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Dragi bralec, draga bralka! 
 
V letošnji, 10. številki študentskega časopisa Štuži, 
boste pobliže spoznali, kako smo bili študentje 1. 
letnika Višje strokovne šole ustvarjalni v sklopu 
predmeta poslovno sporazumevanje in vodenje. 
Spoznali boste, da znanja ne pridobivamo le iz gradiva, 
temveč tudi iz raznih projektov, z ekskurzijami in z  
vajami v laboratorijih. Več boste izvedeli o 
predavateljih in drugih sodelavcih šole. Predstavljamo 
vam še prostor, v katerem študentje preživimo veliko 
časa, to je “naša” kavarna. Na koncu časopisa smo za 
vas pripravili še nekaj zabave in razvedrila. 
V preteklem študijskem letu smo pridobili veliko 
koristnih informacij, upam, da ob branju časopisa 
izveste kaj koristnega in uporabnega tudi vi. 
 
                                                                  Nataša Dojnik,  
                                                             odgovorna urednica

Uredniški odbor: 
 Maja Belak 

 Veronika Vaner 

 Ines Hostnik 

 Nataša Dojnik 

 Simona Kacijan 

 Matic Ivanuša 

 Špela Hrovat 

 Ines Kos 
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 Uroš Fras 

 Marjan Horvat 

 dr. Blanka Vombergar, 

ravnateljica VSŠ 

Odgovorna urednica: 
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Mentorica in jezikovni pregled: 

 Irena Smolčič 

 
Naslovnica: 

 Špela Hrovat 
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Naklada: 
100 izvodov 

  

Nataša Dojnik (foto: osebni arhiv) 
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PREDSTAVITEV NATAŠE DOJNIK 
(predsednica študentskega sveta) 

 
Nataša Dojnik je bila najprej predlagana za članico 
študentskega sveta, ki ga sestavlja pet študentov. Na 
enem izmed sestankov, kjer je beseda tekla tudi o 
študentih, je bila izvoljena za predsednico. 
Nataša prihaja iz majhnega kraja, ki se imenuje 
Gradišče na Kozjaku. Odraščala je na kmetiji, zato je 
zelo povezana z naravo in tudi z živalmi. Sproščajo jo 
sprehodi v naravi, v prostem času se zelo rada 
ukvarja z različnimi športi, kot so smučanje, 
nogomet, tek in še mnogi drugi. Njeni priljubljeni 
konjički so tudi sestavljanje sestavljank, druženje s 
prijatelji, zelo rada si tudi ogleda kakšen dober film 
v kinu. 
Na Višjo strokovno šolo, smer živilstvo in prehrana 
se je vpisala, ker jo zelo zanima zdrav način življenja 
in tudi delo z živili, še posebej v laboratoriju.  
Nataša je na vseh področjih in ob vseh dogodkih, ki 
se odvijajo na šoli zelo dejavna, med drugim je poleg 
predsednice študentskega sveta tudi letošnja glavna 
urednica časopisa Štuži. 
 

Ines HOSTNIK 
 
 

PREDSTAVITEV ŠTUDENTOV  
Nekateri izmed naših sošolcev se ob študiju ukvarjajo še z drugimi dejavnostmi. Tako smo 
se odločili, da jih predstavimo s pomočjo intervjuja. S tem smo izvedeli še nekaj več o 
Tamari, Blažu in Mateju. 
 

Matej Petovar 
 

S čim se ukvarja vaše podjetje? 

Naše podjetje se ukvarja s proizvodnjo bučnega olja ter nekaj 
drugih olj, kot sta konopljino, repično … 
 
 
Kakšni so bili vaši začetki? 

Naši začetki niso bili lahki, saj je bila oljarna ustanovljena že 
dolgo pred tem, preden sta se moja starša odločila, da bosta 
podjetje in proizvodnjo razširila, saj podjetje nikoli ni 
poslovalo v širšem okolju, bolj na lokalnem trgu. Prodajati 
sta začela majhne količine in sčasoma se je povpraševanje 
povečevalo in podjetje se je začelo razvijati. Veliko truda in 

Nataša Dojnik (foto: osebni arhiv) 

Matej Petovar (foto: osebni 
arhiv) 
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časa je bilo potrebnega, da smo se prebili med vodilne proizvajalce bučnega olja v Sloveniji 
in naši izdelki se prodajajo v vseh slovenskih trgovskih verigah, prav tako izven naših 
meja. 
 
 
Kako se vas je dotaknila gospodarska kriza? 

Gospodarska kriza se nas ni dotaknila v veliki meri, saj ljudje pri hrani najmanj varčujejo 
in smo s svojo kakovostjo in dostopnimi cenami obdržali količino prodanih izdelkov, 
prodaja se je celo nekoliko povečala. 
 

Kaj storiti, če te konkurenca nenadoma prehiti? 

Poskušal ugotoviti vzrok in uvesti spremembe v politiki podjetja ter na trgu nastopiti z 
nižjo ceno od konkurence. 
 
 
Koliko let deluje že vaše podjetje?  

Podjetje ima več kot 100 let tradicije. 
 
 
Kakšna je vaša vizija? 

Povečati prodajo v več tujih držav, obdržati oziroma povečati tržni delež, razviti nove 
izdelke, želimo povečati proizvodnjo in število zaposlenih. 
 
 

Maja BELAK   
 
 

Tamara Vandur 
 
Kdaj si začela igrati na harmoniko? 

Na harmoniko sem začela igrati, ko sem bila stara 12 
let, kar je za igranje inštrumenta sicer zelo pozno, 
predvsem za tiste, ki se nameravajo udeleževati raznih 
tekmovanj. Ko so moji vrstniki že hodili na 
tekmovanja, sem sama šele začela hoditi na  prve učne 
ure, ampak srečo sem imela, da sem se v tem 
inštrumentu našla in izkoristila svoj talent, veselje, 
predvsem pa voljo do vaje. Tako sem že pri 12 letih 
osvojila bronasto plaketo ZHL, takratno 
najprestižnejše harmonikarsko tekmovanje v 
Sloveniji. 
 
 
 

 
Tamara Vandur (foto: Veronika Vaner) 
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Zakaj ravno glasba, kako je vstopila v tvoje življenje? 

Povedati moram, da najprej sploh ni bila glasba prva stvar, s katero sem se začela 
ukvarjati, saj sem svoja talent in zagnanost iskala v športu. Do 12. leta sem bila aktivna v 
odbojki, teku, predvsem pa v rokometu. Ampak del mene mi je govoril, da še vedno nisem 
našla tistega, za kar sem bila nadarjena, tako sem začela z glasbo.  Že na prvih vajah sem 
vedela, da je to tisto, kar me resnično veseli. Moji domači so bili sicer malo presenečeni, 
ampak so kmalu ugotovili, da sem res »ustvarjena« za igranje harmonike. Od tistega 
dneva, ko sem jo začela igrati,  po 9 letih igranja vztrajam, in če bo šlo vse tako naprej, se 
bom še kar nekaj časa ukvarjala z glasbo. 
 
 
Kaj ima harmonika, da te je tako osvojila, zakj ne morda bobni, kitara? 

Takole pravim, vsak ima nek talent, le najti ga moraš, in jaz sem ga našla. Zakaj ravno 
diatonična  harmonika, ne znam pojasniti, preprosto očarala me je. Trenutno se je ta 
inštrument tako izpopolnil, da igramo na njega v bistvu že skoraj vse zvrsti glasbe. Tudi 
sama igram priredbe raznih hrvaških uspešnic, pa tudi rock glasbo ipd. Všeč mi je, ker je 
ljudski inštrument in ki je sedaj verjetno najpopularnejši v Sloveniji. Sama tudi to opažam, 
saj se pri meni učijo različne generacije ljudi, od tistih najmlajših do malce starejših. 
Razmišljam tudi, da bi začela igrati kitaro, ki jo že sicer imam, ampak preprosto ne najdem 
časa za vajo, upam,  da nekoč tudi to osvojim. 
  
 
Ali bi nam hotela razkriti svoje nagrade? 

Sicer redko govorim o nagradah, ker dajem prednost muzikalnosti pred nagradami. Če jih 
nekaj naštejem, ki so sedaj v moji glasbeni učilnici: plakete državnega tekmovanja ZHL, 
mednarodno tekmovanje Avsenik, zlata plaketa, prvo mesto občine Negova, tako 
strokovne komisije kot občinstva, zlata plaketa -  štajerska frajtonarica, srebrna plaketa 
državnega tekmovanja za dekleta, dobitnica županovega priznanja za dosežke na 
področju glasbe, zlata plaketa zgornje Savinjske doline. 
 
 
Kje si že nastopala? 

Marsikje sem že nastopala, mislim, da lahko rečem po celotni Sloveniji. Večino koncev 
tedna preživim v avtomobilu, saj sem včasih na enem koncu Slovenje, čez nekaj ur pa že 
kje drugje. Priznati moram, da je velikokrat naporno in da preživim prosti čas zelo mirno, 
odpravim se na kolo ali pa si vzamem čas za sprehod v naravi. Nastopam tudi v tujini, pri 
15 letih sem začela nastopati na otoku  Pagu na Hrvaškem, sedaj imam nastope tudi 
drugod na Hrvaškem, v Avstriji, Nemčiji,  Ukrajini. 
 
 
Sedaj  ne tekmuješ več, zakaj ne? 

Zadnja tri leta  ne tekmujem več, poslovila sem se z zmago na Štajerskem.  Sedaj delam 
avtorske skladbe, prirejam razne tuje, poučujem, nastopam,  sem članica 
harmonikarskega orkestra Primoža Zvira.  Leta tekmovanj so bila naporna, včasih bi se 
lahko primerjala celo s kakšnim športnikom. Kdor  ne dela z dušo in s telesom, težko 
zdrži tako naporne konce tedna. Ker sem vedela, koliko ur vaj je vloženih, sem zmeraj 
hotela odigrati popolno. 
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Sedaj poučuješ harmoniko? Kaj te je pripeljalo do mentorstva mladim? 
Najprej sploh nisem razmišljala o poučevanju, ker sem bila osredotočena na tekmovanja. 
Po končani tekmovalni  poti je moj učitelj gospod Zvir predlagal, da bi poučevala 
diatonično harmoniko. Kmalu sem imela že kar nekaj učencev, sedaj jih imam zmeraj 
več, tako da uživam v delu z otrok. Če bi čas zavrtela nazaj, bi naredila popolnoma enako, 
saj sem v glasbi doživela toliko lepih stvari, ki se jih ne da opisati. 
 
 
Kje se vidiš v nadaljnjih letih svoje glasbene poti? 

Težko napovedujem, najverjetneje v poučevanju, prirejanju skladb, morda bom v 
prihodnosti tudi članica kakšne glasbene skupine. Veseli me tudi delo v delavnicah 
inštrumentov, kjer izdelujejo moje harmonike. Sama sem se že preizkusila in morda bom 
nekoč tista, ki bo za Slovenijo ter tujino uglaševala inštrumente. To si resnično želim in 
upam, da mi uspe. Pred kratkim sem oblikovala skupaj z direktorjem podjetja Munda 
prelep model, ki je trenutno najbolj prodajen model v Sloveniji kot tudi v tujini. Ta model 
diatonične harmonike  je viden na moji fotografiji, je zaščiten z mojim podpisom na 
basovski strani. 
 
 
 

Blaž Blatnik 
 

S čim se ukvarja vaše podjetje? 

Naše podjetje se ukvarja s prodajo in 
predelavo mesa. Vsi mesni izdelki, ki jih 
prodajamo so plod našega dela.  
 
 
Kakšni so bili vaši začetki? 

Začetki naše mesnice segajo v leto 1991, 
ko je oče odprl svojo lastno mesnico. 
Najprej je dedek imel vaško klavnico in 
mesnico. Potem se je zaradi novih 
higienskih standardov klavnica zaprla 
in je mesnica delovala kot poslovalnica 
TMI Košaki vse do leta 1991. 
 

 

Kako se vas je dotaknila gospodarska kriza? 

Gospodarska kriza se nas je kot vsa druga podjetja »dotaknila«. Sprva se krize ni občutilo, 
ampak leta, ki so sledila, so pokazala, kaj pomeni kriza. Upad prodaje je bil pričakovan, 
vendar s pravim načrtom in z delom smo gospodarsko krizo premagali.  
 
 

 

 

Mesnica Blatnik (foto: osebni arhiv) 
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Kaj boš storil, če te tvoja konkurenca nenadoma prehiti? 

Upam, da se kaj takšnega ne bo zgodilo. Mislim, da delamo dobro in se od tega ne mislimo 
oddaljiti, sledimo načelu dobro se z dobrim vrača. 

 

Koliko let že deluje vaše podjetje?  

Naše podjetje deluje 24 let. 
 
 
Kakšna je vaša  vizija? 

Naša  vizija je še naprej izdelovati in prodajati kakovostno meso in mesne izdelke, slediti 
novim trendom, vendar obdržati tisto, kar nas odlikuje, to je tradicija.  
 
 

Veronika VANER, Maja BELAK 
 
 
 

PROJEKT »SLADKO ZDRAVJE« 
 
O projektu “Sladko zdravje” na Višji strokovni šoli Izobraževalnega centra Piramida 
Maribor 
 
 
Tudi v letošnjem študijskem letu smo študenti 1. letnika višješolskega strokovnega 
programa Živilstvo in prehrana s pomočjo mentorice mag. Marlene Vinter pri predmetu 
ekonomika in management podjetij (EMP) izpeljali tradicionalni projekt, z mislijo, da je 
tudi zdravje lahko sladko. Ob pridobljenem znanju smo spoznali, kako probleme rešujejo 
podjetniki.  

 
 

Za projekt smo razvijali različne prigrizke, napitke in še kaj. Letos smo se odločili za kar 
štiri različne teme. To so čokolada, čaj, celiakija in jabolka. Skupaj smo v projektu naredili 
nekaj izdelkov, ki jih v današnjem času še ni na trgu oziroma smo te izdelke, ki že obstajajo, 
poskušali narediti zanimivejše na svoj način. S tem projektom smo spoznavali celoten 
proces izdelave. Od zamisli do predstavitve. Vsi nastali izdelki, pripravljeni za 
predstavitev tega projekta, so bili očitno slastni, saj jih je takoj zmanjkalo.  Predstavitve 
so se udeležili tudi nekateri podjetniki, ki so bili donatorji. Upamo, da jim je bila kakšna 
naša ideja všeč ali se jim zdela uporabna za njihov posel.  
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ČOKOLADA 
 

 
Študentje so spoznali, da čokolada ni samo 
izjemnega okusa, temveč ima tudi koristne 
lastnosti. Le-te so se odločili raziskati in jih tudi 
smiselno uporabiti v svojem projektu.  
 
Skupaj so raziskovali in ustvarili nove okuse 
pralinejev in odkrili odlično kombinacijo sladko - 
slano. Uporabili so zdravilne učinke sezama in jih 
vključili v pralineje z belo čokolado. V vsakdanji 
čokoladni liker so vključili meliso, cimet, kokosovo 
moko in čili. Ustvarili so tudi koži prijazno 
čokoladno masko, dodali so ji malo soka sveže 
pomaranče in tako obogatili vonj. Njihovi izdelki so 
odličnega okusa, vsebujejo pa tudi sestavine, ki 
imajo za ljudi pozitivne in zdravilne učinke. 
 
 
 
 
 
 
 

ČAJI 
 

Člani te skupine so vsi veliki oboževalci okusnih 
čajev, predstavili so nam zelo zanimivo legendo o 
čaju, kako se je pitje sploh začelo.  

 
Obstaja legenda, ki pripoveduje, kako je 

kitajski cesar ShenNung pred davnimi časi slučajno 
odkril okus čaja. Cesar je zelo pazil na čistočo in je 
svojo pitno vodo vedno prekuhaval. Nekega dne je 
veter prinesel nekaj čajnih lističev v njegov kotliček 
z vrelo vodo. Ta se je zlato obarvala in prijetno 
zadišala. Cesar je poskusil pijačo, ki ga je osvežila. 
Od takrat naprej je čaj ena izmed najbolj 
priljubljenih pijač na svetu. 

 
Sami so ustvarili odlično kombinacijo bezga in 
eksotičnega sadja. Bezgu so dodali posušene 
koščke banane, kivija, ananasa in granatnega 
jabolka, vsak gost si je lahko iz teh sestavin sam 
sestavil čaj po svojem okusu. Okusi čajev so bili 
raznoliki in zanimivi, prav tako pa imajo različne 
zdravilne učinke. 

 

Čokoladna maska (foto: Tadeja Toplak) 

Različni čaji (foto: Tadeja Toplak) 
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CELIAKIJA 

 
V tej skupini so se osredotočili na hrano brez 
glutena. Najprej so obiskali Slovensko 
društvo za celiakijo Maribor, kjer so dobili 
veliko koristnih  informacij. Celiakija je 
bolezen prebavil, pri kateri pride do okvare 
predvsem tankega črevesa, kar poslabša 
absorpcijo hranilnih snovi. Posledica je 
moten razvoj organizma in slabša telesna 
odpornost. Ljudje, ki imajo celiakijo, ne 
prenašajo beljakovine gluten, ki se nahaja v 
pšenici, rži, ječmenu in ovsu.  
 
Odločili so se, da bodo v okviru projekta 
pripravili jedi brez glutena in tako je pod 
spretnimi rokami študentov nastalo veliko 
odličnih izdelkov, kot so: mafini, sadni kruh, 
pica, riževe palačinke, bananine palačinke in 
različni piškotki. Vsi izdelki so bili odlični in 
primerni prav tako tudi za tiste, ki imajo celiakijo.  
 

 
JABOLKA 

 
»Eno jabolko na dan, odžene zdravnika stran,« 
pravi star pregovor, katerega se dobro zavedajo 
študentje, ki so si za svoje projektno delo izbrali 
jabolka.  
Jabolko so si izbrali, saj je odlično sezonsko sadje 
in vsebuje veliko vitaminov, ki jih danes vse manj 
zaužijemo. Jabolka med drugim znižujejo 
holesterol, krepijo srce, varujejo pred rakom in 
pomagajo pri razstrupljanju telesa. Ideja je bila 
narediti nekaj novega in drugačnega, predvsem pa 
nekaj, kar bi lahko vključili v prehrano. S pomočjo 
pridnih študentov so nastali jabolčni hamburger 
in hot-dog, jabolčni kruh, polnjena jabolka s skuto 
in z borovnicami in še polnjena jabolka z mesom. 
 

 
Kot študentki meniva, da je bil projekt uspešen. Upava, da bodo tudi bodoči študenti 
nadaljevali tradicijo, saj se pri predmetu EMP s projektnim delom lahko veliko naučimo, 
se vseh stvari lotimo sami in se postavimo v vlogo podjetnika ter praktično preizkusimo, 
kako izgledajo podjetniški začetki. 

Nataša DOJNIK in Ines HOSTNIK 

Jabolčni sendvič (foto: Tadeja Toplak) 

Mafini (foto: Tadeja Toplak) 
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ŠTUDENTJE POTUJEMO 
 
Ker imava že kar nekaj izkušenj, bi rada spodbudila mlade k spoznavanju novega okolja, 
kulture z veliko mero užitka, hkrati pa jim pokazala, kako lahko potujejo tudi z omejenimi 
denarnimi  sredstvi.  
 
 
 
Potovanje si lahko zagotovimo na dva načina: s 
pomočjo potovalnih agencij ali z neposredno 
organizacijo elementov potovanja (individualna, 
samostojna oz. v lastni režiji). Večina se nas odloča 
potovanje organizirati kar sami. V mislih imam 
elemente organizacije potovanja, kot so: prevoz, 
nastanitev, ogledi, zabava, prosti čas in varnost. Vse 
to si lahko organiziramo sami, brez posrednikov. 
Najpogosteje se lahko opravi preko spleta, omenila bi 
še novost, ki se je posebej uveljavila na področju 
potovanj med mladimi, to je pojav gostoljubnostnih 
storitev (»Hospitality services«). Gre za izmenjavo 
brezplačnih nastanitvenih priložnosti med 
posamezniki, ki se vključijo na družbena omrežja. To 
pomeni, da se udeleženec z drugimi dogovori o 
možnosti nastanitve v domu, kar ima lahko tudi  
prednosti in slabosti. Med glavne prednosti spadajo 
denarni prihranek, ekološka ozaveščenost,  lokalni 
kontakt ... Kot slabosti je vredno omeniti možne 
medsebojne spore med udeleženci in vprašanje 
varnosti. 
 
 
 
MOTIVI ZA POTOVANJE: sprostitev, zabava, počitek, rekreativne dejavnosti, 
priložnostno spoznavanje, ogled naravnih in kulturnih znamenitosti, nakupovanje, 
izobraževanje, neobremenjenost z vnaprej načrtovanimi cilji. 

- Prednost študentskih kart ni vedno cena. Njihova prednost je večja fleksibilnost, 
nizki stroški spremembe datuma in enaka cena ne glede na to, ali potuješ 7 dni, 1 
mesec ali 12 mesecev. Študentske karte so bolj fleksibilne in dlje veljajo. 

- Študentje smo tudi glede nastanitev bolj prilagodljivi, smo manj zahtevni, saj nam 
je pomembno v sobi le prespati.  

- Iščemo destinacije, kjer se da za majhno vsoto veliko dobiti. V mislih imam hrano, 
oblačila, izlete, javne prevoze. 

- Zelo malo študentov si na potovanju kuha oz. pripravlja hrano. Pomembno nam je, 
da je v bližini nastanitve dobra restavracija z okusno in ne predrago hrano. 

-  Seveda moramo preučiti več ponudb in se nato odločiti za najugodnejšo, ne 
najcenejšo, oziroma za tisto, ki za manj denarja ponuja največ. Pomembno je, da 
skrbno preberemo drobni tisk, kjer so navadno napisani še seznami doplačil.  

- Študentje smo tudi veliko bolj fleksibilni glede časa potovanja kot nekdo, ki je 
zaposlen.  

Simona Kacijan, Matic Ivanuša (foto: osebni 
arhiv) 
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Destinacije, ki za malo denarja veliko ponujajo: Španija, Grčija, Češka, Turčija, 
Malta, za dalj časa pa Tajska.  
 
 

Najina izkušnja:  
Lani junija sva s fantom, oba sva študenta, 
odpotovala za deset dni na Malto. 
Destinacijo nama je pomagala izbrati 
agencija, vendar sva letalski karti, transfer 
z letališča in nastanitev s polpenzinom 
'zbookala' sama. Imela sva omejena 
denarna sredstva, kar naju je na začetku 
skrbelo, ampak po seštevku vseh stroškov 
je še kar nekaj ostalo. 
Let  je bil iz Trevisa, poskrbeti sva morala 
za prevoz do Italije. Po nekajurnem iskanju 
po spletu sva prišla do agencije, ki nama je 
poslala predračun za povratni prevoz dveh 
oseb Maribor - Treviso in Treviso - Maribor 
za 120 €. Za letalski vozovnici 
nizkocenovnega prevoznika sva odštela  
približno 180 €. Pristanek na vroči Malti je 
zahteval še prevoz do hotela, ki je bil 
vključen v ceno letalskih vozovnic. Najina 
soba, pravzaprav studio, nama je 
omogočala, da sva si kakšno jed pripravila 
tudi sama, saj je vključevala kuhinjo. Od 
desetih dni na Malti je bilo nekaj dni 

namenjenih raziskovanju te državice, sledili so ogledi, ki so jih za manj kot 5 € na osebo 
ponujali kar v hotelski recepciji. Preostale dni sva preživela na različnih peščenih 
plažah in ob hotelskem bazenu. S potovanjem sva bila zelo zadovoljna, bilo je boljše, 
kot sva pričakovala. Edina stvar, ki naju je malce razočarala in presenetila, je malteška 
hrana. Njihova specialiteta je zajec, kuhan v vinu, in ovčje meso na različne načine.  

 
 
 

 Simona KACIJAN in Matic IVANUŠA 

 

 
 
 
 
 
 

Plaža na Malti (foto: Simona Kacijan) 
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SLADKO DRUŽENJE V ŠOLSKI SLAŠČIČARNI 
 
V  šolski slaščičarni se enkrat na mesec zgodi zanimiv dogodek, ki se imenuje »Sladko 
druženje«,  namenjen je vsem, ki jih zanimajo določene teme in ki si želijo preživeti urico 
časa z zanimivimi gosti. 
Pobudo za »Sladko druženje« je dal direktor Izobraževalnega centra Piramida  Davorin  
Urih. Prvotni namen druženja je bilo druženje zaposlenih in upokojenih delavce ICP, in 
sicer samo v zimskem času. Organizacija »Sladkega druženja« je bila zaupana  Nevi Malek,  
predstavljala ji je pravi izziv.  S »Sladkim druženjem« so torej začeli decembra 2014, 
udeležili so se ga  zaposleni in upokojenci ICP. Prva tema je bila »Kultura pitja in priprava 
tradicionalnega kitajskega čaja«. 
Ker se je srečanje izkazalo kot uspešno in dobro sprejeto, se je  gospa Malek odločila za 
nadgradnjo, in sicer tako, da bodo srečanja potekala skozi vse šolsko leto, ne samo v 
zimskem času, in da bodo namenjena širši javnosti z različnimi zanimivimi temami. 
Da bi idejo uresničili, so že v januarju pričeli z oglaševanjem dogodka v časopisu Večer, na 
šolski spletni strani, preko poznanstev, v društvu živilcev in v Zvezi inženirjev. Da se lahko 
vsi, ki so zainteresirani, odločijo priti na druženje, se tema druženja napove za en mesec 
vnaprej. Posebnega vodila za teme ni. Pomembno je samo, da dovolj zanimiva, da pritegne 
široko množico ljudi,  da ni nekaj vsakdanjega in da je v koraku s časom. 
Srečanje ima več namenov, prvi namen je vsekakor druženje, sodelovanje  šole z  lokalnimi 
okoljem ter promocija šole in slaščičarne. 
 
Februarja je bil gost »Sladkega druženja« Tone Partljič. Z njim je potekal zanimiv pogovor, 
v katerem je predstavil tudi svojo najnovejšo knjigo »Sebastjan in most«. Gospa Neva 
Malek je kot izhodišče za pogovor izbrala njegovo knjigo z naslovom »Hvala vam, bogovi, 
za te blodnje«, v kateri je zapisal svoje spomine iz Pesnice.   
Govoril je tudi o snemanjih svojih znanih filmov »Vdovstvo Karoline Žašler« ter »Moj ata, 
socialistični kulak«. Navdih za svoje like dobi v resničnih ljudeh, obenem pa mora paziti, 
da se ljudje v njih ne prepoznajo. Partljič je zelo dober govornik, vešč in spreten, kar se je 
odražalo v pozitivnem odzivu udeležencev.  
 
 

 
Sladko druženje v mesecu marcu (foto: Špela Hrovat) 
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V marcu sva se sladkega druženja udeležili tudi sami, posvečeno je bilo svetovnemu dnevu 
voda,  22. marcu. Gostja je bila gospa Sebastjana Klepec, ki je odgovorna za kakovost vode 
na mariborskem območju. Na kratko je predstavila mariborski vodovod. Povedala je 
marsikatero zanimivost in podala nekaj koristnih napotkov ter informacij, na primer:  
 

- iz pip včasih priteče bela voda zaradi kisika v ceveh, ne zaradi klora; lahko pa 

naredimo test, tako da v kozarec nalijemo vodo brez mrežice na pipi; 

- iz pip včasih priteče obarvana voda, to se zgodi zaradi rje v ceveh, ker voda dlje 

časa v njih stoji ali ker je zmanjka; tudi v tem primeru lahko naredimo test, in sicer 

s Cillit Bangom, če se voda začne peniti, je prisotna rja; 

- mehčanje vode s soljo ni priporočljivo, boljše je piti trdo vodo, ker mehka voda 

spira minerale iz telesa; 

- nitratov iz vode ne spravimo s prekuhavanjem, ampak je potreben filtrat; dojenčki 

takšne vode ne smejo piti;  

- največ nitratov pride z odpadno vodo iz kanalizacije, ne iz kmetijstva kot mnogi 

mislijo; v Mariboru se nam ni potrebno bati zaradi nitratov v vodi. 

 
Opozorila je tudi, da zdravil, ki jih ne pojemo, ne smemo zavreči v smeti, ampak jih 
moramo odnesti nazaj v lekarno, kjer jih varno uničijo. Druženje je zaključila z mislijo: 
»Veseli smo lahko, da je voda javna dobrina. Tretja svetovna vojna naj bi se zgodila ravno 
zaradi bitke za vodo.«  
 
 
Na koncu pogovora nama je gospa Malek zaupala tudi nekaj manjših prigod. Pripetilo se 
je kar nekaj tehničnih težav, še posebej z ozvočenjem, ki je bilo preglasno ali pretiho ali pa 
sploh ni delovalo.  
Za prvo srečanje je bila dogovorjena tema »tradicionalno praznovanje božiča«. Vse je že 
bilo pripravljeno, vabila so bila natisnjena, vendar je teden dni pred srečanjem takratni 
gost zbolel in sporočil, da ne bo mogel priti. Tako je bilo potrebno v zadnjem trenutku 
izbrati novo temo in se na njo tudi pripraviti. Na srečo se je vse uspešno izteklo.  
  
 

Špela HROVAT, Ines KOS 
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IZ OTROŠTVA ME SPREMLJATA DVE POMEMBNI DEDIŠČINI - 

ZDRAVO PREHRANJEVANJE TER GIBANJE 

 
Intervju z Alenko Hmelak Gorenjak 
 

 
Se lahko za naše bralce na kratko 
predstavite in opišete področje svojega 
dela? 

Sončno otroštvo sem preživljala v Oplotnici, 
kjer sem zaključila osnovno šolo. Po 
zaključenem izobraževanju na II. gimnaziji 
Maribor in Biotehniški fakulteti v Ljubljani 
na Oddelku za živilsko tehnologijo sem 
sprva opravljala razvojno raziskovalna dela 
na področju kakovosti in ekologije v 
KONUS-u v Slovenskih Konjicah. Leta 1994 
sem se preusmerila v pedagoško delo, 
najprej v sekundarnem izobraževanju kot 
učiteljica analize živil na Srednji šoli za 
prehrano in živilstvo, od leta 1999 tudi kot 
predavateljica na Višji strokovni šoli za 
živilstvo in prehrano IC Piramida Maribor 
ter Višji strokovni šoli za gostinstvo in 
turizem Maribor. Pedagoško in 
raziskovalno delo opravljam na področjih 
kemije živil, analitike, prehrane, varne 
hrane in statističnih metod vrednotenja.  
 

Kaj vas je pripeljalo do zaposlitve na ICP Maribor? 

Takoj po končani diplomi sem nadomeščala delavko na porodniškem dopustu na Srednji 
šoli za gostinstvo Maribor. Takrat še nisem razmišljala, da bi svojo poklicno kariero 
posvetila pedagoškemu delu, čeprav sem kot otrok sanjala o poklicu učiteljice.  Težila sem 
k področjem, ki so bila povezana s kemijo, zato je bila tudi moja prva zaposlitev v 
kemijsko-usnjarski industriji, kar je bilo za živilskega tehnologa zelo neobičajno. Pa sem 
se očitno kar dobro izkazala, saj so po moji zaposlitvi v KONUS-u Slovenske Konjice 
zaposlili še več univ. dipl. inženirjev živilske tehnologije. V 80. letih je za mladega človeka 
pomenila zaposlitev v dobro stoječih podjetjih hitro osamosvojitev – kadrovsko 
stanovanje, možnost napredovanja in poklicnega razvoja. Delo v razvoju mi je bilo pisano 
na kožo, načrtovala se je ustanovitev inštituta za celotno bivšo Jugoslavijo, močna 
kadrovska zasedba mladih strokovnjakov je predstavljala velik potencial za razvoj 
podjetja. Potem so se zgodila 90. – z osamosvojitvijo je prišlo do izgube jugoslovanskega 
trga, privatizacij in drugačnih interesov. Kot mlada mamica dveh hčera sem bila na 
precepu – ali se vključiti v proces privatizacije, kar bi pomenilo maksimalno vpetost in 
prikrajšanje za užitke, ki ti jih nudi otroštvo lastnih otrok, ali poiskati manj stresno 
področje delovanja, ki bi mi nudilo dovolj poklicnega zadovoljstva in na katerem ne bi 
strokovno stagnirala. Tako sem ponovno pomislila na pedagoški poklic. Poklicala sem na 

Alenka Hmelak Gorenjak (foto: osebni arhiv) 
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takratno Živilsko šolo Maribor in očitno imela veliko srečo – iskali so učiteljico analize 
živil, ki je bil moj najljubši predmet na fakulteti – povezan tako s prehrano kot s kemijo. 
Boljšega si nisem mogla želeti. Nadaljevanje že poznate. 
 
Slišali smo, da ste pred kratkim doktorirali. Kako to, da ste se odločili še za  stopničko 
višje? 

Ob svojem rednem pedagoškem delu sem sodelovala tudi v številnih projektih v povezavi 
z Naravoslovno tehniško fakulteto v Ljubljani, Pedagoško fakulteto v Ljubljani, 
Medicinsko fakulteto v Mariboru, Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in z 
različnimi inštituti in zavodi. V projektno delo sem se vključevala z raziskovalnim delom 
na področju varne hrane, pri razvoju in testiranju novih metod poučevanja (izkustveno 
poučevanje), oblikovanju e-gradiv idr. Velik užitek mi je bilo tudi sodelovanje z mladimi 
pri raziskovalnem delu. Z dijaki smo prijavljali raziskovalne naloge v okviru Mladi za 
napredek Maribora in dosegali najvišja mesta, s študenti  je potekalo raziskovalno delo v 
okviru mentorstva njihovim diplomskim nalogam. V neki fazi se je rodila želja nadgraditi 
raziskovalno delo v znanstveno-raziskovalno delo.  Predhodno sodelovanje s fakultetami 
in znanstvene objave so mi omogočile pridobitev financiranja doktorskega študija. 
Najprej mi je pomenil vpis doktorskega študija konjiček, potem se je spremenil v popolno 
predanost znanstveno-raziskovalnemu delu in kasneje v obvezo, da zastavljene cilje 
uresničim. V okviru doktorskega študija sem sodelovala pri pridobitvi obsežnega 
evropskega projekta Evropske agencije za varno hrano (EFSA). Ta nam je omogočil 
financiranje široke raziskave v povezavi z Medicinsko fakulteto in Univerzitetnim 
kliničnim centrom Maribor. Rezultate raziskave sem objavila v svojem doktorskem delu. 
V enem delu raziskave sem lahko nekoliko vključevala tudi svoje študente, delo z njimi mi 
je vedno še prav posebej v veliko veselje.  
 
Ste vodja MIC-a, kakšno je vaše poslanstvo? 

Septembra 2014 sem prevzela vodenje Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC-
a), ki je mlada enota v okviru IC Piramida Maribor. Ustanovljen je bil leta 2010 z namenom 
vzpostavitve vezi med izobraževanjem, gospodarstvom in zbornicami na področju 
razvoja izobraževanj in stroke. Bistvena vloga MIC-a predstavlja razvoj izobraževanj s 
prilagajanjem sodobnim potrebam gospodarstva – tukaj so mišljena tako funkcionalna 
izobraževanja z javno veljavno listino kot nefunkcionalna, nacionalne poklicne 
kvalifikacije (NPK) - izobraževanja v okviru aktivne politike zaposlovanja. MIC omogoča 
tudi razvoj izobraževalnega centra, povezovanje z okoljem in promocijo poklicev. Sama 
vidim velike potenciale MIC-a pri izboljšanju zaposlitvenih možnosti brezposelnih in tako, 
posredno, pri sodelovanju reševanja gospodarske krize.  Iz poslanstva MIC-a izhaja 
seveda tudi moje poslanstvo. Želim, da postane MIC IC Piramide prepoznaven po odličnem 
strokovnem delovanju na področju prehrane in živilstva, razvoju stroke in izobraževanja.  
MIC lahko predstavlja za mladino brez delovnih izkušenj inkubator za pridobivanje znanj 
in veščin za večjo konkurenčnost na trgu delovne sile ali za samozaposlitev. Evropski 
socialni skladi nam to že omogočajo. Upam, da v prihodnjih letih pridobimo v MIC-u tudi 
podmladek, tako bomo lahko v čim večji meri izkoristili možnosti, ki nam jih ponuja 
Evropa. 
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Najdete ob delu na šoli še kaj časa za konjičke? 

Večino prostega časa sem v zadnjih letih preživela z raziskovalnim delom na področju 
varne hrane. Delo si sledi v zaporedju: spremljanje strokovne literature, načrtovanje dela, 
izvedba in objavljanje rezultatov … Vendar me iz otroštva spremljata tudi dve dragoceni 
dediščini – skrb za zdravo prehranjevanje in gibanje. Prvo sem dobila pa očetu, ki je izhajal 
iz velike posestniške družine na Primorskem, prehrana je morala biti redna in 
kakovostna. Mati je bila učiteljica športne vzgoje – gibanje je bilo nujno, nikakor ni 
prenesla, da bi lep dan preživeli cel dan zaprti v sobo, pa čeprav s knjigami. Tako je ostalo 
do danes. Vse leto moram biti aktivna, pozimi smučam, obiskujem telovadnico, poleti 
kolesarim ali se povzpnem na bližnji hrib. Ne vem, ali lahko rečem, da so to moji konjički, 
bolj način življenja. Rada imam tudi potovanja, spoznavanje sveta in fotografijo.  Uspelo 
mi je, da sem na popotovanjih spoznala zanimive dežele, različne kulture, naravne 
znamenitosti, različne načine prehranjevanj … Seveda upam, da se mi tudi v prihodnosti 
ne bo potrebno odpovedati širjenju obzorja z nabiranjem milj po širnem svetu. 
 
Kako ste vi preživljali študentska leta? 

Študirala sem v Ljubljani, stanovala v študentskem domu v Rožni dolini. Odmik od staršev 
mi je dal čudovito priložnost, da se popolnoma osamosvojim. Znala sem usklajevati 
študijske obveze z zabavnim delom študentskega življenja. Študij mi je kar zdrvel, če sem 
vedela, da bo zvečer zabava v sosednjem bloku. Že takrat smo imeli bone za prehrano – 
pa vendar na malce drugačen način. Cel mesec smo jih zbirali in si potem privoščili »gala« 
večerjo v najboljši restavraciji. V družbi, v kateri sem se gibala, smo dali prednost  
kakovosti pred količino – tudi pri pitju vina. Drugega alkohola se je takrat uživalo bistveno 
manj, čeprav nam je profesorica Šikovec (priznana strokovnjakinja na področju 
vinarstva) očitala, da smo generacija ruma in kokakole, v moji družbi nismo prakticirali 
pitja takšnih mešanic. V študijskih letih sem imela srečo, da sem pridobila dobre prijatelje, 
ki niso ostali samo spomini na obledelih fotografijah. Še danes smo ostali v stikih in lahko 
računamo na vzajemno pomoč.  
 
Ali se vam zdi, da se študenti dovolj zgodaj začnejo pripravljati na izpite? 

Menim, da je tudi za študente nujno, da svoj čas čim bolj racionalno koristijo – za študijsko 
delo in prosti čas. To pomeni, da z obiskovanjem predavanj, vaj in aktivnim delom 
pridobijo čas, ki je potreben za študij. Prihajanje na izpite nepripravljen, prelaganje 
študijskih obveznosti se mi zdi neracionalna izraba časa … Vem, da takšen odgovor 
marsikateremu študentu ne bo všečen, pa vendar, ali ni bolje iti v poletje z opravljenimi 
študijskimi obveznostmi in ga zaživeti s polnimi pljuči? Vsak študent lahko sam ob obisku 
predavanj in vaj oceni, koliko časa bo porabil za izpit – to je potem tudi priporočljivo 
upoštevati.  
 
Vsem študentom želim, da uspešno zaključijo študij in delajo v življenju to, kar si resnično 
želijo. 
 
 

Tamara VANDUR, Barbara WEBER 
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PREDSTAVLJAMO LABORANTKO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

NATAŠO PEM 
 
 
Odločili sva se, da predstaviva laborantko VSŠ Natašo Pem, ki poskrbi, da uspešno 
opravljamo laboratorijske vaje pri različnih predmetih ter nam večkrat priskoči 
na pomoč in nam podaja koristne nasvete med  potekom dela.  

 

Prosim, da na kratko predstavite svoje delo na 
Izobraževalnem centru Piramida Maribor.  

Na IC Piramida, VSŠ, opravljam delo laborantke, in 
sicer pri naslednjih predmetih: TPE, ŽAŽ, PRZ, PRD 
in pri različnih tehnologijah TPŽ, TML, TVI, TME. 

 

Zakaj ste se odločili za ta poklic? Ali bi se sedaj 
kako drugače?  

Študirala sem kemijo, sedaj opravljam delo, ki ni 
samo čista kemija, ampak imam opravka tudi z 
živili. Moje delo je zelo pestro, kar mi je všeč.  Zelo 
rada sodelujem s študenti in jim pomagam pri 
izvedbi vaj ter poskušam prenesti del svojih 
izkušenj. 
Če bi se ponovno odločala za poklic, bi ponovno 
izbrala delo na šoli, ker je vzdušje in odnos s 
študenti pri vajah prijetno. 

 

Kaj menite, kakšen odnos imajo študenti do 
laboratorijskih vaj? 
Študentje imajo odgovoren odnos do vaj. 

 

Ali ste zadovoljni z opremljenostjo šolskih laboratorijev? 

Z opremljenostjo laboratorijev sem zelo zadovoljna, ker se zavedam, da marsikatera šola 
nima takih pogojev, kot jih imamo mi. Zato se lahko naši študentje ogromno naučijo. 

 

Ali bi bilo po vašem mnenju potrebno kaj spremeniti glede poteka laboratorijskih 
vaj?  

Prepričana sem, da so vaje usklajene s predavanji, tako da lahko študentje povežejo 
teoretični del z vajami oz. s praktičnimi znanji. 

 

 

Nataša Pem (foto: Tadeja Gerenčer) 
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Ali so se na začetku opravljanja vašega poklica pripetile kakšne nevšečnosti?  

Vesela sem, da v času vaj ni bilo nikakršnih nevšečnosti in se skupaj s predavateljicami 
trudimo, da jih ne bi bilo. 

 

Kakšni so vaši cilji za prihodnost, kako zapolnite svoj prosti čas?   

Moji cilji so, da bi približala študentom delo v laboratoriju ter da bi spoznali, kako je  
zdrava prehrana pomembna za naše zdravje. 

Kar zadeva moje osebno življenje,  rada hodim v hribe, rišem, vrtnarim, razvajam hišnega 
ljubljenčka mačka Murija ter vsak dan poskušam komu polepšati dan. 

 

 Sabina MARKOVIČ, Tadeja GERENČER 

 

 
 

EKSKURZIJA NA GORENJSKO 
 
V ponedeljek, 10. novembra 2014, smo se študentje 2. letnika Višje strokovne šole 
Izobraževalnega centra Piramida odpravili na ekskurzijo. Odhod izpred šole je bil že ob 
zgodnji jutranji uri, in sicer ob 6.00. Spremljale so nas predavateljice treh predmetov; Silva 
Hostnik, Rosvita Arzenšek Pinter in Zdenka Masten. Polni pričakovanj smo se odpravili na 
pot, da si ogledamo različna živilska podjetja. V našem načrtu je bil ogled podjetja Eta 
Kamnik, mesarije Arvaj, Gorenjke in Bohinjske sirarne. 
 
 
 
Ogled podjetja Eta Kamnik 

Najprej smo se zbrali na ploščadi podjetja, kjer nas je sprejel glavni tehnolog. Povedal je, 
da letno sprejmejo od 10 do 15 tisoč ton sadja in zelenjave, ki ga namenijo za predelavo v 
različne izdelke. Podjetje obratuje že od leta 1923, kjer so najprej proizvajali gorčico (še 
danes uporabljajo enak recept). 
Ogledali smo si njihovo proizvodno linijo in skladišče. Proizvodnja linija zajema sortiranje 
surovin, pranje, če je potrebno, polnjenje, nalivanje naliva, kontrolo gramov, zapiranje, 
sterelizacijo/pasterizacijo, odvisno od izdelka. Po sterelizaciji gredo izdelki kozi hladne 
tuše, da se ohladijo. Preden gre izdelek v prodajo, gre v karanteno, po določenem času se 
vidi, ali je bilo z njim kaj narobe in ga lahko izključijo iz prodaje. 
 

 

Mesarija Arvaj 

V mesariji Arvaj nas je sprejel lastnik podjetja. Najprej smo si ogledali prostore podjetja, 
kot so sprejem mesa, zamrzovalnica, hladilnica, pakirnica, skladišče svežega mesa, 
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polnilka, mešalnica surovin, ter prostor za termično obdelavo; dimljenje ali kuhanje, 
odvisno od izdelka. Na koncu je sledila bogata degustacija njihovih izdelkov, bili so zelo 
okusni. 
 
 
Gorenjka 

V podjetju nas je sprejel tehnolog in nam razkazal proizvodne prostore. Razložil nam je 
postopek proizvodnje čokolade. Na proizvodnji liniji so ravno v času našega ogleda 
izdelovali roladice, tako smo lahko videli ves postopek proizvodnje mini roladic. Tehnolog 
nam je povedal, da proizvedejo 180 roladic/min, in 60 čokolad/min. V podjetju je le 70 
zaposlenih, saj je večina strojev avtomatiziranih. Najbolj prodajan proizvod je mlečna 
čokolada z lešniki. Vedno bolj pa narašča prodaja temnih čokolad.  
 
 
Bohinjska sirarna 

Bohinjska sirarna je ena najstarejših sirarn na svetu. Leta 
1873 so izdelali prvi hleb bohinjskega sira. V podjetju imajo 
8 zaposlenih. Sprejem mleka poteka vsak drugi dan, 
sprejmejo ga okoli 4500 L iz približno 50 različnih kmetij. 
Polovico mleka je iz Triglavskega narodnega parka (iz 
okoliških planšarij), ostali del iz bližnjih vasi. Za 
proizvodnjo enega hleba bohinjskega sira potrebujejo 600 
L mleka. Lastnik sirarne nam je razložil postopek sirjenja, 
ki poteka v cisternah, ki jih segrevajo s paro. Ogledali smo 
si tudi prešo za stiskanje sira, sir je stisnjen 24 ur, da dobi 
svojo obliko. Težak je 50 kg, ima 20 cm debeline in 90 cm 
premera.  
 

 
 

 
Sandra PRELEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siri (foto: Sandra Prelec) 
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GOGOLJEV REVIZOR ŽE 180 LET KREPI NAIVNOST DRUŽBE 
 
V sklopu vaj pri predmetu poslovno 
sporazumevanje in vodenje smo si 18. marca 
2015 v SNG Maribor ogledali družbenokritično 
satiro Revizor (1835) v režiji Diega de Bree. 
Postavili smo se v nevsakdanjo vlogo in se 
družbenemu stilu primerno zlili s situacijo, v 
katero smo bili postavljeni. S tem bi lahko 
poisotvetili tudi osrednjo nit Gogoljeve drame, 
saj so prebivalci zakotnega ruskega mesta ves 
čas v vlogi, ki jim je tuja – pretvarjajo se 
namreč, da v njihovem mestecu poteka vse po 
strogih pravilih oblasti in s tem skušajo pred 
tako imenovanim revizorjem prikazati vtis 
skorajda popolne družbe. A v resnici je vse prej 
kot popolno, v najvišjih institucijah mesta 
vladata kaos in korupcija, pravila so prirejena 
za delo po liniji najmanjšega odpora in čeprav 
je vsa pokvarjenost meščanov vsem na očeh, je 
nihče »ne opazi«.  
 

Družbena satira se jasno pokaže v strahu pred 
prihodom revizorja, saj želijo vse nepravilnosti 
skriti v zaprašeni kot omare in se prikazati kot 
gostoljubno, ustrežljivo in dobrohotno mesto. V 
splet humoristično zaigranih okoliščin zaide mladi 
Hlestakov, ki je prav tako zvit in prebrisan kot 
meščani tega neimenovanega mesta, in njihovo 
naivnost obrne v svoj prid. Ko ga le-ti skušajo 
podkupiti in si s tem pridobiti mir pred državnimi 
oblastmi, jih Hlestakov v vlogi revizorja izkoristi, 
jih v igri mačke z mišjo opehari in nato izgine 
neznano kam. Meščani so sprva srečni, da so se na 
eleganten način znebili revizorja, a njihovo veselje 
hitro splahni, ko se v mestu prikaže pravi revizor in 
spoznajo svojo zmoto in Hlestakovo prevaro. 
 
 

Komedija o izprijeni družbi in pokvarjeni oblasti je ena izmed največkrat uprizorjenih 
komedij, saj ponuja ogromno variacij in je kot satirično-komičen prikaz staromeščanske 
družbe Gogoljevega časa metaforično tudi zrcalna slika današnje družbe.  
Igra traja dve uri in nima odmora. V glavnih vlogah zablestijo Vlado Novak kot Antón 
Antónovič, Vladimir Vlaškalić kot Ivan Aleksandrovič Hlestakóv, Kristijan Ostanek kot Luka 
Lukič in Nataša Matjašec Rošker kot Ana Andrejevna. 

Sandra TASEV 

Obisk gledališča (foto: Vesna Poštovan) 

Revizor (foto: Damjan Švarc) 
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EKSKURZIJA ŠTUDENTOV 1. LETNIKA 
 
V ponedeljek, 4. 5. 2015, smo se študentje prvega letnika udeležili ekskurzije v sklopu 
predmetov živilska mikrobiologija in biotehnologija (ŽMB) ter poslovno sporazumevanje 
in vodenje (PSV). Ogledali  smo si Centralno čistilno napravo Ptuj, Hotel Lipa – Terme 
Lendava ter podjetje Paradajz, d. o. o. 
 
Komunalno podjetje Ptuj, d. d., Centralna čistilna naprava 
 
Naša prva postaja je bila na Ptuju, in sicer ogled Centralne čistilne naprave, kjer smo imeli 
voden ogled, podrobno nam je bilo predstavljeno delovanje čistilne naprave, ogledali smo 
si posamezne faze čiščenja odpadnih voda, kot so mehansko čiščenje, biološko čiščenje in 
obdelava blata.  
 
Terme Lendava 
Pot smo nadaljevali do Lendave, kjer smo obiskali 
Hotel Lipa, ki je v sklopu kompleksa Terme 
Lendava. Pod vinorodnimi Lendavskimi goricami 
izvira edinstvena natrij-hidrokarbonatna zdravilna 
termo mineralna voda, zelo bogata s parafinom. Ta 
se bistveno loči od ostalih  termalnih voda v tem 
delu Evrope. Spada med fosilne naftne vode in ima 
ob izviru temperaturo 62 °C. Zaradi velike 
vsebnosti parafina blagodejno vpliva na kožo, 
primerna je za lajšanje težav in preventivo pri vseh 
vrstah revmatskih obolenj, za zdravljenje po 
poškodbah in operacijah gibalnega sistema, 
zdravljenje stanja po obolenjih perifernega 
živčevja ter stanja po opeklinah. Odkrili so jo po 
naključju leta 1965, ko  je pri izkopavanju namesto 
nafte na dan bruhnila vroča voda. V Termah 
Lendava zdravstvene metode dopolnjujejo tudi z 
alternativnimi pristopi, izvaja se akupunktura, 
novost v ponudbi pa predstavlja Zdravilni park. 
(Terme Lendava, 2015) 
V hotelu smo imeli voden ogled, kjer smo tudi sami 
lahko preizkusili naravno moč parafina s 
parafinskimi oblogami na rokah. Ogledali smo si 
tudi bazene s termalno parafinsko vodo in se 
sproščali v parku z energijskimi točkami. V jedilnici 
hotela smo imeli kosilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terme Lendava (foto: Ines Kos) 
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Paradajz, d. o. o. 
 
Naš zadnji ogled je bil v podjetju Paradajz, d. o. 
o., ki se nahaja v Renkovcih. V 60.000 m2 velikih 
rastlinjakih gojijo paradižnike znamke Lušt. 
Rastlinjake smo si ogledali od zunaj, saj vanje 
nismo smeli zaradi varnosti pridelka. Izvedeli 
smo veliko zanimivih podatkov o podjetju in 
njegovem delovanju. Po končanem ogledu smo 
različne vrste paradižnikov lahko  degustirali. 
 
Paradižnik Lušt je gensko nespremenjen ter 
vzgojen na organskem substratu, ki je sestavljen 
iz mešanice šote in kokosovih vlaken. Za 
opraševanje cvetov poskrbijo čmrlji, proti 
boleznim in škodljivcem pa se borijo naravni 
sovražniki škodljivcev. Paradižnike zalivajo z 
deževnico, ki jo zbirajo v laguni ob rastlinjaku. 
Vsi paradižniki so obrani ročno, saj jih tako 
obvarujejo pred poškodbami, predvsem pa 
zagotovijo, da so obrani primerno zreli. 
 
 

 
Ines HOSTNIK 

 
 

ZA VSE LJUBITELJE ČOKOLADE FESTIVAL ČOKOLADE V 

RADOVLJICI 
 
V starem mestnem jedru Radovljice je med 17. in 
19. aprilom 2015 potekal že 4. Festival čokolade. 
Festival je privabil številne sladokusce, ki so lahko 
opazovali, vonjali in okušali raznovrstne izdelke iz 
čokolade slovenskih in tujih priznanih čokoladnic. 
 
Že četrto leto zapored so v Radovljici priredili 
Festival čokolade, ki je privabil preko 50.000 
čokoladnih navdušencev. Predstavilo se je kar 40 
različnih  razstavljavcev čokolade iz Slovenije, 
Avstrije, Italije in Hrvaške. Predstavili so veliko 
raznolikih in zanimivih okusov ter izdelkov, 
narejenih iz čokolade.  
 
 

Paradižnik Lušt (foto: Tadeja Toplak) 

Vir: 
https://www.facebook.com/RadolcaHonestlySwe
et/photos/pcb.358907794318086/8848994015
53277/?type=1&theater 

https://www.facebook.com/RadolcaHonestlySweet/photos/pcb.358907794318086/884899401553277/?type=1&theater
https://www.facebook.com/RadolcaHonestlySweet/photos/pcb.358907794318086/884899401553277/?type=1&theater
https://www.facebook.com/RadolcaHonestlySweet/photos/pcb.358907794318086/884899401553277/?type=1&theater
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Med številnimi izdelki smo lahko 
opazili raznolike pralineje, sadje, 
oblito s čokolado, čokolado z 
dodatki različnega sadja in cvetja, 
čokoladno pico in pito, sladoled, 
čokoladno pivo, vino, koktajle ter še 
mnoge druge zanimive in 
edinstvene izdelke. Obiskovalci so 
lahko kupili degustacijske kupone 
in preizkusili vse naštete izdelke iz 
čokolade, ogledali so si, kako izdelki 
nastanejo ter se naučili, kako lahko 
sami na različne načine uporabijo 
čokolado tudi v domači kuhinji. 
 
 
 

 
 
Seveda je največ pozornosti požela 
čokolada velikanka, ki so jo naredili v 
Gorenjki v Lescah. Tehtala je 93 
kilogramov, kar  predstavlja 93 let 
delovanja slovenske najbolj znane 
čokoladnice Gorenjke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letos je bilo prizorišče razširjeno z Linhartovega trga in graščine še na park, vse do 
parkirišča pred Grajskim dvorom. Novost je bil večerni program, v katerem so se vrstili 
čokoladni kulinarični šovi, ki so se zaključili z glasbo in zabavo. Poskrbljeno je bilo tudi za 
najmlajše obiskovalce z ustvarjalnimi delavnicami, s čarovniškimi in cirkuškimi 
predstavami. 
 
Namen Festivala je bil predvsem promocija slovenskih čokoladnic in turistične destinacije 
Radovljica, prav tako pa ne smemo pozabiti bogate tradicije čokolade, ki jo v Gorenjki v 
Lescah izdelujejo že od leta 1922. 
 

Ines HOSTNIK 
Vir: http://www.festival-cokolade.si/ 

 
 
 

 

Čokolada velikanka (foto: Ines Hostnik) 

Vir: 
https://www.facebook.com/RadolcaHonestlySweet/photos/a.8
85808441462373.1073741851.284137571629466/88580856
1462361/?type=1&theater 

 

http://www.festival-cokolade.si/
https://www.facebook.com/RadolcaHonestlySweet/photos/a.885808441462373.1073741851.284137571629466/885808561462361/?type=1&theater
https://www.facebook.com/RadolcaHonestlySweet/photos/a.885808441462373.1073741851.284137571629466/885808561462361/?type=1&theater
https://www.facebook.com/RadolcaHonestlySweet/photos/a.885808441462373.1073741851.284137571629466/885808561462361/?type=1&theater
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PREDSTAVLJAMO DIPLOMANTA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

GORAZDA BOBOVNIKA 
 

Lahko poveste nekaj o sebi, kdo ste in kakšno 
povezavo imate z Izobraževalnim centrom 
Piramida? 

Sem Gorazd Bobovnik, doma iz Sv. Vida. Trenutno 

sem zaposlen kot direktor v Pekarni, d. o. o. Z ICP 

sem bil najprej povezan kot dijak, saj sem končal 

poklicno-tehniško izobraževanje v programu 

živilski tehnik. Predhodno sem obiskoval živilsko 

šolo na Vodovodni ulici  na Teznu v Mariboru, kjer 

sem končal poklicno šolo, pridobil sem poklic pek. 

Kot dijak sem obiskoval poklicno-tehniško 

izobraževanje, vendar sem dokončal le prvi letnik 

in nato šolanje zaradi osebnih razlogov pustil. 

Kasneje se je  živilska šola preselila na sedanjo 

lokacijo pod imenom ICP, takrat sem se odločil, da 

šolanje dokončam ob delu, kajti  ponudila se mi je 

priložnost za poklic obratovodje v Pekarni, d. o. o. 

Zaradi veselja do živilstva in na splošno prehrane 

sem se odločil, da izobraževanje nadaljujem na Višji 

strokovni šoli, in sicer ob delu. 

 

Zakaj ste se vpisali na to šolo? 

Na to šolo sem se vpisal predvsem zaradi veselja do dela z živili in zanimanja za zdravo in 

varno prehrano. V bistvu so me najbolj zanimali tehnološki postopki proizvodnje živil, in 

sicer na vseh področjih, tako v pekarstvu, kakor tudi v mesarstvu, mlinarstvu, vinarstvu, 

pivovarstvu, slaščičarstvu, proizvodnji testenin, predelavi sadja in zelenjave ter 

mlekarstvu. 

 

Koliko koristnih znanj ste se naučili med študijem? In malo za šalo, katera je bila vaša 
najljubša profesorica? 

Med študijem sem pridobil vsa znanja, ki jih sedaj kot direktor Pekarne, d. o. o., uspešno 

uporabljam in prenašam tako na zaposlene, kakor tudi na naše kupce. Poleg znanja 

tehnoloških procesov predelave in pridelave živil menim, da sem veliko znanja pridobil 

tudi na področju zagotavljanja varnih živil za potrošnika in pravilno uporabo slovenske 

in evropske zakonodaje, ki mi sedaj kot direktorju podjetja ogromno pomaga na poti 

zastavljenih ciljev v podjetju. 

Gorazd Bobovnik (foto: Nataša Dojnik) 
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O najljubših profesorjih bi težko odločal, kajti vsi, ki so zaposleni na ICP, so temelj 

zagotavljanja znanja za dobrega živilca, ki bo lahko premikal meje v Sloveniji in tudi v 

tujini. Mislim, da so vsi na svojih področjih strokovnjaki in zelo dobro prenašajo svoje 

znanje na študente in dijake. 

 

Bi morda študij živilstvo in prehrana priporočili tudi drugim? Zakaj? 

Seveda bi študij priporočal drugim, vendar se morajo za ta poklic odločiti, če so z dušo in 

s telesom zainteresirani za delo z živili. Menim, da bi vsa podjetja  v Sloveniji, ki se 

ukvarjajo s proizvodnjo živil, morala imeti v svoji proizvodnji kot vodjo obrata ali vodjo 

podjetja študenta, ki se je izšolal na ICP in se z veseljem ter s srcem ukvarja z delom z 

živili. 

 

Kakšen je vaš življenjski cilj? Ali ste ga morda že dosegli? 

Moj življenjski cilj je že od nekdaj imeti svoje podjetje (pekarno, slaščičarno ali 

proizvodnjo testenin), v katerem bi se posvetil predvsem zdravi prehrani in kakovosti 

živil na višji ravni, ki bi jo dosegel s pravilnimi tehnološkimi postopki. Znanja za 

zagotavljanje kakovosti živil sem seveda pridobil  na ICP. Menim, da bom oz. bomo svoj 

cilj lahko dosegli,  ko bomo pridobili vsa znanja za določen poklic.  Zaradi novosti in 

inovacij moramo biti vedno odprti in bomo šli v korak s časom in sprejemali nova znanja 

za doseganje svojega življenjskega cilja. Nikoli ne smemo gledati stvari ozko in si misliti, 

da vse vemo, ker ni tako. Moram pa reči, da so zaradi omejenih finančnih sredstev,  žal, 

naši cilji včasih nedosegljivi in nedostopni, vendar moramo kljub temu strmeti k temu, da 

jih bomo nekoč dosegli. 

 

Kako poteka vaš vsakdan? Katere naloge opravljate oz. katero je vaše najljubše 
opravilo? 

Zaradi finančne krize, v kateri je bilo podjetje, ko sem ga prevzel kot direktor, lahko rečem, 

da smo skupaj z delavci Pekarne, d. o. o., šli skozi trnovo pot. V podjetju smo uvajali 

določene spremembe, predvsem, da bi izboljšali poslovanje in dosegli zastavljen cilj 

pozitivnega poslovanja. Zagotovo lahko rečem, da je moj vsakdan dokaj raznolik, kajti 

zaradi krize v poslovanju in na trgu, ki smo jo preživljali, sem moral kot direktor prevzeti 

tudi ostala opravila, ki se me sicer na delovnem mestu direktorja ne bi smela dotikati. 

Prevzel in vključil sem se v opravila in vodstvo tehnoloških procesov ter dela v času 

povečanih naročil med prazniki (pust, velika noč, božič itn.), v proizvodnji sem prevzel 

določena dela, kot so prevzemi surovin in poraba surovin (predvsem zaradi nadzora nad 

dobavitelji- doseganje cene surovin) ter razporedi dela delavcev v proizvodnji, jutranji 

izmeni in voznikih. Moj trenutni vsakdan je sledeč, moj delovni dan se prične ob 4.00, saj 

pomagam pri nakladanju in razvozu kruha na teren, potem  se posvetim delu v pisarni, 

kjer opravljam vsa tekoče dela, kot so nadzor nad stroški v pekarni, kadrovanje, razporedi 
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na delovna mesta v trgovinah, baru in proizvodnji, načrtovanje proizvodnje in dela v 

trgovinah, pridobivanje cen od dobaviteljev za izdelavo reklamnih letakov, ki jih 

izdelujemo za trgovine in vsa tekoča opravila, kot so pošiljanje ponudb, povpraševanj itn. 

Moj delovni dan se zaključi med 13.00 in 14.00  ali traja še dlje v popoldanskem času 

doma, če je določeno delo potrebno nujno opraviti. V bistvu lahko rečem, da se vsakega 

dela v pekarni veselim in ga opravim z veseljem, če bo učinek pozitiven. 

 

Kako težka je bila vaša pot, da ste dosegli položaj direktorja? 

Delovno mesto direktorja sem dosegel z izkazovanjem znanj v proizvodnji in nato na 

delovnem mestu obratovodje. Lahko povem, da sem takoj po končanem šolanju zasedel 

delovno mesto peka v proizvodnji Pekarne, d. o. o. Takoj sem pričel s kakovostnim in 

pravilnim delom na vseh področjih v proizvodnji, uspešno sem opravil šestmesečno 

poskusno delo. Po končanem služenju vojaškega roka sem delal v proizvodnji, in sicer na 

vseh delovnih mestih. Na različne načine sem se dokazoval (na primer uvedel sem 

izračune receptur na delovnem mestu mešalca z namenom zagotavljanja enakomerne 

kakovosti izdelkov). Eden od sodelavcev se je upokojil, ponujeno mi je bilo mesto 

obratovodje, zato sem se  odločil za nadaljnje šolanje. Zaradi različnih poslovnih in 

osebnih razlogov je takratni direktor zaprosil za razrešitev. Medtem sem sam pridobil 

ustrezno izobrazbo in se pričel zanimati za omenjeno funkcijo. Po tehtnem premisleku 

sem se kasneje odločil, da bom ponudbo sprejel. Skupaj z delavci smo prehodili trnovo 

pot, ki smo jo v letu 2014, ko smo odplačali kredite, zaključili z bilančnim dobičkom. Od 

leta 2011 do leta 2014 smo z različnimi ukrepi težili k pozitivnemu poslovanju, vendar žal 

neuspešno.  

 

Kako deluje podjetje, koliko je zaposlenih? 

Podjetje je v letu 2014 po odplačanem kreditu za investicijo, ki  se je odvijala v času 

recesije že nekoliko lažje zadihalo in izkazalo bilančni dobiček. Trenutno povprečno 

zaposlujemo 29 delavcev, ki so zaposleni v proizvodnji, štirih trgovinah,  baru in na upravi 

Pekarne, d. o. o. 

 

Ali prihaja veliko dijakov oz. študentov v vaše podjetje na praktično izobraževanje? 
Česa se pri vas naučijo ali morda tudi katerega izmed njih zaposlite? 

V podjetje prihaja dokaj veliko dijakov in študentov, ki morajo opraviti praktično 

izobraževanje. Prav vsakega smo veseli, pomagamo jim pridobiti ustrezno praktično 

izobraževanje tudi v podjetju. Glede na program izobraževanja jim ponudimo ustrezno 

izobraževanje. Najpomembnejše se nam zdi, da spoznajo vse stopnje oz. tehnološke 

procese izobraževanja v podjetju, kajti le takrat lahko kot bodoči vodja podjetja ali 

proizvodnje ustrezno usmerja in načrtuje procese dela. Skoraj vsi delavci, ki so zaposleni 

v proizvodnji, so v  preteklosti opravljali v podjetju tudi obvezno prakso. Menim, da bomo 
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to načela spoštovali tudi v prihodnje, kajti priden, perspektiven dijak ali študent bo tudi 

priden in uspešen delavec v podjetju. 

 

Nataša DOJNIK 

 

MEDNARODNI POTEP 
 

Ker sama zelo rada potujem, sem se v okviru priprav za glasilo Štuži odločila za pogovor 

z gospo Polonco Leskovar Mesarič, ki je koordinatorica projekta Erasmus+. Tudi sama bi 

rada opravljala prakso v tujini, zato je ta intervju odgovoril na vprašanja, ki so me 

zanimala. Dobila sem občutek, da gospa Leskovar Mesarič dobro opravlja svoje delo in v 

njem uživa, zato priporočam vsem, ki o tem projektu premišljujete, da jo obiščete in se 

skupaj odločite, ali je mednarodni potep prava odločitev za vas. 

 

Bi lahko na kratko povedali nekaj o sebi ter o svojem 
delu na ICP Maribor? 

Ime mi je Polonca Leskovar Mesarič in septembra to leto 

bo minilo 20 let, odkar sem zaposlena na tej šoli. Začela 

sem delati kot učiteljica strokovnoteoretičnih predmetov, 

od leta 2001 pa sodelujem tudi kot predavateljica v 

višješolskem programu.  

 

Zakaj so prav vas izbrali za vodenje projekta 
Erasmus+? 

Do sedaj je bila koordinatorica za mednarodno 

sodelovanje ga. Irena Vračko, ki je uspešno pripeljala do 

konca prejšnji projekt Erasmus. Prosila je, da bi novi 

projekt Erasmus+ prevzel nekdo drug in tako me je 

ravnateljica, ga. Blanka Vombergar, predlagala za to 

nalogo. Eden od pogojev je bilo znanje angleščine, sem pa 

tudi sama že sodelovala v projektih mobilnosti – tako kot 

gostujoča predavateljica kot osebje na usposabljanju. Na naši šoli smo velikokrat gostili 

predavatelje različnih višjih šol iz Evrope in tudi izven njenih meja, tako sem imela 

možnost sodelovati tudi pri organizaciji aktivnosti zanje. 

 

 

Polonca Leskovar Mesarič (foto: osebni 
arhiv) 
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Kako dolgo vodite projekt Erasmus+? 

Projekt Erasmus+ vodim od tega tekočega leta naprej, torej sem projekt prevzela leta 

2014. 

Ali je vodenje projekta zahtevno oziroma težavno? 

Vodenje projekta je zahtevno, ker terja ogromno dela in odgovornosti, vendar projekt 

nudi veliko pozitivnega, kot je delo s študenti ter njihovo zadovoljstvo.  

Kakšen je na kratko postopek, ko se študent odloči za mobilnost v okviru projekta 
Erasmus? 

Študenti se lahko prijavijo na razpis, ki je objavljen na spletnih straneh šole.  Napisati 

morajo prijavo in priložiti motivacijsko pismo v slovenščini in angleščini (ali nemščini). 

Študenti si sami izberejo državo in institucijo, v kateri bodo opravljali prakso. Vsak sam 

naveže  stik z institucijo in si uredi bivanje. Nato pripravimo tripartitni sporazum, ki ga 

podpiše odgovorna oseba v instituciji, kjer bo študent opravljal prakso, ravnateljica naše 

višje strokovne šole in študent. V sporazumu se zapiše še načrt opravljanja prakse. 

Študent s šolo podpiše tudi sporazum o dotaciji, ki jo bo prejel za čas opravljanja prakse.  

Kako izbirate, ko se vpiše preveliko število študentov? 

Postopek izbora je zapisan v razpisu takole: »V primeru večjega števila kandidatov, ki 
enakovredno izpolnjujejo vse pogoje in kriterije, lahko šola opravi še dodatne osebne 
razgovore s kandidati. Prednost bodo imeli študenti z boljšim znanjem tujega jezika in 
višjim številom opravljenih izpitov in povprečne ocene.« 

Se zgodi, da sodelovanje v projektu Erasmus kdaj odsvetujete? 

Do takšnega primera še ni prišlo, ampak če gledam v prihodnje, ne bi odsvetovala 
nikomur, saj so študentje polnoletne osebe, ki sami sebe poznajo in vedo, česa so zmožni 
in česa ne. Vendar se tudi že v postopku prijavljanja pokaže, ali je oseba prava za ta 
projekt, saj je ogromno osebnega angažiranja. 

Je katera država, za katero se študentje najbolj zanimajo? 

Ne bi rekla, da se veliko študentov odloča za določeno državo. Je velika raznolikost, vse od 
Portugalske  do Francije, tako kot tudi Avstrije, kjer je trenutno eden od nasih študentov.  

Ste tudi vi kam odpotovali v času svojega izobraževanja? 

Ne, saj takrat te možnosti niti ni bilo, če pa bi bila, bi izkoristila življenjsko priložnost.  

 

Kornelija KURONJA 
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TEKMOVANJE V POZNAVANJU FRANCOSKIH VIN 
 

Naši študenti se lahko pohvalijo v marsičem, tokrat je to uspešno tekmovanje v 
poznavanju vin v Parizu. Uspeh sta na tekmovanju dosegla študenta iz 2. letnika Višje 
strokovne šole IC Piramida Maribor, smer Živilstvo in prehrana, Luka Glinšek in Sebastjan 
Onič. 
 
 
Po kakšnem ključu sta bila prav vidva tista, ki sta se lahko udeležila tako velikega 
tekmovanja? 

Oba sva zaključila Srednjo gostinsko šolo in imava že nekaj izkušenj glede degustacij vina. 
 
 
Kako so potekale priprave, sta se pripravljala tudi praktično? 

Priprave so potekale tako, da smo se sestali z gospodom Valdhuberjem in gospo Masten. 
G. Valdhuber ima izkušnje s področja vinarstva, saj je sommelier. Več let je živel in se 
izobraževal v Franciji, tako da nama je predal informacije o francoskih vinih. Sledilo je 
degustiranje nekaterih najbolj znanih francoskih sort. Analizirali smo vina in njihove 
značilnosti. 
 
 
Kaj sta o vinu morala znati? 

Glede francoskih vin sva morala poznati sorto, lego (iz katere pokrajine izvira vino), letnik, 
ceno in znamko. 
 
 
Se je vajin pogled na vina po pridobljenem znanju spremenil? 

Spoznala sva, da so francoska vina preveč ‘’cenjena’’ med Francozi, kakovost ni tako 
vrhunska. Kot ena največjih pridelovalk vina na svetu se za Francijo smatra, da imajo 
najboljša vina. Midva nisva bila preveč navdušena nad njihovimi vini. Meniva, da so 
slovenska vina v svetu premalo cenjena, po najinem mnenju so neprimerljivo boljša od 
francoskih. 
 
 
Lahko predstavita, kako je potekalo tekmovanje, koliko časa? 

Tekmovanje je potekalo v dveh delih. Prvi del tekmovanja je bil namenjen prepoznavanju 
pet vrst francoskih vin. Ugotoviti je bilo potrebno sorto, letnik, geografsko področje, od 
koder izvira vino, ceno in znamko vina. Drugi del tekmovanja je potekal tako, da smo 
tekmovalci ocenjevali vina po kakovosti od 1 do 5, pri tem smo morali upoštevati vse 
značilnosti določene sorte (aromo, bravo, cvetico, kisline, vonj, trpkost …). Vsak del 
tekmovanja je trajal okoli uro in pol.  
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Zasledila sem, da ste morali oceniti vina glede na 5 kriterijev. Kaj je bilo najtežje in 
zakaj? 

Najtežje je bilo zagotovo ugotoviti geografsko področje in znamko vina. Znamko zato, ker 
v Franciji obstaja neverjetno veliko proizvajalcev in potrebno je bilo ugotoviti pravega. 
Geografsko področje pa zato, ker nekatere sorte pridelujejo v več pokrajinah v Franciji. 
 
 
Kakšen, menita, je ta dosežek za vaju in kakšen pomen ima za šolo? 

Za naju pomeni to izjemno velik dosežek. Mogoče sva bila oba nekoliko razočarana, saj 
sva si  zastavila še višje cilje. Ampak glede na težavnost tekmovanja in veliko konkurenco 
morava biti zadovoljna z doseženim uspehom. Za šolo je to tudi lep uspeh, saj sva jo 
dostojno predstavljala. IC Piramido Maribor je doletela čast, da je bila izbrana s strani 
ministrstva za kmetijstvo, da lahko naša šola zastopa ‘’barve’’ Slovenije na takšnem 
tekmovanju. To je bilo prvič v zgodovini, da se je tekmovanja udeležila kakšna višja 
strokovna šola. Tekmovanj se običajno udeležujejo samo študentje univerzitetnega ali 
visokošolskega študija. 
 
 
Ali sta dobila po tekmovanju ponudbe za delo na tem področju? Morda v Franciji? 

Ponudb nisva dobila, tega niti nisva pričakovala. Tekmovanja sva se udeležila predvsem 
zaradi nove izkušnje, učenja in zabave.  
 
 
Kako sta doživela Pariz? Vama je bilo kaj posebej všeč oz. vama kaj ni bilo všeč? 

Pariz je ogromno mesto, zanimivo se je bilo vključiti v tako številčno mesto, z 
znamenitostmi in norim nočnim življenjem. Zgrožena sva bila le nad cenami in nečistočo 
mesta. Navduševala sva se nad znamenitostmi (Eifflov stolp, Notre Dame de Paris, 
nogometni stadion, Elizejske poljane …). Izkušnja je bila vsekakor vrhunska, na žalost je 
prehitro minilo.  
 
 
 

 Nataša DOJNIK 
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DOGODKI, KI SO SE ODVIJALI V LETU 2014/2015 NA VIŠJI 

STROKOVNI ŠOLI 
 

8.–13. 9. 2014 - Obisk francoskih predstavnikov iz partnerske šole v Perigordu na VSŠ v 

Mariboru 

14.–19. 9. 2014 - Erasmus Staff - obisk dveh predavateljic v Rimstingu v Nemčiji 

25. 9. 2014 - Sodelavci VSŠ sodelujejo na delavnici o krompirju (v organizaciji MIC-a) 

1. 10. 2014 - Začetek študijskega leta za VSŠ in sprejem študentov 

1.–2. 10. 2014  - Sodelovanje na mednarodnem kongresu INTERSLAST v Tuheljskih 

toplicah z referatom in delavnico  

11. 9. 2014 - Udeležba v ocenjevalnih komisijah na Štrudlfestu v Selnici ob Dravi  

13.–18. 10. 2014 - Obisk iz partnerske šole iz Toulousa iz Francije 

6.–7. 11. 2014 - Udeležba na mednarodnem kongresu testenin CON PASTA v Karlovcu na 

Hrvaškem  s prispevkom o uporabi ajde v proizvodnji testenin  

7. 11. 2014 - Ekskurzija za 2. letnik redni študij - v Ormož in okolico  

10. 11. 2014 - Ekskurzija za 2. letnik redni študij na Gorenjsko  

12. 11. 2014 - Volitve študentov v študentski svet 

13. 11. 2014 - Udeležba na okrogli mizi Ekologi brez meja o zavrženi hrani; IC Piramida 

MB VSŠ sopodpiše listino za čim manj zavržene hrane v Sloveniji  

14. 11. 2014 - Predstavitev ajdovih medenjakov na sejmu Narava zdravje v Ljubljani 

(sodelovanje s Čebelarsko zvezo Slovenije) 

14. –15. 11. 2014 - Udeležba s prispevki na konferenci VIVUS »Prenos inovacij, znanja in 

izkušenj v vsakdanjo rabo« v Naklem  

17. –21. 11. 2014 - Evropski teden zmanjševanja odpadkov  

18. 11. 2014 - Sodelovanje VSŠ na natečaju ČZD za izbor najboljših  medenjakov 

26. 11. 2014 - Ekskurzija študentov 2. letnika rednega študija pri predmetu prehrana in 

dietetika  

1. 12. 2014 - Predavanja o AIDS-u za študente 1. letnika redni študij (v sklopu svetovnega 

dneva boja proti AIDS-u) – sodelovanje z ZD dr. Adolfa Drolca Maribor 
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2. 12. 2014 - Ekskurzija študentov 2. letnika rednega študija v Pivovarno Laško in na 

Dolenjsko  

3. 12. 2014 - Strokovni obisk študentov 2. Letnika v dijaškem domu in v vrtcu v Mariboru  

11. 12. 2014 - Obisk predstavnikov iz vinske kleti Ormož  

11. 12. 2014 - Ekskurzija študentov 2.letnika rednega študija pri tehnologiji mesa  

16. 12. 2014 - Predstavitev projekta študentov 1. letnika redni študij pri EMP 

17. 12. 2014 - Srečanje študentskega sveta in predstavnikov študentov v organih zavoda  

2. 1. 2015 - Začetek 5-tedenskega praktičnega izobraževanja za študente  1. letnika 

7. 1. 2015 - Srečanje konzorcija biotehniških šol Slovenije v Ljubljani 

21. 1. 2015 - Predstavitev VSŠ na Srednji biotehniški šoli Maribor ter Ekonomski srednji 

šoli Maribor  

26. 1. 2015 - Predstavitev VSŠ na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje  

29. 1. 2015 - Predstavitev VSŠ na Srednji zdravstveni šoli v Mariboru  

29. 1. 2015 - Ekskurzija študentov 2. letnika rednega študija v Ljubljano na sejem Gast 

Expo in v Pekarno Pečjak  

5. 2. 2015 - Predstavitev VSŠ na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v  Mariboru 

9. 2. 2015 - Ekskurzija študentov 2. Letnika rednega študija v Avstrijo – čokoladnica 

Zotter in pivovarna Bevog  

10. 2. 2015 - Predstavitev VSŠ na Srednji trgovski šoli v  Mariboru 

13.–14. 2. 2015 - Informativni dan 

18. 2. 2015 - Obisk Vinske kleti ormož in dogovori o nadaljnjem sodelovanju  

23. –26. 2. 2015 - Udeležba na mednarodnem tekmovanju v  poznavanju vin v Parizu  

25. 2. 2015 - Obisk predstavnice Ministrstva za šolstvo iz Latvije na šoli in dogovori o 

nadaljnjem sodelovanju 

5. 3. 2015 - Sestanek pri ministrici za izobraževanje, znanost in šport 

25. 3. 2015 - Obisk parlamenta ter UKC Ljubljana (kuhinje), proizvodnja opreme Kogast 

in Winterhalter v Grosupljem 

Marec - Ekskurzija študentov 2. Letnika rednega študija v Mursko Soboto in Ljutomer 

(ogled mlekarne in sirarne)  
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16. 4. 2015 - Obisk predstavnikov Vinske kleti Ormož 

9. 5. 2015 - Tekmovanje dijakov in študentov Konzorcija biotehniških šol na temo AJDA 

IN KULINARIKA v Ljubljani 

21.–22. 5. 2015 - Sodelovanje na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju 

 

 

RAZVEDRILO 
 

  

Med predavanji  

Profesor med predavanji opazi zaspanega študenta: 
“Ej, ti tam zadaj! Med mojimi predavanji ne moreš spati.” 
“Seveda lahko, gospod profesor. Če bi govorili malo tišje, bi 
mi morda celo uspelo.” 
 

 

 

                                              Vinjen voznik 

                                            Policist ustavi močno vinjenega voznika. Ker se ta upira alkotestu,  
                                            ga napoti k zdravniku na odvzem krvi. 
                                            Voznik: “Kako mi kaže? *hik*” 
                                            Zdravnik: “Žal sem v vašem alkoholnem obtoku našel občutno  
                                            premalo krvi.” 
 

 

 

Oba  

Policist stopi iz pekarne in kolegu v avtomobilu  
postavi uganko: 
“Če uganeš koliko krofov imam v žepu, ti dam oba.” 

 

Vir: http://www.smesno.si/vici-sale 
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Rekordi, povezani s hrano: 

45 kosov pice pohrustal v 10 minutah 

Joey Chesnut je lastnik več svetovnih 

rekordov. Prvega je postavil leta 2005, ko je 

pojedel 59 sendvičev s kikirikijevim 

maslom, med drugim pa je pojedel tudi 241 

perutničk in 93 hamburgerjev. 

 

 

 

 

 

Sonya Thomas pojedla kar 183 perutničk  

V ameriškem Buffalu so pripravili 

tradicionalno tekmovanju v 'žretju' 

perutničk. Zmagala je ženska z vzdevkom 

Črna vdova, ki je v 12 minutah pojedla 183 

perutničk in tako zrušila lastni svetovni 

rekord. 

 

 

 

Največji hamburger na svetu  

V mestu Pleasanton v Kaliforniji so pripravili 

hamburger, težak kar 352 kilogramov, s čimer 

so podrli Guinnessov rekord. 

 

 

 

 

 

Vir: 
http://www.zap2it.com/blogs/nathans_hot_dog_eati
ng_contest_joey_chestnut_four-
peats_takeru_kobayashi_missed-2010-07 

 

Vir: 
http://blogs.dallasobserver.com/cityofate/201
1/06/winstar_hosts_another_nathans.php 

 

Vir: 
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/h
owaboutthat/6199736/Worlds-biggest-burger-
weighs-13-stone.html 
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Sudoku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Vir: http://www.websudoku.com/ 
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Križanka  

Vir: http://www.4ezi.com/ezisoftware/projects/krizanke/   

Uroš FRAS, Marjan HORVAT 

 




