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Spoštovani bralci in bralke! 

 

V letošnji, 11. številki študentskega časopisa Štuži boste pobliže spoznali, kako   
smo študentje 1. letnika Višje strokovne šole v prvem semestru bili aktivni pri   
predmetu ekonomika in menedžment, kako smo se poizkušali v načrtovanju in  
izdelavi izdelka. Velik del znanja smo  študentje pridobili izven predavalnic, z      
laboratorijskimi vajami, s prakso in z ekskurzijami.  

Izvedeli boste lahko več o ekskurzijah študentov  prvega in drugega letnika. Če  
razmišljate o praksi v tujini, si preberite članek o mednarodnem projektu            
Erasmus.   

 

Upamo, da boste ob branju Štužija uživali in pridobili koristne ter uporabne        
informacije.  

Lea Krumpak, glavna urednica 

 

UredniŠki odbor:                                  Glavna urednica: 

 Lea Krumpak                                  Lea Krumpak 
 Žan Zver 
 Ana Štuhec                                    Tehnični urednici: 
 Sara Potočki                                  Tea Vindiš in Lea Kelenc 
 Veronika Steyer 
 Maša Pavel                                     Naslovnica:  
 Anja Osim                                       Karmen Malavašič 
 Sara Stegne 
 Rok Grnjak                                     Mentorica in jezikovni pregled: 

                                                                          Irena Smolčič 
 

                                                            Naklada:           
                                                            100 izvodov     
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PROJEKT ZDRAV NASMEH 

 

 »Sladko za sladek nasmeh.« 

 

V mesecu decembru 2015 smo študentje prvega letnika Višje strokovne šole predstavili samostojni 
projekt z naslovom Sladko za sladek nasmeh. Projekt smo začeli že v oktobru, saj je bil načrt za 

izvedbo obsežen. Priprave na projekt so potekale v sklopu predmeta ekonomija in menedžment 
podjetij. Vaje, ki so potekale v sklopu predmeta, smo porabili za sestavljanje skupin, organiziranje, 

deljenje nalog. Na začetku smo morali doreči temo projekta, ko smo se odločili, smo sestavilis 
kupine. Nato smo nadaljevali po skupinah. Vsaka skupina je delala svoj del, ki si ga je izbrala. Vsake 

vaje so imele svojo nalogo. Te so bile:  izdelava izdelka, izdelava brošure, izdelava zloženke, 
sestavljanje anket in sestava govora. Naše skupine so se predstavile: 

 

 

 

Skupina MUFFINI 

Skupina Muffini  je v okviru projekta ustvarjala muffine, ki so jih obogatili z beljakovinami, saj so 
izrednega pomena za zdravje in normalen razvoj mišic. Primerni so za vse zaposlene ljudi, kot tudi 
za zagrizene športnike. Izdelali so vaniljeve muffine s pomarančo in muffine s pistacijo in chia 
semeni. 
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Skupina DEKOR  

Skupino Dekor je sestavljalo sedem nadobudnih 
aranžerjev. Zadolženi so bili za svetovanje skupinam pri 
pakiranju izdelkov in za pomoč pri dekoraciji prostora. 
Odločili so se tudi za samostojen izdelek, s katerim so se 
predstavili na dan dogodka. Za izdelavo snežaka so se 
odločili zato, da pokažejo okrasitev prostora, ki je preprosta 
in iz poceni materiala.  

Izdelek je bil enostaven za izdelavo. Bil eleganten, preprost in 
lep. Uporabili smo plastične lončke, papir, škarje, lepilo in 
spenjač. Prostor  smo okrasili z verigami iz starega papirja. 

Naša izdelki so bili iz materiala, ki ga je moč reciklirati, saj smo 
želeli dokazati, da lahko na zelo lep način okrasimo, kar si 
želimo, le idejam moramo dati prosto pot.  

                              

Skupina SUHO SADJE 

Skupino so poimenovali Sladke slivice in ji nadeli tudi 
slogan, ki se je glasil: »VITAMINI ZDRAVI SO, ZATO SUHO 
SADJE UŽIVAJMO« 

V skupini Suho sadje so se odločili, da bodo sušili suho 
sadje. Sušili so banane, hruške, jabolka in kutine. Po 
procesu sušenja so se odločili, da bodo suho sadje 
zapakirali v prozoren celofan. To sadje so si izbrali zato, 
ker je bila sezona tega sadja. Kasneje so se še odločili, da 
bodo nekaj posušenega sadja namočili v čokolado in 
tako posladkali naše obiskovalce. Iz kutin pa so skuhali 
odličen čaj.  

Skupina MARMELADA 

Skupino sestavlja 6 članov, izbrali so tri izdelke za izdelavo iz 
banan. Skupina Marmelada  je v okviru projekta izvajala  
spletno anketo o prepoznavnosti bananovih izdelkov in o 
tem, koliko bi bili ljudje pripravljeni plačati za izdelke iz 
banan. Ugotovili so, da veliko ljudi teh proizvodov sploh ne 
pozna, zato so se odločili, da sami ustvarijo povsem nov 
bananov izdelek. V pomoč pri ustvarjanju je bila spletna 
anketa, s katero so ugotovili, da se kupci najbolj zanimajo za 
bananovo marmelado, za katero bi bili pripravljeni plačati 3 € 
ter za bananove polžke, za katere bi bili pripravljeni odšteti 4 
€. Pripravili so bananovo marmelado s čokolado in polžke 
oziroma zvitke.  



 

6 
 

študentsko glasilo Štuži      2016 

Skupina NAMAZI  

Namazi so velika skupina jedi, od preprostih do zapletenih, ki 
jih preprosto namažemo na katero koli užitno podlago, naj bo 
to kruh ali pecivo, vanje pa lahko pomakamo tudi priljubljeno 
zelenjavo, grisine ali krekerje. To niso jedi kar tako, ampak 
hrana, ki v resnici dopolnjuje oziroma izpopolnjuje osnovo, na 
katero jo mažemo. Tudi doma so zelo dobrodošla popestritev, 
saj jih lahko hitro in enostavno pripravimo, spreminjamo in 
večstransko uporabimo s samo nekaj sestavinami. Tako za 
malico, kot na kanapejih, obloženih kruhkih, za predjed ali kot 
hladen prigrizek- primerni so skoraj za vsako pecivo ali vsako 
priložnost. Člani skupine so pripravili čičerikin namaz, skutni 
namaz z mešanimi semeni,  domači evrokrem ter zimski namaz 
presenečenja. 

 

Skupina MAKRONI  

Makroni so majhne mandljevo-beljakove 
penice, ki jih s kremo sestavljamo v 
prestižne francoske slaščice. Čeprav 
makroni veljajo za eno izmed dražjih in 
težavnejših slaščičarskih izdelkov za 
izdelavo, to ne odvrne strastnih gospodinj 
od peke makronov. Tudi sami smo ustvarjali 
makrone. Izdelali smo različne makrone, eni 
so bili polnjeni s slano karamelo, drugi s 
kremo iz pistacij, polnjeni pa so bili tudi s 
kremo iz bučnih semen in kremo iz čilijev.  

 

 

Skupina ENERGIJSKE PLOŠČICE  

Domače sadne ploščice predstavljajo okusno in zdravo 
alternativo industrijsko pripravljenim, saj te vsebujejo veliko 
dodanega sladkorja, aditivov in nasičenih maščobnih kislin, ki 
so zdravju zelo škodljive.  

Naše ploščice so primerne za vse, ki prisegajo na zdrav sladek 
prigrizek, saj so vir pomembnih hranilnih snovi, mineralov in 
vlaknin, ob enem pa so tudi odličnega okusa. Ustvarili smo 
ploščice bokoko in zviks.  
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Projekt smo predstavili 12. decembra 2015 na 
Izobraževalnem centru Piramida Maribor. Zadnje priprave 
so bile najpomembnejše, pripraviti ambient. Sreča je bila, 
da se je ena izmed naših skupin odločila dekorirati in so za 
okrasitev predstavitvenega prostora poskrbeli oni. Seveda 
pa smo morali project predstaviti občinstvu. Predstavitev 
sta vodili Maša in Anja kot voditeljici. Vsaka skupina se je 
predstavila samostojno, nato so se povabljeni še pogostili 
ob stojnicah, ki smo jih pripravili. Vsaka stojnica je imela 
degustacijo, da so povabljeni poskusili in ocenili naše 
izdelke. Na koncu smo se kljub zapletom in pomanjkanju 
časa dobro odrezali. Vsi izdelki so bili predstavljeni tako, 
kot je bilo načrtovano, obiskovalci in zaposleni so izdelke 
zelo dobro sprejeli. 

 

 

Maša Pavel in Anja Osim 

 

 

Foto: osebni arhiv 
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Študentje 1. letnika Višje strokovne šole smo se v ponedeljek, 25. 4. 2016, skupaj s 
predavateljicama gospo Rosvito  Arzenšek Pinter in gospo Lidijo Kociper odpravili na ogled čistilne 
naprave Radgona, polnilnice vode Boračeva in vinske kleti Steyer.  

 

ČISTILNA NAPRAVA RADGONA  

Ob prihodu nam je gospod Robert Lovše povedal, kje se nahajamo, kakšen je bil namen izgradnje 
in cilje čistilne naprave. Kasneje smo si ogledali ogromne bazene, v katerih se je prečiščevala voda, 
pokazali so nam tudi laboratorij, v katerem lahko analizirajo, ali je voda dovolj kakovostna. 

Namen tega projekta je izgradnja manjkajoče javne komunalne infrastrukture za odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda na območju občine Gornja Radgona. Glavni cilj projekta je rešitev težav z 
onesnaževanjem podzemne in površinske vode.  

 

POLNILNICA VODE BORAČEVA – RADENSKA, D. D. 

Nekaj o podjetju:  

Dejavnost podjetja Radenska,  d .d., je proizvodnja in polnjenje mineralnih vod in brezalkoholnih 
pijač.  

Glavni proizvodi in blagovne znamke v podjetju so naravne mineralne in izvirske vode, h katerim 
štejemo Radenska Classic, Radenska Light, Radenska IN, Radenska Naturelle, Radenska Naturelle v 
pršilu za obraz in Radenska Still. Ena izmed njihovih ponudb so tudi vode, polnijo Oazo in Radensko 
Beuty. Ponujajo pa tudi brezalkoholne pijače, kot so Ora, Stil, Ace in Pepsi.  

Ob prihodu v podjetje  smo si naprej ogledali kratek film o tem, kako je Radenska sploh nastala. Po 
ogledu  smo se odpravili na razgledni stolp, kjer smo si lahko ogledali del proizvodnje. Vodička nam 
je povedala veliko zanimivih stvari, na primer, kako izdelujejo plastenke, da vse pijače, ki 
izdelujejo, mešajo sami v velikih sodih in ta pijača se kasneje pretaka po ceveh do linije. Ena izmed 
zanimivih stvari je bila tudi ta, da sami pridobivajo ogljikov dioksid (CO2). Po koncu predstavitve  
smo se lahko odžejali z njihovimi proizvodi, ki so kot novost prišli na trg.  

                  OGLED ČISTILNE NAPRAVE RADGONA, POLNILNICE VODE BORAEVA  
IN 

 VINSKE KLETI STEYER 

http://www.radenska.si/naravne-mineralne-in-izvirske-vode/radenska-classic/
http://www.radenska.si/naravne-mineralne-in-izvirske-vode/radenska-light/
http://www.radenska.si/naravne-mineralne-in-izvirske-vode/radenska-in/
http://www.radenska.si/naravne-mineralne-in-izvirske-vode/radenska-naturelle/
http://www.radenska.si/naravne-mineralne-in-izvirske-vode/radenska-naturelle-v-prsilu-za-obraz
http://www.radenska.si/naravne-mineralne-in-izvirske-vode/radenska-naturelle-v-prsilu-za-obraz
http://www.radenska.si/naravne-mineralne-in-izvirske-vode/radenska-still/
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VINSKA KLET STEYER  

Naša zadnja postaja je bila vinska klet Steyer, ki se nahaja v Apačah. Ogled je vodil gospod Danilo 
Steyer, ki nas je popeljal skozi vinsko klet, ki je vrhunsko opremljena. Njihova posest obsega kar 30 
hektarjev, ni pa namenjena samo vinogradništvu.  Gospod Steyer nam je predstavil tudi njihovo 
ponudbo vin.  

 

 

 

 

 

 

:  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VINA STEYER MARK: 

Steyer mark (cuvee belo suho)  

Steyer mark (cuvee rdečo suho)  

dišeči traminec (exclusive suho) 
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Anja Osim 
 
 
 
 

Foto: osebni arhiv 
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UČILNA OKUSOV 
 

˝Z znanjem rastemo in se povezujemo˝ je 
slogan novega kulinarično-živilskega kotička, 
katerega del je tudi Izobraževalni  center 
Piramida Maribor. Je stičišče dolenjskih, 
notranjskih in štajerskih živil ter izdelkov. 
Grm Novo mesto – Center biotehnike in 
turizma, Biotehniški izobraževalni center 
Ljubljana in Izobraževalni center Piramida 
Maribor so v okviru Konzorcija biotehniških    
šol Slovenije združili moči in ustanovili Učilno 
okusov. Prodajno-degustacijski lokal se 
nahaja v Plečnikovih arkadah (Ljubljanska 
tržnica ob Zmajskem mostu). Učilna je 
prodajno- izobraževalno središče dijakov in 
študentov biotehniških šol. Prostor za 
predstavitev svojih izdelkov bodo pridobili 
tudi drugi ponudniki iz lokalnega okolja ter 
maturanti in diplomanti Konzorcija.  Kupci 
bodo lahko kupili živila slovenskega porekla, 
prav tako bodo lahko poskusili jedi iz njih; 
predvsem značilne slovenske. Lahko bodo 
kupili tudi proizvode, ki se izdelajo na 
biotehniških šolah. 

Predsednik republike Slovenije gospod Borut 
Pahor je v soboto, 7. 11. 2015, ob 11. uri 
odprl Učilno okusov s pitjem Plečnikovega  

 

 

 

 

 

čaja. Ob odprtju je bilo mogoče degustirati 
izdelke, ki se bodo v prihodnje prodajali. Tako 
so mimoidoči lahko poskusili različne vrste 
kruha, domačih klobas in različne vrste 
slaščic. ICP Maribor se je predstavila z 
naslednjimi izdelki: ajdov kruh z orehi, rženi 
kruh, koruzni kruh,  kruh s semeni,  ajdov 
carski praženec s kutinovo čežano, slane 
palčke iz tatarske ajde, prekmurska gibanica, 
pohorska klobasa Pohorka, mešani piškoti, 
kamutov čaj. V stalni ponudbi bodo narezki, 
vino, penina, slaščice in pecivo, sezonski 
smutiji, krvavice in pečenice s prilogami ter 
dnevne juhe. Vsak dan bodo na voljo trije 
degustacijski meniji.  

 

 

 

Lea Krumpak 

 

Vir: http://lokalna-kakovost.si/ucilna-okusov-
zmajskem-mostu/ 

 

http://lokalna-kakovost.si/ucilna-okusov-zmajskem-mostu/
http://lokalna-kakovost.si/ucilna-okusov-zmajskem-mostu/
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SVET ZAVODA IC PIRAMIDA MARIBOR 

 
V mesecu marcu 2016 smo študentje volili tri nove predstavnike v Svet zavoda Izobraževalnega 
centra 
Piramida Maribor. Svet zavoda je najvišji organ zavoda. Sestavo in naloge določata 
ustanovitveni akt zavoda ter poslovnik sveta zavoda. Mandatno obdobje traja štiri leta. 
Svet zavoda IC Piramida Maribor sestavlja 17 članov: 
 
 3 predstavniki ustanovitelja, 

 
 5 predstavnikov zaposlenih, 

 
 3 predstavniki staršev dijakov, 

 
 3 predstavniki študentov višje strokovne šole, 

 
 2 predstavnika dijakov, 

 
 predsednik strateškega sveta (po funkciji). 

 
Svet zavoda opravlja naloge, kot so: spremljanje poslovanja zavoda, potrjevanje letnih 
delovnih načrtov, imenovanje članov komisij, ocenitev uspešnosti ravnateljev obeh 
organizacijskih enot, imenovanje ravnateljev in direktorja zavoda in oblikovanje predloga za 
vpis v šolsko/študijsko leto. Obenem pa daje soglasja k posebnim odločitvam, kot so: 
sodelovanja v projektih, delovanje šolske prodajalne, kavarne in slaščičarne, delovanje v 
Učilni okusov v Ljubljani, delovanje zavoda v Konzorcij biotehniških šol in zaposlovanju 
delavcev. 
 
Predsednica Sveta zavoda Karmen Jurčevič je povedala: ˝Svet zavoda obravnava vse prejete 
pobude, predloge in vprašanja. Predstavnike študentov v svetu zavoda pozivam k aktivnemu 
in odgovornemu delu. Tako boste tudi vi, študenti, soodločali in sooblikovali strategijo 
delovanja našega zavoda v prihodnjih letih˝. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lea Krumpak 
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ERASMUS PLUS 
 
Erasmus plus je mobilnost, ki ponuja 

neformalno izobraževanje na mednarodni 

ravni. Namenjen je izboljšanju spretnosti in 

zaposljivosti mladih. Poznamo dve vrsti 

mobilnosti, študentsko in predavateljsko. 

Študentje lahko v mobilnosti opravljajo redno 

prakso iz drugega letnika ali kot mladi 

diplomanti (eno leto po diplomi). Mobilnost 

traja 2 meseca, ob predhodnem dogovoru 

lahko traja dalj časa. Pogoj za mobilnost je, 

da si študent drugega letnika na 

Izobraževalnem centru Piramida Maribor, če 

jih je vpisanih preveč, je pogoj tudi uspešnost 

(ocene), splošni pogoj je, da si državljan EU. 

Običajno prijave potekajo na začetku 

študijskega leta. Razpis je objavljen na spletni 

strani višje šole. Nato ima študent en mesec 

časa, da si samostojno poišče prakso in 

bivanje med mobilnostjo, profesor poskrbi za 

sporazum za prakso. Med drugim študent 

tudi podpiše sporazum za dotacijo. Višina 

dotacije je odvisno od države v kateri se 

opravlja mobilnost. Dežele gostiteljice  so 

lahko Danska, Irska, Francija, Italija, Avstrija, 

Finska, Švedska, Velika Britanija, 

Liechtenstein, Norveška, Belgija, Češka 

republika, Nemčija, Grčija, Španija, Hrvaška, 

Ciper, Luksemburg,  Nizozemska, Portugalska, 

Slovenija, Islandija, Turčija, Bolgarija, 

Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta,  

Poljska, Romunija, Slovaška in Republika 

Makedonija. Pred odobritvijo dotacije je 

potrebno napisati motivacijsko pismo v 

angleščini in v slovenščini, preko spleta 

preverjajo znanje angleščine, urediti si 

nezgodno zavarovanje in EU kartico. V aprilu 

2016 je na ICP Maribor gostovala Paula 

Correia.  Diplomirala je iz agronomije in 

naredila doktorat iz živilstva. Ukvarja se z 

rastlinskimi živili in s siri. Med gostovanjem je 

izvedla štiri predavanja: Škrob iz 

nekonvencionalnih virov: ekstrakcija in 

karakterizacija (za študente 2. letnika), 

Tipična portugalska živila (za študente 1. 

letnika), Tehnologija sira: sir Serra de Estrela 

s senzorično analizo (za študente 2. letnika) 

in Predstavitev institucije in projektov (za 

študente 2. letnika). 

 

(vir: http://www.erasmusplus.si/) 

                                                    Lea Krumpak 

 

  

http://www.erasmusplus.si/
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PREDSTAVLJAMO ŠTUDENTA MARKA KERŽANA 

 

 

Med študenti živilstva in prehrane Višje 
strokovne šole na Izobraževalnem centru 
Piramida Maribor se pogosto skrivajo 
takšni, ki imajo s stroko že kar nekaj 
izkušenj. Med njimi je tudi študent 1. 
letnika in nekdanji dijak živilske šole 
Marko Keržan. Njegova družina ima v lasti 
domačo obrt z dolgoletno tradicijo, zato 
smo se odločili, da ga povprašamo o 
delovanju njihovega družinskega podjetja 
in njegovem mnenju o študiju na VSŠ in 
delu v stroki. 

 

 

 

 

Prosila bi te, da se bralcem na kratko 
predstaviš. 

Sem Marko Keržan  iz Brežic. Rad se vozim 
z motorjem ,družim s prijatelji in ko imam 
čas, skočim še na jadranje. 

Doma imate družinsko podjetje. S čim se 
ukvarjate?  

Ukvarjamo se s pekarstvom,  že od junija 
2001. V  pekarni izdelujemo okoli 100 
različnih izdelkov, od kruha, peciva, 
keksov, pogač in še česa.   90 % izdelkov 
prodamo sami, ostalih 10 pa vozimo v 
gostilne, okrepčevalnice in trgovine. 

 Kakšna je vizija in poslanstvo vašega 
podjetja? 

Delujemo že 15 let, naš cilj  je obdržati to 
panogo čim dlje, koliko bo to mogoče. 

Ali ste na kateri izdelek še posebej 
ponosni? 

Ponosni smo na koruzni kruh in lepinje. 

Koliko zaposlenih je v vašem podjetju? Ali 
so to večinoma družinski člani? 

 V podjetju  imamo 10 zaposlenih,  
vključno z družino. 

Ali je vaša pekarna s katerimi drugimi 
podjetji še v posebej tesni povezavi?  

Ne. 

           Foto: osebni arhiv 
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Smo v času, ko je konkurenca na trgu 
velika. Ste s prodajo vaših izdelkov in z 
dobičkom zadovoljni? 

V Brežicah je konkurenca zelo velika, 
prodaja izdelkov se zmanjšuje, ljudje ne 
jedo veliko  kruha in peciva. Dobiček 
konstantno pada. 

Ali si se za študij živilstva in prehrane 
odločil, da bi nadaljeval družinsko 
tradicijo? Ti študij nudi vsa potrebna 
znanja za delo?   

Tako je, ko zaključim študij,  bi se zaposlil v 
pekarni  in kasneje tudi prevzel podjetje.  

  V domačem podjetju opravljaš tudi 
praktično izobraževanje. Kako poteka tvoj 
dan, ko si na praksi?  

Moje praktično usposabljanje poteka 
ponoči, ko oblikujem, pečem in zlagam 
kruh na vozove. Delo je  zelo zanimivo in 
drugačno od dela mojih sošolcev na 
praktičnem izobraževanju.   

Kje se vidiš čez 10 let? 

Za konec nam zaupaj, kakšna je skrivnost 
uspešnega podjetnika. 
 
Natančnost, poštenost in seveda volja do 
dela. 
 

 

               

 

          V vodenju pekarne. 

 

                                                            Ana Štuhec
            Foto: osebni arhiv 

 

Foto: osebni arhiv 
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VEČNO MLADI 

''15. 3. gremo s študenti prvega letnika na gledališko predstavo Večno mladi.'' Tako nekako 
nas je nagovorila profesorica Vesna Poštuvan pri vajah poslovno sporazumevanje in vodenje. 
Vsi s kančkom razočaranja in zdolgočaseni smo le prikimali. Dekleta oblečemo svečanejšo 
garderobo, fantje srajce. Počasi smo se zbrali v SNG Maribor. Po prvih nekaj minutah 
predstave sta razočaranje in vprašanje, kaj mi tu delamo, bili pozabljeni. V glavnih vlogah so 
blesteli  Irena - Irena Varga, gospod Lopičić von Horvat 
- Denis Horvat, gospa Pucko - Mateja Pucko, 
gospod Ostanek - Kristijan Ostanek,  gospod 
Biber - Matevž Biber,  gospod Drevenšek - Jurij 
Drevenšek, gospa Šajinović Drevenšek - Mirjana 
Šajinović ter nam prikazali, kakšen bo leta 2065 
SNG.  Sami so napisali, da pripravijo zabavo, ki 
trese oder in ruši stereotipe o starcih. Na zelo 
komičen način so nam prikazali, da se tudi starejši 
znajo zabavati ter se nasmejati na svoj račun, kam 
vse jih je popeljala njihova preteklost.  

 

Zbrali smo vtise in refleksije študentov o predstavi. 

                                                                                                   
Foto: osebni arhiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I love rock n roll, ko se tako nekako začne predstava, veš, da bo vrhunska. Čeprav se zamisliš, kakšen boš 
sam, ko boš hotel biti večno mlad. Od Marleya do Johna in Magnifica so pletli zgodbo, zapeli in odigrali, kako 
močno je povezana preteklost s tem, kar si in kaj hočeš ostati oziroma postati, ali ugotoviš, da si zamudil t,o 
kar si želel postati.  

Predanost svojemu delu, vloge zahtevajo veliko angažiranost igralca, velik telesni napor. Čeprav vsi igralci 
niso bili v središču dogajanja, so tudi v stranskih vlogah ohranili svojo podobo in prezenco.  

Predstava gledalca popelje v neko drugo dimenzijo dobre glasbe, petja, joka ob pikantnih besedah igralcev,  
nikakor ga ne pusti ravnodušnega.   

Vse intonacije so zelo dobro izpeljane, znajo se prilagajati  drug drugemu.  Odlični so bili v vlogi glavnega 
vokala ali kot »backvokali«.  
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Sara Stegne 

Predstava me je pozitivno presenetila. Predstavljal sem si resno  odigrano dramsko igro, kot na primer 
Veliki briljantni valček, pa so igralci postregli s prisrčno, humoristično songdramo in odlično igro.  

 

Med predstavo zaradi sočnega besedišča in odličnih pesmi res nisi mogel sedeti pri miru in zadrževati 
smeha. Všeč mi je bilo, da so vsako pesem začeli z ritmom, ki so ga ustvarili predmeti, ki so jih imeli na 
voljo, in da so se  harmonično odlično ujemali. 

Predstava nas uči, da moramo živeti polno življenje, nikoli ni za nič prepozno, ljudje se moramo 
zavedati, kako dragoceno je.  

Predstava odpre vrata v spomine šestih starostnikov. Ljudje ne smejo več govoriti, da se starejši ne 
znajo zabavati in podoživljati preteklosti. Zagotovo je predstava vredna ogleda. 

 

Predstava je bila prijetna in duhovita. Lepo bi bilo videti, če bi bila slika v domovih podobna, kot je bila v 
predstavi, ljudje polni energije, pripravljeni za zabavo in s pozitivnim pogledom na življenje. Navdušili so 
me  tudi umetniki ki so zadolženi za masko, saj so prav tako pomembni kot igralci na odru. 

Od starejših ljudi se ne pričakuje, da bi se zabavali in peli, da bi bili po srcu še vedno mladi, družba te 
lastnosti pripisuje mladim, opomni nas, da  se lahko tudi starejši kljub letom zabavajo. 

Sporočilo predstave je, da je človek star toliko, koliko se starega počuti, videno je bilo tudi, da so igralci 
uživali v svojih vlogah. 

Starostniki so pogosto odrinjeni na stranski tir, pozablja pa se, da imajo tudi oni sanje in potrebe,v sebi  
nosijo modrosti in izkušnje, ki so jih doživeli v svojem življenju. 

Zanimiv konec, kajti razkrili so, kdo dejansko so, ter odvrgli svoje »stare« maske. 
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O EKSKURZIJI ŠTUDENTOV 2. LETNIKA - GROSUPLJE 

10. 3. 2016 so si študentje 2. letnika Višje 

strokovne šole v sklopu načrtovanih 

ekskurzij pri predmetu tehnologija in 

organizacija prehranskih obratov ogledali 

proizvodnjo profesionalne gostinske 

opreme Kogast v Grosupljem ter podjetje 

Winterhalter Slovenija, kjer so 

strokovnjaki za profesionalne pomivalne 

sisteme.  Najprej so si študentje ogledali 

podjetje Kogast Grosuplje, d. d., ki deluje 

že 55 let in ves ta čas nudi trgu širok 

program kakovostne profesionalne 

gostinske opreme. Specialno 

profesionalno gostinsko opremo v 

podjetju Kogast prilagodijo tudi posebnim 

željam kupcev, t. i. »custommade«. Poleg 

proizvodnje gostinske opreme se ukvarjajo 

še s svetovanjem, s projektiranjem 

profesionalne kuhinjske opreme Kogast, 

poučevanjem kuharskega osebja, 

servisiranja v garancijski in izven  

 

 

garancijski dobi, oskrbovanjem z 

rezervnimi deli ter ostalimi storitvami. 

Kogast Grosuplje, d. d., namenja zelo 

veliko pozornosti skrbi za okolje. Ekološke 

zahteve  upoštevajo tako pri konstruiranju 

kot tudi pri proizvodnji profesionalne 

gostinske opreme Kogast. Izdelki z 

domiselnimi ekološkimi rešitvami so 

označeni z znakom Zelene učinkovitosti, ki 

jo upodablja drevo - brest.  Ob zaključku 

so si ogledali tudi podjetje Winterhalter, ki 

je strokovnjak za profesionalne pomivalne 

sisteme. Njihove proizvode odlikujejo 

inovativnost, učinkovitost, enostavna 

uporaba in že desetletja doseženi rezultati 

v profesionalnih kuhinjah.  

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1992 in 

ima sedež v Grosupljem. Z 

dolgoletnimi  izkušnjami na področju 

profesionalnih pomivalnih sistemov so 

vodilno podjetje na trgu. Podjetje pozna 

lokalni trg in tesno sodeluje s kupci, 

prodajnimi zastopniki in servisnimi 

partnerji.

 

 

Veronika Steyer
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REFERAT ZA ŠTUDIJSKE IN 
ŠTUDENTSKE ZADEVE 

 

 

Da lahko študenti nemoteno pridobivajo 
informacije, so pravočasno obveščeni, da 
lahko opravijo vse, kar je potrebno med 
študijem, skrbita referentki Irena Vračko in 
Lidija Paradiž. Z njima smo se pogovarjali, da 
pobliže spoznamo gospe, ki »skrbita« za 
študente. 

Prosila bi vaju, da se na kratko predstavita 
našim bralcem. 

I. Vračko: Sem Irena Vračko. Na 
Izobraževalnem centru Piramida Maribor sem 
del svojega delovnega časa zaposlena v 
referatu za študijske in študentske zadeve za 
redni študij. Uradne ure imam ob četrtkih in 
petkih od 8.00 do 11.30. Preostali del sem 
zaposlena na Srednji trgovski šoli Maribor, 
kjer poučujem ekonomske predmete. 

L. Paradiž: Sem referentka za redni študij na 
Izobraževalnem centru Piramida Maribor, po 
izobrazbi sem poslovna sekretarka. 
Obožujem delo v referatu in vse ostalo delo, 
povezano z njim. Prav tako sem vedno 
pripravljena z nasveti pomagati našim 
študentom. 

Kako dolgo ste že zaposleni na šoli?  Kakšna 
je vaša funkcija? 

I. Vračko: Na šoli sem šestnajst let. V  

referatu skrbim za študente in njihovo 
dokumentacijo od njihovega vpisa  do 
diplome. 

L. Paradiž: 8 mesecev, sem referentka za 
redne študente. 

 Ste bili predhodno zaposleni v katerem 
drugem podjetju oz. izobraževalni ustanovi? 

I. Vračko: Svojo poklicno pot sem začela v 
podjetju za proizvodnjo akumulatorjev Vesna  
v Mariboru. Kot pripravnica sem se spoznala z 
vsemi funkcijami v podjetju, nadaljevala v 
mednarodni trgovini in špediciji. Pozneje me 
je pot  popeljala v Frankfurt, kjer sem se 
posvetila izključno svoji družini.  

L. Paradiž: Da. 

Kaj vam je pri delu najbolj všeč in zakaj?  

I. Vračko: Všeč mi je delo z mladimi, saj me to 
pomlajuje in ohranja v dobri formi. 

L. Paradiž: Všeč mi je, da je moje delo 
razgibano in zanimivo. Dotika se različnih 
področij, tako da sem večkrat vmesni člen 
med ravnateljico in  sodelavci ter študenti. Če 
je le mogoče in če mi čas dopušča, rada 
pomagam ostalim, saj se zavedam, da smo s 
skupnimi močmi uspešnejši. Všeč so mi  
predvsem naloge, povezane z organizacijo in 
izvajanjem pisarniškega poslovanja ter 
kadrovskih zadev, neposredni stik s študenti v 
referatu, raznolikost. 

Kakšne so vaše izkušnje s študenti, ki 
obiskujejo Višjo strokovno šolo? 

I. Vračko: V glavnem so dobre,  ker so 
študenti večinoma prijazni in vljudni. 

L. Paradiž: Do sedaj so moje izkušnje s 
študenti, ki obiskujejo Višjo strokovno šolo na 
IC Piramida, samo pozitivne. Vsi so zelo 
vljudni in prijazni ter željni nadaljnjega 
izobraževanja. Je pa nekaj tudi takih, ki se ne 
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držijo uradnih ur in ne razumejo, da jim 
uslužbenci ne moremo biti vedno na 
razpolago. 

 Kako ste vi preživljali svoja študentska leta?  

I. Vračko: Študentskih let se zelo rada 
spominjam, saj so povezana z velikim 
številom ljudi, s katerimi  še danes 
prijateljujem. Povezalo nas je petje v 
Akademskem pevskem zboru Boris Kraigher. 
Skupaj smo prepotovali Evropo, Kanado in 
doživeli veliko nepozabnih trenutkov. Ob 
vsem tem pa je bilo seveda dovolj časa za 
študij na takratnem VEKŠ-u. 

L. Paradiž: Hehehe ... 

Se v prostem času ukvarjate s kakšnim 
posebnim konjičkom?  

I. Vračko: Odkar pomnim, je moj prosti čas 
povezan z rekreacijo. Z aerobiko sem začela  

takoj, ko je bil v Mariboru odprt prvi fitnes 
center v Pristanu, nato sem aerobiko 
zamenjala s trebušnim plesom in salso. Zdaj 
se posvečam pilatesu, salso pa sem 
zamenjala za swing. Pozimi še vedno rada 
smučam, poleti kolesarim.  

L. Paradiž: Športni ribolov. 

Kakšno je vaše življensko vodilo?  

I. Vračko: Živi in pusti živeti. 

L. Paradiž: »Everything happens for a 
reason.« (Vse se zgodi z razlogom.) 

 

Najlepša hvala in obilo uspehov pri delu še 
naprej. 

 

 

                           

 

   

 Ana Štuhec 

 

         Irena Vračko                                                                           Lidija Paradiž 
      Foto: osebni arhiv                                                                  Foto: osebni arhiv 
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PREDSTAVLJAMO SILVO GOLOB, KI VAS PRIJAZNO POSTREŽE V ŠOLSKI 
UČNI PRODAJALNI TER SLAŠČIČARNI AJDA IN KARAMELA 

Na kratko predstavite vaše delo na šoli. 

Moje delo je raznoliko. Obsega vse, od prodaje sladic, kuhanja kav, strežbe in dela v šolski 
prodajalni. Če je potrebno, 
priskočim na pomoč v 
slaščičarskih delavnicah. Ob 
ponedeljkih in sredah v 
dopoldanskem času 
izdelujem tudi sladoled. 

 

Kaj vam je pri vašem delu 
najbolj všeč? 

Da je delo razgibano in 
raznoliko, dogajanje je 
pestro. Vidiš in spoznaš 
veliko novega, recepte, delo 
ni monotono. Pri nas na šoli se vedno kaj dogaja. 

 

Tudi sami ste obiskovali srednjo šolo za 
živilstvo in prehrano v letih od 1994 do 
1997. Kakšne razlike vidite v poteku 
šolanja? 

Včasih je bil vpis na šolo večji, bilo je več 
zanimanja za poklice slaščičar, mesar in 
pek. Bile so večje potrebe po prostoru za 
opravljanje praktičnega dela, saj je bilo 
veliko dijakov, zato smo opravljali prakso 
tudi v pekarni v Rušah. 

 

Kakšne so razlike v izdelkih? 

Včasih so se izdelovale težke, sladke 
kreme. Kreme so se tudi kuhale. Izdelovale 
so se bolj klasične torte (doboš, čebelji pik, 
kremne rezine in princeske). Danes so 

tortice bolj lahke (smetanove, jogurtove, 
čokoladna-smetanova torta). Mase za 
izdelovanje končnih izdelkov smo  

 

izdelovali sami, ticino mase v tistih časih 
nismo poznali. Večinoma smo okraske za 
torte izdelovali sami, kuhali smo sladkor za 
sladkorne okraske (liste). Torte so bile bolj 
okrašene (skorajda kičaste), več se je 
krasilo z masleno kremo. Torte so zato 
vsebovale več sladkorja in maščob, bile so 
težje. Delale so se tudi vinske rulade, ki so 
bile takrat zelo priljubljene. 

Opazite tudi razlike v izdelavi sladoleda? 

Včasih so se sladoledi večinoma kuhali iz 
praškov. Sedaj se praškom večinoma 

Foto: osebni arhiv 
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izogibamo. Sadne sladolede izdelujemo iz 
svežega sadja, dodajamo razne posipe 
(lešnikov in pistacijin) in dekore (kremina 
amor).  

Sadni sladoledi pri nas bazirajo na vodi, 
mlečni sladoledi pa se izdelujejo z mlekom 
(kindi pingi ...). Včasih so izdelovali bolj 
klasične okuse (čokolada, vanilija, 
straciatella ...), danes pa imamo raznolike 
okuse (kindi pingi, piškotek, mascarpone, 
sivka, čokolada s tatarsko ajdo, cimetovo 
mleko) in vsak dan razvijamo nove. 

 

Na šoli ste zaposleni približno tri leta, 
kakšna znanja ste pridobili pri delu, ki ste 
ga opravljali pred prihodom na šolo? 

Predvsem sem pridobila veliko izkušenj v 
strežbi, naučila sem se tudi izdelovanja 
različnih tortic in dobrega sladoleda. 

Večina dijakov in študentov se sreča z 
vami v slaščičarni, bi želeli z njimi delati 
tudi v delavnicah? 

Da, vedno sem odprta za nove izzive in 
podvige. Delo z dijaki ali s študenti me zelo 
veseli. 

Kakšno kavo imamo in koliko je prodamo 
na dan? 

V naši šolski slaščičarni imamo kavo Illy. 
Velja za eno izmed najkakovostnejših kav. 
Na dan prodamo približno 100 raznih kav. 
Stranke večinoma naročajo belo kavo, 
kapučino ali kavo z mlekom. Tisti, ki imajo 
raje močnejši in bolj poln okus kave, pa 
naročijo tudi kratko (espresso) ali črno 
kavo. V naši kavarni se da naročiti tudi 
ledeno kavo, ki jo pripravimo z našim 
vanilijevim sladoledom. 

Imate kakšno sporočilo za dijake in 
študente? 

V času šolanja bodite čim bolj predani, v 
šoli se da veliko naučiti, tudi mi smo tu za 
to, da vam pomagamo, delimo z vami 
svoje znanje ter izkušnje in vas vodimo 
skozi najstniška leta. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Sara Potočki
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FESTIVAL ČOKOLADE V RADOVLJICI 

Zaposleni in študenti Višje strokovne šole Izobraževalnega centra Piramida smo 15. 4. 5016 obiskali 5. 
Festival čokolade v Radovljici. Združili smo prijetno s koristnim in se v dobri družbi posladkali ob 
degustaciji čokoladnih dobrot. Pobegnila nam ni niti čokolada velikanka, ki se je vpisala v Guinnessovo 
knjigo rekordov. 

V Radovljici je že peto leto zapored potekala  najslajša prireditev »festival čokolade Radovljica«, 
kjer je letos od 15. do 17. aprila vse  dišalo po čokoladi. Festival je postregel z obilico čokolade in 
čokoladnih izdelkov ter pestrim dogajalnim programom za vse generacije, kjer so za zabavo 
najmlajših poskrbeli s pravim čokoladnim živžavom. Ta je vključeval delavnice za otroke, kuharske 
šole, predstave, glasbene nastope idr. Starejši obiskovalci 
se bodo lahko preizkusili na zanimivih kulinaričnih 
delavnicah. Za nepozabno izkušnjo ter lažjo pot do 
Radovljice  je poskrbel tudi  muzejski vlak pod vodstvom 
Slovenskih železnic, na katerem so za animacijo poskrbeli 
Anton Tomaž Linhart, Županova Micka in Gorenjkina 
punčka.    
                                                                                                                  "Cooking Show" z znanimi slovenskimi chefi 

                                                                                                                            Foto: Turizem Radovljica 
                                                                                                                                    

Na festivalu  je tako kot vsako leto  tudi letos bila rdeča nit  degustacija, kjer je  izobilje čokoladnih 
slaščic predstavljalo okoli 50 čokoladnic, domačih in tujih slaščičarjev, ki so tudi  letos pripravili  
degustacije več kot 100 različnih izdelkov. Med njimi različne vrste čokolad in pralin, trufle, 
piškote, čokoladne minjone, pite, rogljičke, različne vrste sadja v čokoladi, likerje in čokoladno 
vino. Obiskovalci so se lahko sladkali kar na desetih lokacijah, kjer je okušanje izdelkov potekalo z 
degustacijskimi kupončki, ki so jih nato obiskovalci 
zamenjali za degustacijo želenega izdelka, prav tako je 
bilo možno izdelke kupiti. Organizatorji so ob trgu 
največje čokolade na svetu pripravili še čokoladni park, 
čokoladni živžav, tovarno čokolade, čokoladni trg, trg 
čokoladnih sladic, Gorenjka pa je poskrbela za pravljično 
hišico iz 200 kilogramov čokolade.   
                                                                                                                        Radovljica »raj za čokoholike« 
                                                                                                                                                                                   Foto: Anita Ž.Hitrec, Ana Biško 

                             
Vsekakor je bil vrhunec letošnjega festivala ogled  največje 
čokolade na svetu, ki je Slovenijo obogatila za nov Guinnessov 
rekord. Čokolada velikanka je bila dolga kar 14 metrov in široka 
10 ter sestavljena iz 28 tisoč koščkov, ki jih je predhodno več kot 
300 ur pripravljalo pet slaščičarjev Čokoladnice Cukrček. Zavzela 
je 140 kvadratnih metrov površine, zanjo pa so porabili 
poldrugo tono čokolade (1450 kilogramov).                                      Čokolada velikanka Foto: Anita Ž. Hitrec, Ana Biško 

Žan Zver 
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PREDSTAVITEV PROJEKTA ŠTUDENTOV 2. LETNIKA 

V petek, 8. aprila 2016,  je na šoli potekala 
predstavitev projekta Kava z dodatki. Projekt 
so pripravili študenti 2. letnika študijske smeri 
živilstvo in prehrana v okviru predmeta 
trženje v živilstvu in prehrani, njihova 
mentorica je bila Manja Tement. Predstavitve 
so se udeležili direktor Izobraževalnega 
centra Piramida Davorin Urih, ravnateljica 
Višje strokovne šole Blanka Vombergar ter 
drugi profesorji.   

Namen projekta je bil raziskati navade pitja 
kave in možnosti, kako vplivati na povečano 
povpraševanje kave z dodajanjem raznih 
okusov, kakor so cimet, ingver ter med. Cilj 
projekta  pa je bil doseči sistem učinkovitega 
trženja, ki bo pritegnil nove potrošnike v 
smislu sprememb navad kupcev, da bi tudi 
nepivci kave na račun dodajanja okusov 
postali pivci kave in da bi s tem posredno 
povečali tudi povpraševanje po drugih 
slaščičarskih izdelkih.  

V okviru projekta so predstavili tudi 
zgodovino kave, kaj je pravzaprav v skodelici 
kave, navade pitja kave, zakaj pijemo kavo ter 
pomen kave danes.  

Po legendi, ki jo je prvi zapisal Faustus 
Banesius Naironus, naj bi bilo odkritje 
poživilnih učinkov kave slučajno. Nek pastir, 
ki je pasel kamele ali po drugih virih koze, naj 
bi se v kraljestvu Jemen potožil tamkajšnjim 
menihom, da njegove črede večkrat 
prebedijo noč, hkrati pa tudi čudno 
poskakujejo in poplesujejo. Menihi so bili 
prepričani, da je čudno obnašanje povezano z 
nečim, kar so živali pojedle, zato so neke noči 
odšli s pastirjem za čredo. Tam so našli neko 
grmičje z rdečimi plodovi, ki so jih jedle živali. 

Eden od menihov je plodove prevrel in pil 
prekuhano pijačo. Ugotovil je, da ga je 
tekočina obdržala budnega vso noč. 

 
Zgodovina kave (vir: http://jazkuham.si/zgodovina-kave-clanek-563) 

Danes kava ni več samo kava. Nekateri so 
pivci črne kave, drugi prisegajo na kapučino, 
spet tretji pijejo le espresso itd. Kolikor ljudi, 
toliko okusov, pravijo. Večina ljudi uživa 
kofein popolnoma napačno, in sicer tako, da 
spije skodelico ali dve zjutraj. To je 
pravzaprav zadnje, kar potrebujemo, saj je 
zjutraj raven adenozina najnižja. Bolje je 
začeti piti kavo sredi dneva in jo odmerjati 
skozi popoldan, če je vaš cilj ubraniti se 
zaspanosti. Študenti so predstavili še 
raziskavo oziroma rezultate ankete, ki je 
potekla  med obiskovalci šolske slaščičarne. 
Raziskavo so delali gleda na spol, starost, kje 
in kakšna kava se najpogosteje pije, ali ima 
kava pozitivne učinke na zdravje ter 
najpogostejši kavni napitki. Na koncu 
projekta je bila na voljo tudi degustacija 
peciva ter  kave,  na voljo je bila kava z 
okusom medu, ingverja in cimet.  

Rok Grnjak
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EKSKURZIJA ŠTUDENTOV V SIRARNO BLED 

V ponedeljek,  26. 10. 2015, so se študenti 2. 
letnika Višje strokovne šole programa 
živilstvo in prehrana odpravili na ekskurzijo v 
Bohinjsko sirarno. Ekskurzija je potekala v 
okviru predmeta tehnologija mleka, z njimi se 
je ekskurzije udeležila tud predavateljica Silva 
Hostnik.  

Bohinjska sirarna, d. o. o., je družba, ki je bila 
ustanovljena z namenom nadaljevanja 
tradicije izdelovanja bohinjskega sira v sirarni 
v Srednji vasi v Bohinju. Sirarna je bila 
zgrajena že leta 1958. V času svojega 
delovanja je zamenjala več lastnikov. V lasti 
Bohinjske sirarne, d. o. o., je od leta 2008. 
Večinski delež družbe je v lasti domačinov, 
Bohinjcev. Direktor Bohinjske sirarne je 
domačin Primož Cvetek.  

Sirarna odkupuje izključno mleko bohinjskih 
kmetov. Količine mleka s tega območja so 
omejene, s tem pa je omejena tudi količina 
izdelanega bohinjskega sira. 

Bohinjski sir izdelujejo sirarski mojstri s 
tradicionalnim znanjem, ki se prenaša iz 
generacije v generacijo. Sirarna ima trenutno 
štiri zaposlene. Vodilni sirar Milan Taler je 
doma iz sirarske družine pod Studorom. 
Tradicionalne izdelave sira se je priučil ob 
svojem očetu, ki je siril na planini Dedno polje 
ter v sirarni v Stari Fužini. 

Bohinjski sir je posebna vrsta ementalskega 
sira. Značilen hleb je težak od 45 kg do 55 kg, 
v premeru meri okrog 60 cm, visok je od 8 cm 
do 15 cm.  Hleb je rahlo izbočen, njegova 
skorja je čvrsta, gladka in suha ter 

zlatorumene barve. V notranjosti rumene 
nesvetleče barve, z gladkimi okroglimi 
luknjami  premera od 5 mm do 15 mm. 
Luknje so srednje do precej goste in 
enakomerno porazdeljene v hlebu.  Okus in 
vonj sira sta prijetna ter spominjata na orehe. 
Od leta 1999 naprej je bohinjski sir zaščitena 
blagovna znamka. 

Na ekskurziji je bilo študentom  
predstavljeno, kako se sir izdeluje in skladišči. 
Na koncu je sledila še degustacija znanega 
bohinjskega sira. 

 

 

Zaščitni znak bohinjskega sira 
(vir:            http://www.sir.si/zascitni_znak.ht

ml) 

 

 

 

                                          Rok Grnjak 
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PREDSTAVLJAMO DIPLOMANTA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
DEJANA FLUHERJA 

 

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

Moje ime je Dejan Fluher. Sem bivši dijak 
in študent ICP, vendar se je v času mojega 
šolanja šola malo drugače imenovala 
(Živilska šola Maribor – Višja strokovna 
šola). 

Zakaj ste se odločili za študij živilstva in 
prehrane? 

Za ta študij sem se odločil, ker me veseli 
delo s hrano in stvari, povezane z njo. 

Kako bi opisali študij, kakšno je vzdušje, 
kaj prinaša, kakšen je odnos profesorjev 
do študentov? 

Vzdušje je »študentsko«; to pomeni, da je 
tako čas za zabavo kot čas za resno delo.  
Med tema  pojmoma si je potrebno 
postaviti meje, saj se le z resnim delom 
kasneje lahko doseže želene in dobre 
rezultate. 

Odnos profesorjev do študentov je po 
moje povsem korekten – zahteva se 
določena mera znanja, obenem so pa 
vedno pripravljeni pomagati. 

Ali menite, da je študij živilstva in 
prehrane naložba v pravo smer, ali bi ga 
priporočili drugim? Če bi ga, zakaj? 

Mislim, da je ta študij prava smer, saj je v 
Sloveniji še vedno veliko podjetij, ki se 
ukvarjajo z živili in s hrano.    To so 
podjetja, ki se ukvarjajo  s proizvodnjo, z 

distribucijo,  s trženjem ali pa vsem 
naštetim in dober kader  (ustrezna 
izobrazba) je vedno iskan. 

Kakšna je bila vaša vizija v času študija, 
zaposlitev, pot naprej? 

Vedno sem si želel, da bi imel svoje  
podjetje, vendar je bil začetni kapital 
prevelika ovira, zato sem moral začeti 
razmišljati v drugo smer – iskati podjetja, 
kjer bi se lahko po študiju zaposlil.   

Ali ste opravljali študentsko delo, kako je 
kombinirati študij z delom? 

Seveda. Brez študentskega dela ni šlo. Ob 
močni in trdni volji se da delo in študij 
skombinirati, pa se še vedno najde čas za  
sprostitev. Človek si pač  mora narediti 
urnik  vseh dejavnosti  in se tega držati. 

Kakšen naslov je imela vaša diplomska 
naloga, ali lahko poveste kaj več o njej? 

Moja diplomska naloga je imela naslov: 
Zagotavljanje varnega strojnega 
pomivanja posode. Mentorica je bila gospa 
Majda Herlič. Diplomsko nalogo sem 
izvajal s pomočjo podjetja Winterhalter iz 
Grosuplja, ki se ukvarja s profesionalnimi 
pomivalnimi stroji in s pomočjo 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, 
okolje in hrano iz Maribora. Glavni cilj 
diplomske naloge je bil dokazati, da stroj  
posodo pomije varno, v smislu, da po 
pomivanju število preživelih 
mikroorganizmov ne presega mejnih 
vrednosti. 
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Kakšna je vaša trenutna zaposlitev?  

Že dvanajsto leto sem zaposlen v podjetju 
Ledo, d. o. o. Z delom sem  pričel kot 
študent. Sčasoma so me zaposlili.  Z leti so 
sledila tudi napredovanja. Tako sem delal 
kot študent, kasneje kot voznik - 
prodajalec, potem kot komercialist, za tem 
vodja nabave, trenutno pa že šesto leto 
delam kot vodja logistike. Kot vodja 
logistike sem odgovoren za: 

-  30 zaposlenih,  
-  kakovost blaga in njegovo 

skladnost s slovensko ter evropsko 
zakonodajo (od sprejema do 
dostave  kupcem), 

-  sistem HACCP.   

 

Če bi hoteli študentom dati, prenesti 
nasvet, kako naj študirajo, kaj naj 
počnejo v času študija, da bodo v 
trenutku ob koncu študija in ob prehodu 
na trg dela bolj samozavestni in 
prepričano o svojem znanju, bolj varni in 
uspešnejši, kaj bi izpostavili? 

Nikoli ne obupati! Kot pravi pregovor: » 
Kjer je volja, je tudi pot«. Sam verjamem, 
ampak potrebnega je veliko dela in mnogo 
truda.  Pri vsem tem pa je treba upoštevati 
dejstvo, da se s  človečnostjo da narediti 
veliko več, kot pa z  nadutostjo in pa 
velikim egom. 

 

Žan Zver 
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KRONOLOŠKI PREGLED DOGAJANJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/16 

 

19.  10. 2015 - Predavanje s področja prehrane, ob svetovnem dnevu hrane 

13. in 14. 10. 2015 - Udeležba na mednarodni konferenci Interslast v Tuheljskih toplicah (Hrvaška) 

13. in 15. 10. 2015 - Sodelovanje na sejmu visokega šolstva v Zagrebu in na Reki 

15. – 19. 10. 2015  - Aktivnosti ob svetovnem dnevu hrane 

30.  10.  2015 - Študentske volitve 

6.  11.  2015 - Martinovanje, Ormož - študenti 2. letnika 

1. – 30. 11. 2015 - Kultura pitja piva – študenti 2. letnika, obisk živilskih industrij in sejmov ter 
sodelovanje na sejmu Narava zdravje v Ljubljani (skupaj s ČZD) 

12. – 15. 12. 2015 - Mednarodne aktivnosti Erazmus  

15.  12.  2015  - Predstavitev projekta pri EMP – študenti 1. letnika 

1. – 31.  1.  2016 - Obisk živilskih industrij in sejmov v okviru seminarskih vaj – študenti 2. letnika 

1. – 31.  1.  2016 – Predstavitev VSŠ na srednjih šolah 

12. in 13.  2.  2016 - Informativni dan 

15.  3.  2016 - Ogled gledališke predstave v okviru PSV- študenti 1. letnika 

25.  4.  2016 - Ekskurzija študentov 1. letnika, ogled čistilne naprave Radgona, polnilnice vode 
Boračeva in ogled vinske kleti Steyer 

9.  5.  2016 - Izid študentskega glasila ŠTUŽI 

11.  5.  2016 - 13. Simpozij mlinarstva in pekarstva Portorož 

22.  6.  2016 - Podelitev diplom 
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RAZVEDRILO 
 
 
 
 

   
Foto:http://www.wallstreetenglish.in.th/index.php/english-fit/english-fit-for-students/?lang=en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                 Foto: http://pics.clipartpng.com/Yellow_Bus_PNG_Clipart-1080.png 

 

 
IZPIT 

 
“Videti ste zelo živčni” reče profesor 
študentki na izpitu. “Vas je strah mojih 
vprašanj?” 
“Ne, strah me je mojih odgovorov.” 
 

AVTOBUS 
Čakata blondinki na avtobus. Prva vpraša 
drugo: “Na kateri avtobus čakaš ?” 
“Na 1.,” pravi druga, “na katerega pa ti ?” 
“Na 3.,” odvrne prva. Nato se pripelje 
avtobus št.13. 
“SUPER,” vzklikneta blondinki, “zdaj pa lahko 
greva skupaj !” 
 

Vir: http://www.naj-vici.com/?cat=7&paged=5 
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SUDOKO 

 
 
 

 
 
 

Vir: https://www.google.si/search?q=student&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi-n-
m39NTMAhXIF5oKHfs9BEoQ_AUIBygB&biw=1517&bih=741&dpr=0.9#tbm=isch&q=SUDOKO&imgrc=_ 



 

31 
 

študentsko glasilo Štuži      2016 

LABIRINT 
 
 
 

 
 

Vir: http://www.piki.si/labirinti/labirint_122_hruska.JPG  
 

 
 
 
 



 


