeda, žašebno še veliko ukvarjam š prehrano, ker šem 

vegetarijanka in prečej delam na tem področ ju. Prav tako 

še veliko rekreiram, telovadim, hodim ž nordijškimi paliča-

mi in  kolešarim. Na ta nač in ohranjam ždravje in kondičijo, 

ki mi pride prav na delovnem meštu. 

Intervju z laborantko  

Jelko Potnik 

Jelka Potnik (Foto: Šergeja Markovič  )  

Sergeja Markovič, Urška Prohart 
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Intervju s predavateljico 

Rosvito Arzenšek 

Tokrat sva se odločili, da narediva intervju s predavatelji-

co Rosvito Arzenšek Pinter, ker v preteklih revijah Štuži 

še ni bila omenjena in si vsekakor zasluži pozornost, saj je 

njeno poučevanje zelo pomembno za naše strokovno zna-

nje, ki ga bomo pridobili na šoli. 

Kaj vas je pripeljalo do zaposlitve na Izo-

braževalnem centru Piramida? 

Na Ižobraž evalni čenter Piramida šem priš la kot preda-

vateljiča viš je štrokovne š ole na področ ju mikrobiologi-

je in biotehnologije. Ker šem takrat bila žapošlena v 

induštriji, šem na š oli delala kot predavateljiča ižredne-

ga š tudija. Leta 2000 šem še na š oli redno žapošlila. 

Ali bi ponovno izbrali ta poklic, če bi lahko 

še enkrat izbirali? 

Ševeda, moj poklič mi je vš eč  in bi ponovno ižbrala enako. 

 

Kaj vam je pri vašem delu še posebej všeč? 

Najbolj mi je vš eč , da delam ž mladimi, prav tako, da lahko 

šodelujem pri š tevilih projektih, da šodelujem pri iždelavi 

diplomških nalog, da še lahko nenehno ižpopolnjujem, in 

da imam okrog šebe ogromno ižjemnih šodelavčev, ki po-

krivajo ražlič na štrokovna področ ja in ši lahko ižmenjuje-

mo mnenja in štališ č a. 

Kakšna so vaša spoznanja, ki ste jih pri-

dobili na šoli? 

C e ž eliš  biti dober predavatelj in uč itelj, še moraš  ne-

nehno ižpopolnjevati na švojem štrokovnem žnanju, 

ohranjati moraš  štike š podjetji, štroko in špremljati 

žakonodajo, kar š e pošebej velja ža mojo štroko, ker še 

žakonodaja nenehno špreminja. Prav tako moraš  poi-

škati uštrežen nač in, da to žnanje pošreduješ  dijakom in 

š tudentom. 

Ali se vam zdi, da se študenti dovolj zgodaj 

začnejo pripravljati na izpite, ali hodijo na 

laboratorijske vaje pripravljeni? 

Žaž eleno je, da pridejo na vaje pripravljeni, verjetno kdo 

tudi pride, vendar več inoma ne . C e bi na vaje prihajali pri-

pravljeni, bi vaje štekle drugač e, tudi š štrani š tudentov bi 

bilo več  vpraš anj in žanimanja ža delo. Šedaj pa delo pote-

ka tako, da kar predavatelj pove, š tudent šprejme in o tem 

ne ražmiš lja. Š tem, da bi delo potekalo bolj na komunika-

čiji, bi š tudentje veliko več  odnešli od vaj in bi  ižpit bil 

veliko laž ji. 

Kako ste vi preživljali študentska leta? 

Mišlim, da podobno, ko š tudentje daneš. Bilo je kar peš-

tro, šaj šem š tudirala v Ljubljani, kjer je bilo veliko mož -

nošti ža kulturna udejštvovanja, prav tako šmo špožna-

vali nove ljudi in nišmo manjkali na žabavah. Ždi še mi, 

da je ž ivljenje š tudentov, nekako oštalo enako. 

Kakšen je vaš življenjski cilj? Ali ste ga 

morda že dosegli? 

Však dan še uč imo. Dobro je, da ši poštaviš  čilje, jaž 

imam pred šeboj š e nedokonč an magišterij na fakul-

teti ža farmačijo iž biomedičine, imam š e dve leti č aša 

in upam, da mi bo ušpelo. 

Rošvita Arženš ek Pinter (Foto: ošebni arhiv)  

Sergeja Markovič, Urška Prohart 
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Kandidatki za predstavnici študentov za svet zavoda sta bili Neža         

Forstner, študentka 1. letnika rednega študija smeri Živilstvo in           

prehrana ter  Petra Jamnikar, ki je študentka izrednega študija. Volitve 

so potekale v skladu s pravili. Vsa obvestila o kandidaturi, datumih    

volitev in ostale informacije smo lahko spremljali v vitrinah, namenje-

nih informacijam študentov. 

 

C lani volilne komišije šmo škrbeli, da šo redni in ižredni š tudentje pravilno ižpol-

njevali obražče. Prve volitve šo potekale v žimškem šemeštru, a šo bile žaradi na-

pake pri navedbi imen kandidatov ražveljavljene. Ponovne volitve šmo ušpeš no 

ižpeljali mešeča marča. Prvi krog volitev ni odloč il predšedniče, ker je volilna ude-

lež ba bila prenižka. Žato je potekal š e drugi krog volitev, na katerem ni odloč alo 

š tevilo volivčev, potrebno je bilo všaj nekaj glašov, da bi dobili predšedničo. 

Po konč anih volitvah še je odprla volilna škrinjiča in glašovi šo še prič eli preš teva-

ti. Na konču je bilo potrebno ižrač unati volilno udelež bo ter napišati žapišnik in 

obveštilo o ižidu ža š tudente. Predštavniča š tudentov ža švet žavoda je 

poštala Než a Forštner. 

Volitve  
predstavnika študentov za svet zavoda  

Klavdija Munda  
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Poročilo o izvedeni anketi o prehranjevalnih navadah  

med študenti prvega letnika Višje strokovne šole ICP Maribor 
 

 

 

 

Na anketo je odgovarjalo 27 ž enšk in 9 

moš kih. 81 %  jih je štarih od 19 do 23 let. 

Mnenje, ki ga imajo anketiranči o šebi, je, da 

nišo ne debeli ne šuhi, ampak ravno prav 

tež ki (53 %), švoje ždravštveno štanje pa 

očenjujejo kot želo dobro in dobro. Š š por-

tom še vpraš ani po več ini ukvarjajo obč ašno 

(2 – 3-krat mešeč no), 7 ižmed njih še š š por-

tom ukvarja však dan. Kar 67 % vpraš anih 

dnevno žauž ije 3 in več  obrokov, tišti, ki jih 

žauž ijejo manj, pa kot ražlog navajajo po-

manjkanje č aša žaradi š olških obvežnošti. 39 

% vpraš anih žajtrkuje však dan v tednu, ošta-

li 2- ali 4-krat na teden. 64 % vpraš anih ima 

košilo však dan v tednu, več ina oštalih pa 4-

krat tedenško. 53 % vpraš anih ima več erjo 

však dan, več ina oštalih pa 5- ali 6-krat te-

denško. 45 % vpraš anih ima švoj prvi obrok 

med 6. in 8. uro žjutraj, 33 % med 8. in 10., 

22 % pa med 10. in 12. 56 % vpraš anih ima 

švoj žadnji obrok med 19. in 20. uro, 22 % po 

20. uri, 14 % med 18. in 19. uro. 56 % vpra-

š anih už iva šadje in želenjavo  3–5-krat te-

denško, 31 %  však dan. 55 % vpraš anih už i-

va mešo 3- do 5-krat tedenško, 28 % však 

dan, 14 % pa manj kot 3-krat tedenško. 81 % 

vpraš anih už iva hitro hrano manj kot 3-krat 

tedenško. 72 % vpraš anih už iva šladkarije 

manj kot 3-krat tedenško. 47 % vpraš anih 

obč ašno uporablja iždelke iž bele moke, 55 % 

vpraš anih obč ašno už iva iždelke iž polnožr-

nate moke. 42 % vpraš anih popije več  kot 1,5 

l tekoč ine dnevno. Obč ašno alkoholne pijač e 

(2- do 4-krat mešeč no) už iva 64 % vpraš a-

nih. Največ  vpraš anih, in šičer 44 %, už iva 

pivo, 39 % vino, 11 % pa ž gane pijač e. Pov-

preč na žauž ita količ ina piva žnaš a približ no 4 

dčl, vina 3,5 dčl in ž ganih pijač  3 dčl. Š tudent-

ško delo opravlja 58 % š tudentov. V več ini 

(19 %) š tudentško delo opravljajo 2- do 4-

krat tedenško, 14 % 5-krat tedenško, 10 % 6- 

do 7-krat tedenško. 95 % vpraš anih, ki 

opravljajo š tudentško delo, imajo č aš ža mali-

čo, le en vpraš ani ža to nima č aša. 52 % vpra-

š anih ima ža maličo namenjenih od 5 do 15 

minut, 29 % do 30 minut, 14 % do 20 minut. 

Obič ajni obrok med opravljanjem dela pred-

štavlja šendvič , šolata ali topel obrok (v obli-

ki košila).  

 

Glede na pridobljene podatke je šubjektivna očena ždravštvenega štanja vpraš anih dobra. 

Več ina vpraš anih dnevno žauž ije 3 ali več  obrokov, ki šo šeštavljeni iž žajtrka, košila in 

več erje ali všaj ene maliče. Njihovi obroki šo šeštavljeni predvšem iž šadja, želenjave, meša 

in iždelkov iž polnožrnate moke. Manj kot 3-krat tedenško  pošež ejo po hitri hrani. Dnevno 

jih več ina žauž ije več  kot 1,5 l vode ali nešladkanega č aja. Med alkoholnimi pijač ami največ -

krat ižberejo pivo, ob enkratni prilož nošti ga povpreč no žauž ijejo 4 dčl. 21 vpraš anih poleg 

rednega š tudija opravlja š tudentško delo, med katerim imajo všaj 15 minut č aša ža maličo, 

ki je največ krat šeštavljena iž šendvič a, šolate in toplega obroka (v obliki košila). 

Opravili smo raziskavo o prehranjevalnih navadah, med študenti prvega letnika Višje strokovne šole. Razi-

skava je zajela 36 študentov 1. letnika rednega študija programa živilstvo in prehrana. Rezultati so prika-

zani v zbirni obliki.  

 Teja Imperl, Andreja Fritz   

Kako pogosto se ukvarjaš  

s športom? 

Kolikokrat na teden  
zajtrkuješ?  

Kako pogosto uživaš hitro 
hrano?  
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Kako še je podjetje ražvijalo? Šte na 

katere ušpehe š e pošebej ponošni? 

Žač etki Ž ita šegajo v leto 1947. Šprva še je podjetje 

ukvarjalo predvšem ž mlinarško dejavnoštjo, kmalu 

pa šta še ji pridruž ili š e pekarška in tešteninarška. 

Kašneje še je dejavnošt podjetja ražš irila š e na kon-

ditorštvo, šaj še je leta 1969 pripojil Š umi – tovarna 

bonbonov, 1964 Gorenjka Lešče in 1970 Imperial 

Krš ko. Kašneje šmo žač eli š e š proižvodnjo žamrž-

njene hrane, prepeč enča, vafljev, krekerje, . žadnjo 

š iritev proižvodnega programa pa šmo ižpeljali leta 

2009 š programi č ajev, riž a in mlevških iždelkov ter 

žač imb pod blagovnimi žnamkami 1001 čvet, Žlato 

polje in Maeštro. Tež ko bi še odloč ila, na kaj šmo 

najbolj ponošni. Prav gotovo šmo ponošni na Go-

renjko, prvo šlovenško tovarno č okolade, na tovarno 

bonbonov Š umi, č aje 1001 čvet … Ponošni šmo na 

naš  jelenov kruh, ki ga po ižvirni rečepturi peč emo 

ž e 23 let in je gotovo eden najbolj prodajanih kru-

hov pri naš. Žadnje č aše šmo želo ponošni na naš  

ajdov kruh ž orehi, š katerim  ši ušpeš no utiramo 

pot tudi  na tuje trge. 

 

Katere naloge opravljate v podjetju kot 

direktoriča ražvojnega šektorja?  

Kot direktoriča ražvojno tehnološ kega šektorja šem 

odgovorna ža področ je ražvoja. Ušmerjam in koordi-

niram  delo tehnologov in  pomagam pri šprejemanju 

štrokovnih odloč itev. Pomembno je šodelovanje in 

komuničiranje ž drugimi šluž bami v Ž itu – tako š pro-

dajno in ž marketinš ko šluž bo na eni štrani in š proiž-

vodnjo na drugi štrani. Aktivno šodelujem tudi š šište-

mom kakovošti in varnošti ž ivil. Moje delo je tudi 

špremljanje šodobnih tehnologij in modernih pre-

hranških trendov in uvajanje teh dognanj v naš e však-

danje delo.  Šodelujem tudi š š tevilnimi žunanjim štro-

kovnimi inštitučijami kot šo GŽŠ, miništrštva,  Bioteh-

niš ka fakulteta in ne nažadnje tudi vaš a š ola. 

Koliko ljudi žapošluje škupina? 

V škupini Ž ito je žapošlenih nekaj manj kot 1140 ljudi.  

Žito je prehrambeno industrijska družba, ki ima sedež v Ljubljani. Vsi vemo, da je skupina zelo uspešna, 
saj ima kar osem različnih znamk. Ukvarjajo se s proizvodnjo pekarskih, slaščičarskih in mlevskih     
izdelkov, s proizvodnjo zamrznjene hrane, bonbonov, žvečilnih gumijev, čokolade, biskvitnega peciva, 
testenin, začimb, čajev, riža in dejavnostmi maloprodaje. Njihova direktorica razvojno tehnološkega 
sektorja dr. Mateja Modic je tudi članica strokovnega sveta šole, zato imamo priložnost, da od nje     
izvemo kaj več o skupini Žito. 

 

 Speči res dober kruh, ni lahko 
Maša Cerjak 

Foto: žito.ši 
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Kako je videti delovni dan uslužbenca v 

vašem podjetju? 

Tež ko bi vam opišala  tipič en delovni dan žapošlenega, 

šaj je pri naš delo želo ražnoliko. Pri naš v ražvoju ško-

raj ni pravila, kako naj bi dan potekal. Pride dan, ko še 

lahko bolj  pošvetimo pravemu ražvojnemu delu – pla-

niranju, ižvedbi poškušov, pregledovanju literature, 

trendov, ž ivilške žakonodaje in podobno. Pride pa tudi 

dan, ko je ogromno pišarniš kega dela, žapišov, urejanj 

in  ražnih ušklajevanj ž drugimi šluž bami. 

Kako sodelujete  z Višjo strokovno šolo? 

Kaj menite o takem sodelovanju? 

Ž vaš o š olo želo dobro šodelujemo. Šem č laniča štro-

kovnega šveta š ole kot predštavniča gošpodarštva in 

tako aktivno šodelujem pri odloč anju o ušmeritvah in 

aktivnoštih vaš e š ole. Naš a kolegiča iž Inteša šodeluje 

na š oli kot predavateljiča. Š tudentje v okviru uč nih 

programov všako leto pridejo k nam na ogled proiž-

vodnje.   Ž ito tudi šičer šodeluje š š olo po štrokovni 

plati, pomembno obliko šodelovanja predštavlja tudi 

opravljanje prakše vaš ih š tudentov pri naš, šodeluje-

mo pa tudi pri iždelavi diplomških nalog. Pred krat-

kim šmo še odloč ili š e ža eno obliko šodelovanja in 

povabili š tudente, da nam predštavijo ideje ža inova-

tivni kruh. 

Veliko študentov se odloči za opravljanje 

praktičnega izobraževanja pri vas. Kako 

jih zaposlite? 

Š tudente škuš amo č im bolj vključ iti v naš e všakdanje 

delo, tako da dobro špožnajo delo v induštriji. Oprav-

ljajo ražlič na dela od pomoč i pri pošamežnih fažah 

proižvodnje ter špremljanja in nadžorovanja ražlič nih 

tehnološ kih parametrov. Š tudentje šodelujejo tudi  pri 

ražlič nih poškuših, špožnavajo delo naroč niš kega od-

delka in logištike. Poškušijo še lahko tudi pri oblikova-

nju in vnošu deklaračij. Vše š tudente vedno  vključ imo 

v naš a interna ižobraž evanja, č e  ta potekajo v č ašu 

opravljanja njihove prakše pri naš.  

Ste bili z njihovim delom zadovoljni in 

morda kateremu ponudili zaposlitev? 

Ž delom š tudentov pri naš šmo žadovoljni. To je tudi 

prilož nošt, da vnešejo v naš e delovno okolje nove po-

glede in ideje. Všekakor je opravljanje   prakše dobra 

prilož nošt, da še med šeboj špožnamo. Tako ima š tu-

dent pri iškanju žapošlitve prednošt pred oštalimi, č e 

še je pri delu pri naš ižkažal. Ž al v žadnjem č ašu žapo-

šlujemo bolj malo, a pred  kratkim šmo žapošlili enega 

diplomanta, ki je pri naš opravljal praktič no ižobraž e-

vanje. 

Nam za konec zaupate, kako vam uspe 

speči tako dober kruh? 

Špeč i reš dober kruh, ni lahko. V Ž itu veliko požornošt 

namenjamo  dobrim šurovinam. Šurovine škrbno ižbi-

ramo in njihovo kakovošt redno preverjamo. Ševeda 

je pomembna rečeptura in tehnološ ki poštopek. Naš i 

najboljš i kruhi šo po pravilu proižvedeni po dolgotraj-

nih poštopkih, ki dajejo kruhu odlič en  okuš, aromo in 

švež ino. Kljub temu da imamo nekaj velikih in moder-

no opremljenih pekarn,  je želo pomembna tudi roka 

peka, kot radi reč emo, šaj je pri proižvodnji naš ih naj-

boljš ih kruhov š e vedno veliko roč nega dela.  Le na-

tanč no in škrbno voden tehnološ ki poštopek da dober 

režultat.   

Škupina Ž ito ima kar nekaj 

žnamk, katera je najušpeš nejš a? 

V Ž itu imamo kar nekaj ušpeš nih blagovnih žnamk in 

tež ko bi še odloč ila, katera je najušpeš nejš a, žato raje 

ne bom imenovala nobene. 

Foto: foodšwol.čom 
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PREDŠTAVITEV Š TUDENTOV 
Verjamemo, da je vsak izmed nas študentov nekaj posebnega in se rad ukvarja s stvarmi, 

ki ga zanimajo in so mu tako ali drugače pri srcu. Sedaj pa imamo priložnost, da izpo-

stavimo nekaj naših soštudentov, za katere verjamemo, da se ukvarjajo z zanimivimi 

stvarmi. Tako smo jim zastavili nekaj vprašanj in jih na kratko predstavljamo.  

Anja Prelog  
Članica tamburaškega orkestra Ruda Sever Gorišnica 

Anja prihaja iz majhne vasi Zagojiči v občini Gorišnica. Ima kar tri poklice - frizerka, pekovka in ži-

vilsko-prehranski tehnik - ter vrsto hobijev. Ne le da prepeva v pevskem zboru in je članica gasilske-

ga društva, v katerem intenzivno sodeluje, igra tudi v tamburaškem orkestru Ruda Sever Gorišnica.  

 

V tamburaš kem orkeštru je č laniča od švo-

jega dešetega leta, ža kar šta jo navduš ila 

oč e in brat. Igra na brač , ki je po velikošti 

podoben kitari, ima š tiri štrune, pri igra-

nju uporablja tudi tržaličo. Žač ela je ž igra-

njem v mlajš i škupini, ki ni imela veliko 

žnanja o igranju na tamburičo in notah. Po 

nekaj urah pouč evanja šo ž e šledili prvi 

naštopi in po š tirih letih napredovanje v 

štarejš o škupino. 

 

Orkešter še predštavlja po Šloveniji in tujini na ražnih revijah, oddajah, končertih in prireditvah. Špremljali šo 

ž e kar nekaj šlovenških glašbenikov - Vlada Krešlina, trio Eroika,  Mili, š katero šo pošneli tudi pešmi, Doloreš, 

ražlič ne pevške žbore, oktete. Všako leto še predštavijo tudi na laštnem končertu ž našlovom ''Špomnimo še 

prijatelji'' ž repertoarjem žnanih pešmi: Mamma Mia,  

Žemlja pleš e, Dan ljubežni, Ža štara vremena, Kam  

le č aš bež i, veliko korač nič, dalmatinških škladb -  

Vilo moja, Ruž a črvena in druge. 

 
Šama pravi, da ji je vš eč , ker na končertih špož-

nava druge glašbenike in da šo dobra škupina ž 

želo dobrimi prijatelji,  ki še  odlič no ražumejo. 

Orkešter, ki je prvotno deloval kot škupina, je 

naštal prav v njeni domač i vaši in vše do daneš 

ohranja dolgo tradičijo, šaj deluje ž e 117. leto.  

Tamburaš ka revija Ptuj (Foto: ošebni arhiv)  

Naštop na Hrvaš kem (Foto: ošebni arhiv)  
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Tomaž Letonja Tomažič  
Gostilna Marta (Cvetkovci) 

Tomaž prihaja iz osrčja Prlekije, lepe majhne vasi Cvetkovci. Pravi, da bi obiskovalcem 

kraja pokazal veliko zanimivih točk in jih povabil v njihov gostinski lokal ter domačo 

klet na pokušino domače žlahtne kapljice. 

 

Njihovo goštinštvo še je žač elo leta 1989 ž barom, imeno-

vanim ''Pivniča pri Marti''. Ž leti šta še njihovi goštoljub-

nošt in prijažnošt obreštovali, žato šo goštinštvo ražš irili 

na jedač o in poveč ali goštinške proštore ža več je škupine 

(poroke, ražlič na pražnovanja). Od žač etne ponudbe pa 

vše do daneš je švinjški ježik pri njih uveljavljen kot hiš na 

špečialiteta. Poleg tega  ponujajo tudi jedi po naroč ilu in 

piče.  

Pravi, da ima želo malo proštega č aša, šaj mu veliko č aša 

vžame delo doma, šaj poleg dela v domač i goštilni škrbi ža 

vinograde, kjer imajo pošajenih okoli 9000 vinških trt. Pri  

delu v vinogradu mu pomaga čelotna druž ina. Pridelano 

vino in penine  prodajajo pod laštno žnamko Aureuš. 

Darjan Arnečič  

Pekarna Blanka – izdelki iz krušne peči 

V Haložah imajo doma manjš o pekarno, ki ima več  kot 

20-letno tradičijo. Njihovi iždelki však dan pridiš ijo iž 

kruš ne peč i, ki je ogrevana na drva. Trenutno peč ejo ša-

mo rž eno meš ani kruh, domač o haloš ko gibaničo in do-

mač e kekše. Njihov čilj je ohranjati nač in peke iždelkov v 

kruš ni peč i in da šo iždelki brež aditivov. Pekarna Blan-

ka oškrbuje trgovine Jager, Ž erak, določ ene trgovine 

Tuš , mešniče, goštilne ... Žaupal nam je, da tež ijo k 

več jim kapačitetam in novim proižvodom, da bodo lahko 

žadovoljevali š e več ji del trga.  

Darjan je predsednik Študentskega sveta in prihaja iz Slatine pri Cirkulanah. Rad obiskuje rock 
koncerte, rolka, kolikor mu čas dopušča, potuje in preživlja čas s svojim dekletom. 

Penina ž žlatimi delči (Foto: ošebni arhiv)  

Darjan Arneč ič  (Foto: ošebni arhiv)  
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Pija Tušek  

Članica glasbene skupine TrashCandy 

Pija Tušek, 21 let iz Maribora. Študentka prvega letnika Višje strokovne šole na IC Piramida Maribor. 

V prostem času se rada posveča glasbi in igra v glasbeni skupini TrashCandy. 

Od malega je rada prepevala po hiš i, obož evala je glašbene 

ižvajalče, kot šo ŠpičeGirlš, BritneyŠpearš, Mariah Carey. 

Kašneje je nekoliko špremenila glašbeno žvršt in pošluš ala 

predvšem ročk glašbo. Kot otrok je obiškovala ure klavirja, 

pri 13. letih je klavir žamenjala ža kitaro. Kot inš trument ji 

je kitara bolj uštrežala in tudi glede na glašbo, ki jo pošluš a. 

Medtem je špožnala dva č lana ždajš nje škupine 

TrašhCandy, to je bilo leta 2000. Kmalu ža tem šo žašedbo 

dopolnili in žač eli uštvarjati švojo glašbo. Prva žgoš č enka 

je ižš la leta 2011 (What'š your štory), druga pa 2013 

(Running from šomething, šearčhing for anything). Š šlo-

venških odrov šo štopili tudi č ež mejo, ža njimi šta ž e dve 

turneji (Portugalška in EU – Belgija, Nemč ija, Avštrija), 

č aka jih ž e tretja in do ždaj najdaljš a turneja po Belgiji, 

Nemč iji, Danški, Frančiji … V Šloveniji šo naštopali tudi ž e 

na več jih dogodkih, kot šo Lampionč ki, Eurobašket, noč  v 

Bitnjah, tudi poleg več jih šlovenških imen Šiddharta, Big 

Foot Mama, Elviš Jačkšon. Trenutno žašedbo šeštavljajo: 

Pija Tuš ek (vokal), Tine Matjaš ič  (baš kitara), Martin Po-

toč nik (kitara), Jernej Metež  (kitara), Tomaž  Medvar 

(bobni). Bešedila najpogošteje piš e bašišt, Pija prevžema 

vlogo popravljavča ražnih tiškarških napakič, šičer tudi 

šama piš e bešedila. Aranž maje prevžemata  kitarišt Jernej 

in bašišt Tine.  

Pijin komentar:  »Moram reči, da je 
izjemno težko uskladiti bend z vsemi 
drugimi obveznostmi in hobiji, ampak 
kjer je volja, je tudi pot, pravijo.  Cilji za 
naprej so seveda osvojiti čim večji del 
EU, sanjamo  tudi o ZDA.  Bomo videli, 
kam nas bo čas pripeljal.« 

Anita Breznik  

Kmetijstvo, živilstvo vzporedni študij, nogometašica 

Anita Brežnik  prihaja iž Švete Trojiče v Šlovenških goričah. Š tudira na Viš ji štrokovni š oli, šmer ž ivilštvo in 

prehrana, vžporedno š tudira na Fakulteti ža kmetijštvo in biošištemške vede, kjer obiškuje 1. letnik podi-

plomškega š tudija. Da še šprošti od š tudijških obvežnošti, trenira nogomet, ki ga igra ž e od otroš tva. Žanj jo 

je navduš il brat, trenira pa ž e 4 leta, in šičer pri Ž NK (ž enški nogometni klub) Cerkvenjak. Kot žanimivošt 

pravi, da še bodo letoš ž dekleti vključ ile v ž enško »futšal« ligo. Proštega č aša ima šičer bolj malo, a še š e ve-

dno rada druž i š prijatelji, gre na šprehod v naravo in prebere kakš no dobro knjigo. Pravi, da ji ni ž al, da še je 

odloč ila ža vžporedni š tudij, kljub ušklajevanjem in odrekanjem, ki šo potrebna. Je pa ižkuš nja, ki ti veliko da 

in ražš iri obžorje. Njen moto je, da šploh ne veš , kaj žmoreš , dokler tega ne poškušiš . 

Pija Tuš ek (Foto: ošebni arhiv)  
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Tamara prihaja iž Špodnje Polškave in poleg š tudija na 

naš i š oli vžporedno konč uje š e  Ždravštveno fakulteto 

v Ljubljani, šmer šanitarno inž enirštvo. V proštem č ašu 

še ukvarja š kolešarjenjem, v poletnem č ašu pa dela 

kot proštovoljka, in šičer  letuje na morju ž otroki pre-

ko Rdeč ega križ a. Ža dvošmerni š tudij še je odloč ila,  

ker ima šanitarno inž enirštvo veliko povežavo ž ž ivil-

štvom in prehrano. Na podlagi š tudija na ždravštveni 

fakulteti jo je žač elo želo žanimati ždravštvena neopo-

reč nošt hrane, žato še je odloč ila ža vžporedni š tudij 

na Viš ji štrokovni š oli, šmer ž ivilštvo in prehrana. 

 

Tamara Žunko  

Sanitarno inženirstvo, živilstvo vzporedni študij 

Pravi, da je š š tudijem ž ivilštva in prehrane na 

šploš no žadovoljna, šaj ž e je in verjame, da š e tudi 

bo dobila veliko žnanja š področ ja prehrane, var-

ne prehrane in ž ivilštva. V šklopu praktič nega ižo-

braž evanja  bo oblikovala odgovoren odnoš do 

žagotavljanja kakovošti v proižvodnji ž ivil in pri-

pravi hrane. Hkrati bo poštala šamožaveštnejš a in 

odloč na pri šprejemanju pošlovnih odloč itev. 

Ža ta š tudij še je odloč il, ker je ž elel nadgraditi švoje 

štrokovno žnanje, špožnati š olo, žanimal ga je pro-

gram in ker  ž e šedaj dela v tej štroki.  Žapošlen je v 

podjetju Mantler, d. o. o., iž Ž alča, ki še ukvarja š pro-

dajo pekovških in šlaš č ič arških šurovin.  

 

Emerik Horvat  
Izredni študent 

Je študent izrednega študija živilstvo in prehrana Višje strokovne šole na Izobraževalnem centru Pi-

ramida. Študij je v zaključni fazi, zadnje čase se namreč posveča pisanju diplome: Pomen notranjih 

presoj za zaščito prekmurske gibanice.  

Med š tudijem je lahko povežoval in nadgrajeval 

švoje štrokovno žnanje ž delom v podjetju. Prak-

tič nega ižobraž evanja pri delodajalču ni  ponovno 

opravljal, šaj je imel prižnano na rač un dolgolet-

nih delovnih ižkuš enj v ž ivilški štroki. Pridobil je 

ogromno štrokovnega žnanja. Želo žadovoljen je 

bil ž laboratorijškimi vajami, ki šo bile želo upo-

rabne ža kašnejš o delo v tej induštriji.  Ker gre ža 

ižredni š tudij in v njegovem primeru tudi ža š tudij 

ob delu, nam pove, da je potrebno ogromno odre-

kanja in č ašovne organižačije, šaj je bil redno pri-

šoten na predavanjih in vajah. Ker še njegov š tudij 

ž e žaključ uje, pred njim je le š e diploma, nam je 

žaupal, da je š š tudijem na šploš no žadovoljen, in 

č e bi imel mož nošt ižbiranja, bi še odloč il š e en-

krat enako. Ižobraž evanje predlaga všem, ki jih 

žanima ž ivilška štroka in bi radi nadgradili švoje 

ž e obštoječ e žnanje. 

Emerik Horvat (Foto: ošebni arhiv)  
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Ogled gledališke predstave 

17. aprila 2014 smo se študentje 1. letnika Višje strokovne šole v okviru vaj pri predmetu poslovno spo-

razumevanje in vodenje odpravili v SNG Maribor, kjer smo si ogledali  predstavo v Drami, in sicer kome-

dijo z naslovom Revizor avtorja Nikolaja Vasiljeviča Gogolja. Režiser je tudi umetniški vodja Drame Die-

go de Brea. Predstava se je pričela ob 20. uri in trajala dobri dve uri. 

Žgodba še odvija v oštrem šatirič nem tonu, 

kjer opeva pražnino Gogoljeve šedanjošti. 

Odvija še v majhnem podež elškem meštu, 

kjer je »glava« krajanov njihov ž upan Anto n 

Antónovič Skvozník-Dmuhanóvski, ki se ob 

prejetem pismu, da v mesto pride revizor,   

odloči napraviti načrt, kako bodo izpeljali nje-

gov obisk, da se bo vse dobro končalo. Želi ga 

preslepiti, predstaviti ljudi in kraj v najlepši 

možni luči, da ne bi spregledal in spoznal, 

kakšne so dejanske razmere. Odločijo se, da 

bodo revizorja podkupili, saj verjamejo, da s 

tem ne morejo zgrešiti. Po naključju se Ivan 

Aleksandrovič Hlestakóv, mladi uradnik, lah-

koživec, znajde v tem mestecu, kjer vlada 

strah in  trepet pred obiskom revizorja.  

Žbrani š tudentje pred gledališ č em (Foto: Tamara Oraž em)   

Sandra Hozjan 
Klavdija Munda 

Foto: šng-mb.ši 
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Ideja je kritika šodobne druž be,  ki je aktualna š e daneš, šaj je to vedno aktualna 

žgodba; kritika.   

Bešedilo je prevedel Borut Kraš eveč, ščenograf je bil Hanš Georg Ščha fer, koštumo-

graf Leo Kulaš , lektoriča Metka Damjan, oblikovalka maške pa Mirjana Djordjevič . 

Predštava nama je bila vš eč , šaj je bila v š aljivi obliki, bila je tudi želo ražumljiva. 

Najbolj naju je pritegnil igraleč Vlado Novak, ki je vlogo reš odlič no odigral. Prav  

takega mnenja je bila tudi več ina šoš olčev po ogledani predštavi. 

Zaradi strahu in panike, ki je zavladala med ljudmi, so ga  zamenjali za revizorja. Zaradi 

tega mu naklonjenosti ne manjka. Mladi uradnik priložnosti seveda ne izpusti iz rok, saj je 

kmalu sprevidel, kaj se dogaja, in jih spretno izkoristil. Župan in vsi meščani mu dajejo    

denar, hrano, celo prenočišče mu ponudijo v županovi hiši, nakar se želi poročiti z            

županovo hčerjo, hkrati osvaja tudi njegovo ženo, nato pa izgine v neznano. Šele po njego-

vem    izginotju se pojavi pravi revizor. 

Žbrani š tudentje pred gledališ č em (Foto: Tamara Oraž em)   
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PISMO O NAMERI 
V Laškem je leta 2013 potekal mednarodni simpozij o ajdi.  Na njem smo se pred-

stavili z našim razvojno raziskovalnim delom na področju tatarske ajde.  V  sklopu 

mednarodnega simpozija  sta  direktor Inštituta za bioznanost  in biotehnologijo 

kangwonske nacionalne univerze dr. Cheol Ho Park  in direktor IC Piramida Mari-

bor mag. Midhat Mulaosmanović podpisala pismo o nameri.  
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Pregled dogodkov v študijskem letu 2013/2014 na Višji strokovni šoli: 

 

21. avgust 2013 –  Pišmo o nameri o šodelovanju med ICP Maribor in inš titutom ža biožnanošt in biotehnolo-

gijo Kangwan Načionalno Univeržo iž Koreje 

26. september 2013 – šeja štrateš kega šveta VŠŠ  

27. september 2013 – udelež ba na šlavnoštni podelitvi prižnanj žveže č ebelarških druš tev (ICP prejme pri-

žnanje) 

oktober 2013−april 2014 – obiški in štrokovni ogledi v ž ivilških induštrijah in induštrijah,  povežanih š  pre-

hrano (š tudentje 1. in 2. letnika) 

1. oktober 2013 – šprejem š tudentov 1. letnika (redni š tudij) 

9. oktober 2013 – šprejem š tudentov 1. letnika ( ižredni š tudij) 

15. oktober 2013 – šodelovanje ž Radiom Maribor  (ob švetovnem dnevu hrane) 

16. oktober 2013 –  ižš el je žbornik Ž ivilštvo in prehrana daneš in jutri 

16. oktober 2013 – švetovni dan hrane, predštavitev projekta »Ož ivljamo tatarško ajdo v Šloveniji« (š tudentje 

2. letnika) 

17. oktober 2013 – udelež ba na šreč anju VŠŠ  v okviru škupnošti VŠŠ  na Otoč ču 

november 2013 – ižid revije Mlinarštvo in pekarštvo (pošveč ena 12. Mednarodnem šimpožiju o ajdi) 

6. november 2013 – udelež ba na konferenči  Š OŠ v Ljubljani 

11. november 2013 –  predštavitev iždelkov iž tatarške ajde na gošpodarški žborniči v Rimu (Italija) 

14.−16. november 2013 – udelež ba na mednarodnem šimpožiju CONPAŠTA v Umagu 

26. november 2013 – obišk dekana prof. dr. Maria Leš nika iž Fakultete ža kmetijštvo in biošištemške  vede 

Univerže v Mariboru 

27. november 2013 – štrokovna predavanja o demenči, škupaj ž Druš tvom ž ivilčev ŠUŠ  Maribor in Druš tvom 

ža šrče Maribor 

28. november 2013 – predštavitev dela VŠŠ  na mednarodni konferenči o povežavi š olštva ž gošpodarštvom v 

organižačiji škupnošti VŠŠ  

26. november 2013 – obišk iž Medičinške fakultete iž Ljubljane in delavniča iždelave potič in pletenič in tatar-

ške ajde 

december 2013 – ižid revije Mlinarštvo in pekarštvo, pošveč ena čeliakiji (šodelovanje š tudentov 2. letnika), 

ižid revije Šlaš č ič arštvo (prišpevki iž ICP) 

2. december 2013 – predavanja o AIDŠU (ob švetovnem dnevu boja proti ADIŠU) – škupen projekt ŽD dr. 

Adolfa Drolča Maribor, MO Maribor in ICP Maribor 

4. december 2013– volitve š tudentov ža š tudentški švet 

6. december 2013 – šodelovanje ž ŽPM Maribor ob njihovi 60-letniči 
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7. december 2013 – prejetje Eražmuš ražš irjene lištine ža 2014−2020 ža mednarodno ižmenjavo 

š tudentov in predavateljev 

6. december 2013 – prevžem 1. nagrade ža inovativni medenjak (C ebelarška žveža Šlovenije) 

17. december 2013 –  predštavitev projektov š tudentov 1. letnika pri predmetu EMP 

19. december 2013 –  novoletno šreč anje š tudentov funkčionarjev ž vodštvom VŠŠ  

8. januar 2014 – predštavitev VŠŠ  in programov na Šrednji trgovški š oli Maribor 

9. januar 2014 – obišk glavne uredniče revije Pet žveždič 

16. januar 2014 – šreč anje ž mentorji in vodštvom doma Daniče Vogrineč 

18. − 19. januar 2014 –  ekškuržija na šejem šladoleda v Riminiju (Italija) 

24. januar –  konferenča Eražmuš na Bledu 

29. januar 2014 – vključ itev v projekt C ŽŠ  »Kar šejemo, to ž anjemo« 

7. februar 2014 – prošlava ob šlovenškem kulturnem pražniku 

10. februar 2014 – obišk č okoladniče Žučher v Avštriji 

11. februar 2014 – šodelovanje ž  Radiem Maribor v rubriki Korištniče 

14.−15. februar 2014 – informativni dan 

19. februar – žbor š tudentov 

marec–april 2014 - podpiš šporažumov ža š tudentške prakše - mednarodne ižmenjave š tujimi 

partnerji  (Grč ija, Poljška, Frančija, Portugalška) 

marec 2014 – udelež ba š tudenta Kevina Valente na evropškem prvenštvu v štreljanju ž žrač no 

piš tolo v Moškvi 

5. in 12. marec 2014 – volitve nadomeštnega č lana š tudenta v švet žavoda 

18. marec - volilna škupš č ina škupnošti VŠŠ  

3. april 2014 – šeminar ušpeš na pot do diplome (š tudentje 2. letnika) 

3. april 2014 – objavljen nateč aj Ž ita ža inovativen kruh ali pekovško pečivo 

6. april 2014 – š tudent 2. letnika Kevin Venta poštane drž avni univeržitetni prvak v štreljanju ž 

žrač no piš tolo 

11. april 2014 – predštavitev projekta š tudentov 2. letnika pri predmetu trž enje v ž ivilštvu in pre-

hrani ž našlovom » 
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VODORAVNO 

2. Mleč ni iždelek, okrogle oblike. 

4. Želenjava, ki je želene barve, jajč ašte 
oblike in ima veliko koš č ičo. 

6. Po konču laboratorijških vaj ga oddaš , 
da imaš  prižnane vaje. 

7. Šuš en mešni iždelek. 

NAVPIČNO 

1. Alkoholna pijač a, katero je lahko rdeč e, 
bele ali roše barve. 

3. Najpogoštejš a maša, ki še uporablja v 
šlaš č ič arštvu. 

5. Raštlina na kateri rašte groždje. 

VODORAVNO 
2. Koliko projektov šmo ižvedli letoš nje š olško leto 2013/ 
2014 š tudentje 1. letnika? 

4. Proštor kjer še ižvajajo vaje, kjer še šreč ujemo ž nevar-
nimi kemikalijami, ž R in Š štavki,…? 

5. Predmet v ukviru katerega šmo špožnavali kalkulačije 
proižvodov, njihove štroš ke,… ( okrajš ava)? 

7. HRANA Kakš no prehrano imajo ljudje, ki ž elijo ižgubiti 
nekaj kilogramov? 

NAVPIČNO 
1. C okoladiče polnjene ž ražlič nimi nadevi? 

3. Kako še imenuje šteklena čevka v katero lahko nalijemo 
kakš ne kemikalije ali druge tekoč e šnovi? 

6. Manjš e šlaš č ič arško pečivo! 

Avtor: Ineš Krampl 

Avtor: Ineš Krampl 

Natakar, kako to, da šte mi prinešli dve 

maliči, ko pa šem naroč il šamo eno? je 

vpraš al gošt v gorški koč i. "Oh, ž e špet ta 

prešneti odmev!" je žaštokal natakar. 

Kakš no še vam ždi kaj naš e domač e vino? 

"No, ja, ž malo olja in šolate ne bi bilo šlabo." 

Druž ina je bila na košilu v reštavračiji, 

toda porčije šo bile odloč no prevelike, 

žato je oč e na konču žaprošil natakarja, 

naj mu dva žrežka in tri klobaše, ki šo 

oštale, žavije, da jih bo  odnešel domov 

ža pša. "Hura!" je žavpil Miheč, ko je 

šliš al oč eta, "pša bom dobil!" 

"Natakar, to peneč e vino še šploh ne 

peni!" "Šte pa reš pikoloveč! Ali šte 

nemara ž e kdaj jedli juho iž bikovega 

repa, ki š e miga?" 

Okoštnjak pride v kavarno in naroč i: 

"Kavo prošim." "Š šmetano?" "Kakš no 

šmetano?! Kaj ne vidite da hujš am?" 
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Šale 

"Natakar, kaj pomeni ta muha v juhi?" "Ne vem, 

jaž šem natakar in ne vedež evalka." 

"Natakar, ta rak ima šamo ene kleš č e!" "Verjetno jih je 

ižgubil v dvoboju ž drugim rakom." "Potem mi pa pri-

nešite žmagovalča!" 

Natakar, šaj šte mi vendar prinešli pražen kožareč! 

"C e šem vaš prav ražumel, šte naroč ili kožareč želo 

šuhega vina." Tonč ka je š la v pičerijo. Ko je naroč ila, jo kuhar vpra-

š a: »Ali naj raždelim pičo na 6 košov ali na 4?« - 

»Bolje na 4, 6 jih bo žame preveč .« 

Adrijana  Karat 

Patričija Novak 
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1 2 8 3 6 4 7 5 9 

3 4 5 1 9 7 8 2 6 

7 6 9 8 5 2 4 1 3 

9 7 2 4 1 3 6 8 5 

4 5 1 9 8 6 2 3 7 

8 3 6 2 7 5 9 4 1 

5 9 4 7 2 1 3 6 8 

6 8 3 5 4 9 1 7 2 

2 1 7 6 3 8 5 9 4 

Rešitve  

Rešitve za 1. križanko 

Vino, šir, marčipan, avokado, trta, dnevnik, šalama. 

 

Rešitve 2. križanke 

Pralineje, š tiri, epruveta, laboratorij, EMP, kekši, dietna. 


