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PISMA 3

USTANOVITVENI 
DOKUMENTI

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US. 8/96, 18/98, 

36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) 
in 6. člena Zakona o vladi republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – UPB, 109/08 in 
38/10 – ZUKN) je vlada republike Slovenije dne 
27. julija 2010 sprejela SKLEP o ustanovitvi javnega 
vzgojnoizobraževalnega zavoda »Izobraževalni 
center Piramida Maribor«.

Ustanovitelj javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda »Izobraževalni center Piramida Maribor« 
je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice 
uresničuje Vlada Republike Slovenije.

Izobraževalni center Piramida Maribor (v nadalje-
vanju zavod) je pravni naslednik zavoda z imenom 
»Živilska šola Maribor z dne 17. junija 1999 in s 
Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda »Živilska šola Maribor« z dne 20. aprila 
2000, s katerim je bila ustanovljena višja strokovna 
šola in zavod preimenovan v dosedanje ime. Na 
podlagi sklepa z dne 8. 7. 2008 je bilo spremenjeno 
ime zavoda, sestava sveta ter druge odločbe v usta-
novitvenem aktu pa usklajene s takrat veljavno 
zakonodajo. S sklepom z dne 27. julija 2010 se v 
okviru šole oblikuje organizacijska enota Medpod-
jetniški izobraževalni center - MIC, sestava sveta 
pa se uskladi zakonom.

Zavod ima 3 organizacijske enote:
1. Srednjo šolo za prehrano in živilstvo
2. Višjo strokovnošolo
3. Medpodjetniški izobraževalnicenter.

Zavod opravlja javno službo na naslednjih 
področjih:
• Srednješolsko poklicno in strokovno 

izobraževanje
• Višje šolsko izobraževanje
• Dejavnost knjižnic

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Višja strokovna šola je vpisana v razvid izvajalcev 
javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja 
za program za pridobitev višje strokovne izobrazbe 
ŽIVILSTVO pod št. 608-01- 0028/2000 dne 29. 
11. 2000. Minister za šolstvo in šport je v 3. točki 
sklepa o razmestitvi programov za pridobitev višje 
strokovne izobrazbe št. 6035-264/2006 z dne 18. 
1. 2007 določil, da se od št. leta 2007/08 izteka-
joči VIŠ program Živilstvo nadomesti s preno-
vljenim Živilstvo in prehrana.

Februarja 2009 smo MŠŠ zaprosili za dopol-
nitev vpisa v razvid in sicer za vpis prenovlje-
nega programa Živilstvo in prehrana. Zaprosili 
smo tudi za vpis v razvid za 100 vpisnih mest za 
1. letnik redni študij. Odločbo št. 6033-23/2008/3 
(1103) o izpolnjevanju pogojev smo prejeli  
19. 10. 2009.
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PISMA 5

Ob jubilejih se nam običajno za trenutek 
upočasni korak, da pogledamo nazaj, 

strnemo vtise in spoznanja o minulem obdobju 
ter odgovorno in smelo začrtamo nove cilje in 
poti za njihovo dosego.

Višja strokovna šola IC Piramida Maribor lahko 
s ponosom pogleda nazaj. Za njo je veliko opra-
vljenega dela. Tudi pionirskega. Kot prva je začela 
izvajati študijski program Živilstvo in prehrana. 
Izložbene vitrine šole hranijo veliko diplom, plaket 
in priznanj, ki pričajo o uspehih predavateljev in 
študentov; uspehih, doseženih doma in v tujini. 
Skratka, dvajset let te šole je njenih dvajset ustvar-
jalnih let. Ob svojem jubileju odpira svoja vrata 
kot pomemben in prepoznaven subjekt sloven-
skega višjega strokovnega izobraževanja. Izobra-
ževanja, ki se, med drugim, zaradi velikega obsega 
praktičnega izobraževanja pri delodajalcih in apli-
kativne usmerjenosti programov, lahko pohvali 
z razmeroma visoko prehodnostjo diplomantov 
na trg dela.

Kot rečeno, šola je v vseh teh letih opravila veliko 
kreativnega dela ter ob tem dosegla tudi zavidanja 
vredne uspehe in priznanja. Svojo prepoznavnost, 
najprej v Sloveniji, kasneje v tujini, pa je zgradila 
na raziskovanju ajde in prosa. Dveh že skoraj poza-
bljenih poljščinah z visoko prehransko vredno-
stjo. Ob izvajanju študijskega procesa predava-
telji in študenti skupaj odkrivajo meje uporabne 
vrednosti omenjenih poljščin ter razvijajo sodobne 
tehnološke postopke njune pridelave in predelave. 
Pomena doma pridelane hrane ter zdrave prehrane 

se vsakdan bolj zavedamo, zato verjamem, da bo 
prav na tem področju, morda z novimi poljšči-
nami, šola znala graditi svojo prihodnost.

Če k temu prištejemo še skrb in prizadevanja 
celotnega kolektiva šole ter njenega vodstva za 
prilagajanje novim spoznanjem in zahtevam 
različnih strok, zavezanost dvigovanju kakovosti 
na vseh področjih dela, mednarodno sodelo-
vanje in izmenjavo dobrih praks ter pridobljene 
izkušnje, je vse skupaj trdna osnova za naslednjih 
dvajset ustvarjalnih in uspešnih let. Osnova, ki 
naj služi kot vzpodbuda in navdih pri kreiranju 
novih poti ter iskanju odgovorov na izzive, ki jih 
bo prinesla prihodnost.

Iskrene čestitke ob jubileju študentom, vsem zapo-
slenim in vodstvu Višje strokovne šole Izobraže-
valnega centra Piramida Maribor. Zahvala vsem in 
vsakomur za njegov osebni prispevek k rasti šole.

20 USTVARJALNIH 
LET

Elvira Šušmelj, generalna direktorica,
Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobra-
ževanje odraslih, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport
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PISMA 7

Spoštovani diplomanti, 
cenjeni predavatelji, dragi 
prijatelji,

zdi se kot včeraj, ko smo skupaj postavljali in 
razvijali višješolske študijske programe, tudi 
program »Živilstvo in prehrana«, danes cenjen 
in za Maribor izredno pomemben izobraže-
valni program. V tem razvojno pomembnem 
obdobju, ko smo skupaj premagali vse ovire 
in postavili standard medsebojnega in institu-
cionalnega sodelovanja, smo kot ekipa postali 
tudi osebni prijatelji. Težko verjamem, da je 
minilo že toliko let, a čas teče vse prehitro in 
danes smo vsi skupaj lahko ponosni, da je Višja 
strokovna šola Izobraževalnega centra Piramida 
Maribor pod vodstvom ravnateljice, dr. Blanke 
Vombergar, postala zgled marsikateri podobni 
inštituciji. V zadnjih 20 letih je šola izobraževala 
kvalitetne kadre, ki so v marsikaterem podjetju 
cenjeni sodelavci in nosilci proizvodnje. Da je 
tako sem osebno spoznal v zadnjih letih ob pode-
litvah diplom, kjer sem z veseljem spremljal 
ponos somentorjev pri diplomah iz gospodar-
skega okolja, kjer so diplomanti skupaj s podjetji 
reševali konkretne proizvodne izzive.

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano želimo v tem mandatu posebno skrb 
nameniti področju prehrane. V ta namen smo 
v tem mandatu ustanovili direktorat za hrano in 
ribištvo, v katerem smo skoncentrirali dosedanje 

aktivnosti s tega področja in mu dodali tudi nove 
razvojne naloge. Zavedamo se, da je pomembno 
krepiti in graditi celotno verigo preskrbe s hrano, 
torej tudi živilsko predelovalni sektor. Intenzi-
virali bomo promocijske aktivnosti, posodo-
bili sistem oskrbe s prehranskimi izdelki javnih 
prehranskih obratov, spodbujali sodelovanje, 
krepili verige vrednosti idr. z namenom krepitve 
razvojnih priložnosti slovenske pridelave in 
predelave in s tem ohranjenosti podeželja. Tudi v 
naslednjem programskem obdobju bo pomembna 
skrb naših ukrepov varovanje okolja in trajno-
stna raba naravnih virov, zato smo prepričani, 
da le skupaj z vsemi panogami lahko dosežemo 
zastavljene cilje.

Stari rek, da na mladih svet stoji smo na ministr-
stvu vzeli zares, zato spodbujamo mlade prevze-
mnike kmetij, želimo si namreč učinkovitega 
prenosa znanja, medgeneracijsko sodelovanje, 
več digitalizacije tudi na podeželju. Zavedamo 
se pomena varne hrane, zato smo prehrani in 
gastronimiji namenili še večjo pozornost, kar 
se izkazuje tudi v novo ustanovljenem, samo-
stojnem direktoratu za prehrano. Prihodnost 
vidimo v modernizaciji, zelenem, naravi in 
ljudem prijaznem kmetijstvu. In tudi na mini-
strstvu delamo v to smer, pripravljamo ukrepe, ki 
gredo na roko podeželju, kmetovalcem, živilcem 
- vam, ki poskrbite, da na naše krožnike pride 
zdrava in kakovostna hrana. 

Vesel sem, da je vaša panoga vedno bolj cenjena. 
Da kmetijstvo, živilstvo in skrb za varno prehrano 

Z VESELJEM 
SPREMLJAM PONOS 

SOMENTORJEV 
PRI DIPLOMAH IZ 
GOSPODARSKEGA 

OKOLJA

Pismo z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano
Dr. Jože Podgoršek,
državni sekretar, 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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pridobivajo na veljavi. Kaže, da smo uspešno 
zorali ledino, saj je žetev odlična. 

Višja šola namreč dosega izvrstne rezultate, 
ustvarja perspektivne kadre, ki so hitro zaposljivi, 
kar kaže na kakovost in aplikativnost programov 
ter dobre, požrtvovalne učitelje. Še posebej pa me 
veseli dobra vpetost v lokalno okolje ter sode-
lovanje z okoliškimi kmetovalci, prehrambeno 
industrijo in širšo regijo. 

Pri nadaljnjem delu vam želim uspešno delo 
še naprej, delovnega elana, kreativnosti ter 
mladostne želje po razvoju novih idej. 

Iskrene čestitke ob vašem jubileju, se beremo 
čez novih, uspešnih dvajset let. Ponosen sem, 
da sem bil v delu vaše zgodovine lahko del vaše 
zgodbe o uspehu. 

Srečno! 



PISMA 9

Moje delovanja na višješolskem področju sega 
na sam začetek, in sicer v leto 1995, ko je 

sprememba takratne zakonodaje omogočala usta-
navljanje novih višjih strokovnih šol. Tako sem imel 
tudi priložnost spremljati nastajanje in delovanje 
nove višje strokovne šole, ki je nastala v okviru 
Živilske šole Maribor.

Zasnova višješolskih študijskih programov izhaja 
iz povezovanja zahtev razvoja stroke in zahtev dela. 
Programi izhajajo iz modernih didaktičnih teorij, 
ki priporočajo prepletanje učno-ciljnega in učno-
-vsebinskega načrtovanja ter zagotavljajo optimalno 
povezavo strokovno-teoretičnega in praktičnega 
znanja. Ti programi omogočajo uporabo teoretič-
nega znanja in znanstvenih metod pri reševanju 
problemov operativnega praktičnega dela pri 
vodenju in organizaciji delovnih procesov. Povezava 
teorije in prakse teži k uveljavitvi modernega 
izobraževalnega koncepta, ki pridobivanje znanja, 
razvoj sposobnosti in poklicne identitete povezu-
jejo z reševanjem praktičnih problemov na študiju. 
Študijski programi so torej morali ponuditi apli-
kativna znanja, ki naj jih predavajo predavatelji s 
praktičnimi izkušnjami in študenti morajo že v 
času študija spoznati realno delovno okolje.

Seveda je bilo na začetku kar nekaj dvomov, kako 
bomo višje strokovne šole izven univerz uspešno 
nadomestile dotedanje višje šole. Še posebej 
pa je bila skeptičnost glede kvalitete študijskih 
programov, ki so močno strokovno naravnani in 
njihovo izvajanje vpeto v gospodarstvo preko prak-
tičnega izobraževanja študentov, izdelave projektnih 

in diplomskih nalog. Študenti, še posebej pa diplo-
manti, so potrdili naša pričakovanja in uspeli smo 
dokazati, da je nov način partnerskega sodelo-
vanja v izobraževalnem procesu ne samo primer-
ljiv z evropskim sistemom, ampak tudi edinole 
primeren na področju poklicnega in strokov-
nega izobraževanja. Verjamem, da smo zgradili 
trdne in kvalitetne temelje višješolskim študijskim 
programom, ki so zagotavljali kvalitetno izobra-
ževanje vsem dosedanjim in prihodnjim genera-
cijam študentov višjega šolstva.

Preko Skupnosti VSŠ smo postali del evropskega 
visokošolskega sistema, in sicer kot kratki cikel 
visokošolsko izobraževanje. Preko naših meja 
smo višješolci ponesli glas o visoki kakovosti 
izobraževanja in kar je še bolj pomembno, tudi o 
uporabnem in zaposljivem kadru, ki ga dajejo naše 
višje strokovne šole. Nekatere evropske države so 
na podlagi poznavanja našega višješolskega sistema 
tudi ustanovile višje strokovne šole. Prihajajo pa še 
vedno novi izzivi, saj resnično ne moremo vedeti 
kaj nam prinaša prihodnost. Zagotovo pa vemo, da 
se delovna okolja in tehnologije zelo hitro in inten-
zivno spreminjajo. To kar počnemo danes, v priho-
dnosti mogoče ne bomo več oz. bodo prihodnje 
generacije počele drugače.

Višja strokovna šola IC Piramida je pod vodstvom 
ravnateljice dr. Blanke Vombergar v svojem 20 
letnem delovanju veliko prispevala k spreminjanju 
in razvoju višjega šolstva, okolja, iz katerega izhaja 
in v katerem deluje, kot tudi področja živilstva 
in prehrane.

IMEL SEM 
PRILOŽNOST 
SPREMLJATI 

NASTAJANJE IN 
DELOVANJE VIŠJE 
STROKOVNE ŠOLE

Alojz Razpet,
predsednik Skupnosti Višjih strokovnih šol 
Slovenije
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PISMA 11

Izobraževalni center Piramida Maribor sesta-
vljajo tri enote, najstarejša je Srednja šola za 

prehrano in živilstvo, katere šestdesetletnico smo 
praznovali leta 2017. Pred dvajsetimi leti, 1999, 
je bila ustanovljena Višja strokovna šola, s katero 
smo zaokrožili ponudbo v terciarnem izobraže-
vanju. Šola je postala nepogrešljivi del v izobra-
ževanju na področju živilstva. Najmlajša enota na 
zavodu je Medpodjetniški izobraževalni center, 
ki bo desetletnico delovanja obeležil leta 2020.

Višja strokovna šola je s svojim dvajsetletnim 
izobraževanjem postala most med srednješol-
skim in visokošolskim izobraževanjem. Ustano-
vljena je bila iz dejanskih kadrovskih potreb živil-
skega gospodarstva. Študentje s študijskimi obve-
znostmi nadgrajujejo znanje, v veliki meri pa so 
povezani z delom, novostmi in problemi, ki so 
povezani z živilsko predelovalno industrijo. Šola 
je v dvajsetih letih delovanja sodelovala s preko 
dvesto manjšimi in večjimi živilskimi obrati in 
na ta način močno povezala prakso in izobraže-
vanje, kar je tudi osnovni namen poslanstva Višje 
strokovne šole.

Na prepoznavnost Višje strokovne šole je z 
napredno in raziskovalno miselnostjo vplivala 
ravnateljica dr. Blanka Vombergar, ki je s predava-
teljskim zborom šolo vodila od ustanovitve. Njena 
ljubezen do ajde je privedla do izdaje knjige in do 
izdelkov iz ajde in s tem vplivala na prav posebno 
prepoznavnost Višje strokovnešole.

Spoštovana dr. Blanka Vombergar ravnateljica 
Višje strokovne šole, hvala ti za tvoj trud in 
pozitivno sodelovalno delo.

Prav tako se zahvaljujem predavateljskemu zboru 
za delo, trud in energijo, ki jo delijo s študenti.

Zahvala velja tudi našim zunanjim partnerjem, 
ki so s svojimi idejami, znanji in predlogi vplivali 
na razvoj Višje strokovne šole.

Hvala vsem in vse dobro Višji strokovni šoli v 
bodoče.

DVAJSET LET 
VIŠJE STROKOVNE 

ŠOLE NA 
IZOBRAŽEVALNEM 
CENTRU PIRAMIDA 

MARIBOR

Davorin Urih, prof. 
Direktor Izobraževalnega centra Piramida Maribor
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PISMA 13

Na Srednjo živilsko šolo sem prišla leta 1995. K 
sodelovanju me je povabil takratni ravnatelj, 

g. Srečko Hecl. Pred tem sem bila 12 let zaposlena 
v Tovarni mesnih izdelkov Košaki v Mariboru kot 
vodja laboratorija kontrole kakovosti in razvoja ter 
proti koncu službovanja tudi kot pomočnica direk-
torja marketinga. V času službovanja v TMI Košakih 
sem naredila specializacijo iz mikrobiologije na 
Tehnološki fakulteti v Novem Sadu.

Na šoli sem bila že v času službovanja v Košakih 
pogodbena zunanja sodelavka, učiteljica tehnolo-
gije mesa. Še pred Košaki sem svojo prvo službo 
dobila na Biotehniški fakulteti, na Oddelku za agro-
nomijo kot stažistka raziskovalka. Tam sem bila 5 
let in magistrirala iz genetike kmetijskih rastlin.

Vsaka služba prinaša veliko novih znanj, predvsem 
pa izzivov. Zaradi izkušenj s tremi izjemno različ-
nimi načini vodenja svojih šefov v treh službah, 
lahko rečem, da sem bila leta 1999, ko sem skupaj s 
sodelavci s šole in kolegi iz podjetij soustvarjala višje-
šolski program Živilstvo in se ukvarjala z admini-
strativnimi predpisi za ustanavljanje višje strokovne 
šole, pripravljena prevzeti mesto prve ravnateljice 
na novo ustanovljene enote takratne Živilske šole 
Maribor, to je Višje strokovne šole.

Če primerjam prvih 10 let in drugih 10 let, sta bili 
desetletji med seboj zelo različni. Obe pa zelo aktivni 
in intenzivni. Drugo desetletje še bolj kot prvo. Vsako 
leto je bilo več dogodkov, predstavitev, projektov, 
novih zadolžitev, srečanj, tekmovanj, strokovnih 
posvetov, kjer je sodelovala višja šola ali pa jaz kot 

njena predstavnica. Program Živilstvo se je prenovil 
v skladu z bolonjskimi izhodišči in razširil v program 
Živilstvo in prehrana. V prenovi smo sodelovali vsi 
predavatelji šole.

Če bi izluščila le deset utrinkov zadnjih desetih let, 
ki mi pridejo najprej na misel, bi omenila naslednje:
• Ponosna sem na predavatelje višje šole in 

njihovo delo - najprej na strokovnost in zvestobo 
zunanjih predavateljev iz podjetij, ki jih poznam 
vso svojo poklicno pot in tudi notranjih preda-
vateljev s šole, s katerimi sem zelo dobro sode-
lovala in sem jih imela zelo rada. V vsakem sem 
iskala tisto, kar mu leži, in se veselila njihovih 
uspehov. Pozabili smo na spodrsljaje in naše 
šibke točke.

• V veselje mi je bilo sodelovati s študenti, ki so 
mnogokrat prihajali k meni polni idej, zelo 
spoštljivi, topli, z mnogimi svojimi zgodbami 
iz ozadja. Velikokrat z nepredstavljivo težkim 
življenjem, a odgovorni in hvaležni. Skupaj 
smo »orali, sejali in na koncu želi«, sem včasih 
povedala na podelitvi diplom. Teh uspehov sem 
se s študenti in velikokrat tudi njihovimi starši, 
partnerji in otroki neizmerno veselila.

• Mednarodno sodelovanje šole me navdušuje 
in ljudje, ki so bili najprej le predstavniki šol iz 
tujine, me danes bogatijo kot dolgoletni prijatelji. 
Uživam tudi v sodelovanju s sedanjo medna-
rodno koordinatorko Polonco Leskovar Mesarič. 
Omeniti moram tudi cenjene obiske iz tujine, ki 
so me izpolnjevali, ker so našo šolo tuji strokov-
njaki prepoznali po raziskavah ajde in tatarske 

Z VESELJEM 
IN PONOSOM 

SEM ŠOLO 
PREDSTAVLJALA 
V DOMAČEM IN 

MEDNARODNEM 
OKOLJU

Dr. Blanka Vombergar
Ravnateljica Višje strokovne šole
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ajde (z Japonske, Indije, J Koreje, Italije, Luksem-
burga, Poljske in Švedske) in nas včasih cenili 
bolj kot doma. 

• V ponos mi je tudi sodelovanje z našimi diplo-
manti, ki so zaposleni po vseh vejah živilske 
industrije in so tudi zelo odgovorni organi-
zatorji prehrane v šolah in vrtcih. Že večkrat 
sem vzdrhtela ob poslušanju njihovih kariernih 
zgodb, ki jih ob srečanjih diplomantov in 
študentov vsako leto sami pripovedujejo našim 
študentom. Na svoji poklicni poti se kalijo, doži-
vljajo vzpone in padce, dobivajo odgovorne 
naloge v podjetjih, postajajo uspešni. In kar 
me neizmerno veseli je, da so tudi ponosni na 
svojo šolo, kjer so diplomirali. 

• Zahvala za odlično sodelovanje šole tako z 
Biotehniško fakulteto in kasneje še Inštitutom 
za nutricionistiko gre mojemu prvemu šefu na 
fakulteti akad. prof. dr. Ivanu Kreftu. S skupino 
strokovnjakov s šole in njegovo neusahljivo 
energijo in nesebično podporo smo soustvarili 
več odličnih projektov. Ob sodelovanju založbe 
Kmečki glas smo izdali 4 knjige (o ajdi, ječmenu 
in prosu), letos bo še peta knjiga o ovsu. Skupaj 
smo organizirali 12. mednarodni simpozij o 
ajdi v Laškem, na katerem smo imeli preko 200 
udeležencev ne samo iz Evrope, temveč zelo 
veliko tudi iz Azije. Pripravili smo več kole-
darjev v sodelovanju z Društvom živilskih in 
prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije 
Maribor. Skupaj smo predstavljali izdelke iz ajde 
v Luksemburgu, Južni Koreji, na Japonskem, v 
Rusiji in v Italiji. Upam, da so spomini lepi tudi 

za moje sodelavce Marijo Horvat, Stanka Voriha, 
Natašo Pem, Lidijo Tašner, Silvo Hostnik, Silvo 
Golob, Sašo Berlič in Midhata Mulaosmanovića. 

• Izziv je bilo pridobiti nov višješolski program 
Organizator socialne mreže. Zelo smo se 
trudili, da bi zaživel, a žal zanj ni bilo zanimanja 
študentov.

• V veselje mi je tudi sodelovanje s knjižničarko 
Vesno Grgan, ki je v zadnjih letih vlagala velik 
trud v pripravo študijskih gradiv ter zbornikov 
Živilstvo in prehrana danes in jutri in v celoti 
sledila ciljem oblikovanja diplom in citiranja 
virov, kar se večkrat izkazuje za zelo težko delo; 
uresničuje tudi stalno razstavo diplomskih del 
v pritličju šole. 

• Velik korak naprej je tudi letos že peto tekmo-
vanje v znanju in spretnostih Konzorcija bioteh-
niških šol Slovenije. Pred petimi leti je iz zgodbe 
o ajdi na mojo pobudo nastalo tudi prvo tekmo-
vanje, ki smo ga sedaj vse kmetijske in živilske 
šole v Sloveniji vzele za svojega. 

• Z veseljem in ponosom sem svojo šolo pred-
stavljala tudi strokovni javnosti, predstavnikom 
ministrstev. Rada sodelujem z ravnatelji drugih 
šol v skupnih akcijah in predvsem cenim medse-
bojno pomoč, ki smo jo kot prijazno gesto 
razvili med seboj. 

• Nenazadnje smo na višji šoli lani preživeli še 
drugo zunanjo evalvacijo, ki še zdaleč ni bila 
tako stresna kot prva pred šestimi leti. Prvič 
je vedno najtežje, pa še izkušenj nismo imeli. 
Za drugo smo izkušnje pridobivali tudi že kot 
zunanji evalvatorji NAKVIS-a. Na šoli nas je 

kar pet, ki smo evalvirali tudi že druge šole. In 
kar je pomembno, komisija NAKVIS-a je našo 
višjo šolo obakrat odlično ocenila. Prostora za 
izboljšave pa je še vedno več kot dovolj. 

Ko se ozrem nazaj v teh dvajset let, imam občutek, 
da šola ni samo moja poklicna zgodba, ampak moje 
življenje. Poleg ajde me je zasvojila. Ponosna sem 
na tega »svojega otroka«, ki pa mora dobiti nove 
vzpodbude v delu in razvoju. Višja šola je danes 
spoštovana in cenjena, je v dobri profesionalni 
kondiciji in ima ugled. Ima odlična sodelovanja s 
podjetji, ministrstvi, nevladnimi organizacijami in 
društvi, dobre materialne pogoje za delo, še veliko 
notranje energije. Na višjo šolo počasi prihajajo tudi 
mladi strokovnjaki, ki bodo lahko nadaljevali profe-
sionalni razvoj in skrbeli za njen ugled. 

Še naprej nameravam delovati v strokovnem 
okolju Društva živilskih in prehranskih delavcev 
SV Slovenije Maribor kot predsednica društva ter 
v Društvu za zdravje srca in ožilja za Maribor in 
Podravje kot vodja projekta Zdrave prehrane. Morda 
pa me, glede na nemirni in večno raziskovalni duh, 
čakajo tudi novi izzivi. Predvsem pa si želim sode-
lovanja s šolo še naprej. 
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Na Živilsko šolo v Mariboru sem prišel že 
leta 1981 kot učitelj matematike in procesne 

tehnike. Takrat je bila šola še na Vodovodni ulici 
28, v stari, za izobraževanje poklicev v živilstvu 
popolnoma neprimerni stavbi. Pa vendar smo 
delali dobro in predvsem po zaslugi tedanjega 
ravnatelja, g. Srečka Hecla se je šola preselila na 
novo lokacijo v Park mladih, v prekrasen park, 
šola sama pa je bila ena najbolje opremljenih 
šol v Sloveniji. Šola je zaživela, predvsem Višja 
strokovna šola se je začela uveljavljati, tako doma 
kot širše.

Že v letih pred to realizacijo, torej pred preseli-
tvijo v novo šolo, se je namreč pojavila misel o 
potrebi po višji šoli, o nujnosti, da omogočimo 
dijakom, ki zaključijo štiriletno izobraževanje 
na naši srednji šoli, nadaljevanje šolanja na višji 
strokovni šoli. Pa to niso bile samo ideje, pokazalo 
se je, da je spoznanje o nujnosti uvedbe višješol-
skega študija postalo prepoznavno tudi v širšem 
strokovnem in družbenem okolju. In zgodilo se 
je, Višja strokovna šola je zaživela in pod skrbnim 
strokovnim vodstvom dr. Blanke Vombergar je 
postala priznana in prepoznana tako v domačem 
okolju kot v tujini.

Prav zaradi tega sem takoj, ko sem 1. 9. 2009 postal 
ravnatelj Srednje šole za prehrano in živilstvo ter 
direktor IC Piramida Maribor, nadaljeval z izbolj-
šavami na šoli, čeprav je bilo prav to obdobje čas 
največje finančne krize, kar se je odražalo tudi na 
področju vzgoje in izobraževanja. Ni nam bilo 
lahko, kljub temu pa sem uspel pri tistih projektih, 
za katere sem si prizadeval:
• 27. 10. 2010 se je v okviru šole oblikovala tretja 

organizacijska enota – Medpodjetniški izobra-
ževalni center – MIC. Pot do realizacije je bila 
dolga in zahtevna, vendar smo uspeli.

• 10. 4. 2013 je bila slavnostna otvoritev šolske 
slaščičarne, ki je skupaj z MIC-em izjemno 
pomembna za promocijo šole.

• V času mojega mandata smo bili zelo uspešni 
pri izmenjavah dijakov, študentov in učiteljev 
v okviru mednarodnih izmenjav, predvsem v 
projektu Erasmus+.

Skratka, kot dober gospodar sem pripravil 
podlage, na katerih se je lahko uspešno razvijala 
Srednja šola za prehrano in živilstvo, pa tudi Višja 
strokovna šola je s povezovanjem z drugimi šolami, 
z izmenjavo študentov doma in v tujini in s svojo 
strokovnostjo postala ena najbolj prepoznanih 
višjih šol v Sloveniji in v tujini. Ponosen sem, 
da sem lahko tudi jaz dodal kamenček v mozaik 
uspešnosti Višje strokovne šole.

TUDI JAZ SEM 
LAHKO DODAL 

KAMENČEK 
V MOZAIK 

USPEŠNOSTI VIŠJE 
STROKOVNE ŠOLE

Mag. Midhat Mulaosmanović
predavatelj Višje strokovnešole
direktor Izobraževalnega centra Piramida Maribor 
v obdobju 2009 -2015
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Na podelitvi diplom 2013  
direktor mag. Midhat Mulaosmanović

ICP otvoritev MIC-a
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Ob obletnicah se običajno zazremo na 
prehojeno pot, iščemo dobro, ki se nam je 

zgodilo na tej poti in se spominjamo oseb, ki so 
pomembno vplivale na naše življenje in nam bile 
drage. Slabe, neprijetne stvari ostajajo samo za 
opomin, da se ne bi ponovile.
Tudi pri obletnicah zavodov, ustanov ali šol je 
zgodba podobna. Najprej se spomnimo začetka.
Bili smo skupina mladih strokovnjakov z že dolo-
čenimi strokovnimi izkušnjami in smo z velikim 
zanosom pripravljali programe, nove kataloge 
znanj. Jih podnevi usklajevali na sestankih, ponoči 
pa študirali primerne vsebine in jih vnašali v 
ustrezne module. Zelo močno smo se veselili 
odobritve višješolskega programa.
Vse se je začelo z izrednim študijem, ko so k nam 
prihajali zaposleni iz različnih podjetij in dejav-
nosti. S sabo so prinašali svež duh po proizvo-
dnji, aktualnih problemih, potrebe po aplika-
tivnih znanjih. Čutiti je bilo veliko zaupanja v 
naše programe in našo strokovnost. Sami smo 
prav s študenti izrednega študija najlažje ocenili 
pripravljene programe: količino in pogloblje-
nost vsebin, uporabnost praktičnih vaj, zadosten 
prenos znanj v prakso. Stkale pa so se tudi vezi, 
ki so nam odpirale poti do vpogleda v delovni 
proces in omogočale, da sodelujemo pri stro-
kovnem razvoju ter prav tako pri razvoju kadrov.
Kmalu za izrednim smo pridobili tudi redni študij. 
Redni študentje so prinesli s sabo mladostno 
vihravost in dali šoli nov utrip. Z njimi smo 
se morali postaviti tudi v vlogo vzgojitelja in 
mentorja, jih usmerjati in jim nuditi podporo, 
še posebej ob projektnem in diplomskem delu. 

Znanja o živilskih tehnologijah in prehrani so 
postala nadgradnja različnih znanj iz srednjih 
šol – živilstva, kmetijstva, gostinstva, kemije, 
ekonomije. Pridobili smo spekter strokovnih 
delavcev, ki lahko suvereno deluje na različnih 
področjih v prehrani in živilstvu – v načrtovanju, 
proizvodnji, pripravi, prodaji, kakovosti, organi-
zaciji. Vsak, ki je z nami gradil svoje znanje, ima 
danes svojo karierno pot in zgodbo o njej.
Zaradi lažjega prilagajanja potrebam po razvoju 
kadrov in stroke se je pred desetimi leti ob bok 
srednji in višji šoli postavil še Medpodjetniški 
izobraževalni center (MIC), kot produkt že obsto-
ječega delovanja na višji in srednji šoli. Študentje 
danes v okviru MIC-a izvajajo praktično izobra-
ževanje, pripravljalo diplomske naloge in spozna-
vajo aktualne probleme v stroki. MIC jim omogoča 
nadaljevanje učenja tudi po opravljeni diplomi 
v obliki različnih usposabljanj, seminarjev, novi 
projekti pa omogočajo diplomantom pridobivanje 
znanja tudi v obliki specializacij. Z organiziranjem 
festivala Piramida Fest smo želeli v MIC-u vključiti 
tudi bivše diplomante za promocijo njihovega dela, 
stroke in poklicev. Skupen je interes za ohranitev in 
razvoj ustreznega kadra v prehransko-živilski stroki.
Veliko obrazov naših študentov, diplomantov je 
ostalo z nami. Danes jih srečujemo v obratih kot 
strokovnjake, ki sodelujejo v timih, s katerimi 
načrtujemo projekte. Najprej vesel nasmeh, bežen 
pogled nazaj, potem pa veliko pozitivne energije 
za naše prihodnje skupno delo. Kot da bi se hoteli 
oddolžiti za tisto, kar smo jim dali nekoč kot 
študentom. Čuti se zaupanje in zadovoljstvo, da 
smo nekoč bili skupaj v drugačni vlogi.
Naj nam ostane višja šola še naprej v ponos.

NAJ NAM OSTANE 
VIŠJA ŠOLA ŠE 

NAPREJ V PONOS

Dr. Alenka Hmelak Gorenjak 
Vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra
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SREČKO HECL
V spomin

Bivša direktorja šole Srečko Hecl in Marina Veselič 
na 10 obletnici višje šole

Dr. Blanka Vombergar,
Ravnateljica Višje strokovne šole

Srečko Hecl je bil 18 let ravnatelj na Srednji 
živilski šoli Maribor. Na šolo je prišel decembra 

1980. leta. Kot je sam zapisal v spominih ob 
40-letnici šole, je prišel v pretežno mlad kolektiv, 
ki ga je odstavitev njegovega predhodnika razdvo-
jila. Spomini na ta čas tudi zanj niso bili rožnati. 
Rekel je, da je bilo to obdobje strpnosti. Menil je, 
da je v težavnih dneh bilo odločilno, da je kolektiv 
ohranil pripravljenost za delo. V tem obdobju se 
je začela reforma usmerjene šole, zmanjšalo se je 
število ur praktičnega pouka, ukinjale so se šolske 
delavnice na veliko škodo poklicnih šol. Širila se 
je šolska mreža, kar je neugodno vplivalo tudi na 
mariborsko šolo.

Pred tem njegova poklicna pot ni bila povezana 
z živilsko stroko, je pa dodobra poznal šolski 
sistem, saj je že pred tem 24 let delal v šolstvu. 
Preizkusil se je kot kovinar, učitelj praktičnega 
pouka, učitelj fizike, mehanike in tehnologije ter 
bil 9 let ravnatelj Doma učencev na Teznem. V 
tem obdobju je po poklicni šoli končal mojstrsko 
šolo, postal inženir strojništva in diplomiral na 
Visoki ekonomsko komercialni šoli v Mariboru.

Na šoli so pod njegovim vodstvom pravilno 
reagirali na zmanjšano število ur praktičnega 
pouka v usmerjenem šolstvu, in sicer tako, da 
so se dijaki v šolskih delavnicah v začetku dobro 
praktično opismenili, nato pa odšli v podjetja. 
Šola je ustvarila močno mrežo podjetij, s katerimi 
je odlično sodelovala. Hkrati so na šoli vedno 
imeli dobro usposobljene učitelje, ki so dobro 
in strokovno opravljali svoje delo.

Vizija gospoda Hecla je bila, da mora vodstvo 
in kolektiv poznati podobne šole v tujini, zato 
so že v osemdesetih letih obiskovali šole v 
Avstriji, Nemčiji, Italiji, Švici, na Slovaškem in 
na Danskem. Šolo v Linzu so si pred gradnjo nove 
šole v Parku mladih ogledali kar trikrat. Prvič si 
jo je ogledalo vodstvo šole, drugič kolektiv, tretji 
ogled pa se je izvedel z obema projektantoma 
nove šole, g. Zadravcem in g. Čepičem. Projekt 
Maribor je pripravil elaborat tudi na podlagi 
podatkov s šole in veljavnih šolskih normativov. 
Leta 1995, to je v obdobju priprav in nastajanja 
nove šole, sem na povabilo ravnatelja Hecla na 
šolo iz industrije prišla tudi jaz.
Nedvomno gre zasluga ravnatelju Srečku Heclu in 
takratnim njegovim sodelavcem, da smo danes v 
sodobni šoli v Parku mladih. Bil je pobudnik, imel 
je vizijo, pogum in voljo, da je vztrajal. Njegov 
predlog za izgradnjo nove šole je bil sprejet 
pri pristojnih državnih organih in motivacija 
celotnega kolektiva je bila velika. A gradnja šole 
se je zaradi prepočasnega dotoka sredstev zavlekla  
za dve leti.
V obdobju pred vselitvijo smo začeli skupaj pripra-
vljati tudi višješolski program Živilstvo. Sam se je 
spominjal, da je program za višjo šolo, ki smo ga 
pripravljali na šoli, terjal mnogo truda in energije, 
kljub nasprotovanju nekaterih političnih struktur 
pa je bil sprejet.

Tik pred vselitvijo se je po 42 letih službovanja 
upokojil. To je bilo leta 1998. Višjo strokovno 
šolo smo dobili junija 1999. 
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Spomin nanj imamo tudi na višji šoli, saj sem 
ga kot ravnateljica povabila k sodelovanju kot 
predavatelja. Še nekaj let smo odlično sodelovali, 
dokler ni začutil, da se bo umaknil. Bolezen ga 
je v zadnjih letih izčrpavala, a je bil vedno opti-
mističen. Vsak mesec sva se slišala po telefonu, 
povedala sem mu novice iz šole, on pa meni 
kakšne zanimivosti. 

Končala bom z njegovimi besedami iz zbornika ob 
40 letnici živilske šole: »Drevo je zasajeno, z vizijo 
gnojeno na zalogo, potrebno ga bo okopavati, v 
sušnem času tudi zalivati. Moja velika želja je, da 
bi v veselje vseh nas zraslo v zdravo, pokončno 
drevo, ki bo redno in bogato rodilo«.

Čeprav sva se oba veselila srečanja upokojencev 
na šoli v začetku decembra, nas je novembra 
2018 zapustil. 

Boštjan Rozman Zgonc, Srečko Hecl in mag. Midhat 
Mulaosmanović na podelitvi diplom 2013

Podelitev diplom je leta 2010 spremljalo poleg diplomantov tudi veliko gostov. Med njimi tudi Srečko Hecl.
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POZDRAVNE BESEDE

Akademik prof. dr. Ivan Kreft
Inštitut za nutricionistiko in Biotehniška fakulteta 
Univerze v Ljubljani

V veliko veselje in čast mi je sodelovanje z Višjo 
strokovno šolo na Izobraževalnim centru 

Piramida Maribor. Višja strokovna šola ima velik 
ugled zaradi svojih uspehov v znanosti, stroki ter 
uspehov svojih študentov in diplomantov, tako v 
Sloveniji kot v mednarodnem merilu.

Podpredsednik Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti akademik prof. dr. Robert Zorec 
večkrat omeni, kako ste na šoli prijazno sprejeli 
njegovo ekipo strokovnjakov medicinskih raziskav 
v praktičen pouk priprave izdelkov kruhov in 
potic iz tatarske ajde. Svoje znanje in spretnosti 
so vaši študenti mnogokrat uspešno predstavili na 
slovenskih medšolskih strokovnih tekmovanjih 
študentov. Sodelavci šole sodelujejo kot avtorji pri 
pomembnih mednarodnih strokovnih in znan-
stvenih projektih in publikacijah. Posebej viden je 
uspeh ravnateljice dr. Blanke Vombergar kot soav-
torice mnogih znanstvenih razprav; tudi dveh, ki 
sta izšli v vodilnih mednarodno priznanih revijah, 
ena v prehranski reviji na Finskem, druga pa v 
medicinski reviji na Japonskem. V teh objavah je 
bilo s klinično raziskavo dokazano, da medenjaki s 
tatarsko ajdo, domiselno pripravljeni na Izobraže-
valnem centru Piramida v Mariboru, po recepturi 
dr. Blanke Vombergar, vplivajo na nižanje holeste-
rola in preprečevanje utrujenosti. Vaši sodelavci 
in študenti predstavljajo svoje znanje in veščine 
vsako leto na sejmu Agra v Gornji Radgoni in 
na drugih podobnih prireditvah v Sloveniji in 
v tujini, tudi na Hrvaškem, v Italiji, Luksem-
burgu, na Poljskem, Rusiji, na Japonskem in 

Južni Koreji. Posebej lahko poudarimo uspešno 
sklenitev vašega meddržavnega sodelovanja z 
znano univerzo Kangwon National University 
v Chuncheonu v Južni Koreji. V okviru tega ste 
predstavili slovensko živilsko stroko v Koreji, 
prof. C. H. Park s sodelavci pa je imel strokovne 
in kulturne predstavitve na vaši šoli v Mariboru 
in drugje v Sloveniji.

Šola je pomembno stičišče mednarodnih 
konferenc in drugih srečanj od zasedanja 
mednarodnega kongresa IBRA (International 
Buckwheat Research Association) leta 2004 v 
Mariboru, do srečanja strokovnjakov živilstva 
v okviru projekta Trafoon. Med mnogimi 
vidnimi sodelavci šole uspešno predstavlja vaše 
pedagoško in strokovno delo ravnateljica Višje 
šole dr. Blanka Vombergar, saj ima vidno mesto 
kot koordinatorica v slovenskih in mednaro-
dnih strokovnih krogih s področja živilstva in 
prehrane, z organiziranjem slovenskega tekmo-
vanja dijakov in študentov v znanju in spre-
tnostih Konzorcija biotehniških šol, ki je bilo 
leta 2018 v Mariboru na vaši šoli. Bila je tudi 
pobudnica prvega tekmovanja leta 2015, ki je 
bilo na temo ajde. Dr. Blanka Vombergar je 
nekdanja podpredsednica Mednarodne zveze 
za raziskave ajde (IBRA) in predsednica orga-
nizacijskega odbora simpozija te mednarodne 
organizacije v Laškem leta 2013 in sedanja pred-
sednica Društva živilskih in prehranskih stro-
kovnih delavcev severovzhodne Slovenije, vodja 
projekta zdrave prehrane pri Društvu za zdravje 
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srca in ožilja za Maribor in Podravje in pred-
sednica Slovenskega društva za promocijo 
ajde – Fagopyrum. Na vseh teh funkcijah deluje 
prizadevno, enako tudi na mnogih drugih 
domačih in mednarodnih strokovnih priredi-
tvah, skupaj z drugimi sodelavci Izobraževal-
nega centra Piramida Maribor. Viden je visok 
strokovni nivo in ustvarjalnost učiteljev, sode-
lavcev in študentov izobraževalnega centra. Na 
to slovensko in mednarodno prepoznavnost Višje 
strokovne šole in vsega Izobraževalnega centra 
Piramida Maribor smo vsi ponosni.

Na šoli se srečujejo strokovnjaki živilske in 
povezanih strok iz Slovenije, Hrvaške, Italije, 
Francije, Španije, Portugalske, Luksemburga, 
Poljske in Švedske, Turčije, vse do Indije, Kitajske, 
Koreje in Japonske, strokovnjaki različnih 
živilskih strok, raziskovalci, profesorji, vse do 
veleposlanikov in drugih diplomatov tujih držav. 

Ob 20 letnici Višje strokovne šole na Izobraže-
valnim centru Piramida Maribor želim preda-
vateljem, sodelavcem in študentom vse najboljše 
in še nadaljnje uspešno izobraževanje, študij in 
drugo usposabljanje, strokovne in raziskovalne 
uspehe predvsem pa še naprej zanimivo delo in 
študij, prijetno dobro medsebojno razumevanje 
in ustvarjalno vzdušje.
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S PRISPEVKI IN 
DELAVNICAMI 
BOGATIJO 
PROGRAM 
MEDNARODNIH 
SIMPOZIJEV O 
AJDI IN DRUGIH 
POLJŠČINAH

Izr. prof. dr. Mateja Germ, Oddelek za biologijo,
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Blanko Vombergar sem osebno spoznala 
na devetem mednarodnem simpoziju o ajdi, 

leta 2004 v Pragi. Od takrat dalje najina skupna 
znanstvena zanimanja in osebni stiki nenehno 
rastejo. Prvi simpozij o ajdi, ki je bil organiziran 
v Ljubljani 1980, je soorganizirala tudi dr. Blanka 
Vombergar. Na strokovnih in znanstvenih simpo-
zijih se srečujemo tudi z njenimi sodelavci, s 
katerimi izmenjujemo znanje, izkušnje in zamisli. 
Sodelavci Višje strokovne šole, IC Piramida 
Maribor so v letih prizadevnega dela razvili jedi 
iz navadne in tatarske ajde in s svojimi izvirnimi 
zamislimi popestrili ponudbo tovrstnih jedi. Nove 
jedi so na šoli razvijali tudi na osnovi znanstvenih 
poskusov, eksperimentov in študij. S prispevki 
in delavnicami bogatijo program simpozijev o 
ajdi in drugih poljščinah, tako da so s svojim 
znanjem in veščinami postali nepogrešljiv del 
domačih in tujih srečanj o ajdi. Njihova predavanja 
o razvoju jedi iz navadne, in še posebej tatarske 
ajde, so med znanstveno publiko zelo odmevna. 
Delavnice, na katerih demonstrirajo zahtevno 
izdelavo jedi, še posebej iz tatarske ajde, so vedno 
odlično obiskane in odmevne. Vrhunski razisko-
valci s celega sveta se na predavanjih sodelavcev s 
Piramide učijo o tem, kako poteka razvoj jedi iz 
ajde. Zato ne preseneča, da je predavateljica dr. 
Blanka Vombergar s sodelavci za svoje predavanje 
z naslovom Buckwheat in food culture in Slovenia 
v Koreji na trinajstem mednarodnem simpoziju 
o ajdi (ISB) 2016, dobila nagrado za Best Oral 
Award. Poleg tega tudi študenti Višje strokovne 
šole sodelujejo na tekmovanjih in žanjejo uspehe 

za izvirne, zanimive, barvite in okusne jedi iz 
ajde. Neizmerno bogata izbira jedi, ki so jih 
razvili na šoli, obsega več vrst kruhov, potice, 
torte, med njimi neustavljivo dobra jabolčna 
torta iz tatarske ajde, piškote vseh vrst, oblik in 
barv, »brizgano« pecivo, pralineje, medenjake, 
sladoled, odlične slane pite, popularni grisini, 
preste, štruklji z različnimi nadevi, … seznam 
je ogromen. Šolo, kjer se ob pomoči izkušenih 
učiteljev, učijo izdelave ajdovih jedi, obiskujejo 
tako znanstveniki kot tudi kuharji, ki vodijo 
restavracije v svojih državah. Znanje o razvoju 
ajdovi jedi je težko pridobljeno in redko, zato je 
v svetu zelo visoko cenjeno. Dolga leta razisko-
vanja, poskušanja in sodelovanja z raziskovalci 
in mlinarji, so omogočila razvoj jedi iz tatarske 
ajde. Predano delo učiteljev na šoli in njihov zagon 
se odraža v uspešnih številnih sodelovanjih in 
objavah doma in po svetu.

V sproščenem in ustvarjalnem vzdušju na šoli 
se tkejo niti, ki povezujejo učitelje in študente 
in vodijo k zadovoljstvu in odličnim izsledkom.

Čestitam za mnoge uspehe na znanstvenem, stro-
kovnem in pedagoškem področju in želim mnogo 
iskrivih in »okusnih« zamisli tudi v prihodnje!
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Praznovanja in obletnice so vedno pravo 
mesto za zaznavanje napredka in razvoja. 

Višja strokovna šola v Mariboru je tozadevno 
nekaj posebnega, saj je osnovana v okolju z 
najdaljšo živilsko prehransko tehnološko tradicijo 
v Sloveniji. Od časov, ko se je učilo delati peke, 
mesarje, slaščičarje in druge poklice, ki so napajali 
živilske tovarne in obrate v Sloveniji je bil naskok 
na srednjo šolo nuja in še lepši izziv je bil začeti 
višješolsko izobraževanje. Sam nisem bil direktno 
v študijskem programu kot učitelj na IC Piramida 
Maribor. Sem pa bil njen učenec, tako v pekovski 
šoli kot tudi v prvi generaciji živilskih tehnikov. 
Človeško sem pa ponosen in vesel, da sem po 
tolikih letih, odkar sem zapustil šolske klopi v 
Mariboru, imel ponovno srečo sodelovati z dr. 
Blanko Vombergar, ravnateljico Višje strokovne 
šole in predavateljico, ki je pripeljala do poklica 
mnoge znanja željne študente, ki jih je potegnilo, 
da bi svojo strokovno pot peljali na področju 
hrane. Kot diplomirana tehnologinja živilske 
tehnologije in kot raziskovalka je dr. Vomber-
garjeva znala vcepiti v ta tradicionalno živilski 
izobraževalni prostor v Mariboru številna znanja 
in veščine, ki so potrebna za praktični vsakdan, 
za sodobne obrate in za jutrišnje potrebe proi-
zvajalcev hrane. V tem desetletju sem imel čast 
in priliko sodelovati z njo pri pripravi nekaterih 
kongresnih prispevkov in aktivnosti. Z veseljem 
in predanostjo sva delala na pripravi medna-
rodne konference o ajdi, ki je bila njena prilju-
bljena tema. Lahko bi rekli, da je bila njena velika 
ljubezen, ki traja in traja. Prav tako ni rekla ne, ko 

sva sodelovala pri prispevkih, ki so bili vezani na 
izobraževanje, saj naju to pravzaprav druži. Tako 
ona, kot jaz sva vedno hotela dati znanje na pravi 
način in ob pravem času. To ni dano vsem. Njej 
je in to dobro počne. In ne nazadnje sva vsako 
leto v zadnjih letih sodelovala, ko je po odhodu v 
večnost kolegice prof. dr. Avrelije Cenčič uspela 
najti čas za študente Fakultete za kmetijstvo in 
biosistemske vede, Univerze v Mariboru. Odkar 
sem postavljal koncept študija varnosti živil in ga 
pomagal udejanjiti v širšem pa tudi v slovenskem 
prostoru ter sem v danih okoliščinah odkril prav 
Maribor kot primeren prostor za realizacijo tega 
izziva, sem bil vesel, da se je program res začel. Še 
danes se trudim pomagati in skušam dajati študi-
rajočim potrebna znanja o varnosti živil. Ta hete-
rogena populacija študentov Univerze v Mariboru 
ima tako z dobro voljo dr. Vombergarjeve možnost 
stopiti v posvečene prostore pekovske, mesarske 
in slaščičarske stroke in videti, kako se naredita 
kruh in pecivo, kako slaščica in kako se predela 
meso, upoštevajoč standarde varnosti živil. Ob 
vsej strokovni osredotočenosti pa dr. Vombergar 
nikoli ne pozabi v svojem nagovoru pokazati 
živilske stroke in živilskega izobraževanja kot nekaj 
pomembnega, nujnega, prepotrebnega da ne rečem 
svetega, za človeštvo, ki dnevno potrebuje hrano 
za zdrav in nemoten telesni in duševni razvoj.

Čeprav se zdi, da je nekaj prebitih ur na šoli malo, 
to pravzaprav ni res. To bi bilo zmotno mišljenje. 
Človek v nekaj urah lahko pridobi več kot v nekaj 

PRAZNOVANJA 
IN OBLETNICE 

SO VEDNO 
PRAVO MESTO 

ZA ZAZNAVANJE 
NAPREDKA IN 

RAZVOJA

prof dr. Peter Raspor
častni doktor več evropskih univerz in 
učenec Živilske šole v Mariboru leta 1970
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dneh, če so stvari prav postavljene, prav pred-
stavljene in prav demonstrirane. Dr. Vombergar 
s svojimi sodelavci zmore prav to; dati mnogo v 
času, ki je pičlo odmerjen za srečanje pod streho 
Piramide.

Ampak ta kratkost časa ni merilo za veliko 
izkušnjo študirajočih v profesoričinem okolju. 
V tem času zvedo tudi vse, kar je potrebno, o 
samem delu in uspehih na šoli. Enostavno se lahko 
prepričajo, saj vidijo, da je tako, ko se sprehodijo 
skozi učne delavnice. Nikoli ne izpusti prilo-
žnosti, da ponosno predstavi projekte, ki tečejo, 
izzive, ki kličejo in možnosti za šolo, za stroko in 
za napredovanje. Ta predani in neutrudljivi duh 
raziskovalke in učiteljice z odprtim pedagoškim 
srcem je nekaj, kar potrebujejo današnje šole, 
saj taki učitelji dajejo in omogočajo, da je stroka 
še vedno stroka in da znanje še vedno pomeni 
znanje in da so na to znanje ponosni ne samo 
tisti, ki ga dajejo. Še bolj pomembno pa je, da so 
nanj ponosni tisti, ki ga prejemajo.
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Beseda »živilo« ima isti koren kot »življenje« 
in mislim, da tudi to pove o pomembnosti 

strokovnega področja in izobraževanja, ki ga 
izvaja vsa ta leta vaša šola. Vsako šolo pa prepo-
znavno naredijo zaposleni in udeleženci različnih 
izobraževanj in usposabljanj, ki v svoji nadaljnji 
karieri v šoli pridobljena znanja potem še sami 
nadgrajujejo z novostmi. Ena takih novosti 
je bila v preteklih letih tudi uvedba predelave 
ekoloških živil v okviru praktičnega izobraže-
vanja v učnih delavnicah, kjer so podana tudi 
znanja o prepoznavanju in kakovosti ekoloških 
pridelkov, certifikatih, kontroli, prepovedanih in 
dovoljenih dodatkih v predelavi ekoloških živil, 
označevanju ekoloških živil … Šola pa je ohranila 
živo tudi prvo slovensko blagovno znamko za 
višjo kakovost ekološko prirejene mlade teletine 
»Pohorje beef«, ki bo morda v prihodnje spet 
obujena in razširjena med ekološke kmetije na 
Pohorju.

Svoj vpliv izkazuje višja šola tudi preko izvedbe 
številnih predavanj izvedenih na različnih uspo-
sabljanjih za strokovne delavce v živilstvu, gastro-
nomiji in na predavanjih za druga povezana 
področja. Na šoli ima velikokrat srečanje Društvo 
živilskih in prehranskih strokovnih delavcev seve-
rovzhodne Slovenije in tudi preko te povezave je 
šola neposredno vpeta v vsa aktualna dogajanja 
in problematiko tako živilsko predelovalne 
industrije, manjših obrtnih živilskih obratov, 
kot prehrane tudi v javnih zavodih, kjer so 
nekdanji diplomanti pogosto odgovorne osebe za  

nabavo živil, kontrolo kakovosti in sestavljavci 
jedilnikov za najbolj občutljive skupine drža-
vljanov Slovenije, kjer bi morala ekološka hrana 
pomeniti bistveno večji delež kot je trenutna 
praksa. Šola je pomemben člen v delovanju 
Konzorcija biotehniških šol Slovenije in orga-
nizira različne dogodke ter prodajo šolskih 
živilskih izdelkov iz Maribora v Ljubljani, kar je 
prej posebnost kot pravilo.

Višja šola je stičišče tudi za raziskovalno dejavnost, 
kjer sama najbolj poznam mednarodno odmevno 
delo ravnateljice, dr. Blanke Vombergar, s področja 
raziskav navadne in tatarske ajde in njene uporabne 
vrednosti v prehrani. Publiciranje strokovnih 
monografij (poleg ajde še o ječmenu in prosu) v 
slovenskem jeziku z angleškimi prevodi s prilo-
ženimi recepti ima prav tako dodano vrednost, 
ki bo lahko v prihodnje širše uporabljena, saj je 
bila lani oktobra Slovenija izbrana za Evropsko 
gastronomsko regijo 2021. Mnoge aktivnosti šole 
se že sedaj lahko vključijo v ta projekt in postanejo 
mozaik sicer slovenskih dogajanj, poveznih s 
turizmom, kjer so npr. slovenske turistične kmetije 
že izrazile potrebo po dodatnih usposabljanjih za 
pripravo tradicionalnih jedi iz lokalnih sestavin.

OB OBLETNICI VIŠJE 
STROKOVNE ŠOLE V 

MARIBORU

Red. prof. dr. Martina Bavec, Univerza v Mariboru,
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, 
Inštitut za ekološko kmetijstvo
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Kljub dejstvu, da se je hrana globalizirala in 
industrializirala, pa je vse več spoznanj, da je 
lahko najbolj kakovostna in tudi zdrava tista, 
ki je pridelana blizu s čim manj agrokemije, s 
čim manj transporti in tudi čim manj dodatki. 
Zato upam, da bo v bližnji prihodnosti slogan

»ekološko + lokalno = idealno«

vstopil tudi v vsakdanjik šole, ki bo dopolnjen 
z zdravim življenjskim slogom tako študentov 
kot zaposlenih.

Področje ekološkega kmetijstva, pridelovanja živil 
brez uporabe genske tehnike, razvoja novih shem 
kakovosti (npr. seneno mleko), višjih okoljskih 
standardov (npr. tudi integrirana pridelava), ki 
jih oz. sem jih s skupino sodelavcev fakultete in 
IKC-Inštituta za kontrolo in certificiranje UM 
razvijala že več kot dve desetletji, so neposredno 
povezana tudi z vsebinami Višje strokovne šole. 
Zato upam na še tesnejše sodelovanje v prihodnje 
ter želim veliko uspehov celotnemu kolektivu in 
vsem nekdanjim, sedanjim in bodočim študentom 
živilstva in prehrane.
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Ob obletnici Višje strokovne šole Izobraževal-
nega centra Piramida Maribor ugotavljamo, 

da se poglablja zelo uspešno sodelovanje te šole z 
Univerzo v Mariboru, kar je v 21. stoletju seveda 
nujno. Tako se prepoznavnost Višje strokovne 
šole kaže v projektnem sodelovanju, kjer smo že 
nekaj let tesno povezani z aktualnimi vsebinami 
preživetja na našem planetu.

Namreč Erasmus+ projekti podpirajo strokovno 
in univerzitetno sodelovanje in tako smo našli 
izjemno dobro sinergijo v vsebinskem prepletu 
obeh inštitucij. Gre za vsebine trajnostnega razvoja, 
samooskrbe, lokalnih izdelkov, aktualnosti na 
področju mlevskega sektorja in seveda pri izobra-
ževanju mladih na področju ekosistemskih vsebin 
s poudarkom na prepoznavanju naravnih virov, 
ki vse bolj zahtevajo odgovorno ravnanje in traj-
nostno sobivanje.

Po zaslugi vodstva Višje strokovne šole Izobraže-
valnega centra Piramida ravnateljice, dr. Blanke 
Vombergar, razvijamo skupna učna orodja in 
vsebinske pristope za poučevanje o lokalnih traj-
nostnih prehranskih sistemih za mlado genera-
cijo. Le-ta bo potrebovala poleg digitalne pisme-
nosti vse več znanja o naravni pridelavi, odgovorni 
predelavi prehrambenih izdelkov in spretnosti v 
trženju ter promociji. K sreči se te vsebine kot 
pomembne prepoznavajo tudi na resornih ministr-
stvih v Sloveniji, zato lahko ponosno poudarimo, 
da so učitelji in dijaki ter študentje Višje šole 
Izobraževalnega centra Piramida pomemben 
člen v družbi prav z vidika zdravja, oskrbe in 
blaginje človeštva.

Zato velika zahvala za tako uspešno delovanje v 
dvajsetih letih tudi s strani Filozofske fakultete 
Univerze v Mariboru, kjer preko Mednarodnega 
centra za ekoremediacije skupaj izvajamo evropske 
projekte prihodnosti.

VIŠJA 
STROKOVNA ŠOLA 

IZOBRAŽEVALNEGA 
CENTRA 

PIRAMIDA V LUČI 
SODELOVANJA 
Z UNIVERZO V 

MARIBORU

Red. prof. dr. Ana Vovk Korže
vodja Mednarodnega centra za ekoremediacije, 
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru 
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HELLO, MARIBOR

Prof. Cheol Ho Park
College of Biomedical Science, Kangwon National 
Uiversity, Chuncheon, 24341 Korea

I have visited twice Maribor in 2004 and 2018. 
First visit was very short but second one was 

so long that I could look around many places. I 
have also enjoyed touring campus of IC Piramida 
Higher Vocational College. A delegate of IC 
P.H.V.C. including Dr. Blanka Vombergar visited 
us, Kangwon National University (KNU) through 
Erasmus program with attending to the 13th 
International Symposium on Buckwheat that 
was held in Cheongju and Bongpyoung, Korea. 
At that time, the delegate also visited Kangwon 
National University to which I belonged and 
gave me brochure of IC P.H.V.C. to introduce it’s 
courses and curricula. I had read it carefully and 
was impressed on it’s education system. I hoped 
to visit the college someday. At last, my dream 
came true in 2018 when I had a sabbatical year. 

On my way to short-study with Drs. Ivan Kreft 
and Mateja Germ at Ljubljana University, I was 
invited by Dr. Blanka Vombergar to join Gradua-
tion ceremony on June 21, 2018. My family and I 
including my wife’s elder sister and a niece joined 
graduation ceremony singing a congratulatory 
song. We had rehearsal for the performance for 
a few days in the piano room of Universitaet fuer 
Musik und darstellende Kunst, Wien, Austria 
with aid of a Korean graduate student. It was 
very impressive for me to look around laborato-
ries and workshop, especially for baking bread 
and cookies of IC P.H.V.C. I believe that practical 
learning in this college would be very helpful 
for student’s vocational training and industrial 

advances as well. We had a number of facilities 
and equipments for industrialization of bio-reso-
urces grown in Korea. But, we do not try to make 
bread and cookies in spite of increasing demand 
in the market. I thought that food processing is 
one of strengths to be collaborated with each other 
between IC P.H.V.C. and KNU. The collaboration 
would be very synergetically contributed to higher 
education and advanced industry. The specialized 
expertness of Tartary buckwheat provided by Dr. 
Vombergar’s group was proved to be international 
class and worthy to be shared with world people, 
as shown in the 12th International Symposium 
on Buckwheat which was held at Lasko, Slovenia, 
in 2013. As a buckwheat scientist, I recognized it 
to be very meaningful and like to give thanks to 
all of professors and technicians in IC P.H.V.C. 
contributed to buckwheat science.

 Personally, Maribor is a very spiritual city for 
me. When I visited Vine house, I had very good 
inspiration and hoped that I express it in a written 
material. I tried to express my deep inspiration 
on Maribor as a novel when I visited secondly 
Maribor city in 2018. The preliminary title of the 
novel was ‘Hello, Maribor!’ when I started to write 
it at a guest house in Ljubljana during summer 
times, 2018. However, I could not complete it 
during my staying there and went back to home 
city without success. I completed the novel based 
love story between a Slovenian man who graduated 
from IC P.H.V.C. and a Korean woman graduated 
from Ljubljana at the early January in 2019 and
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published a book of novel titled ‘Cuncheon 
lady Ms. Hyeran Song’. In the novel, the man is 
a famous bread-baker who was previously Dr. 
Blanka Vombergar’s student and his wife, Korean 
lady is a doctor who studied buckwheat under Dr. 
Kreft’s supervision in University of Ljubljana. His 
name is Stheno Rangus and her name is Hyeran 
Song. They was fall in love with each other in 
Slovenia during her staying and got married in 
Ljubljana. After Dr. Song graduated University of 
Ljubljana, she returned to Korea as a professor in a 
new university located newly constructed Central 
Government Office City so called ‘Sejong city’. 
Mr. Rangus was accompanied by her as a busi-
nessman of an European consortium-company 
dispatched to Korea. They developed a number of 
buckwheat processed products for domestic and 
global marketing including China and European 
countries. They have achieved very much from a 
standpoint of academic and industrial advances 
and also contributed to the harmonious rooting 
of multi-cultural homes in Korean society. Mr. 
Rangus got Ph.D degree in Korea University and 
became a professor with his outstanding research 
and careers in KNU located in her hometown 
where has been known as a buckwheat noodle 
city. Someday. they lost suddenly her lovely 
daughter who was studying design in graduate 
course of Ljubljana University and happened 
traffic accident when she attended to International 
Exposition of Design in Budapest, Hungary. Dr. 
Song missed very much her daughter, Miss Gracia 
Rangus and someday visited alone vine house.  

She heard Gracia’s calling outside and came into 
the water of Drava river, following Gracia’s illusion 
without taking off her shoes and clothes.

2019 is a special year of the 20th anniversary of the 
IC P.H.V.C. and also very happy for me to become 
an official novelist by the book of novel with long 
story of Chuncheon Lady Dr. Hyeran Song and 
Slovenian man Dr. Stheno Ran gus. The book is 
being sold in bookstores and on line as well across 
the nation in Korea. I sincerely congratulate both 
IC P.H.V.C. and myself, remembering and loving 
forever Maribor like Drs. Song and Rangus’s love. 

Prof. dr. C.H.Park z Kangwonske univerze v J Koreji z 
ženo (2018) - predstavili smo jim našo knjigo o ajdi

Novela ‘Chunchon Lady, Ms. Hyeran Song’, napisal 
in izdal Dr. C.H. Park, 2019
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CONGRATULATION 
FOR THE 20 YEARS 
ANNIVERSARY OF 
PIRAMIDA HIGHER 
VOCATIONAL 
COLLEGE, SLOVENIA!

Prof. Kiyokazu Ikeda
Prof. Sayoko Ikeda
Kobe Gakuin University, Japan

Congratulation for the 20 years anniversary 
of Piramida Higher Vocational College, 

Slovenia! It is our great pleasure to express the 
congratulation of your college. We have long 
studied on buckwheat. Buckwheat is an important, 
traditional food to both Slovenian and Japanese 
people. We have many Slovenian excellent scien-
tists as dear friends who have special regards to 
buckwheat. Prof. Ivan Kreft and Prof. Blanka 
Vombergar are such dear friends for us. We visited 
Prof. Vombergar in your college. While we often 
fruitfully discussed about buckwheat with both 
professors in your college, we also have many 
fantastic times in your college and some other 
places. Finally, we sincerely hope that your college 
will developed into one of the leading college in 
Slovenia.

From far Japan, K. & S.

Študenti in japonski profesorji



PISMA 31

Under the Erasmus program I spent one week 
in Maribor, Slovenia, in 2009, in a cooperation 

with the Maribor Food Processing School - Educa-
tional Centre Piramida Vocational College. During 
the meetings with the principals and teachers, 
the topics discussed were undoubtedly the diffe-
rences and similarities that we found between 
our national education systems. It was very nice 
to see that in all meetings and events there were 
always very delicious sweets and snacks prepared 
by students, which, apart from excellent taste, 
were very appealing visually. This was a novelty 
to me, because in my own institution we do not 
have such experience.

The lessons I presented were devoted to the theme 
“Traditional Portuguese Food Products”, always 
generating great interest from the audience, 
who even wanted to know more about the 
eating habits in Portugal. Questions that inva-
riably were asked related to whether we ate a lot 
of fish, to which I answered yes, fish is a staple 
food in our diet, owing to the great Atlantic 
coast that surrounds our country, contrarily to 
Slovenia with a small coastline to the Adriatic sea. 

Apart from the classes, working meetings and 
other intense professional program, all the people 
that I met were very welcoming, and in parti-
cular the director at time, Blanka Vombergar, 
and the international coordinator, Irena Vracko, 
that provided opportunities to visit sites of histo-
rical, touristic and cultural interest, allowing me 
to complement my knowledge about the history 
behind the Slovenian people. The hospitality that I 
felt in my visit from all those I met was an unfor-
gettable experience and it was the beginning of 
a deeper collaboration at professional as well as 
personal levels, that is extended until the present 
day.

IT WAS THE 
BEGINNING 

OF A DEEPER 
COLLABORATION

Prof. Raquel Guiné
Polytechnic Institute of Viseu / Portugal
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DEAR PARTNER, 
DEAR FRIENDS

Corinne Samouilla
Erasmus co-ordinator
EPLEFPA de Toulouse-Auzeville
France

Thanks for giving us the opportunity to testify 
on our partnership.

The EPL of Toulouse-Auzeville, also called Cite 
des Sciences Vertes, is a French agricultural school 
located in the South West of France. Our school 
offers curriculum from A level to bachelor on 
food analysis, countryside management, crop 
and farm management.

ICP Maribor is one of our oldest European 
partner. Our first meeting with your amazing 
school began in 2006 with a linguistic exchange 
for pupils between our secondary schools.

The great success of this first cooperation, lead us 
to follow with two Comenius projects: “European 
Reporter “/ 2007-2009; “Food habits in Europe” 
/ 2009-2011).

In parallel, and since then, this partnership have 
gone further and stronger through numerous 
Erasmus staff and teacher mobility for Higher 
Education between our institutions.

This partnership brought professional and educa-
tional opportunities for both institutions. Indeed, 
professional opportunities for teachers and educa-
tional opportunities for students were made 
possible through these exchanges.

It goes without saying that what makes so special 
ICP MARIBOR is their availability, their so warm 
welcome and their natural kindness.

To connect people and partners is one of the most 
visible talent of ICP Maribor. And we would like 
to take here the opportunity to thank again our 
partner for their kind help and advice in giving 
us new possibilities and opportunities with other 
European partners.

Thanks to these cooperation’s, we have developed 
strong links between our institutions but also 
between individuals.

Indeed mutual exchanges and links are what 
characterize our partnership both on human 
and professional perspectives. And to make these 
exchanges grow stronger and stronger are the next 
challenge for the coming years.

March 31, 2019
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The greatest value of every school are the people 
who create it. They shape the way of teaching, 

the level of research carried out in it, and the rela-
tionships with students. I had an opportunity to 
meet friends from Piramida Higher Vocational 
College many years ago. We are still connected by 
professional interests and scientific cooperation, 
which I value very much. I also had an oppor-
tunity to visit the IC Piramida Maribor twice. 
I was impressed by the didactic facilities, labo-
ratories and the staff who passionately passed 
knowledge to students, developed their skills, 
but also instilled in them a kind of “culinary art”. 
I have been able to watch this “art” and the effects 
of the work of the college team many times, also 
during seminars, symposiums and conferences 
in many places around the world. 

I recognize the Piramida Higher Vocational 
College as a model in the field of vocational 
education and I often present it as a model in 
this area, because it allows young people to learn 
all aspects of the profession, from studying about 
theoretical issues, developing practical skills, 
inspiring and creating new products or recipes, and 
testing them, to offering them directly to clients 
and observing market reactions to newproducts.

On the occasion of the college’s jubilee I wish 
further dynamic development, educational inno-
vations and many successes in the work performed 
with passion.

THE GREATEST 
VALUE OF EVERY 

SCHOOL ARE THE 
PEOPLE WHO 

CREATE IT

Dr hab. Jacek Kwiatkowski
Department of Plant Breeding and Seed 
Production
University of Warmia and Maury in Olsztyn
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A NUMBER OF 
OUR LECTURER 
GROUPS HAVE BEEN 
HOSTING PIRAMIDA 
MARIBOR HIGHER 
VOCATIONAL 
COLLEGE

Prof. Marita Stradere (v sredini)
Deputy Director in the field of studies and 
research Mechanics and Technology College 
of Olaine

Mechanics and Technology college of Olaine, 
Latvia and Izobraževalni center Piramida 

Maribor Higher vocational College have very good 
long term collaboration within the framework 
of the Erasmus + projects for higher education 
students and staff. A number of our lecturer 
groups have been hosting Piramida Maribor 
Higher vocational College since 2015. Our last 
visit was in March, 2019 with staff mobility for 
teaching. Our chemistry lecturer Anastasia 
Jegermane worked with college students in labo-
ratory work as well as associate professor Marita 
Stradere introduced students with some facts 
about Latvia, study system in Latvia higher educa-
tional institutions and development of the food 
industry in Latvia. Really nice was tasting of food 
samples from Latvia`s leading bread producing 
company “ Lāči”. In contrast to other breads, 
“Lāči” bread is baked according to ancient Latvian 
bread baking traditions and only from quality and 
natural ingredients which is very common with 
Slovenian traditions. For some students bread 
was not very common, for another it was good, 
but noone refused chocolates.

As additional value of mobility we had excur-
sions to several companies to see different types 
of catering in Maribor Clinical Hospital, resort 
hotel and “Interspar” restaurant in Europark 
Maribor. We have a lot of lovely memories about 
college students as well as very helpful and respon-
sible staff members in Piramida Maribor Center!
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My first contact to Piramida Higher Voca-
tional College was on 2007 due to an EU 

event. It was a very successful study visit which was 
organized by your school on the topic of “Organic 
Food” among the European Union countries.

Then, we decided to sign an Erasmus Bilateral 
Agreement between Piramida School and Bursa 
Uludağ University. By this mobility programme, we 
visited our schools twice mutually to give lectures 
and seminars. In addition, you participated to 
the congress in Bursa and gave us happiness and 
honor by attending the congress.

Now, we are on the eve of moving our collabora-
tion to another dimension. I have been working at 
a new faculty called the Faculty of Health Sciences. 
I am Vice Dean of the Faculty and Head of the 
Nutrition and Dietetics Department. Now, we 
have another platform where we can develop our 
academic and educational studies at a higher level.

I celebrate the 20th year of Piramida Higher Voca-
tional College and wish you continued success on 
behalf of my university and the faculty.

LETTER FOR 20TH 
ANNİVERSARY 
FROM TURKEY

Assoc. Prof. Dr. Metin Güldas
Vice Dean, Faculty of Health Sciences & Head 
of Nutrition and Dietetics Department Bursa 
Uludag University, Turkey
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I WISH YOU  
TO CONTINUE  
TO BE CREATIVE

Inta Annuskane (desno)
National Centre for Education, Latvia

First, I got to know Blanka Vombergar during 
a study trip to Porto, 2014. Blanka told me 

about Slovenia and Maribor (city, school, collea-
gues, students and of course much more….) inte-
resting, enthusiastic and passionately.

I arrived in Maribor in 2016 to see everything 
there and make sure - yes, really everything is as 
she told me. The first impression was very positive 
and professional – at the school is thinking about 
comprehensive development at all levels and 
everyone is involved. At school I met Blanca’s 
colleagues, students and school life.

Now is 2019. … the school has new projects, 
plans and challenges. I wish you to continue to 
be creative, curious and attractive.

Good luck and success for all of you in your 
personal and professional life!

Respectfully

Inta Annuskane

27. marec 2019
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Višja strokovna šola izobražuje strokovnjake 
za potrebe gospodarstva.

Društvo živilskih in prehranskih strokovnih 
delavcev severovzhodne Slovenije svojim članom 
v isti branži nudi dopolnilno izobraževanje. Skrbi 
za dvig in ohranjanje strokovne ravni članstva. 
Organizira zanimiva strokovna predavanja in 
strokovne ekskurzije. Skozi aktivnosti društva se 
člani s svojim znanjem navezujejo na druge stro-
kovnjake iste ali sorodnih strok. Tako si nadgra-
dijo pridobljeno znanje.

Strokovne ekskurzije društvo organizira v živilske 
in z živilstvom povezane proizvodne in storitvene 
obrate. Mnoge od teh obratov vodijo diplomanti 
Višje strokovne šole.

Med ekskurzijami udeleženci navezujejo stike 
z gostitelji. Seznanjajo se z aktualno problema-
tiko in trendi na trgu. Posameznik mimo društva 
takšnih možnosti nima.

Diplomanti se že med študijem ali po zaposlitvi 
včlanjujejo v društvo. Del aktivnosti, kot na primer 
strokovna predavanja, potekajo v prostorih izobra-
ževalnega centra. Predavatelji in diplomanti Višje 
strokovne šole v društvu prevzemajo najodgovor-
nejše funkcije. Krog je tako sklenjen.

Višja strokovna šola na neformalen način in v 
strokovnem smislu predstavlja nekakšen domicil 
društvu.

DVAJSET LET 
USPEŠNEGA 

SODELOVANJA MED 
VIŠJO STROKOVNO 

ŠOLO IN DRUŠTVOM 

Štefan Cmrečnjak univ. dipl. iur.
Podpredsednik Društva živilskih in prehranskih 
strokovnih delavcev severovzhodne Slovenije, 
Maribor
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IZOBRAŽENI 
PREHRANSKI 
STROKOVNJAKI SO 
NENADOMESTLJIV 
VIR ZNANJA

Prim. Mirko Bombek, dr. med, spec. internist
Predsednik Društva za zdravje srca in ožilja za 
Maribor in Podravje

Višja strokovna šola praznuje 20 let. Toliko in 
še več jih ima za seboj Društvo za zdravje 

srca in ožilja za Maribor in Podravje na področju 
preprečevanja bolezni srca in ožilja.

Društvo ima status humanitarne organizacije in 
status društva posebnega pomena na področju 
zdravstvene preventive in ne dela le za svoje člane, 
temveč v korist vseh prebivalcev.

Vzroki za bolezni srca in žilja so številni nenad-
zorovani dejavniki tveganja in vedno manj 
zaščitnih dejavnikov kot posledica sodobnega 
načina življenja.

Višja strokovna šola, Izobraževalni center 
Piramida Maribor je vseskozi naš zanesljiv partner 
za doseganje skupnih ciljev. Z Izobraževalnim 
centrom Piramida Maribor smo sklenili pogodbo 
o sodelovanju na področju zdrave in uravnote-
žene prehrane in kulture prehranjevanja - sveto-
vanja, usposabljanja in skupne promocijske aktiv-
nosti. Društvo za zdravje srca in ožilja posebno 
pozornost namenja mladim, kjer iščemo nove 
poti za naša sporočila.

Izobraženi prehranski strokovnjaki so nenado-
mestljiv vir znanja in spodbude v prizadevanju za 
zdrav, aktivni življenski slog, kjer ima prehrana 
bistveno vlogo. Skupaj z društvom promovirajo 
zdravo in varno domačo hrano, pripravljeno na 
sodoben način.

Ravnateljica šole, dr. Blanka Vombergar, pri našem 
društvu vodi Projekt zdrave prehrane. Pripra-
vljamo skupna strokovna in promocijska gradiva 
in nastope ter prispevke s področja prehrane. 
Opaženi in pohvaljeni so bili prispevki o tatarski 
ajdi s poudarjenimi antioksidativnimi učinki.

Ob drugi desetletnici vodstvo društva izreka 
zaslužene čestitke Višji strokovni šoli za njeno 
pomembno mesto v širšem družbenem okolju.

Višja strokovna šola in Društvo za zdravje srca 
in ožilja imata pred seboj še veliko načrtov na 
področju zdrave, varne, uravnotežene in neopo-
rečne slovenske hrane.

Maribor, 30. marec 2019
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Glavni urednik revije Mlinarstvo in pekarstvo 
sem že od leta 2006. V celotnem obdobju mi 

je bilo v čast sodelovati z dr. Blanko Vombergar, 
ravnateljico Višje strokovne šole z Izobraževal-
nega centra Piramida Maribor.

Dr. Vombergarjevo poznam še iz časa študija, 
kasneje sva oba delala na nek način povezana z 
mesno industrijo in sva strokovno sodelovala. 
Časi so se spreminjali, oba sva zamenjala službi, 
strokovno sodelovanje pa je ostalo oz. se je vzpo-
stavilo v drugih krogih in z drugimi sodelavci. 
Vendar najino sodelovanje ni usahnilo. Dobri, 
odgovorni in strokovni odnosi nikoli ne zamrejo.

Ker je dr. Blanka Vombergar moja namestnica, 
torej namestnica glavnega urednika revije Mlinar-
stvo in pekarstvo, sodelujeva pogosto. S tem seveda 
sodelujemo v reviji tudi z vašo Višjo strokovno 
šolo in celotnim Izobraževalnim centrom 
Piramida Maribor. Velikokrat seveda tudi z ostalim 
vodstvom in sodelavci šole. Skupaj smo objavili 
mnogo novic o vaši šoli, o dogodkih, tekmova-
njih, podelitvah diplom, srečanjih diplomantov, 
predvsem zanimivi so bili prispevki sodelavcev 
šole o strokovnih problemih, vaših diplomantov 
o raziskavah v diplomah in mnogi rezultati vaših 
raziskav so obogatili znanja naših bralcev.

»Piramida« vsako leto sodeluje tudi na simpoziju 
Mlinarstvo in pekarstvo v Portorožu s svojimi 
predstavitvami izdelkov, referati, vidno pa je 
bilo tudi skoraj vsakoletno vodenje simpozija, 
ki ga je z veseljem in entuziazmom ter drugimi 
člani organizacijskega odbora simpozija opravila  
dr. Blanka Vombergar.

Sprejmite iskrene čestitke ob 20-letnici Višje 
strokovne šole.

Želim vam uspešno delo tudi v prihodnje, kot 
revija pa se bomo potrudili, da bomo o vaših 
dogodkih informirali naše bralce.

OBJAVILI SMO 
MNOGO NOVIC O 

VAŠI ŠOLI

Anton Bantan, univ. dipl. ing. živil. tehn.
Glavni urednik revije Mlinarstvo in pekarstvo
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HVALA NA PLODNOJ 
SURADNJI

Stjepan Odobašić
Novinsko poduzeće Robinson
direktor

Životna knjiga najvažnija je knjiga. Najva-
žnije stranice čitaju se više puta. Ona je 

svjedok prošlosti, sadašnjosti budućnosti, duša 
života. Onaj dio stranica moje osobne životne 
knjige, gdje je zapisana moja suradnja s Višjom 
živilskom šolom Maribor, ubrajam među izuzetno 
važne trenutke moje novinarske karijere. Često 
te stranice čitam i po nekoliko puta, a najljepše je 
kada se svih tih davnih vremena prisjetim onda, 
kada se ponovno susretnem sa svim onim sura-
dnicima koji su u knjizi zapisani velikim slovima 
i koji su sudjelovali u njenom stvaranju.

Stranice moje knjige nisu požutjele iako su pisane 
prije 20-tak godina. Gotovo na svakoj stranici 
spomenuto je ime gospođe Blanke Vombergar, od 
naših prvih susreta u Zagrebu, Mariboru, suradnje 
u revijama, a posebice kad sam pokretao zajedno 
s tadašnjom Žitnom skupnostjo Slovenije reviju 
Mlinarstvo in pekarstvo. Gospođa Vombergar je 
u suradnju uvela niz svojih suradnika, gotovo iz 
cijele Slovenije a ponajprije iz Maribora.

U mojoj životnoj knjizi čitam stranice stare 20 
godina a najčešće spominjano je nekoliko imena; 
Darinka Gostenčnik, Jasna Komerički, Marija 
Horvat, Midhat Mulaosmanović, Stanko Vorih, 
Davorin Urih, Marija Sraka, Polonca Mesarič 
Leskovar i ostali. Pridružili su nam se i ostali 
poznati Slovenci, legende prehrambene struke, 
dr. Ivan Kreft, dr. Peter Raspor i drugi. Bila je to 
suradnja u vrijeme kad je vrijedila uzrečica da 
povezujemo Europu, i jugoistočnu regiju. Moja 
redakcija je putem svojih revija u raznim zemljama 

zbližavala stručnjake iz svih zemalja bivše Jugo-
slavije, razmjenjivali smo stručne tekstove, no 
kolege iz mariborske škole bili sunajaktivniji.

Kad sam prije 16 godina pokrenuo zajedno s 
uređivačkim odborom revije kongres Mlinarstvo 
in pekarstvo u Portorožu, upravo prve podrške 
došle su iz Maribora. Onda sam pokrenuo kongres 
u Makedoniji i Bosni i Hercegovini, pa je uslije-
dila razmjena predavača. Bilo je to zaista jedno 
izuzetno razdoblje, prepleteno entuzijazmom, 
željom za znanjem, željom da se i drugima prenesu 
svoja iskustva. Moram reći da su me moji prvi 
dolasci u mariborsku školu fascinirali, posebice 
radionice, opremljenost, te veliki napori profesora 
i ravnateljstva da se kompletira najmodernija 
oprema.

Kad sam gospođu Vombergar u tim davnim 
danima pitao, čime mogu zahvaliti činjenicu 
da je naša suradnja, i suradnja njezinih djela-
tnika i kolega toliko dobra rekla mi je: Zajednička 
suradnja je naša budućnost. Struka mora biti 
zajedno. Budućnost se ne može predviđati nego 
se treba stvarati.

To se pokazalo kao najispravniji put. Prije 
nekoliko dana u svoju životnu knjigu ubilježio 
sam poziv, kojim sam bio izuzetno počašćen, a 
to je, da za zbornik 20.-godišnjice Višje živilske 
šole Maribor napišem kratak sažetak naše višego-
dišnje suradnje. Nažalost preopširan bi bio tekst 
kad bi sve segmente naše suradnje opisao u ovom 
tekstu. Ponosan sam što sam bio dio te suradnje, 
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te bio svjedok vremena u kojem je škola rasla u 
širenju znanja i stručnosti budućim generacija. I 
danas kada surađujemo, posebno me veseli kad 
sretnem nekog od bivših učenika škole, čije ime 
nisam zapamtio te kad me on na vrlo pozitivan 
način podsjeti na izuzetnu suradnju iz tih starih 
vremena. U mariborskoj školi oduvijek sam se 
osjećao kao kod kuće, među prijateljima, među 
istomišljenicima čiji sam rad izuzetno cijenio, ali 
i među onima koji su prepoznali moj rad.

Čini mi se da će u mojoj životnoj knjizi još dugo 
biti stranica gdje ću upisivati svoju izuzetnu 
suradnju s Višjom živilskom šolom Maribor, jer 
suradnja se i danas nastavlja, širi se, a naša zaje-
dnička misija, promicanje struke novim genera-
cija ide dalje.

Na kraju moram reći, hvala VŽŠ Maribor na 
plodnoj suradnji zahvaljujući kojoj Robinson 
danas izdaje u raznim zemljama 14 revija i orga-
nizira 4 internacionalna kongresa. 

Čestitam VŽŠ na ovom izuzetnom jubileju, te 
njenoj ravnateljici i djelatnicima želim puno novih 
uspjeha i izazova.

I kad bih imao sto godina, najljepši dan uvijek 
bi mi bio: sutra!
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DOBRA IZHODIŠČA 
ZA KASNEJŠE DELO 
V INDUSTRIJI

Dr. Mateja Modic
direktorica razvoja Žita d.o.o., Ljubljana

Kot članica strateškega sveta višje strokovne 
šole se redno srečujem s predstavniki šole in 

spremljam njihove usmeritve, delo in rezultate. 
Njihovi akcijski načrti so vedno ambiciozno posta-
vljeni, kar je zagotovilo za napredek šole.

Študentje v okviru izobraževalnega procesa dobijo 
veliko strokovnega znanja, ki ga nadgradijo z 
obsežnim praktičnim delom. Strokovne delavnice, 
v katerih se vrši praktični pouk, so zelo dobro in 
sodobno opremljene, tako da lahko študentje na 
sodobni pilotski opremi spoznavajo tehnološke 
procese, s katerimi se bodo kasneje srečevali v 
industriji. Zato so v industriji lahko zaposljivi 
in predstavljajo zelo uporaben kader.

Obsežen praktični del izobraževanja predstavlja 
lep uvod v proizvodne procese. Študentje s prak-
tičnim delom v industriji dobivajo dragocene 
izkušnje, ki jim skupaj s teoretičnim znanjem 
dajejo dobra izhodišča za kasnejše delo v indu-
striji. Šola se z industrijo povezuje tudi pri izdelavi 
seminarskih in diplomskih nalog, ki so po eni 
strani pika na i v izobraževanju študentov, so 
pa pomembne in koristne tudi za podjetje, ki 
praktično izdelavo take naloge omogoči. Vse te 
oblike sodelovanja predstavljajo tudi dragoceno 
pomoč proizvajalcem, ki lahko na ta način 
spoznajo kandidate in imajo lažjo izbiro pri zapo-
slovanju študentov, ko le-ti končajo študij.

IC Piramida Maribor je s svojim strokovnim in 
raziskovalnim delom tudi širše prepoznavna. Zelo 
uspešni so v mednarodnem povezovanju in sode-
lovanju z drugimi šolami in sorodnimi strokov-
nimi institucijami, kar daje šoli dodaten ugled in 
možnosti napredovanja strokovnega kadra. Tudi 
za širšo javnost je zelo zanimivo sodelovanje šole 
s strokovnjaki s področja ajde in drugih alter-
nativnih žit.

Med drugim so predstavniki šole vsako leto aktivni 
pri organizaciji in izvedbi simpozija pekarstvo in 
mlinarstvo, ki vsako leto pritegne več kot 100 
strokovnjakov s mlinarske in pekarske stroke.

Šola skrbi tudi za strokovno izpopolnjevanje 
zaposlenih. Med drugim organizira tudi različne 
strokovne ekskurzije, ki se jim lahko pridružijo 
tudi zunanji sodelavci in člani strateškega sveta.

To so prilike, kjer lahko vsi skupaj vidimo kaj 
novega in obogatimo svoje znanje, porodijo pa 
se tudi različne ideje o možnostih nadaljnjega 
sodelovanja.
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Obrat Maribor Ljubljanskih mlekarn d.o.o. že 
vrsto let uspešno sodeluje z Višjo strokovno 

šolo IC Piramida Maribor.

Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za izvajanje 
praktičnega izobraževanja študentov v podjetju 
Ljubljanske mlekarne d.o.o., obrat Maribor za naziv 
strokovne izobrazbe v višjem strokovnem izobra-
ževanju inženir / inženirka živilstva in prehrane 
za 18 učnih mest smo pridobili v letu 2008. 

V podjetju imamo usposobljenih 10 mentorjev. 
Zadnje usposabljanje naših mentorjev smo 
uspešno opravili v lanskem letu na IC Piramida 
Maribor.

V sodelovanju s šolo izvajamo v našem podjetju 
praktično izobraževanje študentov. Vzadnjih štirih 
letih smo imeli na usposabljanju 29 študentov, od 
tega 9 iz 1. letnika in 20 iz 2. letnika. Namen in 
cilji tega programa so pridobiti in poglobiti teore-
tična in praktična znanja o mlekarstvu, tehnolo-
ških postopkih, živilstvu, prehrani in varni hrani 
ter oblikovati celosten pogled na razvoj živilske 
in prehranske stroke ter oblikovati odgovoren 
odnos do zagotavljanja kakovosti v proizvodnji 
živil in pripravi hrane in spoznati osnovne zako-
nitosti ravnanja z odpadki in osnovna načela 
varovanja okolja.

Za podjetje je zelo pomembno, da zna šola prisluh-
niti potrebam podjetij in IC Piramida zna to zelo 
dobro.

V zadnjem letu je Višja strokovna šola pri nas 
sodelovala pri:
• izobraževanju oz. usposabljanju 8 mentorjev,
• usposabljanju sodelavcev po programu, ki je 

prilagojen za potrebe podjetja(50 ur teoretič-
nega in praktičnega dela za 20 sodelavcev),

• pomemben je tudi strokovni prispevek višje 
šole v razvoj živilskih in prehranskih podjetij 
skozi diplomske naloge, ki jih študenti opra-
vljajo v našem podjetju in so usmerjene v 
reševanje konkretnih težav.

V Ljubljanskih mlekarnah d.o.o. v obratu Maribor 
imamo zaposlene 3 diplomante, ki so uspešno 
zaključili študij na Višji strokovni šoli. S študijem 
so pridobili veliko strokovnega znanja, kar jim 
je omogočilo napredovanja ali delo na drugih 
področjih.

V lanskem letu je bila v našem podjetju uspešno 
opravljena zunanja evalvacija višje šole s strani 
Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu 
(NAKVIS).

Med šolo in našim podjetjem so bile vezi ves čas 
dobre, kakovostne in ustvarjalne in želimo si, da 
tako ostane tudi v prihodnje.

MED ŠOLO IN 
NAŠIM PODJETJEM 

SO BILE VEZI 
VES ČAS DOBRE, 
KAKOVOSTNE IN 

USTVARJALNE

Valerija Širovnik, univ. dipl. ing. živil. tehn.
Direktorica obrata Ljubljanske Mlekarne d.o.o., 
Obrat Ljubljana
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PREKO DIPLOMSKIH 
NALOG SMO PRIŠLI 
DO POMEMBNIH 
ZAKLJUČKOV

Igor Kustec, univ. dipl. ing.
Panvita MIR d.d. Gornja Radgona

Kot nekdanji zaposleni IC Piramida še posebej 
spremljam delovanje Višje strokovne šole. 

Sedaj sem zaposlen v Panvita MIR d.d. in sem 
vključen v diplomska dela kot somentor iz 
podjetja. Moram povedati, da se je naše sodelo-
vanje v zadnjih letih še posebej okrepilo, saj smo 
preko diplomskih nalog prišli do pomembnih 
zaključkov, ki neposredno vplivajo na kakovost 
in stabilnost naših izdelkov. Prav tako zgledno 
sodelujemo na področju praktičnega izobraže-
vanja študentov v našem podjetju. Tako lahko 
študentje vse svoje teoretično znanje preizkušajo 
in hkrati razvijejo občutek za delovanje v praksi.

V prihodnje si še naprej želim tovrstnega sode-
lovanja, ki je koristno za vse deležnike, hkrati pa 
želim vsem predavateljem in ravnateljici še naprej 
tako uspešno delovanje Višje strokovne šole.
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V Mariboru smo leta 1960 dobili Marles, najso-
dobnejšo tovarno kuhinjskega pohištva v 

Jugoslaviji, ki je zrasla na bogati tradiciji pridelave 
in obdelave lesa na Štajerskem. V Pokrajin-
skem muzeju Maribor smo leta 2017 pripravili 
razstavo Debata o kuhinji – Kitchen Debate, s 
katero smo želeli obuditi spomin na vse dosežke 
naše pohištvene obrti in industrije. A razsta-
vljati kuhinje in ne omenjati hrane, ne bi imelo 
nobenega smisla. Ker v muzeju o hrani nismo 
vedeli prav veliko, smo k sodelovanju pritegnili  
dr. Blanko Vombergar z Višje strokovne šole 
za prehrano in živilstvo, ki deluje v sklopu IC 
Piramida Maribor. To potezo še vedno štejemo 
za eno boljših, saj smo z njo dobili več, kot 
smo pričakovali. Ravnateljica je za razstavni 
sklop Majhne deklice – Velike kuharice napisala 
strokovno besedilo o ajdi, ki je nas same in 
našo sodelavko na tem sklopu, gospo Štefko 
Kučan, spodbudilo h globljim razmislekom. Ni 
se končalo pri tem. Dr. Blanka Vombergar je s 
sodelavci tega leta pripravila pregledni znanstveni 
članek Ajda v kuhinji in za ljudi, ki so ga pred-
stavili na mednarodnem strokovnem simpoziju  
MUSEOEUROPE 2017. Z referatom so 27.razi-
skovalcem in več kot 70. slušateljem iz različnih 
univerz, muzejev in raziskovalnih inštitutov 
z Japonske, Švice, Italije, Avstrije, Romunije, 
Hrvaške, Srbije in Slovenije predstavili ajdo kot 
kulturno - zgodovinsko pogojeno poljščino, s 
katero so povezani slovenski običaji, pregovori, 
praznovanja, pesmi in pripovedke. Pritegnili so 
veliko pozornost tako med tujci kot domačini. 

Pokrajinski muzej Maribor pa so spodbudili tudi 
k temu, da z Izobraževalnim centrom Piramida 
Maribor sklene sodelovanje pri prodaji šolskih 
izdelkov iz ajde, ki jih bo muzej kot kulturno 
posebnost našega prostora ponujal v muzejski 
trgovini.

Strokovna odličnost, poslovna resnost in človeška 
toplina so kakovosti, s katerimi enačimo Višjo 
strokovno šolo za prehrano in živilstvo. Prav 
zaradi njih se bomo v Pokrajinskem muzeju 
Maribor trudili za trajnost našega sodelovanja.

STROKOVNA 
ODLIČNOST, 

POSLOVNA RESNOST 
IN ČLOVEŠKA 

TOPLINA

Dr. Mirjana Koren
direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor
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ZAHVALJUJEMO 
SE ZA DOBRO 
SODELOVANJE NA 
AGRINI KUHINJI IN 
SEJMU MEDICAL

Mateja Jaklič
direktorica komerciale
Pomurski sejem d.o.o., Gornja Radgona

Spoštovani,

ob vaših odličnih dvajsetih letih vam želimo 
vse najboljše! Hkrati pa se vam zahvaljujemo za 
dobro sodelovanje, ki se v zadnjih letih še vztrajno 
izboljšuje.

Z IC Piramida Maribor smo začeli sodelovati v 
okviru projekta predstavitve kmetijsko živilskih 
šol na sejmu Agra, kjer ste se prvič predstavili s 
svojimi peki in slaščičarji in s prikazom priprave 
izdelkov. Vaši strokovnjaki z Višje strokovne šole 
so nato postali nepogrešljiv partner na Agrini 
kuhinji. Ta poteka v sklopu tradicionalnega sejma 
AGRA, ki je v organizaciji Pomurskega sejma 
najpomembnejši kmetijsko-živilski sejem v Srednji 
Evropi. V njej pripravljajo vaši strokovnjaki in 
drugi gostujoči kuharji pred očmi obiskovalcev 
izvrstne kulinarične kreacije ter jih razvajajo z 
regionalnimi dobrotami in prehranskimi izdelki 
preverjeno vrhunske kakovosti. Poslanstvo Agrine 
kuhinje je spodbuda k večji potrošnji kakovostnih 
prehranskih izdelkov na domačih jedilnikih in na 
jedilnikih gostinskih ponudnikov, zato posebno 
pozornost namenja ravno pripravi in promociji 
nagrajenih izdelkov iz Agrinih mednarodnih 
ocenjevanj, kakovosti mesa in mesnih izdelkov, 
mleka in mlečnih izdelkov, brezalkoholnih pijač, 
medu in vina. Kulinarične mojstrovine pa se 
pripravljajo tudi s pridelki z Agrinih vrtov.

To poslanstvo že od samega začetka Agrine 
kuhinje delite z nami tudi avtorji knjig Ajda, 
Proso in Ječmen skupaj s študenti in dijaki 

Izobraževalnega centra Piramida Maribor. Obisko-
valce navdušujete s pripravo regionalnih speci-
alitet ter poskrbite za pestro in prijetno kulina-
rično dogajanje. Razvajate jih z zdravimi zajtrki 
iz tatarske ajde, ki ji dodate sadje, skuto in med. 
Vodo, v kateri se je kuhala tatarska ajda, ponudite 
kot nadvse okusen in zdravilen čaj. Dneve v Agrini 
kuhinji sladkate z izvrstnimi vrstami kruha in 
keksov, s štruklji, gibanico, tatarsko jabolčno torto 
Piramida in poticami iz navadne in tatarske ajde, 
s kulinaričnimi kreacijami iz prosa ... Predstavili 
ste tudi svoje knjige in obiskovalcem ponudili 
priložnost za pogovor z njihovimi ustvarjalci.

Pa ne le na sejmu AGRA, ponosni smo, da je IC 
Piramida s Pomurskim sejmom združila moči tudi 
v zdravi kuhinji na sejmu MEDICAL, mednaro-
dnem sejmu sodobnega zdravstva.

Z veseljem naj strnemo, da je bilo sodelovanje 
Pomurskega sejma in IC Piramida vedno uspešno, 
kreativno in pristno prijateljsko. Naša želja je, 
da v prihodnosti skupaj zakuhamo še mnogo 
uspešnih zgodb. Najprej pa naj vam ob častitljivi 
20. obletnici odličnega delovanja višje šole iskreno 
čestitamo in vam zaželimo še veliko uspehov pri 
izobraževanju vrhunskih mojstrov na področju 
živilstva in prehrane!

Z odličnim spoštovanjem



PISMA 47

Izobraževalni center Piramida Maribor zaseda z 
Višjo strokovno šolo in programom živilstvo in 

prehrana pomembno mesto med višjimi šolami v 
okviru Podravske in Pomurske regije, saj izvaja izobra-
ževanje v okviru javno priznanih višješolskih strokovnih 
programov, ob tem pa dopolnjuje oziroma zaokroža 
ponudbo v terciarnem izobraževanju, katero je postalo 
njegov nepogrešljivi del.

Ob 20-letnici Višje strokovne šole so višješolski študij 
- živilstvo in prehrana, ki je najvišja strokovna nadgra-
dnja živilskega poklica in prehranskih znanj izven 
Univerze, uspešno zaključili že številni študentje iz 
Pomurske regije. Marsikateri izmed njih je opravljal 
praktično izobraževanje po prilagojeni programski 
shemi, ki je predstavljala povezavo med teoretičnimi 
vsebinami šolskega izobraževanja in praktičnim delom 
v realnih delovnih razmerah, torej v živilskih obratih 
na področju Pomurja. V tem procesu izobraževanja 
ima velik pomen partnersko sodelovanje, študent se 
uvede v delo pod budnim očesom mentorja, ki nanj 
prenaša dragocene spretnosti, znanje, izkušnje in mu 
tako pomaga pri osebnem razvoju, kot tudi pri razvoju 
osebne karierne poti. Mentorstvo vključuje prenos 
znanja preko učenja z delom in je ključnega pomena, da 
ima študent priložnost prikaza nalog, ki jih bo izvajal s 
strani zaposlenih z večletnimi izkušnjami na posame-
znem strokovnem področju. Študent si zagotovi znanje, 
s čimer se utrdi njegova uspešnost na trgu dela, saj se je 
v neposrednem stiku v praksi, sposoben produktivno 
vključiti v delovni proces, spoznati osnovne poslovne 
funkcije in organiziranost nosilca živilske dejavnosti, 
pri tem pa pridobiti tudi bogate delovne izkušnje.

Razvojno naravnana in mednarodno priznana Višja 
strokovna šola - živilstvo in prehrana izobražuje stro-
kovnjake, usposobljene med drugim tudi za zagota-
vljanje varne hrane in varstva potrošnikov. Poslan-
stvo šole je optimalno pokrivanje potreb po znanju 
v popolno zadovoljstvo študenta. Uresničuje se ga s 
prijaznostjo, strokovnostjo, zanesljivostjo in prila-
godljivostjo. Diplomantom šole je zaradi konku-
renčne prednosti zaradi praktičnih znanj in izkušenj 
v živilstvu in prehrani, omogočeno tudi nadaljnje 
šolanje na drugih ali višjih nivojih.

Višja strokovna šola ne ponuja le strokovnih višje-
šolskih programov in izvaja izobraževalni proces, 
temveč je njen doprinos na področju aplikativnih 
in strokovnih raziskav tudi pri razvoju lokalne 
skupnosti in regije v severovzhodnem delu Slovenije. 
V okviru Višje strokovne šole je dejavnejše tudi sode-
lovanje študentov na šoli in zunaj nje, s čimer se 
pripomore k nadaljnjemu razvoju višjega strokovnega 
izobraževanja. Šola spodbuja povezovanje z različ-
nimi deležniki na področju izobraževanja, usposa-
bljanja in gospodarstva, kar se odraža v inovativnosti 
in podjetnosti. Spodbuja in krepi sisteme zagota-
vljanja kakovosti ter vzpostavlja mehanizme učin-
kovitosti dela. Je šola, ki ohranja stik z diplomanti, 
spremlja njihove zaposlitvene možnosti in oblikuje 
na podlagi odziva delodajalcev predloge izboljšav 
zaradi osebnega odnosa med vsemi sodelujočimi.

Višja strokovna šola ima in bo imela v okviru Izobra-
ževalnega centra Piramida Maribor osebni odnos 
do vsakega posameznika.

VIŠJA STROKOVNA 
ŠOLA, KI OHRANJA 

STIK Z DIPLOMANTI

Dr. Romana Karas, Uprava RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin, Inšpektorat za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
Območni urad Murska Sobota
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ORGANIZACIJA  
12. MEDNARODNEGA 
SIMPOZIJA O AJDI 
V KONGRESNEM 
CENTRU THERMANA 
PARK LAŠKO

Mojca Leskovar
članica uprave družbe Thermana d. d.

Z največjim veseljem se spominjam našega 
sodelovanja pri organizaciji 12. mednarodnega 

simpozija o ajdi, ki je potekala v takrat povsem 
na novo odprtem Kongresnem centru hotela 
Thermana Park Laško. Simpozij je obiskalo več 
kot 100 znanstvenikov, pridelovalcev, mlinarjev, 
trgovcev in ljudi različnih profilov in narodnosti, 
ki so se tako in drugače srečevali ali ukvarjali z 
ajdo. Priznam, da sem bila presenečena, da lahko 
drobna ajda v Slovenijo privabi in združi toliko 
ljudi z vseh celin. K nam so prišli s celega sveta, 
spominjam se na primer udeleženca iz Romunije, 
ki je v Laško iz Zagreba prišel kar s kolesom in 
kar nekaj kilometrov je prekolesaril po avtocesti.

Konferenca je trajala 10 dni in je poleg programa 
v naših seminarskih dvoranah obsegala veliko 
dogajanja izven kongresnih dvoran, torej “na 
terenu”. Pri organizaciji simpozija je bilo potrebno 
biti pozoren na številne detajle, tudi na medkul-
turne razlike in navade na primer japonskih, 
korejskih, indijskih in drugih udeležencev 
simpozija. Ker je bila ajda gonilo simpozija, 
smo jo seveda premišljeno vključevali v jedilnike 
kongresnih gostov. Naša gostinska ekipa pa se 
je potrudila, da je osnovala in predstavila nabor 
raznovrstnih jedi iz ajde.

Tako velik dogodek kot je bil ta simpozij seveda 
predstavlja veliko organizacijskega dela, pomeni 
veliko komunikacije z organizacijsko ekipo, tudi 
raznovrstne izzive, ki jih je potrebno premago-
vati. Z organizatorjem, dr. Ivanom Kreftom, dr. 
Blanko Vombergar in vsemi udeleženci je bilo 
prav prijetno sodelovati. Verjamem, da smo s 
skupnimi močmi ustvarili odličen dogodek, ki 
udeležencev ni pustil ravnodušnih. Tudi nas ne. 
Ajdo v še večji meri vključujemo v naše jedilnike, 
tatarska ajda pa je, odkar sem preko kongresa 
spoznala njene dobre lastnosti, redno na jedilniku 
tudi v moji domači kuhinji.
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Pred nekaj leti sem prvič obiskala šolsko slašči-
čarno Izobraževalnega centra Piramida 

Maribor, kjer smo se srečali z ravnateljico višje šole 
in učiteljema te šole, in so nam poleg kave postregli 
z izvrstnim ajdovim pecivom iz tatarske ajdove 
moke. Okusi so se odlično ujeli. Morda je prav to 
pripomoglo k nadaljnjemu sodelovanju z Izobraže-
valnim centrom Piramida Maribor pri nastajanju 
knjig Ajda, Proso in Ječmen. Skupaj smo ustvarili 
lepo zbirko dvojezičnih kulinaričnih knjig, polnih  
domiselnih receptov, v katerih se zrcalita ustvar-
jalnost in inovativnost učiteljev. Da je to šola, kjer 
se spoštuje tradicija v povezavi s sodobnimi načini 
priprave in pristopi, sem imela priložnost spoznati, 
kot članica komisije, tudi na tekmovanjih dijakov 
in študentov Konzorcija biotehniškihšol Slovenije. 
Priprava in organizacija takega tekmovanja, na 
katerem se srečajo in družijo učitelji, predava-
telji, dijaki in študenti, veliko pove o izobraže-
vanju, znanju in mladostni zagnanosti. Prav na 
takšnih srečanjih lahko spoznamo, kako večpla-
sten je izobraževalni proces in kako pomembno 
je, da vodstvo šole to prepozna. Hvala za vse lepe 
izkušnje in veliko uspehov vsem tudi v prihodnje!

SKUPAJ SMO 
USTVARILI 

LEPO ZBIRKO 
DVOJEZIČNIH 

KULINARIČNIH 
KNJIG

Savina Dreu
Odgovorna urednica 
Založba Kmečki glas, Ljubljana
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IZJEMNO 
DELAVNICO SMO 
POSVETILI TISTIM, 
KI PRIDOBLJENE 
INFORMACIJE 
PRENAŠAJO NA 
MLADI ROD

Anka Peljhan
Društvo Vesela kuhinja

Projekt z imenom KuhnaPaTo, ki sem ga 
zasnovala pred devetimi leti, deluje v okviru 

Nacionalnega programa o prehrani in telesni 
dejavnosti za zdravje Dober tek Slovenija in s 
sofinanciranjem Ministrstva za zdravje ter temelji 
na raziskovanju slovenske prehranske kulturne 
dediščine. Delo poteka na ravni osnovnih šol, kar 
pomeni, da otroci z medgeneracijsko komunika-
cijo in raziskovalnimi metodami obujajo tudi že 
pozabljene recepte, postopke in kulturno ozadje 
jedi naših – svojih prednikov. Jedi, ki so včasih 
zagotavljale zadostno energijo na bazi maščob, 
si jih danes prizadevajo prilagoditi današnjim 

potrebam telesa. Seveda pa gre pri omenjenem 
procesu za nujo uporabe domačih – regionalno 
značilnih sestavin, ki so v preteklosti predsta-
vljale temelj sitosti. V mislih imamo žita ali kašo 
in moko vseh vrst ali barv. Tako v ospredje stopijo 
ajda, ječmen in proso.

In prav na tem področju je sodelovanje z Izobra-
ževalnim centrom Piramida – Višjo strokovno 
šolo nadgradilo naše znanje, ki smo ga z izjemno 
kvalitetno delavnico posvetili tistim, ki pridobljene 
informacije prenašajo na mladi rod. Globoko 
znanje o uporabi omenjenih žit v preteklosti in 
inovativni pristopi uporabe le-teh danes, s katerim 
razpolagajo na IC Piramida, nam omogoča 
spoznati lastne korenine prehranjevalnega procesa 
in motivirati mladostnike k zdravemu in trajno-
stnemu načinu življenja danes. Atraktivni učni, 
tudi neformalni pristopi pa spodbujajo te vsebine 
ohranjati dolgoročno.

Kuhnapato tekmovanje, dr. Blanka Vombergar v 
sredini, kot ena od ocenjevalcev



PISMA 51

Vse to je namenjeno tudi širši javnosti in spodbudi 
Slovencev, kar dosegamo z nastopi in tekmovanji 
v priznanih gostinskih ali turističnih objektih, ki 
so namenjeni ogledu in pokušinam ter črpanju 
idej o uporabi lokalnih sezonskih sestavin v regi-
onalno značilnih jedeh za vse nas.

Tako smo sodelovanje z IC Piramida, konkretno 
z ravnateljico, go. Blanko Vombergar, zakoličili že 
pred leti. Kot članica komisije se je udeleževala 
naših aktivnosti za javnost in medije, ne le zavoljo 
ocene otrok, predvsem v poduk in spodbudo 
mladim, da bi se uporaba dragocenih, okusnih in 
predvsem zdravih sestavin razvijala tudi v bodoče.

Na tekmovanju osnovnošolcev Kuhnapato, dr. Blanka 
Vombergar (druga iz leve)
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PRIHAJAM IZ 
ROMSKE DRUŽINE

Ljulje Grivec Beriša, inž. živil.
Strokovna sodelavka
Koordinatorica za romska vprašanja
Center za socialno delo Maribor

Prihajam iz romske družine, starši so se 
s Kosova preselili v Maribor zaradi zapo-

slitve. V Mariboru sem obiskovala vrtec, osnovno 
šolo ter srednjo šolo. Po končani srednji šoli sem  
zaključila študij na Višji živilski šoli. Na Socialni 
zbornici Slovenije v Ljubljani sem opravila tudi 
strokovni izpit in si na CSD Maribor pridobila 
naziv strokovna sodelavka.

Prišlo je leto, ko sem se morala vpisati v srednjo 
šolo. Vpis v željeno srednjo šolo, ekonomsko 
šolo, ni bil uspešen. Zmanjkalo mi je 0,5 točke. 
Odločila sem se, da se vpišem v srednjo šolo, 
ki mi bo omogočila peto stopnjo izobrazbe za 
odskočno desko do željene zaposlitve, in sicer 
dela z ljudmi, potrebnim pomoči.

Vpisala sem se na Srednjo živilsko šolo Maribor 
in si v štirih letih pridobila naziv živilski tehnik. V 
tem času sem pridobila veliko znanja iz živilstva, 
tudi z mnogimi praktičnimi izobraževanji, ki 
sem jih opravila v različnih podjetjih (Mesna 
industrija Košaki, Kruh Pecivo Maribor, Oljarna, 
Povrtnina itd.)

Po končani srednji šoli sem si želela še več znanja, 
da bi lažje dosegla svoje cilje. Zaradi štiriletne 
podlage iz Srednje živilske šole sem se odločila, 
da se leta 2000/2001 vpišem kot redna študentka 
prve generacije na Višjo strokovno šolo. Tako 
sem diplomirala in si pridobila naziv inženirka 
živilstva.

Po končanem študiju sem se prijavila na prosto 
delovno mesto »pomoč družinam«, ki ga je 

objavil Center za socialno delo Maribor - CSD. 
Na razgovoru je bilo kar veliko kandidatov, vseeno 
pa sem bila izbrana. Izstopala je moja komu-
nikativnost, stopnja izobrazbe, želja po delu z 
ljudmi in moja samozavest. Po petih letih zane-
sljivega, zvestega, uspešnega in odgovornega dela 
na CSD Maribor kot laična pomoč družinam, me 
je CSD Maribor napotil v Ljubljano na Socialno 
zbornico Slovenije, kjer sem s trudom, natanč-
nostjo in voljo uspešno opravila še izpit za stro-
kovnega sodelavca, kar mi je dalo možnost 
redne zaposlitve, ki jo opravljam še danes. Sem 
koordinatorica za romska vprašanja kot edina 
Rominja v Republiki Sloveniji, saj je CSD Maribor 
edini center, ki ima to delovno mesto. Uvedlo 
se je zaradi večletnega opozarjanja zaposlenih 
na CSD Maribor, da je nujno potrebna pomoč  
Romom.

CSD Maribor kot tudi zunanje institucije prepo-
znavajo mojo vlogo kot zelo pomembno, predvsem 
pri povezovanju in navezovanju stika z romskimi 
uporabniki ali družinami, kar lahko vodi v boljše 
sodelovanje med uporabnikom, družino in insti-
tucijo. Prav tako pa je strokovnim delavkam v 
veliko pomoč moja interpretacija problematike 
s stališča romske kulture ter običajev oziroma 
navad. Prav tako pa tudi samostojno pomagam 
tako posameznikom, kot družinam, ki izhajajo iz 
romskega kulturnega področja, za kar jim nudim 
več vrst pomoči:
• pri deložaciji,
• pri izpolnjevanju različnih vlog,
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• pri komunikaciji z drugimi institucijami (npr. 
šolami, vrtci, zdravstvom…),

• sodelujem pri različnih delavnicah, projektih 
itd., v katere so vključeni romski otroci,

• pomoč romskim ženskam pri ozaveščanju o 
pravicah in vključevanju v skupnost,

• sodelujem pri izboljšanju bivanjskih razmer,
• boj proti diskriminaciji,
• druge naloge.

Lahko povem, da mi je Višja srokovna šola dala 
izobrazbo in odskočno desko za nadaljnje uspehe 
oziroma za dosežek mojih ciljev, do željene službe 
dela z ljudmi, potrebnimi pomoč.

Izkoristila bi trenutek in se zahvalila našemu 
bivšemu direktorju CSD Maribor, gospodu Jožefu 
Tivadarju, ki me je spodbujal in mi omogočil 
dodatno izobrazbo. Posebej pa bi se zahvalila 
gospe Blanki Vombergar, ki je bila moja večletna 
spremljevalka že s Srednje živilske šole. Iskreno se 
ji zahvaljujem in povem, da ima posebno mesto 
v mojem srcu, kajti za vse to, kar sem postala, je 
delno odgovorna tudi gospa Blanka. Na najinem 
prvem srečanju pri predmetu Tehnologija mesa je 
takoj opazila, da sem drugačna, bila mi je vedno 
na voljo, kot vsakemu dijaku in študentu na šoli.

Gospa Blanka, vam gre posebno mesto v moji 
uspešni življenjski sestavljanki.
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V DRUGEM LETNIKU 
SEM SE NAKLJUČNO 
ODLOČIL ZA 
OPRAVLJANJE 
PRAKSE V VINSKI 
KLETI

Nejc Borko, inž. živil. in preh., enolog
Puklavec Family Wines Jeruzalem Ormož

Sem Nejc Borko, diplomant Višje strokovne šole. 
Diplomiral sem leta 2016, kar pomeni, da sem 

že 3 leta ponosni diplomant višje šole. Prihajam 
iz okolice Ormoža, natančneje iz Obreža, ki leži 
v vzhodni Sloveniji, tik ob meji s Hrvaško.

Končal sem srednjo ekonomsko šolo na Ptuju, 
vendar sem se po končani srednji šoli odločil, da 
ekonomija ne bo poklic, ki bi si ga želel opravljati 
vse življenje. Ker mi dobra in kvalitetna hrana 
v življenju veliko pomeni, sem se odločil, da se 
udeležim informativnega dne Višje srokovne šole. 
Tam so me navdušili z dobro predstavitvijo šole, 
dosežki, mednarodnim sodelovanjem in dobrim 
slovesom šole nasploh. Po informativnih dnevih 
sem bil trdno prepričan, da bom šolanje nada-
ljeval na ICP Maribor.

Že po prvih dneh študija sem bil prepričan, da 
sem se odločil pravilno, saj mi je sam študijski 
program bil zelo všeč (podajanje snovi na preda-
vanjih iz resničnih primerov, seminarske naloge, 
laboratorijske vaje …)

V drugem letniku sem se naključno odločil za 
opravljanje prakse v podjetju Puklavec Family 
Wines d.o.o. (vinska klet), kjer sem trenutno tudi 
zaposlen. V omenjenem sem že po nekaj dnevih 
dela na praksi ugotovil, da me delo v enologiji 
zelo zanima, zato sem bil trdno odločen, da bo 
enologija poklic, ki si ga želim opravljati vse 
življenje. Lahko povem, da je bilo opravljanje 
prakse v vinski kleti zame zelo dobra »podlaga« za 
naprej, saj sem v osnovi spoznal veliko postopkov 

predelave že na praksi. Gre za vinsko klet, v kateri 
sem začel delati kot kletar v kleti (opravljal sem 
pretoke, filtracije, čiščenje cistern), sledilo je delo v 
polnilci, za tem v laboratoriju (opravljanje analiz), 
trenutno pa sem zaposlen na delovnem mestu 
enologa. Na tem delovnem mestu je moja glavna 
skrb vodenje prevzemnega mesta grozdja v času 
trgatve, vodenje kleti, laboratorija ter polnilnice.

Proti koncu študija sem začel pisati diplomsko 
delo z naslovom Delovanje kvasovk v moštu v 
odvisnosti od njihovega hranjenja, kjer sem pri 
dveh različnih sortah vina ugotavljal razlike med 
vzorci z dodano hrano za kvasovke ter vzorcih, pri 
katerih hrane za kvasovke nismo dodali.

Pisanje diplomskega dela nisem vzel le kot nujo, 
katera mora biti opravljena če želiš dokončati 
študij, pač pa kot projekt, pri katerem prevzemaš 
popolno odgovornost in se s tem tudi delno začneš 
pripravljati na izzive ter projekte, ki te čakajo na 
karierni poti.
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Prihajam iz okolice najstarejšega slovenskega 
mesta Ptuj. Glede na to, da je bila na Ptuju 

močno razvito kmetijstvo ter živilska industrija, 
mene pa je od mladosti zanimalo, kako se prideluje 
in predeluje hrana, sem se odločil za izobraževanje 
v tej smeri. Leta 1996 sem se vpisal na Srednjo 
živilsko šolo Maribor program Živilec-Pek. Šola 
je takrat delovala še na Vodovodni ulici 28. Imela 
je samo eno pekovsko delavnico, kjer smo lahko 
dijaki nabirali nova znanja. Zaradi velikega števila 
oddelkov pekov ter slaščičarjev v vseh treh letnikih, 
je bila na šoli velika prostorska stiska. Tako smo 
že dijaki prvega letnika pričeli opravljati praktični 
pouk v podjetju. Moje mnenje je, da je praktično 
izobraževanje v podjetjih dijakom dalo veliko 
praktičnega znanja, neprecenljive izkušnje ter 
realen pogled na proizvodnjo s področja živilstva.

Po zaključenem triletnem programu sem nada-
ljeval šolanje na Živilski šoli Maribor v programu 
Živilski tehnik. Izobraževalni program je temeljil 
predvsem na spoznavanju dodatnih tehnologij v 
živilstvu. Praktični pouk pa se je v večini izvajal 
v šolskih delavnicah in laboratorijih. Dve leti 
dodatnega izobraževanja sta hitro minili. Živilstvo 
ter delo sta me zelo veselila, zato sem sodeloval v 
nekaterih projektih šole. Leta 1998 sem sodeloval 
v skupini štirih dijakov Živilske šole Maribor v 
raziskovalni nalogi z naslovom Etnološke in kuli-
narične značilnosti slovenskega podeželja pod 
okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije. 
Zaradi uspešnosti naloge sem prejel priznanje 
župana Mestne občine Maribor.

Slovenski, kakor tudi tuji trgi, ki so se odpirali v 
živilsko predelovalni industriji, so postajali vedno 
zahtevnejši. Podjetja so se morala tehnološko in 
tudi kadrovsko okrepiti.

Živilska šola Maribor, ki je ves čas svojega 
delovanja tesno sodelovala z industrijo, je tudi 
tokrat sledila zahtevam trga. Odgovorni na šoli so 
poskrbeli za nov izobraževalni program Živilstvo. 
Le-ta se je pričel izvajati ravno eno leto preden 
sem zaključil izobraževanje za živilskega tehnika.

Vedno bolj sem si želel biti uspešen v živilski 
panogi, kar pa je bilo mogoče le s pridobivanjem 
dodatnega znanja. Vpisal sem se na študij na Višjo 
srokovno šolo, kjer sem se seznanil z različnimi 
tehnološkimi procesi v živilstvu. Praktični pouk 
sem opravljal v vinski kleti na Ptuju, kjer sem 
spoznal, meni novo in zelo zahtevno tehnologijo 
vinarstva. Diplomsko nalogo z naslovom Uporaba 
soržične moke v pekarstvu, pod mentorstvom ga. 
Lidije Tašner in g. Janeza Fišerja so mi omogočili 
v podjetju PPS-Pekarni Ptuj. Diplomska naloga 
je bila istega leta predstavljena na mednarodnem 
kongresu Brašno-kruh 2005 v Opatiji, ki ga orga-
nizira Prehrambeno-tehnološka fakulteta Osijek.

Prvo redno službo sem dobil v Ptujski pekarni, 
kjer sem bil zaposlen kot tehnolog za dopeko 
pekovskih izdelkov na prodajnem mestu. Ptujske 
pekarne ter Klasje Celje sta bili takrat povezani 
gospodarski družbi z istimi lastniki. Z vestnim, 
vztrajnim in poštenim delom sem napredoval 

LETA 2013 SE MI 
JE PONUDILA 

MOŽNOST 
ZAPOSLITVE V 

PODJETJU ŽITO

Boštjan Breg, inž. živil., tehnolog
Žito PC Intes Maribor
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ter postal vodja največje pekarne, ki je delovala 
pod okriljem Klasja-Pekarne Celje, v kateri je bilo 
zaposlenih 50 delavcev. V Klasju Celje sem bil 
zaposlen 6 let, sodeloval sem pri večini projektov 
podjetja, med drugim tudi pri razvoju brezgluten-
skih izdelkov ter tako pridobil veliko dodatnega 
znanja. Zaradi napornega ritma dela sem se po 
šestih letih dela v Celju vrni v Ptujsko pekarno, 
kjer sem opravljal delo vodje obrata in skrbel za 
planiranje, organiziranje ter vodenje proizvodnje, 
ki je bila ključni vir prihodkov podjetja.

Leta 2013 se mi je ponudila možnost zaposlitve v 
podjetju Žito Ljubljana. Takoj sem se odločil, da 
se soočim z novim izzivom. V Žitovem Profitnem 
centru Intes, delovna enota Maribor, sem zaposlen 
kot tehnolog, odgovoren za razvoj, kontrolo ter 
proizvodnjo gotovih zmesi, koncentratov ter 
izboljševalcev za pekarstvo. Za tovrstno delo 
je potrebno nenehno izobraževanje s področij 
mlinarstva in pekarstva ter sledenje novim 
dognanjem na tem področju. Udeležujem se 
tudi izobraževanj za obvladovanje delovnih 
procesov in sem član HACCP timov v podjetju. 
Tako sodelujem pri pripravi dokumentacije za 
HACCP in ISO standarde ter kot interni preso-
jevalec pomagam nadgrajevati sisteme kakovosti 
in varnosti. 

Živilska šola Maribor, sedaj IC Piramida, mi je 
dala veliko strokovnega znanja, po mojem mnenju 
tudi zato, ker strokovne predmete predavajo 
predavatelji, ki izhajajo iz živilsko predelovalnih 
podjetij in v predavanja vključujejo praktične 
izkušnje in novosti iz stoke. 

Šoli želim, da bi se še naprej tako uspešno povezo-
vala z živilsko industrijo, sledila novim trendom 
v živilstvu in dajala gospodarstvu strokovno 
dobro podkovane in zainteresirane kadre, ki 
bodo dvigovali raven domače živilsko predelo-
valne industrije.

Boštjan Breg na srečanju diplomantov s študenti šole 
predstavlja svojo karierno pot 
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Sem bivša študentka višje šole, na katero sem 
prišla s III. gimnazije Maribor. Izobraževalni 

center Piramida je pustil v meni lepe spomine. 
Šola res deluje v dobro študentov, sama sem se 
zelo povezala s predavatelji, saj imamo veliko 
skupnih doživetij z ekskurzij, ki jih ni bilo malo. 
Za študij sem se odločila zaradi zanimanja za 
prehrano, obenem pa še zelo rada kuham, tako 
da mi je bila snov zanimiva in dokaj blizu. Veliko 
pridobljenega znanja, tudi iz praktičnega izobra-
ževanja, uporabljam v vsakdanjem življenju. Izpo-
stavila bi praktično izobraževanje drugega letnika. 
Opravila sem ga v kuhinji osnovne šole v Radljah 
ob Dravi, kjer so me kuharice naučile res dobro 
kuhati. Spoznala sem celotno delovanje kuhinje, 
od naročanja surovin, priprave obrokov, razdelje-
vanja le-teh, pa vse do pospravljanja. Dejstvo je, 
da ljudje so in bodo vedno uživali hrano, zato dela 
na področju prehrane ne bo nikoli zmanjkalo. Še 
kot študentka sem začela delo v čokoladni manu-
fakturi, v podjetju Quadro d.o.o., bolje znano 
pod znamko Teta Frida. Obenem sem se lotila 
pisanja diplomskega dela, katerega rdeča nit je 
bila prehrana nosečnic, saj sem tudi sama bila 
ena izmed njih. Po diplomiranju sem se v tem 
podjetju zaposlila.

Glede višje šole velikokrat povem, da bi z veseljem 
še enkrat sedela v predavalnici, prijela za zvezke 
in seveda še enkrat doživela vse ekskurzije.

VELIKOKRAT 
POVEM, DA BI 
Z VESELJEM ŠE 

ENKRAT SEDELA V 
PREDAVALNICI

Nataša Dojnik, inž. živil. in preh.
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STROKOVNA IN 
SRČNA ŠOLA

Simona Domjan, inž. živil.
DOSOR Radenci

Na obdobje izobraževanja na IC Piramida me 
vežejo izjemno lepi spomini. Če bi ponovila 

vpis? Vsekakor! Kot redna ali izredna študentka? 
Na to vprašanje bi težko odgovorila, pa ne zaradi 
kakršnih koli dvomov, v kateri koli sistem, saj 
verjamem, da sta oba načina/programa izjemno 
strokovno pripravljena in izvedena. Osebno sem 
zelo zadovoljna, da sem bila izredna študentka, 
saj verjamem v stari rek: »Ko je učenec pripra-
vljen, pride učitelj«.

Že v otroštvu so me veselile naravoslovne vede, 
delo z živalmi in ljudmi. Kot otrok »usmerjenega 
izobraževanja« sem se odločala med naravoslovno 
gimnazijo in šolo za veterino in na koncu pristala v 
kmetijski šoli, čeprav v družini ni nihče kmetoval. 
Delala sem v sadjarstvu, turizmu, gostinstvu, … 
Po stečaju podjetja, v katerem sem bila zaposlena, 
sem pristala na zavodu za zaposlovanje, kjer so mi 
ponudili možnost prekvalifikacije v živilskega ali 
turističnega tehnika. Odločila sem se za živilstvo 
in tako se je začela moja karierna pot v tej branži. 
Brez zadržkov lahko rečem, da sem se za vedno 
povezala z izobraževalnim centrom, ki domuje 
na naslovu Park mladih 3 v Mariboru.

Po končani prekvalifikaciji za živilskega tehnika 
ni bilo prav nobenega dvoma, da nadaljujem 
študij na Višji strokovni šoli. V vmesnem, 
nekoliko težjem življenjskem obdobju, so mi 
bili v podporo tako doma, kot v šoli. Prav tako 
pa moram omeniti izjemno prijateljstvo, ki se 
je stkalo med študijem živilstva med študenti. 
Drug drugega smo podpirali in si pomagali. Res 

sem bila »samo« izredna študentka, pa vendar 
čas, ki smo ga preživeli skupaj, je bil intenziven, 
nepozaben in vreden spominov.

Že pred koncem študija sem se zaposlila v 
Dosor-ju, domu starejših občanov v Radencih. 
Svoje znanje, pridobljeno tekom študija, sem 
lahko prenesla v delovno okolje. In kar je še bolje, 
z IC Piramida smo ostali povezani v različnih 
oblikah; praktični pouk, mentorstvo, strokovne 
ekskurzije …

Verjamem, da v življenju ni naključij in da so 
izkušnje, ki so nam dane, potrebne, da najdemo 
svoje poslanstvo. Hvaležna sem za pot (beri izobra-
ževanje živilstva), ki je poleg podpore domačih in 
direktorice Dosor-ja, veliko pripomoglo k temu, 
da sem danes to, kar sem in da lahko delam, kar 
je moje poslanstvo. Študij živilstva, delovne in 
življenjske izkušnje so bile tudi odlična podlaga 
za študij naturopatije in holistične iridologije, ki 
sem ga končala v letu 2018.

Sem naturopatinja in holistična iridologinja, ki se 
bo vedno z veseljem spominjala svojih študijskih 
let živilstva. In ko me pot zanese po Ljubljanski 
ulici v Mariboru, mimo Parka mladih 3, se s 
toplino v srcu spominjam sinovih besed, ko 
smo se peljali mimo: »Glej mama, tvoja šola!«. 
Ja. MOJA ŠOLA. Skoraj prepričana sem, da bo 
za šolo, ki je strokovna in srčna ob enem, vedel 
tudi vnuk, ki nas je s svojim prihodom razveselil 
pred nekaj meseci.
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Moje ime je Dejan Fluher. Že v osnovni šoli 
sem imel željo delati s hrano. Tako sem se 

najprej hotel vpisati na srednjo gostinsko šolo v 
Mariboru, vendar sem si na koncu premislil in 
se vpisal v Srednjo živilsko šolo Maribor, smer 
Živilski tehnik. Generacija 1995 -1999.

Že leta 1999, takoj po končani srednji šoli, smo 
vedeli, da bo v Mariboru Višja strokovna šola, 
vendar najprej samo izredni študij. Šele v šolskem 
letu 2000/2001 je bil možen vpis (prva generacija) 
rednega študija, pri čemer sploh nisem okleval in 
se takoj vpisal.

Sem ponosen, da sem bil prva generacija tega 
programa. Študij mi je dal potrebna znanja, ki so 
mi in mi še zelo pomagajo v službi, ki jo trenutno 
opravljam. Seveda je pridobljeno znanje potrebno 
vedno nadgrajevati, saj se določene zadeve zaradi 
novih odkritij ali pa spremembe zakonodaje spre-
minjajo. V času študija sem opravljal praktični del 
v majhni zasebni sirarni, kjer sem se veliko naučil 
o proizvodnji mlečnih izdelkov. Po praktičnem 
delu sem tam delal tudi preko študenskega servisa.

Ko so bili izpiti nekako spravljeni pod streho, je 
bilo potrebno narediti le še diplomsko nalogo. 
Podjetje Winterhalter, ki se ukvarja s profesio-
nalnimi pomivalnimi stroji za velike kuhinje, je 
kontaktiralo šolo, da so pripravljeni sodelovati 
z njo in študenti pri določenih temah diplom-
skih nalog s področij, ki jih pokriva podjetje. 
Tako je nastala diplomska naloga z naslovom 
Zagotavljanje varnega strojnega pomivanja 

posode. „Varno strojno pomivanje“ ni pomenilo 
tehnične varnosti, ampak v smislu, da je posoda 
po pomivanju varna za uporabo v kuhinji in ne 
vsebuje škodljvih mikrobov.

Pomeni, da smo jih s pomivanjem uničili oz. 
odstranili. Pri tem nam je ogromno pomagal tudi 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
iz Maribora, kjer so nam analizirali vse brise, ki 
smo jih jemali s posode in pribora.

Splet okoliščin že med pisanjem diplomske naloge 
pa je bil tak, da sem pričel z delom v podjetju 
Ledo d.o.o., kjer delam še danes. Pričel sem kot 
študent/ pomagač na tovornjaku pri dostavi Ledo 
izdelkov. Danes sem vodja logistike. S svojo ekipo 
skrbim za pravilno skladiščenje, sledljivost in 
dostavo zamrznjenih živil po celotni Slovenji in 
nekaj malega še v Avstriji.

Pri tem je zelo pomembno, da so vsi zaposleni 
seznanjeni s HACCP sistemom podjetja. Ker pa 
sem odgovoren tudi za kakovost, se še velikokrat 
obrnem po pomoč nazaj na šolo. Predvsem pri 
zakonodaji s področja živil in področja dekla-
racij, s katerimi mora biti vsako živilo opremljeno.

VELIKOKRAT SE PO 
POMOČ OBRNEM 
NAZAJ NA ŠOLO

Dejan Fluher, inž. živil., vodja logistike
Ledo d.o.o. Maribor
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ŠOLA IMA ZELO 
RAZNOLIK NAČIN 
DELOVANJA

Jernej Klemenčič, inž. živil., vodja mešalnice
Panvita MIR d.d. Gornja Radgona

Sem Jernej Klemenčič, prihajam iz Apač pri 
Gornji Radgoni in po poklicu sem inženir 

živilstva in prehrane.

V letu 2004 sem se vpisal v prvi letnik srednje-
šolskega izobraževanja za živilskega tehnika, ki 
sem ga obiskoval na Živilski šoli Maribor. Ker je 
bilo veliko sodobno opremljenih laboratorijev 
in učnih delavnic, sem se odločil pot nadalje-
vati na Višji strokovni šoli. V obeh letih študija 
sem praktično izobraževanje opravljal v podjetju 
PANVITA – MIR d.d. Gornja Radgona, kjer imajo 
klavnico, razsek svežega mesa, makrokonfekcijo, 
mikrokonfekcijo in pakiranjeizdelkov.

Ker ima šola veliko oken je zelo svetla, prostorna 
in lepo označena, zato je počutje v njej zelo 
prijetno in domače. Predavatelji so bili prijazni, 
polni znanja, ki so nam ga podajali na zanimiv 
način.

Diplomiral sem z diplomskim delom z naslovom 
Primerjava rokov trajanja svežega svinjskega mesa 
v različnih oblikah pakiranja. S tem diplomskim 
delom sem postal naj diplomant višje šole v tistem 
letu. Po zagovoru diplomskega dela sem v podjetju 
PANVITA – MIR d.d. dobil tudi redno službo.

V tem podjetju sem spoznal celotno proizvo-
dnjo, saj ni oddelka, v katerem ne bi delal, in s 
tem ogromno napredoval.

Sedaj sem vodja mešalnice, kjer opravljam vlogo 
kuterista in razdeljujem naloge sodelavcem. 
To delo me veseli, ker je zanimivo, pestro in 
odgovorno.

Šola ima zelo raznolik način delovanja. Veliko 
je praktičnih vaj v laboratorijih, še več je stro-
kovnih ekskurzij v različna živilska podjetja, v 
katerih vidiš načine in delovanje proizvodnje. 
Najpomembnejši pa so zunanji predavatelji z 
izkušnjami iz različnih podjetij, ki so ti lahko na 
zanimiv in raznovrsten način razložili različne 
tehnološke procese.



PISMA 61

Sem Endrit Morina, bivši študent IC Piramida v 
Mariboru. S študijem sem zaključil v oktobru 

2018.

Po končani srednji farmacevtski šoli sem ugotovil, 
da me zanima delo v gostinstvu, zato sem tudi delal 
v različnih restavracijah in prehranskih obratih, 
kjer sem pridobil različne izkušnje. Ker sem svoje 
znanje želel nadgraditi tudi z več strokovnosti, 
sem se odločil za študij na IC Piramida Maribor, 
Višji strokovni šoli.

Sam študij živilstva in prehrane je potekal dokaj 
gladko. Zelo me je navdušilo to, da je veliko preda-
vateljev imelo izkušnje iz različnih podjetij in so 
nam lahko predavali na zelo zanimive načine z 
izkušnjami iz prakse. Pozitivna stvar v tem študiju 
je bila tudi to, da smo imeli veliko strokovnih 
ekskurzij, kjer smo si ogledali različne proizvo-
dnje (mleko, pivo, sir, skuta, mesne predelave ...). 
Zelo me je navduševal odnos med predavatelji in 
študenti, kajti predavatelji so se zelo trudili, da 
smo odnesli čim več od njihovih predavanj in pa 
laboratorijskih vaj. S študijem sem pridobil veliko 
splošnega znanja o prehrani in živilski proizvodnji, 
poleg tega pa sem pridobil tudi veliko izkušenj. 
IC Piramida mi je tudi ponudila veliko prak-
tičnih izkušenj (opravljanje praktičnega izobra-
ževanja v UKC Maribor, Vinoteki, sodelovanje na 
dogodku Stara trta 2017 in 2018, Salon Vindel, 
60. obletnica Srednje šole za prehrano in živilstvo, 
predstavitve šole po različnih regijah in pa različna 
tekmovanja).

V zadnjem letniku študija sem imel željo po 
praktičnem izobraževanju v tujini, šola pa mi je 
omogočila opravljanje praktičnega izobraževanja 
na Tenerifih, kjer sem podrobneje spoznal, kako 
poteka delo v večjih hotelih z velikim številom 
gostov.

Za diplomsko delo sem se odločil, da bom izbral 
temo merjenja zadovoljstva strank z gostinskimi 
storitvami v lokalu Pisarna, za kar sem s pomočjo 
predavateljice in mentorice ga. Manje Tement 
uspešno sestavil anketne vprašalnike, pripravil 
intervju in pa na koncu diplomsko delo.

Študij na IC Piramida Maribor mi je pustil zelo 
prijetno življenjsko izkušnjo.

Po končanem študiju pa sem se odločil za tujino. 
Trenutno živim v Švici, kjer nameravam znanje, 
ki sem ga pridobil skozi šolanje implementirati 
v prakso.

V ŠVICI 
NAMERAVAM 

ZNANJE 
IMPLEMENTIRATI V 

PRAKSO

Endrit Morina, inž. živil. in preh.
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TAKOJ PO PREGLEDU 
PREDMETNIKA 
SEM VEDELA, DA JE 
TO ŠTUDIJ, KI ME 
ZANIMA

Sara Potočki, inž. živil. in preh.

Sem Sara Potočki in prihajam iz Maribora. Višjo 
strokovno šolo sem začela obiskovati v študijskem 

letu 2015/16 in diplomirala v študijskem letu 2017/18.

Po obiskovanju Prve gimnazije Maribor sem nekajkrat 
zamenjala smer študija, nakar sem se našla v živilstvu 
in prehrani. Takoj po pregledu predmetnika sem 
vedela, da je to študij, ki me zanima in v katerem 
bom uživala. Zanimiv mi je bil tudi zato, ker pokriva 
življenjsko pomembno znanje o prehrani. Znanje, ki ga 
lahko uporabljamo vsak dan. Po začetnih skrbeh, kako 
bom usklajevala študijske in materinske obveznosti, 
sem se takoj sprostila, saj so zaposleni na višji šoli 
zelo razumevajoči, prijazni in pripravljeni pomagati.

Tudi pri izbiri podjetja za opravljanje praktičnega dela 
študija sem bila v skrbeh, a so mi tudi tukaj zaposleni 
priskočili na pomoč in mi v prvem letniku študija 
ponudili opravljanje prakse na šoli. Delo sem lahko 
spoznala v pekarskih in slaščičarskih delavnicah, pa tudi 
v kavarni. Takrat sem pridobila znanje in izkušnje, ki 
so mi v veliko pomoč pri trenutni zaposlitvi. Na prakso 
sem prihajala z veseljem in užitkom, saj so me prav 
vsi zaposleni, s katerimi sem se takrat srečala, nekaj 
novega naučili, mi pomagali, me spodbujali in priskočili 
na pomoč, ko sem jo najbolj potrebovala. Delo je bilo 
vsestransko, zanimivo, nikoli enolično in tudi zabavno. 
V drugem letniku sem praktični del šolanja opravljala 
v podjetju Žito, d.o.o., kjer sem prav tako spoznala delo 
v proizvodnji slaščic in pekovskih izdelkov.

Praktičnega znanja pa nismo pridobivali samo v 
podjetjih, ampak tudi na vajah. Najboljše se je učiti 
z delom. Vaje so bile zanimive, pestre in posledično 

tudi zabavne. V zelo prijetnem spominu so mi ostale 
predvsem vaje Trajnostnega razvoja z izbranimi 
poglavji iz biologije, saj smo te opravljali v skupinah, 
kar mi je bilo še posebej všeč.

Med študijem tudi ni manjkalo raznih ogledov živilskih 
obratov in velikih kuhinj ter strokovnih ekskurzij, ki 
so posebna popestritev.

Največji izziv mi je predstavljalo diplomsko delo. 
Po dolgotrajnem razmišljanju sem se domislila 
naslova: Poznavanje štajerskih tradicionalnih jedi 
med dijaki v Mariboru. Zanimalo me je, če so 
mladi še v stiku s kulinarično zgodovino, kakšne so 
njihove prehranske navade in če se jim zdi ohranjanje 
zgodovine na področju prehranjevanja pomembno. 
Do odgovorov sem prišla s pomočjo ankete, ki sem jo 
izvajala na Srednji šoli za prehrano in živilstvo. Skozi 
pripravo diplomskega dela me je vodila mentorica, 
mag. Marlena Skvarča, dipl. inž. živ. tehnol., ki ji bom 
vedno hvaležna, saj mi je nudila pomoč in nasvete 
dobesedno vedno in povsod.

Strokovnost, integriteta in pripravljenost pomagati, 
tega na šoli ne primanjkuje. Tukaj sem se počutila 
prijetno obe leti šolanja in ne bi spremenila prav 
ničesar. Po najboljših močeh sem se trudila obisko-
vati predavanja in vaje, a zaradi otroka to seveda ni 
bilo vedno mogoče.

Predavatelji so videli moj trud, prizadevanje in delo, kar 
so mi vračali z razumevanjem. Vedno bom hvaležna 
za vso znanje, ki sem ga pridobila tekom šolanja, kot 
tudi za pomoč, ki so mi jo nudili prav vsi zaposleni 
na šoli, še posebej ravnateljica.



PISMA 63

Dovolite mi, da se na kratko predstavim. Sem 
Sandra Prelec, prihajam iz manjšega kraja v 

okolici Gornje Radgone. Ti okoliški kraji so znani 
po številnih vinogradih, ki se razprostirajo čez 
hribe in ravnine.

Po uspešno opravljeni maturi na Srednji zdra-
vstveni in kozmetični šoli Maribor, smer kozme-
tični tehnik, sem se odločila, da svoje pridobljeno 
znanje nadgradim. V času srednješolskega izobra-
ževanja sem se ogromno naučila o anatomiji in 
fiziologiji človeka. Zato me je vedno bolj zanimal 
vpliv zdravega življenjskega sloga in prehranje-
vanja na človeka. Tako sem se odločila za študij 
na IC Piramida Maribor, višješolski program 
Živilstvo in prehrana.

Med študijem sem pridobila ogromno znanja o 
sami pridelavi in kasnejši predelavi živil. Študentje 
smo imeli zelo veliko možnosti sodelovanja v 
različnih inovativnih projektih. Tako sem imela 
možnost sodelovanja na Sladkem druženju, ki 
ga mesečno organizira šolska slaščičarna Ajda 
in Karamela. Sodelovala sem pri svečani trgatvi 
najstarejše trte v Mariboru, v projektu Kombuča, 
tako in drugače, pisala članke in bila odgovorna 
urednica študijskega glasila Štuži. Med študijem, 
smo imeli veliko strokovnih ekskurzij, kjer smo 
pridobljeno znanje v študijskih klopeh, na 
terenskih in laboratorijskih vajah, lahko nadgra-
dili z ogledom različnih obratov. Naj naštejem le 
nekaj obratov, ki smo si jih med študijem ogledali: 
Lek d.d., Hotel Lipa in Terme Lendava, Ocean 
Orchids, d.o.o. – Dobrovnik, Paradajz, d.o.o. 

 – Renkovci, oba obrata Pomurskih mlekarn, 
Ljubljanske mlekarne, Fructal, pivovarna Laško, 
Bevog, kuhinjo Mariborske vojašnice, kuhinjo 
UKC Ljubljana in UKC Maribor, mesarija Arvaj, 
Mariborski vodovod, Puklavec & Friends z 
zidanico Malek, Žito in še bi lahko naštevala...

Skozi nakopičeno znanje hitro spoznaš, da je tudi 
za najbolj samoumevno dobrino npr. kruh dolg 
proces – potrebno je imeti obdelovalno zemljo, 
pridelati žito, ga kasneje obdelati, dodati ostale 
sestavine, oblikovati v željeni izdelek in najpo-
membneje na koncu izdelek tudi prodati. Pod 
mentorstvom ga. Silve Hostnik sem se udeležila 
raziskovalnih taborov na Gorenjskem, kjer smo 
spoznavali razlike med domačo in industrijsko 
pridelavo mleka in kasneje predelavo v različne 
mlečne izdelke. Druženje na raziskovalnih taborih 
smo razširile in se odpravile na najvišji slovenski 
vrh Triglav.

V vsakem letniku študija smo se študentje 
odpravili na praktično izobraževanje v podjetja. 
Sama sem izbrala podjetje Radgonske gorice d.o.o.. 
V podjetju sem pridobila veliko novega znanja 
in imela priložnost napraviti eksperimentalni 
del za diplomsko delo. Svoje izobraževanje na 
IC Piramida Maribor sem tako uspešno zaklju-
čila z zagovorom diplomskega dela z naslovom 
Vpliv različnih zamaškov in položaja steklenice na 
kakovost penečega vina Zlata radgonska penina. 
Po uspešno zaključenem študiju sem se zaposlila 
v podjetju Radgonske gorice, kjer svoje znanje in 
delovne izkušnje še pridno nadgrajujem.

SVOJE ZNANJE IN 
DELOVNE IZKUŠNJE 

ŠE PRIDNO 
NADGRAJUJEM

Sandra Prelec, inž. živil. in preh.
Radgonske gorice d. o.o., Gornja Radgona
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POMEMBNO JE, 
DA MED ŠTUDIJEM 
POTEKA TUDI 
PRAKTIČNO 
IZOBRAŽEVANJE V 
PODJETJIH

Primož Zvir, inž. živil.

Sem Primož Zvir, doma iz Zgornje Savinjske 
doline. Tudi jaz sem končal višješolski študij 

v programu Živilstvo na IC Piramida Maribor. 
Višja šola je študentom prijazna, predavatelji in 
ostali sodelavci pa strokovni, tako da na študente 
dobro prenašajo svoje znanje. Ravnateljica in tudi 
vsi predavatelji so prijazni, kar ima zelo dober 
vpliv na študente.

Ta študij sem izbral, ker mi je živilstvo res 
zanimiva panoga, med študijem sem prejel 
veliko koristnega znanja, potrebnega tudi za 
zdrav življenjski slog in za vsakodnevno življenje.

Zelo dobro in pomembno je, da med študijem 
poteka tudi praktično izobraževanje v podjetjih, 
saj tam študentje nabirajo prve vezi za kasnejšo 
zaposlitev. Sam sem praktično izobraževanje 
opravljal v mlekarni Celeia v Arji vasi in v prilju-
bljeni butični pekarni Miš Maš v Mozirju.

Za diplomsko delo sem si izbral analizo pitne 
vode v Zg. Savinjski dolini glede na vsebnost 
nitratov in nitritov. Kemijske analize sem opravljal 
v šolskem laboratoriju.

Danes se sicer profesionalno ukvarjam z glasbo. 
Imam privatno glasbeno šolo diatonične 
harmonike in tudi svoj ansambel. Vse več pa se 
me vidi tudi na morju v vlogi skiperja (krmarja 
jadrnice).

Z veseljem se še danes udeležujem podelitev 
diplom, kjer popestrim kulturni program, tako 
da zaigram na diatonično harmoniko To je moja 
pot ohranjanja stika s šolo.



PISMA 65

Pred desetimi leti sem bila s strani ravnateljice, 
dr. Blanke Vombergar, naprošena, da napišem 

kaj o svojih vtisih, izkušnjah, doživetjih ob prvi 
desetletnici delovanja Višje strokovne šole. Svoja 
takratna razmišljanja sem strnila pod naslovom 
»Utrinek spomina«. Danes nadaljujem, kjer sem 
ostala pred desetimi leti. Se je v tem času kaj spre-
menilo? Odgovor bi bil precej in nič. 

Da vas ne zmedem (ali celo še kaj več), bo najbolje, 
da pojasnim kaj bi naj ta »nič« pomenil. Že od 
ustanovitve naprej je šola imela jasno zastavljene 
cilje: spodbudno in ustvarjalno študijsko okolje, 
strokovnost in predanost pedagoškega kadra, 
povezovanje s podjetji in z različnimi institucijami 
doma in v tujini, diplomske naloge/dela študentov, 
preko katerih se rešujejo problemi iz prakse in za 
prakso … Ti cilji tudi danes, po dvajsetih letih 
delovanja, ostajajo nespremenjeni. To ni samo 
pisanje oziroma gledanje z osebne točke, kot dolgo-
letne predavateljice šole, temveč tudi gledanje 
z bolj formalne točke – kot predsednice sveta 
zavoda med leti 2004 in 2012 ter od leta 2016 
dalje. Svet zavoda kot najvišji organ IC Piramida 
ima namreč tudi nalogo, da obravnava in sprejema 
letna poročila in načrte višje strokovne šole, podaja 
soglasje k predvidenemu vpisu študentov, ocenjuje 
uspešnost dela ravnateljice … Še posebej poročila 
o realizaciji letnih delovnih načrtov so tista, ki 
pokažejo kaj je šola v preteklem letu dosegla. Ta 
poročila so bila zmeraj kar obsežna in so puščala 
dober vtis tudi pri zunanjih članih sveta zavoda.

Seveda se je v tem desetletju tudi marsikaj spre-
menilo. In prav je tako. Generacije študentov se 
spreminjajo, spreminjajo se razmere v družbi in 
ne navsezadnje spreminjajo se tudi spoznanja/
trendi na področju prehrane in živilstva. Šola, 
ki ne bi znala plavati skupaj s temi spremem-
bami, bi že zdavnaj bila le utapljajoča se zgradba 
in le še ena od šol, ki je dobro začela in malo 
manj dobro nadaljevala (lahko mi verjamete, da 
obstajajo tudi take, žal). Več kot 500 diplomantov, 
dosežki študentov na raznih tekmovanjih, vsako-
letni projekti študentov, strokovni dosežki preda-
vateljev, odhodi predavateljev in študentov v insti-
tucije in podjetja v tujini … vse to ni naključje. Je 
vizija in dobro zastavljena strategija. Je delovanje v 
sinergiji s trditvijo Williama Edwardsa Deminga, 
enega od utemeljiteljev dojemanja in zagotavljanja 
kakovosti: »Ni dovolj dati vse od sebe; najprej 
morate vedeti, kaj početi, in potem dati vse od 
sebe«.

UTRINEK 
SPOMINA – DRUGO 

DESETLETJE

Mag. Neva Malek, predavateljica Višje strokovne 
šole, predsednica sveta zavoda IC Piramida 
Maribor
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IMENUJEJO ME AJDA
Neva Malek

Zdaj je čas.
Oddaljeni klici sester vabijo.
Vetrovi preoblečeni v svate.
Nebo okrašeno z vonjem toplote.
Zemlja očiščena
in čakajoča na blagoslov.
Ne, zdaj ne potrebujem več teme.
Slutnja sonca žari med socvetja.
V njihovem praspominu zvoki kril
budijo klična lista.
Dihanje prihodnosti 
prinaša pesem oblakov, 
da me odžejajo po dolgem potovanju.
Tja,
kamor prihajam
me imenujejo ajda.

IMENOVALA TE BOM AJDA
Neva Malek

Moja mala, neimenovana,
zdaj ko rasteš v meni,
zate kličem varuhe
in jih prosim,
naj te skozi vrata 
spustijo s spominom
na nebo, 
zaznamovano z valovanjem rožnatih cvetov.
Na drugi strani naj ti zemlja
nastavi prsi,
napolnjene z modrostjo starcev
in ranljivostjo otrok,
da boš z objemom použila korenine,
ko te bo rast silila,
da se razpneš do jutra in še čez.

Čisto malo prosim tudi zase.
Da bi skozi zvočne pregrade
ob avtocestah hitenja,
zmogla prisluhniti tvojemu
medenju želja in 
te pripraviti na vprašanja,
ki jih gospodar polj postavlja
ob času žetve.
Veš, moja mala, 
ko te čakam,
včasih slutim sojenice,
kako se sklanjajo nad zibelko
in ti podarjajo ime.
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Povabilo ravnateljice, da kot trenutna pred-
sednica strateškega sveta napišem sestavek 

o delovanju in pomenu strateškega sveta VSŠ, 
sem sprejela z rahlim nelagodjem. Na vprašanje, 
kaj naj napišem, ker je pisati o tem pa res dolgo-
časno, mi je odgovorila: »Pa napiši tako, da ne bo«.

Pa poskusimo. Mogoče mi bo uspelo napisati 
prispevek, ki ne bo sestavljen samo iz suhoparnih 
podatkov, ampak boste v njem našli tudi kaj zani-
mivega, tako da vam ga bo uspelo prebrati do 
konca.

Najprej nekaj o pomenu in delovanju strate-
škega sveta. Strateški svet, kot najvišji organ 
Višje strokovne šole, sprejme dolgoročni razvojni 
program šole, predlaga letni delovni načrt šole, 
predlaga finančni načrt šole, spremlja zagota-
vljanje kakovosti višješolskega študija, obravnava 
poročila o študijski problematiki oziroma zadeve, 
ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska 
komisija, komisija za kakovost in ostali organi 
šole. Strateški svet sestavljajo trije predavatelji 
višje šole, dva predstavnika pristojne zbornice ali 
ministrstev oziroma delodajalcev, dva študenta 
in en diplomant.

Trenutni člani sveta so: Ksenija Ekart (predavate-
ljica VSŠ), Marija Sraka (predavateljica VSŠ), dr. 
Tatjana Zagorc (direktorica Zbornice kmetijskih 
in živilskih podjetij), dr. Mateja Modic (direkto-
rica Razvojno tehnološkega sektorja, Žito d.d.), 
Aleksandra Goropevšek (študentka izrednega 
študija), Larisa Klemen (študentka rednega 

študija), Cveta Matjašič (diplomantka VSŠ) in 
Zdenka Masten (predavateljica VSŠ).

Strateški svet Višje strokovne šole za živilstvo in 
prehrano mora predvsem čutiti utrip šole, živeti 
z njo in za njo, s šolo, ki zdaj ni več najstnica in 
ob rojstvu katere je sodelovala večina zdajšnjih 
predavateljev, tudi jaz. Ledino je kot predse-
dnica strateškega sveta orala gospa Marija Sraka, 
zunanja predavateljica VSŠ, od leta 2015 sem to 
mesto prevzela jaz. Vodstvo strateškega sveta mi 
je »prineslo« tudi članstvo v svetu zavoda, kjer 
ni nikoli dolgočasno. To pa ne pomeni, da je na 
naših srečanjih vzdušje, ki te uspava. Kje pa! Ravno 
nasprotno. Srečanja so zanimiva, čas hitro mine, 
še posebej, če se pogovarjamo o utripu šole, naših 
dosežkih, naših uspehih.

Kaj mi prinaša sodelovanje in vodenje strateškega 
sveta? Najprej je to dobrodošla izkušnja, prav 
gotovo tudi poglobljeno spoznavanje delovanja 
Višje strokovne šole, možnost sodelovanja s pred-
stavniki podjetij in zbornice, možnost izmenjave 
mnenj s člani strateškega sveta in vodstvom šole 
in, če se malo pošalim, kar nekaj ur čakanja na 
sestanke, ki so vedno v popoldanskem času. Pa 
mi ni žal. Vsaj do sedaj ne.

STRATEŠKI SVET 
VIŠJE STROKOVNE 

ŠOLE

Zdenka Masten, univ. dipl. ing. živil. tehn.
predavateljica Višje strokovne šole, predsednica 
strateškega sveta VSŠ
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ŠTUDIJSKA 
KOMISIJA PRI 
SVOJEM DELU 
SODELUJE S 
ŠTUDENTI 

Rosvita Arzenšek Pinter, univ. dipl. ing. živil. teh.
predavateljica Višje strokovne šole in
predsednica študijske komisije

Študijska komisija je organ višje strokovne 
šole. Sestavljajo jo predavatelji, tako da so 

enakopravno zastopana vsa predmetna področja. 
Študijsko komisijo sestavlja pet predavateljev, 
vodi pa jo predsednik, ki je eden izmed članov. 
Člane in predsednika imenuje predavateljski zbor 
na predlog ravnateljice za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani. 

Mene je za predsednico študijske komisije, skupaj 
še s štirimi predavateljicami - Silvo Hostnik, 
Polonco Leskovar Mesarič, Tamaro Kovač in 
Ksenijo Ekart, predlagala ravnateljica višje šole 
v študijskem letu 2015/2016. Pred tem sem bila 
ena od članov študijske komisije, vodila pa jo 
je predavateljica mag. Neva Malek. Na vodenje 
študijske komisije sem seveda pristala, nisem pa 
vedela, da bom kot predsednica imela tako veliko 
dela, saj ga prej, kot članica študijske komisije, v 
tolikšnem obsegu nisem imela.

Pristojnosti študijske komisije so določene v 14. 
členu Zakona o višjem strokovnem izobraže-
vanju. Študijska komisija obravnava vprašanja 
v zvezi z vpisom študentov, z napredovanjem 
študentov, preučuje možnosti prilagajanja in poso-
dabljanja izobraževalnih programov, sprejemanja 
meril za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje 
z delom pridobljenega znanja oziroma drugega 
neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna 
študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti 
ter opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti 
predavateljski zbor.

Področje dela, s katerim se pogosto ukvarja 
študijska komisija, je tudi potrjevanje dispo-
zicij. Tega smo veseli, ker vemo, da bodo tisti, 
ki oddajo dispozicijo prej ali slej diplomirali in s 
tem zaključili izobraževanje.

Študijska komisija pri svojem delu sodeluje s 
študenti, ki nanjo naslavljajo vloge za prilaga-
janje študijskih obveznosti, večinoma zaradi upra-
vičene odsotnosti zaradi bolezni, materinstva, 
športnih udejstvovanj na pripravah in tekmo-
vanjih,… Prav tako se na študijsko komisijo 
obračajo študentje, ki ponavljajo letnik in si 
želijo predčasno opravljati praktično izobraže-
vanje, študentje, ki zaprosijo za status športnika, 
študentje, ki so opravili del izpitov na starem višje-
šolskem programu Živilstvo in želijo opraviti višje-
šolski program Živilstvo in prehrana in oddajo 
vlogo za priznavanje znanj, itd. Njihove vloge 
je potrebno obravnavati in poskrbeti, da imajo 
priloženo vso potrebno dokumentacijo ter sodelo-
vati s predavatelji, nosilci posameznih predmetov. 
Šele nato lahko študijska komisija odloči in izda 
sklep študentu, vlagatelju vloge. O obravnavanih 
zadevah je potrebno poročati na predavateljskem 
zboru in s tem seznaniti vse predavatelje.

Zelo obširno pa je za študijsko komisijo področje 
prijav na višjo strokovno šolo s strani dijakov 
tujcev. Za vpisni postopek je bila nekaj časa 
zadolžena Višješolska prijavna služba, sedaj pa 
mora študijska komisija pregledati prispele prijave, 
preveriti ustreznost srednješolske izobrazbe, 
pregledati ocene mature ter ocene zadnjih dveh 
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letnikov pretvoriti v točke in izdati sklep, ali se 
dijak tujec lahko vpiše na našo višjo šolo ali ne 
in o tem obvestiti dijaka ter Višješolsko prijavno 
službo. To je aktivnost, kjer je potrebno sodelo-
vati z različnimi službami v okviru ministrstva, 
da ne pride do napak v škodo bodočih študentov. 

To pa še zdaleč ni vse. Vsako leto v juniju in 
septembru obravnavamo študijsko uspešnost 
študentov v prvem in drugem letniku in seveda 
koliko študentov se bo predvidoma vpisalo. To 
pomeni, da se večinoma sestajamo enkrat mesečno 
oziroma večkrat na mesec, če moramo odločati 
o nujnih zadevah, ki ne morejo počakati do naše 
naslednje redne mesečne seje. Na sestankih je 
prisotna tudi ravnateljica, da zadeve stečejo hitreje 
in se lahko o vsem pogovorimo in dogovorimo v 
korist naših študentov in šole. 

Naša višja šola letos praznuje 20. rojstni dan. Ob 
tem častitljivem jubileju, ki je tudi tvoj, draga 
ravnateljica, draga Blanka, tebi in celotnemu 
kolektivu iskreno čestitam in želim, da bi si še 
naprej prizadevali za dobro šole in širše družbe.
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KAKOVOST NA VIŠJI 
STROKOVNI ŠOLI

Vesna Poštuvan, univ. dipl. org.
predavateljica Višje strokovne šole in
predsednica Komisije za spremljanje in zagota-
vljanje kakovosti na VSŠ

Takoj ob nastajanju naše šole smo se že zavedali 
pomena njene kakovosti. Na višji šoli smo 

kot temelj delovanja prepoznali tri osnovne 
vrednote: spoštovanje, odgovornost in strokov-
nost. V skladu z njimi sta bila oblikovana vizija 
in celostno delovanje šole. Na podlagi Zakona 
o višjem strokovnem izobraževanju (2004) je 
bila imenovana prva Komisija za spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti. Pri oblikovanju sistema 
kakovosti smo upoštevali še skupna izhodišča za 
sisteme kakovosti višjih strokovnih šol (projekt 
Impletum). 

Spremljanje in zagotavljanje kakovosti se izvaja na 
različnih področjih. Na ta način smo pozorni na:
• zadovoljstvo študentov s šolo in študijskim 

procesom,
• zadovoljstvo zaposlenih in zunanjih sode-

lavcev z delom in razmerami na šoli,
• izvajanje praktičnega izobraževanja med 

študenti in njihovimi mentorji v podjetjih, 
velikih kuhinjah šol, vrtcev, domov staro-
stnikov … 

• študentska ocenjevanja predavateljev ter samo-
evalvacije predavateljev,

• zadovoljstvo in zaposljivost diplomantov. 

Na pobudo študentov izvajamo še za šole manj 
običajno ocenjevanje: ocenjujemo namreč tudi 
generacije študentov. Nekaj rezultatov ocenje-
vanj lahko najdete v grafih.

Vsako leto izvajamo notranje presoje in zbiramo 
povratne informacije različnih deležnikov. Na 

podlagi vseh pridobljenih podatkov skupaj z 
vodstvom višje šole oblikujemo izboljšave in 
druge ukrepe za doseganje visoke ravni kakovosti 
delovanja šole. To prepoznavajo tako študentje, 
diplomanti in uporabniki kadrov, kot tudi Nacio-
nalna agencija za kakovost visokega šolstva, ki je 
šoli že v drugi zunanji evalvaciji lani (2018) izrekla 
priznanje za dobro in kakovostno delovanje. Ker 
pa kakovost ni nikoli končana zgodba, smo vedno 
usmerjeni v prihodnost in v nove aktivnosti za 
njeno ohranjanje in dvigovanje.

Na šoli imamo sprejet Poslovnik kakovosti, a ta bi 
lahko bil le brezpredmetno orodje oz. dokument 
brez vrednosti, če šola kakovosti »ne bi živela«. 
Zato smo na šoli lahko zadovoljni, da je zavedanje 
o tem nenehno prisotno na vseh nivojih in v 
vseh procesih delovanja višje strokovne šole. Kot 
predsednica komisije za spremljanje in zago-
tavljanje kakovosti sem ponosna tako na naše 
opravljeno delo, kot tudi na vse člane komisije, 
ki so ali še delujejo v njej, ter na vodstvo šole 
in vse sodelavce, ki so prispevali k visoki ravni 
delovanja celotne šole in s tem k zaposljivosti 
diplomantov ter ugledu šole v nacionalnem in 
mednarodnem prostoru.
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izobraževanju (2004) je bila imenovana prva Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Pri 
oblikovanju sistema kakovosti smo upoštevali še skupna izhodišča za sisteme kakovosti višjih 
strokovnih šol (projekt  Impletum).  
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti se izvaja na različnih področjih. Na ta način smo pozorni na: 

- zadovoljstvo študentov s šolo in študijskim procesom, 
- zadovoljstvo zaposlenih in zunanjih sodelavcev z delom in razmerami na šoli, 
- izvajanje praktičnega izobraževanja med študenti in njihovimi mentorji v podjetjih, velikih 

kuhinjah šol, vrtcev, domov starostnikov  …  
- študentska ocenjevanja predavateljev ter  samoevalvacije predavateljev, 
- zadovoljstvo in zaposljivost  diplomantov.  
Na pobudo študentov izvajamo še za šole manj običajno ocenjevanje: ocenjujemo namreč tudi 
generacije študentov. Nekaj rezultatov ocenjevanj lahko najdete v grafih. 
Vsako leto izvajamo notranje presoje in zbiramo povratne informacije različnih deležnikov. Na 
podlagi vseh pridobljenih podatkov skupaj z vodstvom višje šole oblikujemo izboljšave in druge 
ukrepe za doseganje visoke ravni kakovosti delovanja šole. To prepoznavajo tako študentje, 
diplomanti in uporabniki kadrov, kot tudi Nacionalna agencija za kakovost visokega šolstva, ki je 
šoli že v drugi zunanji evalvaciji lani (2018) izrekla priznanje za dobro in kakovostno delovanje. Ker 
pa kakovost ni nikoli končana zgodba, smo vedno usmerjeni v prihodnost in v nove aktivnosti za 
njeno ohranjanje in dvigovanje. 
Na šoli imamo sprejet Poslovnik kakovosti, a ta bi lahko bil le brezpredmetno orodje oz. dokument 
brez vrednosti, če šola kakovosti »ne bi živela«. Zato smo na šoli lahko zadovoljni, da je zavedanje 
o tem nenehno prisotno na vseh nivojih in v vseh procesih delovanja višje strokovne šole. Kot 
predsednica komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti sem ponosna tako na naše 
opravljeno delo, kot tudi na vse člane komisije, ki so ali še delujejo v njej, ter na vodstvo šole in vse 
sodelavce, ki so prispevali k visoki ravni delovanja celotne šole in s tem k zaposljivosti diplomantov 
ter ugledu šole v nacionalnem in mednarodnem prostoru. 
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sta bila oblikovana vizija in celostno delovanje šole. Na podlagi Zakona o višjem strokovnem 
izobraževanju (2004) je bila imenovana prva Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Pri 
oblikovanju sistema kakovosti smo upoštevali še skupna izhodišča za sisteme kakovosti višjih 
strokovnih šol (projekt  Impletum).  
Spremljanje in zagotavljanje kakovosti se izvaja na različnih področjih. Na ta način smo pozorni na: 

- zadovoljstvo študentov s šolo in študijskim procesom, 
- zadovoljstvo zaposlenih in zunanjih sodelavcev z delom in razmerami na šoli, 
- izvajanje praktičnega izobraževanja med študenti in njihovimi mentorji v podjetjih, velikih 

kuhinjah šol, vrtcev, domov starostnikov  …  
- študentska ocenjevanja predavateljev ter  samoevalvacije predavateljev, 
- zadovoljstvo in zaposljivost  diplomantov.  
Na pobudo študentov izvajamo še za šole manj običajno ocenjevanje: ocenjujemo namreč tudi 
generacije študentov. Nekaj rezultatov ocenjevanj lahko najdete v grafih. 
Vsako leto izvajamo notranje presoje in zbiramo povratne informacije različnih deležnikov. Na 
podlagi vseh pridobljenih podatkov skupaj z vodstvom višje šole oblikujemo izboljšave in druge 
ukrepe za doseganje visoke ravni kakovosti delovanja šole. To prepoznavajo tako študentje, 
diplomanti in uporabniki kadrov, kot tudi Nacionalna agencija za kakovost visokega šolstva, ki je 
šoli že v drugi zunanji evalvaciji lani (2018) izrekla priznanje za dobro in kakovostno delovanje. Ker 
pa kakovost ni nikoli končana zgodba, smo vedno usmerjeni v prihodnost in v nove aktivnosti za 
njeno ohranjanje in dvigovanje. 
Na šoli imamo sprejet Poslovnik kakovosti, a ta bi lahko bil le brezpredmetno orodje oz. dokument 
brez vrednosti, če šola kakovosti »ne bi živela«. Zato smo na šoli lahko zadovoljni, da je zavedanje 
o tem nenehno prisotno na vseh nivojih in v vseh procesih delovanja višje strokovne šole. Kot 
predsednica komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti sem ponosna tako na naše 
opravljeno delo, kot tudi na vse člane komisije, ki so ali še delujejo v njej, ter na vodstvo šole in vse 
sodelavce, ki so prispevali k visoki ravni delovanja celotne šole in s tem k zaposljivosti diplomantov 
ter ugledu šole v nacionalnem in mednarodnem prostoru. 
 
 

Vesna Poštuvan, univ. dipl. org., predavateljica Višje strokovne šole, 
predsednica Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ 
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- zadovoljstvo in zaposljivost  diplomantov.  
Na pobudo študentov izvajamo še za šole manj običajno ocenjevanje: ocenjujemo namreč tudi 
generacije študentov. Nekaj rezultatov ocenjevanj lahko najdete v grafih. 
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šoli že v drugi zunanji evalvaciji lani (2018) izrekla priznanje za dobro in kakovostno delovanje. Ker 
pa kakovost ni nikoli končana zgodba, smo vedno usmerjeni v prihodnost in v nove aktivnosti za 
njeno ohranjanje in dvigovanje. 
Na šoli imamo sprejet Poslovnik kakovosti, a ta bi lahko bil le brezpredmetno orodje oz. dokument 
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sodelavce, ki so prispevali k visoki ravni delovanja celotne šole in s tem k zaposljivosti diplomantov 
ter ugledu šole v nacionalnem in mednarodnem prostoru. 
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DELOVANJE VIŠJE 
STROKOVNE ŠOLE 
V MEDNARODNEM 
PROSTORU

Polonca Leskovar Mesarič, univ. dipl. inž. živ. teh.
Mednarodna koordinatorka in predavateljica VSŠ

Mednarodno sodelovanje je za Višjo strokovno 
šolo izjemnega pomena. Ena izmed oblik 

tega sodelovanja poteka v okviru projekta 
Erasmus+, s katerim na Višji strokovni šoli nada-
ljujemo z mednarodnim sodelovanjem iz predho-
dnega projekta Erasmus (Vseživljenjsko učenje), 
ki je trajal v obdobju od leta 2007 do 2013, naloge 
koordinatorja pa je opravljala Irena Vračko.

V projektu Erasmus+ sodelujemo z različnimi 
višjimi in visokimi šolami ter z drugimi insti-
tucijami izven Slovenije. Za obdobje 2014-2020 
imamo podpisanih sedem sporazumov o medse-
bojnem sodelovanju z višjimi oziroma visokimi 
šolami s sorodnimi izobraževalnimi programi v 
Evropski uniji oziroma državah programa ter z 
univerzo v J Koreji. Vsako leto podpišemo tudi 
nove sporazume z različnimi podjetji oziroma 
institucijami v državah Evropske unije, kamor 
odhajajo na praktično izobraževanje naši študenti 
in na usposabljanje sodelavci višje strokovne 
šole. Interes za mobilnost se iz leta v leto pri 
obojih povečuje. Na razpisu Erasmus+ vsako 
leto uspemo pridobiti nekoliko več sredstev, tako 
za študentske mobilnosti za namen prakse, kot 
za mobilnosti osebja za namen usposabljanja in 
za namen poučevanja.
Pomemben element mednarodnega sodelovanja 
je izmenjava izkušenj in uvajanje novosti, s čimer 
želimo dvigniti kakovost našega izobraževanja in 
uvajati novosti na področju živilstva in prehrane. 
Za študente je možnost opravljanja praktičnega 
izobraževanja v tujini zelo dragocena, saj pridobijo 

številne kompetence, ki jih doma ne bi. Poveča 
se na primer njihova sposobnost prilagajanja 
spremembam, sposobnost komuniciranja (tudi 
s tujino) in njihova samostojnost.
V mednarodnem prostoru delujemo tudi izven 
projekta Erasmus+. Sodelavci višje strokovne šole 
se aktivno udeležujejo različnih mednarodnih 
kongresov oziroma posvetov s področja živilstva 
in prehrane, kjer predstavljajo svoje delo in nave-
zujejo stike s strokovnjaki iz različnih držav celega 
sveta, s katerimi kasneje sodelujejo. Med temi bi 
na primer lahko omenili več kot desetletno sode-
lovanje z japonskimi in korejskimi strokovnjaki 
in znanstveniki, ki delajo na področju ajde.
Na naši Višji strokovni šoli pa gostujejo tudi stro-
kovnjaki iz tujine. Med njimi so predavatelji s 
partnerskih institucij, ki se pri nas usposabljajo 
ali pa predavajo našim študentom in predava-
teljem. Gostili smo tudi različne strokovnjake z 
drugih institucij, oboji pa so nam približali živilske 
izdelke in kulturo svojih držav.
V današnjem času se svet vedno bolj povezuje, 
meje med državami se odpirajo in z bogato 
mednarodno aktivnostjo spoznavamo kulturo 
drugih narodov in uspešno premoščamo razlike, 
ki so nastale tekom zgodovinskega razvoja. Iščemo 
ideje na vseh področjih našega življenja in jih 
uvajamo v svojih državah. Postajamo vedno 
bolj povezani, zato bo mednarodna aktivnost 
na vseh področjih, tako tudi na področju izobra-
ževanja, brez dvoma igrala pomembno vlogo tudi 
v prihodnosti.
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DVAJSET LET 
PRAKTIČNEGA 
IZOBRAŽEVANJA

Vesna Poštuvan, univ. dipl. org., predavateljica 
Višje strokovne šole

Silva Hostnik, univ. dipl. ing. živil. tehn.,
predavateljica Višje strokovne šole

Čeprav oddaljeni, so spomini na začetek prak-
tičnega izobraževanja še zmeraj živi. Kako 

ne bi bili, saj je bil, tako kot so začetki pogosto, 
poln neznank, vznemirljivosti in odgovornosti. 
Praktično izobraževanje je bilo in je še najob-
sežnejši del višješolskega izobraževanja, ki 
študentom vsako leto prinese kar 13 KT. Orga-
niziranja praktičnega izobraževanja se je bilo 
potrebno lotiti zelo resno. Kot ena prvih višjih šol, 
nismo imeli možnosti za posvetovanja z drugimi 
in tako je bilo potrebno zaupati v lastna znanja 
ter izkušnje ter v mrežo dobrih odnosov, ki smo 
jih s podjetji že imeli na srednji šoli.
Kot predavatelja – organizatorja praktičnega 
izobraževanja, sta temelje postavljala gospod 
Srečko Hecl ter Vesna Poštuvan. Pri tem je sode-
lovalo tudi vodstvo višje strokovne šole. Pripra-
viti je bilo potrebno prve pogodbe, navodila za 
študente, mentorje, preveriti zavarovanja in druge 
zakonske zahteve. Večkrat smo se pošalili; še 
dobro, da smo začeli prvo leto izobraževanja le 
z izrednim študijem, saj je bila večina študentov 
ustrezno zaposlenih in je bilo možno izvesti delno 
priznavanje znaj in spretnosti. To dejstvo nam 
je kasneje pomagalo, da so v živilski industriji 
višješolski program Živilstvo (kot se je takrat 
imenoval), spoznali kot uporaben. To je nekoliko 
olajšalo iskanje mest za praktično izobraževanje 
za kasnejše generacije rednih študentov. Ker smo 
bili takrat edina višja šola na tem področju, so 
k nam prihajali študentje iz vse Slovenije in zato 
se je tudi praktično izobraževanje izvajalo po 
celotni Sloveniji. 

S časom so se zgodile spremembe tudi na tem 
področju:
• Na področju praktičnega izobraževanja na 

IC Piramida Maribor je prišlo do kadrovskih 
sprememb. Že omenjeni dvojici predavate-
ljev praktičnega izobraževanja, se je pridru-
žila Silva Hostnik, ki je nato nadomestila 
gospoda Hecla. V študijskem letu 2018/19, 
se je pri organiziranju prakse pridružila še 
dr. Tina Perko.

• Spremenil se je tudi študijski program in 
vsebine živilstva, so se obogatile s prehrano. 
S tem so se razširili cilji in področja izvajanja 
praktičnega izobraževanja. Danes ugotavljamo 
vse večji interes študentov za pridobivanje 
izkušenj na področju prehrane in zato več 
kot polovica študentov opravlja praktično 
izobraževanje v kuhinjah hotelov, šol, vrtcev, 
bolnišnic, domov starostnikov, ipd. 
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• Krajši čas smo na šoli izvajali še višješolski 
program Organizator socialne mreže. Tu je 
praktično izobraževanje prevzela gospa Irena 
Smolčič.

• Spremenile so se tudi nekatere zakonske 
zahteve, še posebej zaradi novosti v Zakonu 
o višjem strokovnem izobraževanju, ki je leta 
2004 vpeljal zahtevo, da se praktično izobraže-
vanje opravlja le v verificiranih organizacijah. 
Tudi tu smo bili med prvimi višjimi šolami, 
ki smo se tega lotili zelo temeljito. 

• Šola je postala prepoznavna doma in v tujini, 
pomen mednarodnih izkušenj pa vse bolj 
pomemben tudi med študenti in veseli nas, 
da odhaja vse več študentov na prakso tudi v 
druge države v okviru EU programa Erasmus+.

Vsako leto šola na področju praktičnega izobra-
ževanja sodeluje z več kot 50 organizacijami, 
odvisno od števila študentov in njihove razpo-
reditve med različnimi podjetji, šolami, domovi 
za starostnike, trgovinami z živili ipd. Obseg 400 
ur praktičnega izobraževanja na leto je velik in 
zato je potrebna skrbna priprava in mentoriranje 
študentov. Na šoli smo se aktivno vključili tudi v 
EU projekte, v okviru katerih smo izvedli že več 
izobraževanj za mentorje v podjetjih. Seveda se 
kdaj pojavijo tudi kakšne težave ali slaba volja, a 
na srečo večjih zapletov do sedaj ni bilo. Ponosni 
smo, ko odhajamo v podjetja in druge ustanove 
kjer študenti opravljajo prakso, in slišimo številne 
pohvale študentom in šoli. 

Veseli smo, da smo v vseh teh letih zgradili trdne 
mostove z gospodarstvom, kar nam potrjujejo 
številne povratne informacije, ankete in še posebej 
dejstvo, da mnogi študentje v teh organizacijah 
pripravljajo diplome in v njih pogosto najdejo 
tudi svojo zaposlitev.

• 
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TERENSKE VAJE 
NISO NIKOLI 
ODPADLE

Karmen Jurčevič, prof. biologije in kemije
predavateljica Višje strokovne šole

Predmet Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji 
iz biologije (TRB) je okoljsko naravnan 

predmet. Proučujemo in raziskujemo različne 
vidike okolja, tipe ekosistemov, odnose med 
organizmi, odnose med organizmi in okoljem ter 
seveda trajnostno izkoriščanje surovin in energije.

Glede na to, da se v celoti posvečamo okolju, je 
prav in nujno, da se odpravimo neposredno v 
naravo, na teren. Tako prav vsako študijsko leto 
organiziramo terenske vaje. Izvedemo jih v prvi 
polovici meseca oktobra in »lovimo« primerno 
vreme. Doživeli smo že vse možne vremenske 
razmere – bilo nam je vroče in smo se sončili 
kot na plaži, zeblo nas je in smo potrebovali šal, 
kapo in rokavice, močil nas je dež, iskali smo se 
v megli. Nikoli pa nismo obupali in terenske vaje 
niso nikoli odpadle.

Terenske vaje izvedemo na obronkih Pohorja, kjer 
primerjamo naravne in antropogene ekosisteme, 
spoznavamo mešane in iglaste gozdove, planje, 
pohorska visoka barja, pohorski pragozd Šumik. 
Pogovorimo se o ogroženih in zaščitenih rastlin-
skih ter živalskih vrstah na Pohorju, o povezavi 
med geološko, kamninsko in pedološko sestavo 
tal ter prisotnimi živimi bitji. Pokažemo osnovne 
drevesne vrste in pričakujemo, da jih bo vsak 
študent sposoben razlikovati in prepoznati.

Na teren prinesemo potrebno laboratorijsko 
opremo, analizni kovček za analitiko zemlje ter 
priročno knjižnico (knjige in različne slikovne 
ključe za določanje živali in rastlin).

Študenti se organizirajo v pet delovnih skupin 
in vsaka dobi svoje zadolžitve. Prva skupina 
spremlja abiotske dejavnike – meri tempera-
turo tal (v različnih globinah) in zraka (na 
različnih višinah) ter izmeri pH vzorce zemlje. 
Druga skupina analizira kakovost zemlje – določi 
vsebnost nitratov, nitritov in amonijevih ionov v 
zemlji. Tretja skupina z metodo svaljkanja določi 
tip zemlje/prsti. Četrta skupina je botanična 
skupina – nabere rastline, jih s pomočjo dolo-
čevalnih ključev prepozna in določi ter pripravi 
razstavo (drevesni listi, grmičevje, praproti, 
mahovi, lišaji, glive, cvetnice). Peta skupina 
je zoološka skupina – nabere živali stelje, jih s 
pomočjo določevalnih ključev prepozna in določi 
ter pripravi razstavo. Študenti so zelo pozorni na 
humani in etični odnos, živali ne ubijamo in jih po 
opravljenem delu takoj vrnemo v prvotno okolje.

Delo na terenu je aktivno, dinamično, zelo 
raznoliko, prijetno in sproščeno. Kakšnih neprije-
tnih dogodkov ni bilo, vedno nas pa kaj preseneti, 
saj je delo z živimi bitji nepredvidljivo.

Terensko delo je oblika dela, kjer lahko študente 
spoznamo tudi drugače, se pogovorimo nefor-
malno, povedo s čim se ukvarjajo, kaj jih veseli, 
izrazijo svoje interese, želje, cilje, Terensko delo 
je neposredna povezava med teorijo in prakso 
ter omogoča celosten pogled na določeno 
tematiko – v našem primeru na trajnostno in 
okoljsko.

V evalvaciji terenskega dela študenti vedno izrazijo 
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Terenske vaje pri predmetu Trajnostni razvoj z 
izbranimi poglavji iz biologije

pozitivno mnenje o opravljenem delu (ne glede 
na vremenske razmere) in menijo, da bi moralo 
biti terenskega dela še več. Seveda ga bomo pri 
predmetu TRB izvajali tudi v prihodnje in ga 
razumeli kot svojevrsten izziv.
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VINO NI NAMENJENO 
PITJU, VINO JE ZA 
OKUŠANJE*

Zdenka Masten, univ. dipl. ing. živil. tehn.
predavateljica Višje strokovne šole

»Le vin n'est pas à boire, le vin est à goûter,« 
pravi francoski pregovor in tega se zavedamo 
tudi na VSŠ, saj je eden izmed ciljev izobraževanja 
študentov tudi ozaveščanje o kulturnem uživanju 
vina oziroma pridobivanje znanj o druženju vina 
z jedmi. Strokovno teoretično podlago pridobijo 
študenti 2. letnika na predavanjih in laboratorij-
skih vajah v okviru predmeta Tehnologija vina, 
praktično pa z obiskom kleti in degustacijo vin. 
Spoznavanje slovenskih vin in seznanjanje s 
kulturnim uživanjem izpeljemo s strokovnimi 
ekskurzijami.

Strokovne ekskurzije so stalnica v izobraževanju 
študentov in s tem tudi obiski kleti z vodeno 
degustacijo vin. V času praznika vin, martino-
vanja, nam ogled kleti in druženje vin s hrano 
omogočajo v kleti Puklavec Family Wines in to 
že od leta 2008. Začelo se je z ogledom kleti in 
poslušanjem strokovnega predavanja v šotoru pred 
kletjo, z degustacijo vin in kosilom v ormoškem 
hotelu. Zdaj pa že vrsto let obiščemo klet, kjer 
strokovno vodenje prevzamejo njihovi enologi, 
poskusimo mošt in se z avtobusom odpeljemo v 
zidanico Malek, v slikovite, z vinogradi poraščene 
Jeruzalemsko – Svetinjske gorice.

Zidanica Malek, več kot 350 let stara zgradba, je 
nekoč služila kot kmetija za predelavo grozdja in 
vina. Danes ima na stežaj odprta vrata za obisko-
valce, poznavalce in ljubitelje, za mlade po letih 
in mlade po srcu. Njihov kolektiv, predvsem 
gospod Robert Puklavec, nas vsako leto z veseljem 
sprejme. Gospod Puklavec, član Evropskega reda 

vitezov vina ter član in predsednik Društva vinski 
svetovalec, sommelier Slovenije, nam ob obisku 
predstavi posamezne sorte, pove nekaj o zgodovini 
in položaju sort na trgu. Seveda brez predsta-
vitve šipona in legende o nastanku imena, ne 
gre. Začetek je v obokani kleti zidanice, nato pa 
se preselimo v prostor, kjer degustacija vin poteka 
ob druženju s hrano, ob poslušanju, kako vino 
bogati hrano in nas.
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Med degustacijo in razlago o druženju vin z jedjo 
vsako leto opazujem obraze študentov in ugota-
vljam, da so mladi željni novih znanj in spoznanj 
o kulturi pitja vina in da na takšnih ekskurzijah 
vedno bolj spoznavajo, da je vino del naše kulture, 
da ga je potrebno spoštovati, saj je narejeno s 
trudom in ljubeznijo, zato ga je potrebno temu 
primerno uživati.

Na zdravje in še na mnoga leta, VSŠ!

vitezov vina ter član in predsednik Društva vinski 
svetovalec, sommelier Slovenije, nam ob obisku 
predstavi posamezne sorte, pove nekaj o zgodovini 
in položaju sort na trgu. Seveda brez predsta-
vitve šipona in legende o nastanku imena, ne 
gre. Začetek je v obokani kleti zidanice, nato pa 
se preselimo v prostor, kjer degustacija vin poteka 
ob druženju s hrano, ob poslušanju, kako vino 
bogati hrano in nas.

Nagrajene pustne maske študentk višje šole
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RAZISKOVALNI 
TABOR IN 
STROKOVNE 
EKSKURZIJE SO DEL 
IZOBRAŽEVANJA

Silva Hostnik, univ. dipl. ing.živil. tehn.
predavateljica Višje strokovne šole, organizato-
rica raziskovalnih taborov in strokovnih ekskurzij 
za študente

Na Višji strokovni šoli že ves čas delovanja 
skrbimo za sodelovanje s podjetji poveza-

nimi z živilstvom. Za študente Višje strokovne 
šole v okviru seminarskih vaj organiziramo 
strokovne oglede v živilskih podjetjih in drugih 
ustanovah po Sloveniji. Interes šole in študentov 
je, da vidijo proizvodnjo živil in pripravo 
hrane v čim več različnih obratih. V nekaterih 
podjetjih in ustanovah kot so: Pekarna Pečjak, 
Pomurske mlekarne, Eta Kamnik, Ljubljanske 
mlekarne, Pekarna Spar, Žito Ljubljana, Dom 
Danice Vogrinec Maribor, Parlament RS, Kogast 
Grosuplje, Winterhalter Grosuplje, UKC Ljubljana 
in UKC Maribor, Klet Krško, itd. smo stalni gostje.

Pri Pečjaku

Za zaključek izobraževanja organiziramo tudi 
dvodnevno strokovno ekskurzijo za študente 
rednega in izrednega študija. Ekskurzijo običajno 
organiziramo maja ali junija, odpravimo pa se na 
Hrvaško ali na Primorsko, tako da se seznanimo 
s proizvodnjo živil tudi na področju sosednje 

Hrvaške ali naše Vipavske doline, Krasa in 
Primorske.

Na ekskurziji pri Rodici na Primorskem

V strokovnih ogledih skušamo zajeti vsa področja 
živilske industrije, seveda pa je namen takšne 
ekskurzije tudi prijetno druženje, ki študentom 
ostane vedno v lepem spominu in to na raznih 
srečanjih tudi zelo radi povedo. Vzdušje na 
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V Ljubljanskih mlekarnah (2018) V Argeti v Izoli (2018)

strokovnih ekskurzijah je vedno zelo prijetno, 
vsi se dobro počutimo, veliko vidimo in slišimo. 
V podjetjih, kjer smo zelo gostoljubno sprejeti, 
velikokrat srečamo tudi naše diplomante, ki nam 
z veseljem pomagajo pri organizaciji tovrstnih 
aktivnosti.

S študenti smo stalni gostje v Fructalu v Ajdovščini 
(2018) 

Laboratorij za oljčno olje Izola (2018)
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Organiziramo tudi poletne raziskovalne tabore, 
letos že jubilejnega desetega. V okviru le teh pa 
raziskujemo planšarstvo in kulinariko na planinah 
v okolici Bohinja ali v okolici Bovca. Taborov se 
poleg študentov udeležujejo tudi predavatelji.
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Diplomirati vedno pomeni pripeljati neko 
pot do konca. Zapreti vrata, da bi bila dana 

možnost za odpiranje naslednjih in še vseh tistih 
za njimi. Uspešno zaključeno delo pa v vsakem 
človeku zbudi občutek ponosa in vere vase.

Na naši višji šoli se že skoraj dve desetletji zgodi 
poletni dan konec junija, ko novi diplomanti na 
svečani podelitvi prejmejo svojo diplomo. Čeprav 
moja vloga predavateljice angleškega jezika kaže 
v drugo smer, sem že sedem let del tega čustve-
nega trenutka. Vsak začetek poletja zame namreč 
prinese pripravo kulturnega dela prireditve. Med 
novimi študenti moram poiskati nove obraze 
mladih voditeljev, pregnati napetost in tremo, 
uskladiti govore z glasbenimi nastopi ter nena-
zadnje izbrati prave besede, ki se bodo zlile v 
spomine. Množica imen, besed in pesmi bo za 
vselej ostala zapisana na šolskem odru. Mislim, 
da se človek ne more naveličati pogleda na iskre 
v ponosnih očeh diplomantov, ki ob stisku rok in 
aplavzu iz dvorane stopijo korak višje. No, meni 
so taki trenutki obogatili pot dela in življenja.

Verjamem, da bodo v prihodnosti še mnogi poletni 
dopoldnevi v juniju prižgali ponosen nasmeh na 
obrazih vedno novih študentov in zadovoljno 
misel v očeh predavateljev naše šole.

SPOMIN Z ODRA

Tamara Kovač, prof. slov. j. s knjiž. in angl. j. s 
knjiž.
predavateljica Višje strokovne šole
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VEZ MED 
IZOBRAŽEVALNIMI 
INSTITUCIJAMI 
IN PREHRANSKO 
INDUSTRIJO JE 
NUJNA

Mateja Ciringer, univ. dipl. ing. živil. tehn.
predavateljica Višje strokovne šole

Skoraj desetletje nazaj sem zaključila študij 
živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti v 

Ljubljani. Proti koncu študija se je pričelo tesno 
in nekajletno sodelovanje s podjetjem Bia Sepa-
rations, ki se ukvarja z razvijanjem materialov za 
različne kromatografske metode in optimizacijo 
le-teh, ki so primerni za ločevanje biomolekul kot 
so virusi, fagi, DNA in proteini.

V prehranski industriji je poznavanje bioteh-
noloških procesov ključnega pomena. Njihov 
mehanizem je mnogokrat pogojen ravno z inte-
rakcijami različnih mikroorganizmov, ki pogo-
jujejo proizvodno pot surovine do kvalitetnega 
končnega izdelka. V podjetju Mercator IP sem 
se pretežno ukvarjala z raziskovanjem proizvo-
dnih tehnoloških procesov in nadzorom le-teh, 
kasneje pa kot samostojna razvojna tehnolo-
ginja. V podjetju Žito so bili skromni začetki, v 
podjetju Hlebček pa sem delovala že kot vodja  
razvoja.

Leta 2017 sem na podlagi izkušenj v živilski 
industriji, soavtorstva pri znanstvenih objavah 
in dragocenih nasvetov ge. Blanke Vombergar, 
ravnateljice Višje strokovne šole IC Piramida 
Maribor, pridobila naziv predavateljice višje 
strokovne šole. Tako se je začelo moje pedagoško 
poslanstvo na višji in srednji živilski šoli, kjer z 
veseljem predajam znanje in izkušnje bodočim 
živilskim strokovnjakom.

Menim, da je vez med izobraževalnimi insti-
tucijami in prehransko industrijo nujna, saj so 
konkretni praktični primeri iz mnogih razlogov 
težko izvedljivi v šolski učni delavnici.

Poučevanje ni samo zaposlitev, ampak tudi poslan-
stvo, da vzgajamo in se kalimo s predajanjem 
znanja in izmenjavo izkušenj.

Veliko sem se naučil od svojih učiteljev, še več od 
sodelavcev, največ pa od svojih učencev.

(Talmud: Ta’anith, 7b)

Maribor, 27. marec 2019
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Kolektivu višje strokovne šole IC Piramida 
Maribor sem se pridružil v študijskem letu 

2017/2018. Moj razgovor za službo je bil sprva 
zgolj za učitelja strokovno teoretičnih predmetov 
na Srednji šoli za prehrano in živilstvo, kasneje, 
po pogovoru z ravnateljico višje strokovne šole 
dr. Blanko Vombergar, pa sem dobil priložnost 
še za delo na Višji strokovni šoli, in sicer kot 
laborant. Priznati moram, da sem se z velikim 
veseljem odzval povabilu, saj me je delo na Višji 
strokovni šoli spominjalo še na moje študentske 
čase, hkrati pa mi je to predstavljajo tudi izziv – še 
pred kratkim sem sam bil v vlogi študenta, sedaj 
pa na drugi strani, kjer je bilo potrebno znanje 
prenesti v prakso, na študente.

Na višji strokovni šoli nisem zaposlen dolgo, 
vendar mi je že po kratkem času dela v kolektivu 
postalo jasno, da šola stremi k spremljanju 
trendov na področju živilstva in kar je najpo-
membneje, k sodelovanju z okoljem, s stroko 
in podjetji. Živilska panoga je specifična in 
pomembna za ljudi. Nenehne pozitivne in 
negativne informacije s strani medijev, afere, 
zahteve kupcev vplivajo na dogajanje v živilski 
stroki in kličejo po nenehnem razvoju, inova-
cijah in spremembah. To predstavlja tudi prila-
gajanje vseh zaposlenih v živilskih podjetjih, 
obratih in izobraževalnih ustanovah, ki izobra-
žujejo ta kader. Višja strokovna šola ima tukaj 
pomembno nalogo, da študente pripravi na 
realnost, na prilagodljivost spremembam, ki so 
se in se bodo dogajale. Kvalitetni predavatelji 

s svojimi izkušnjami predstavljajo pomemben 
vzor študentom, ki še kujejo svojo poklicno pot.

Kot veliko pozitivno prednost višje strokovne 
šole bi izpostavil še možnost opravljanja Erasmus 
izmenjav. V tem času sem bil že na dveh izme-
njavah v tujini (na Portugalskem in v Franciji) 
in lahko rečem, da je to ena izmed najdragoce-
nejših izkušenj do sedaj. Možnost potovanja v 
druge države, spoznavanje njihovih kultur, navad, 
običajev, jedi, tehnologij, mišljenja in sodelo-
vanja z različnimi ljudmi, ki delajo v isti stroki, 
so izkušnje, ki mi bodo zagotovo koristile na 
moji nadaljnji poklicni poti. Vse to pomembno 
vpliva na oblikovanje odprtosti posameznika 
do novosti in priložnosti, ki jih živilstvo ponuja.

Ob tej priložnosti bi Višji strokovni šoli iskreno 
čestital ob 20. obletnici in za ves doprinos k 
razvoju živilsko prehranske stroke v slovenskem 
prostoru. Vse dobro še naprej!

ŠE PRED KRATKIM 
SEM SAM BIL V 

VLOGI ŠTUDENTA

Gregor Sok, mag. živilstva in prehrane
laborant na Višji strokovni šoli
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LABORANTI 
SODELUJEMO 
S ŠTUDENTI V 
LABORATORIJIH

Nataša Pem, inž. kem. tehnologije
laborantka na Višji strokovni šoli

Naši študentje lahko pridobijo svoje spre-
tnosti v dobro opremljenih laboratorijih za 

kemijo in analizo živil, mikrobiologijo, tehno-
loške in senzorične analize. Pri izvajanju različnih 
vaj, ki jih izvajajo predavatelji, laboranti sode-
lujemo s študenti, kjer le-ti praktično spozna-
vajo tehnološke procese, postopke ugotavljanja 
kakovosti embalaže (instron), tehnološke postopke 
izdelave posameznih izdelkov pri različnih tehno-
logijah in ugotavljajo kakovost posameznih 
surovin s specialnimi aparaturami (za analizo 
moke: amilograf, farinograf, ekstenzograf, falling 
number, ...). Prav tako se študenti pri vajah učijo 
določati hranilno vrednost in energijsko vrednost, 
uporabljajo sodobno opremo in aparature za 
določanje maščob po Soxhletu, za določanje belja-
kovin metoda po Kjeldahlu, določajo energijske 
vrednosti živil s kalorimetrom ter izvajajo ostale 
analize, ki jih opravljajo v živilski industriji.

Spoznavajo tudi senzorično analizo različnih 
izdelkov pri posameznih tehnologijah. Študentje 
imajo možnost za kreativno ustvarjanje. Laboranti 
sodelujemo pri različnih projektih, ki jih ustvar-
jajo študentje skupaj s predavatelji. Pri posa-
meznih diplomskih nalogah, ki se opravljajo na 
šoli, laboranti bodoče diplomante v laboratoriju 
usmerjamo, jim svetujemo ter delimo z njimi 
svoje izkušnje, znanje in spretnosti.
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Strokovno in razvojno smo sodelovali pri različnih 
projektih:
• Model sodelovanja šole s socialnimi partnerji
 Izdelava testenin iz mok navadne in 

tatarske ajde ter drugih mok, itd.
• Sodelovanje s katedro za biokemijo in 

nutricistiko
 Projekt razpisan 30.3.2012, s strani 

Evropske agencije za varno hrano (EFSA) 
Study on the influence of food processing 
on nitrate levels in vegetables

• Euro IBRA Buckwheat Symposium
 Tatarski ajdovi široki rezanci z dodatkom 

užitnih cvetov sivke, ognjiča, origana ali 
bazilike.
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V DELOVNI 
SREDINI, KJER SEM 
ZAPOSLENA, DELAJO 
ŠTIRJE INŽENIRJI 
ŽIVILSTVA

Lidija Tašner, univ. dipl. ing. živ. tehn.
predavateljica Višje strokovne šole, koordinator 
kontrole kakovosti in tehnologije
Žito, PC Intes Maribor

Draga Blanka, 

zanimivo, da mi je v začetku tega leta prišel 
pod roke zapis, ki sem ga naredila ob desetletnici 
takrat Višje živilske šole. Sploh nisem pomislila, da 
letos mineva dvajset let odkar so v novo sodobno 
opremljeno šolo v Parku mladih vstopili tudi 
prvi študenti.

Prav dobro se spomnim, kako si v drugi polovici 
devetdesetih let znala zbrati in motivirati številne 
strokovnjake različnih področij, da smo pod 
tvojim strokovnim vodstvom kot prvi v Sloveniji 
pripravili višješolski študijski program Živilstvo. 
Tvoja energija je res neusahljiva. Vseh 20 let se 
je šola pod tvojim vodstvom razvijala, nadgra-
jevala in pomeni pomemben steber na področju 
živilstva in prehrane v Republiki Sloveniji. Diplo-
manti višje šole delujejo na številnih področjih, 
na različnih ravneh.

Ponosna sem na to, da sem še vedno tesno 
povezana s šolo. Ne le da kot nosilka predmeta 
Tehnologija predelave žit opravim zadano število 
ur predavanj, laboratorijskih in seminarskih vaj, 
ampak da lahko živim s šolo. Na šoli se namreč 
dogajajo številni projekti, delavnice, mednarodne 
izmenjave in nenazadnje na šoli so moji strokovni 
kolegi in prijatelji.

Izpostavila bi izjemno doživetje, ko sem se kot 
članica skupine štirih sodelavcev Višje strokovne 
šole na ICP Maribor preko evropskega programa 
za mobilnost osebja med državami programa in 
partnerskimi državami Erasmus + odpravila v 

Južno Korejo. Obiskali smo dve univerzi in se 
udeležili 13. mednarodnega simpozija o ajdi. Tako 
sem imela možnost spoznati to daljno deželo in 
se družiti z vodilnimi strokovnjaki in razisko-
valci ajde. Posebno doživetje je bila udeležba na 
Festivalu ajde (Hyo-Seok Lee culture festival). Gre 
za dogodek, ko organizatorji festivala na veliki 
površini vzgojijo ajdo, ki v začetku septembra 
(času festivala) obilno cveti. Obiskovalci smo se 
lahko sprehajali po urejenih potkah med ajdo, 
posedali na lično urejenih klopcah in si privoščili 
različne specialitete na bazi ajde. Nemalo nas je 
presenetila navedba Slovenije in tradicionalnih 
slovenskih jedi - potica in žganci, na razstavi na 
temo ajde. V okviru festivala smo si za zaključek 
dneva sredi ajdovega polja ogledali še hudomušno 
gledališko predstavo »ajdova pravljica«.

Tudi taka doživetja in pridobljena znanja se 
trudim predajati naprej študentom in uporabiti pri 
svojem vsakodnevnem delu. Dostikrat pomislim, 
da bi na delovnem mestu prav gotovo obstala v 
nekem ožjem strokovnem okvirju. Stiki s šolo 
in vzpodbude, ki prihajajo od tam, me vodijo 
k poglabljanju in širjenju strokovnega znanja, k 
večji dovzetnosti za novosti.
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Kljub temu da imam zdaj kot predavateljica že 
kar veliko let za sabo, pa je delo s študenti vedno 
znova izziv. Generacije se med seboj razlikujejo 
tako po interesih, pogledih, kot tudi po delovni 
vnemi in radovednosti.

Občudujem tudi vpetost šole v gospodarstvo. Šola 
si je utrla svojo pot v marsikatero sredino – tako s 
študenti na praksi, izrednimi študenti iz različnih 
podjetij in ustanov, diplomanti, ki rešujejo 
probleme iz industrije, kot tudi s pripravljeno-
stjo pomagati z opremo, storitvami. V delovni 
sredini, kjer sem zaposlena, delajo štirje inženirji 
živilstva, diplomanti naše Višje strokovne šole.

Višji šoli želim, da še naprej vztraja v svojem 
poslanstvu, z energijo premaguje nove in nove 
izzive ter uresničuje številne ideje v korist sredine, 
ki jo potrebuje.

Uspešno še naprej.
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ŠTUDENTI IMAJO 
NA ŠOLI ŠIROKE 
MOŽNOSTI 
USVAJANJA 
TEORETIČNIH IN 
PRAKTIČNIH VSEBIN

Marija Sraka, univ. dipl. inž. živil. tehn.
predavateljica Višje strokovne šole, 
zaposlena Zdravilišče Radenci

Izobraževalni center Piramida Maribor – Višja 
strokovna šola je moja šola, saj sem z njo 

povezana že od leta 1999, vse od ustanovitve. 
Z njo rastem, se učim, kot otrok. Prvi koraki so 
bili okorni, a danes je popolnoma drugače. In 
sedaj smo že v pubertetnem obdobju, sledimo 
novostim, se povezujemo s šolami, spoznavamo 
mednarodno sceno, napredujemo v osebni rasti. 
Dosežki šole in študentov so me vedno razvese-
ljevali, mi dali spodbudo, da sem vedno znova 
in znova sodelovala.

1999. leta sem bila imenovana za predavate-
ljico sistemov kakovosti pri predmetu Zako-
nodaja, zagotavljanje kakovosti (sedaj ZKN), 
leta 2006 pa še za Tehnologijo velikih kuhinj 
(sedaj TOP). Ves čas prenašam svoje znanje 
iz prakse tako na študente, kot tudi na šolo. 
Prvi vtis na šoli je bil odličen. Tako sodobno 
opremljene, vzorno urejene in strokovne višje 
strokovne šole do takrat nisem spoznala. Težko 
je našteti vse aktivnosti, v katere sem bila 
aktivno vključena: bila sem predsednica stra-
teškega sveta in članica sveta zavoda, članica 
Komisije za kakovost, pa prva notranja presoje-
valka, ki je izvajala notranje presoje po sistemu 
kakovosti vrsto let. Z vodstvom šole smo skupaj 
pripravili Poslovnik kakovosti ICP VSŠ, 1. in  
2. izdajo.

Navduševalo in veselilo me je delo z mladimi in 
raziskovanje še neodkritih in dokazanih področij 
dela. V mojem regalu je skupno 48 diplom, 
in sicer sem bila 42 študentom mentorica in 

6 somentorica. Leta 2007, 2008 in 2012 sem 
prejela priznanje za najmentorico.

Na Cobissu imam skupno 152 objavljenih stro-
kovnih del (člankov, referatov, študijskih gradiv 
in diplom študentov), kar dokazuje, da sem poleg 
svoje redne zaposlitve v družbi Sava turizem 
d.d., kot pooblaščenka sistema kakovosti, svoj 
prosti čas namenjala raziskovanju in promo-
viranju na različnih strokovnih področjih od 
živilske industrije, zdravstva do šolstva.

Pogosto sem zastopala VSŠ: kot članica projekta 
Impletum od leta 2008, pozneje pa Komisije 
za kakovost pri Skupnosti VSŠ, v začetku 
avtorica in pozneje recenzentka strokovnih 
referatov. Delovanje z vodstvom šole in preda-
vatelji je bilo vedno vzorno. Izobraževalni 
center Piramida Maribor, Višja strokovna šola 
je svetovno priznana šola in si prizadeva za 
povezavo sorodnih šol doma in v svetu. Sodelo-
vala sem pri štirih Erasmus mobilnostih na šoli: 
na Švedskem (z naslovom Sharing knowledge; 
sharing future), v Toulousu v Franciji, Suchi 
Besnicki na Poljskem in v Rigi v Latviji. Od 2011. 
leta sem tudi ocenjevalka NAKVISA, kar mi je 
odprlo vpogled v dejansko stanje na področju 
višjega strokovnega šolstva.

Sodelovanje s šolo je pomembno za osebno rast 
in za oblikovanje profila študenta prehrane in 
živilstva.
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Študenti imajo na šoli široke možnosti usvajanja 
teoretičnih in praktičnih vsebin, sodelujejo v 
številnih projektih, se udeležujejo strokovnih 
ekskurzij in spremljajo novosti v stroki.

V teh letih so nastale trdne vezi s predavatelji 
in vodstvom šole, kar kaže na pozitivni pristop, 
česar sem zelo vesela. Vzdušje na šoli je pozitivno 
in potrjuje, da so vrednote šole uresničujejo z 
vsemi akterji.

Ob jubileju želim vodstvu šole, predavateljem 
in študentom samo najvišje osebne in poslovne 
uspehe in še naprej odličnost prenašanja stro-
kovnega znanja v prakso.
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RAZMIŠLJANJA 
PREDAVATELJCE IZ 
PRAKSE

Majda Herlič, univ. dipl. ing. živil. tehn.
predavateljica Višje strokovne šole

Mineva že drugih 10 let višješolskega izobra-
ževanja živilstva in prehrane. Res hitro je 

minil ta čas, ki sicer teče počasi na kratke razdalje 
in mnogo hitreje na dolge. Meni, predavateljici 
iz prakse, je bilo pedagoško delo na Višji šoli v 
čast in ponos in tudi vsako novo študijsko leto 
ponoven izziv.

Izkušnje sem pridobivala v večdesetletnem delu 
kot vodja Oddelka za prehrano in dietetiko 
Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. 
Strokovno in organizacijsko delo je zahtevalo 
veliko vedenja o prehrani zdravih in bolnih ljudi, 
o kakovosti in poznavanju živil, varnosti živil, 
tehnoloških postopkih v veliki kuhinji, pripravi 
hrane ter senzorični in psihološki sprejemlji-
vosti hrane. Delo je vključevalo tudi sodelovanje 
strokovnjakov različnih smeri in je temeljilo na 
spoštovanju vseh zaposlenih, ki so imeli različna 
znanja in sposobnosti in tako je vsak po svoje 
prispeval k urejeni in ustrezni prehrani pacientov 
in delavcev v bolnišnici. O vseh teh izkušnjah 
sem pripovedovala tudi študentom pri predava-
njih, da bi se lažje vživeli v resnične življenjske 
situacije.

Danes je zavedanje o vplivu ustreznega načina 
življenja, vključno s prehrano, zelo razširjeno. 
Toda žal je med različnimi nasveti, navodili, 
prepovedmi, zapovedmi veliko ne samo neustre-
znih, temveč tudi spornih. Vsaki novi genera-
ciji študentov skušam na predavanjih osvetliti in 
razložiti, kaj stroka govori o zdravi prehrani, kako 
jo načrtujemo in izvajamo, kako se opredeliti 

do različnih »modnih diet» in istočasno ostati 
odprt do novih strokovnih spoznanj.
Nekatere bolezni zahtevajo predpisano manj 
ali bolj strogo dietno prehrano. Verjetno brez 
primerov iz prakse študentov ne bi mogla dovolj 
spodbuditi in motivirati, da bi spoznali dieto pri 
diabetesu, pri celiakiji, pri fenilketonuriji, pri 
alergijah, da bi razmislili, kakšno hrano potre-
bujejo otroci ali morda dijaki ali zdravi in bolni 
starostniki. Tukaj se pokaže izreden pomen in 
povezava prakse v podjetju s pedagoškim delom 
na šoli.
Želim povedati, da sem se vedno veselila vseh 
diplom, kjer sem bila mentorica ali somento-
rica. Kar nekaj diplom je bilo opravljenih prav 
za potrebe bolnišnice in drugih ustanov, kot so 
vrtci, osnovne in srednje šole, socialno varstveni 
zavodi in domovi za starejše občane.
Naj omenim nekaj primerov: diplomanti so 
prikazali in potrdili prednosti uporabe parno 
konvekcijskih pečic, hitrega ohlajevalnika in hitrih 
sistemov za kontrolo higiene v velikih kuhinjah, 
posodobili so načrtovanje sladkorne diete v bolni-
šnici, proučili so razširjenost debelosti in preko-
merne telesne mase pri osnovnošolcih, proučevali 
so prehranske navade osnovnošolcev in srednje-
šolcev, prehranske navade zaposlenih v različnih 
podjetjih, ugotavljali so potrebe po dietah pri 
alergijah in drugih boleznih predvsem v vrtcih 
in osnovnih šolah, izdelali so načrte za hrano 
s spremenjeno konsistenco v domovih staro-
stnikov in še in še.



PISMA 93

Vse izkušnje so mi prišle prav pri izvajanju 
predavanj, laboratorijskih vaj in mentorstvu in 
tako vsi sodelujoči na Višji šoli prispevamo k 
usvajanju znanja naših študentov in izgradnji 
kreativnih življenjskih in poklicnih poti naših 
diplomantov.

Predstavitev v Europarku pri predmetu Prehrana in zdravje (2013)
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ŠTUDENTI VEDNO 
SAMI IZBIRAJO 
TEME PROJEKTOV

Manja Tement, univ. dipl. ekon.
predavateljica Višje strokovne šole, mentorica 
študentom pri projektih Trženja v živilstvu in 
prehrani

Minilo je zanimivih 20 let Višje strokovne 
šole. Vedno sem želela poučevati in sem 

zelo vesela, da mi je ravnateljica na tej šoli nudila 
to priložnost, da kot ekonomistka iz prakse 
študentom prenesem svoje izkušnje, ne da jim 
samo podajam teorijo iz knjig.

Začetki so bili kar naporni, saj je bilo potrebno 
pripraviti tudi gradivo, ne da bi poznala bodočo 
publiko in njihove potrebe. Vendar sem uspela 
uloviti duha teh študentov.

Oljke
Manja Tement

Hodim, Razmišljam,
Veter mi mrši lase. Jezi me.
Vdihavam morski zrak.
Čutim toploto nad morjem vzhajajočega sonca.
Oljke se mi priklanjajo:
»Nova si. Kaj postavaš tukaj okoli?«
Vdihnem: »Sprejmite me v varen objem.
Nočem več govoriti s tistimi, ki jih več ni.«
Še bolj se sklonijo: »Samo pridi v naš objem.
Dale ti bomo stoletno energijo vetra.
Dobro ti bo.«
Priklonim se v zahvalo.
Dobro mi bo.
Lasje mi valovijo v vetru.
Veter me ne moti več.

Projekt Trženje, desno mentorica Manja Tement 
(2017)

Začeli smo seveda s teorijo trženja, kakor so jo 
meni podajali na visoki ekonomski šoli. Zelo 
hitro sem ugotovila, da to verjetno ne bo pravi 
način, saj tudi pri naši generaciji ni bil uspešen. 
Manjkali so primeri iz prakse. Zato sem se trudila 
poiskati čim več znanih primerov oz. primerov 
iz znanih slovenskih podjetij.

Časi so se spremenili. Že kolegica predavate-
ljica je začela s projektnim delom na tej šoli. 
Ker sem sama ta način poučevanja prakti-
cirala že na Srednji trgovski šoli, sem začela 
tudi na IC Piramida uvajati isto učno metodo. 
Študenti so se najprej ustrašili dodatnega dela, 
kasneje pa so ugotovili, da je zanimivo in veselo.
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Seveda smo morali na koncu to kritiko spraviti v 
kulturno obliko.

Predstavitve projekta so lahko zelo različne, 
resnejše ali pa tudi zabavne. Resna je predsta-
vitev projekta, strokovna predstavitev rezul-
tatov in razprava o njih ter seveda zaključki, ki 
smo jih skupaj dognali. Ob zaključkih projekta 
pa ponudijo včasih tudi pijačo in jedačo. Rada 
povem študentom, da je smisel trženja možno 
prikazati na mnogo zanimivih in inovativnih 
načinov. Ob neki priložnosti je neka študentka 
veselo vstala in rekla: «Bomo pa ja prinesli nekaj 
za pod zob. Sami smo se tako odločili.« Vdala sem 
se in čakala, kaj bo. Pripravili so tako pojedino, da 
bi lahko nahranili množico. Tudi postrežba je bila 
na nivoju. Res pa je, da je bila večina študentov 
doma s kmetij in so večino stvari s ponosom 
prinesli od doma; skupaj pa smo kupili pijačo 
in skuhali kavo ter čaj. Pa dovolj o tem, da se ne 
bodo komu začele cediti sline.

Druga generacija študentov se je lotila merjenja 
zadovoljstva kupcev z izdelki in s postrežbo v 
šolski slaščičarni. Predstavitev je bila na nivoju, 
pojedina malo skromnejša.

Naslednja generacija je preučila vse oblike komu-
niciranja s kupci in predlagala, kaj bi lahko izbolj-
šali pri oglaševanju šolske slaščičarne.

Še naslednja je ugotavljala, kako bi s skromnimi 
dodatki lahko izboljšali okus kave z dodajenjem 
medu, cimeta, kardamoma...

Spet naslednja je preučila zgodovino slaščačar-
stva v Sloveniji in za predstavitev spekla nekatere 
stare slovenske sladke jedi.

Zadnja generacija se je lotila elektronskega trženja.

Generacije so se številčno manjšale, ampak tudi 
modernizirale, sploh glede zadnje teme. Rezultati 
projektnega dela so bili vedno zanimivi, študenti 
pa zadovoljni, da so delali tudi nekaj praktič-
nega. Pri tem so se naučili tudi pisati projektno 
nalogo v stilu diplomskega dela. Tudi sama sem 
se veliko naučila od študentov, ker je to mlada in 
napredna pamet, polna računalniškega znanja in 
hitra v mišljenju.

Projekt Trženje (2019)

Projekt Trženje

Študenti vedno sami izbirajo teme, ki jih bodo 
teoretično in praktično obdelali. Ker sem imela 
še iz srednje šole slab občutek, da bi slušatelji med 
urami hodili okoli, sem si zamislila, da je najbolje 
kar obdelati najbližjo okolico šole-šolsko slašči-
čarno in kavarno. Ko sem jih poslala, da anketirajo 
kupce (in tudi opazujejo), so se veselo podali na 
delo. Hitro so spoznali, da so tudi sami potrošniki 
izdelkov in storitev šolske kavarne, se veselo lotili 
kritiziranja, kaj vse ni dobro in kaj bi spremenili. 
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DIPLOMANTI SO 
USPELI ZNANJE 
IZ ŠOLE USPEŠNO 
UPORABITI PRI 
SVOJEM DELU

Viš. pred. mag. Marlena Skvarča
predavateljica Višje strokovne šole

Zelo me veseli, da IC Piramida Višja strokovna 
šola praznuje že 20. obletnico obstoja in da 

pridobiva vse večjo pomembnost na področju 
živilstva in prehrane. Predstavlja kakovostni 
izobraževalni center, kjer lahko študentje prido-
bivajo ne le teoretična, ampak tudi veliko prak-
tičnih znanj in se vedno bolj povezujejo z našimi 
ter tujimi šolami in organizacijami. K temu so prav 
gotovo pripomogli vsi zaposleni, še posebej pa 
ravnateljica s svojo neverjetno energijo, sposob-
nostjo organizacije in natančnostjo.

Moje sodelovanje z Višjo strokovno šolo poteka 
že vrsto let. Sem zunanja sodelavka, predavate-
ljica pri predmetu, kjer lahko študentom posre-
dujem znanje, izkušnje in jih navdušim za razi-
skovanje. S šolo me povezujejo podobni interesi, 
predvsem pomen živilstva in kakovostne prehrane. 
Srečanja s sodelavci, ki so študirali na Biotehniški 
fakulteti, ali pa nova znanstva na šoli so vedno 
prijetna, pogosto tudi strokovna. Dajejo občutek 
pripadnosti šoli, ponosni smo na različne vrste 
promocije šole, čeprav so dejavnosti vedno bolj 
zahtevne. Pri tem nas pogosto spodbuja ravna-
teljica s svojim neizbrisnim ohranjanjem stroke 
živilstva. Morda prav zato tako dobro sodelu-
jeva in se dopolnjujeva pri skupnih predavanjih 
za študente.

Glavni pomen Višje strokovne šole je v zadnjih 
dvajsetih letih pridobivanje večinoma dobrih in 
uspešnih diplomantov. Živilstvo in prehrana, tako 
povezani temi, pa vendar se za posameznega od 
teh študijev odločijo v bistvu različni študentje, 

različni talenti. Pomembne so že začetne odločitve, 
nagnjenja in pričakovanja študentov pri izbiri te 
šole. Vendar je v času študija nato spodbudno 
tudi dobro razumevanje in povezovanje s preda-
vatelji ter veselje do tega poklica. Ko diplomante 
srečujem v praksi ali na različnih dogodkih, vedno 
bolj spoznavam, da so zadovoljni, ker so uspeli 
znanje iz šole uspešno uporabiti pri svojem delu. 
Obenem pa sem od študentov tudi sama pogosto 
pridobila kakšne koristne informacije.Učimo se 
vse življenje!

Vesela bom, če bo višja šola tako kot v prete-
klosti, tudi v prihodnje dala pomemben pečat na 
delovnih poteh diplomantov živilstva in prehrane. 
A naj jim pomeni tudi osebno zadovoljstvo. Če 
delamo z veseljem, nam je lažje premagati marsi-
katero oviro. Naj bo teh ovir čim manj, čim več 
pa napredka, optimizma in kakovostne hrane! 
Vsem iskrene čestitke ob 20. obletnici!



PISMA 97

Z Višjo strokovno šolo, ki je del Izobraževal-
nega centra Piramida, sodelujem že dobro 

desetletje in pol. Naše sodelovanje se je pričelo 
na povabilo ravnateljice gospe Blanke Vombergar, 
ki me je povabila k sodelovanju kot strokovno 
sodelavko za področje prehrane. Prvotni dvomi 
v lastne sposobnosti usklajevanja vsakodnevnih 
družinskih in službenih obveznosti z delom na 
šoli, ki mi je predstavljalo relativno novo področje 
z ne prav veliko izkušnjami, so se hitro razblinili. 
Sprejeta sem bila v kolektiv kot njihova enako-
vredna članica. Na vzpodbudo najbližjih sodelavk 
šole ter gospe ravnateljice sem kasneje izpolnila 
pogoje za predavateljico in zadnjih devet let s 
šolo sodelujem v tej vlogi. Leta našega medse-
bojnega sodelovanja so prerasla okvire strogo 
poslovnega sodelovanja in danes s kolektivom 
šole sodelujemo tesno in na prijateljski osnovi. Kot 
predavateljica za predmetna področja prehrane, 
dietetike ter tehnologije in organizacije prehran-
skih obratov poskušam študentom iz navedenih 
področij prenašati in približati teoretična znanja 
in jih podkrepiti s primeri iz prakse. Strokovnost 
kot glavno vodilo zahteva nenehno izobraževanje 
in mi hkrati omogoča tudi osebni razvoj. Šola nam 
predavateljem nudi tudi možnost pridobivanja 
izkušenj, novih znanj in praks z možnostjo udeležb 
na različnih strokovnih srečanjih in simpozijih, 
ekskurzijah, obiskov strokovnih sejmov in prido-
bivanje izkušenj preko mednarodnega sodelovanja 
v projektu Erasmus+. Poučevanje dojemam kot 
kompleksno dejavnost, v kateri smo udeleženi 
predavatelji, inštruktorji, laboranti ter študenti. 

Vsak s svojim doprinosom in energijo soustvar-
jamo učni proces. V letih poučevanja sem se 
srečala s številnimi študenti, njihovimi pričako-
vanji, željami in interesi. S številnimi od njih vzdr-
žujemo stike tudi po končanem študiju, na kar sem 
zelo ponosna, saj nas poleg enakih interesov in 
vedoželjnosti, ki nam je skupna, povezujejo tudi 
prijateljski odnosi. Opažam, da so današnje gene-
racije študentov drugačne, zahtevajo drugačne 
pristope in načine motivacije. Naše medsebojno 
sodelovanje ocenjujem kot dobro, a seveda bi si 
želela, da bi študenti pokazali več vedoželjnosti in 
samoiniciativnosti kot deležniki, ki soustvarjajo 
učni proces. Vedno z velikim interesom in priča-
kovanji sodelujem z njimi tudi kot mentorica ali 
somentorica pri diplomskih delih. V času medse-
bojnega sodelovanja opazujem njihov osebni in 
strokovni razvoj in to je zame ena od najlepših 
nagrad poučevanja. Mladega človeka usmerjati, 
voditi in pripeljati do cilja – do diplome. Do 
sedaj sem bila mentorica pri diplomskih delih 
29 študentov, s katerimi smo odlično sodelovali 
in na katere sem zelo ponosna.

Počaščena in hvaležna sem, da sem lahko del 
kolektiva Višje strokovne šole in ob tej prilo-
žnosti vsem zaposlenim na šoli ob jubileju iskreno 
čestitam.

STROKOVNOST KOT 
GLAVNO VODILO 

ZAHTEVA NENEHNO 
IZOBRAŽEVANJE

Ksenija Ekart, univ. dipl. ing. živil. tehn.
predavateljica Višje strokovne šole, vodja Oddelka 
za prehrano in dietetiko UKC Maribor



Nepozabnih 20 - BILTEN ob 20. letnici šole98

OB PRIPRAVAH 
NA PREDAVANJA 
VEDNO DOBIM NEK 
POSEBEN ZAGON

Mag. Metka Senekovič, dr. vet. med.
predavateljica Višje strokovne šole,
zaposlena na Upravi za varno hrano, veterinar-
stvo in varstvo rastlin MKGP

Ko sem se odločila za študij veterine, sem si 
predstavljala, da bom zdravila živali. Komaj 

v času študija sem spoznala, da veliko veteri-
narjev skrbi za varno hrano in s tem za zdravje 
ljudi. Prvo službo sem dobila v Tovarni mesnih 
izdelkov Košaki Maribor, kjer sem delala kot 
tehnolog in se tako veliko naučila o tehnologiji 
mesa in mesnih izdelkov. Po desetih letih sem se 
zaposlila na veterinarski inšpekciji, kjer delam 
še danes in opravljam nadzor zaščite živali in 
živilskih obratov.

Ko je Živilska šola Maribor, danes Izobraževalni 
center Piramida Maribor, odprla mesarske učne 
delavnice, sem sodelovala pri odobritvi obrata 
za predelavo mesa, bila pa sem tudi zadolžena 
za uradni nadzor v tem obratu. Evropska unija 
je z letom 2006 uvedla živilsko zakonodajo, 
imenovano higienski paket, zato sem v okviru 
uradnega nadzora pripravila predavanje o spre-
membah v zakonodaji za učitelje praktičnega 
pouka. Takrat me je ravnateljica višje šole, dr. 
Blanka Vombergar, povabila k sodelovanju na 
Višji strokovni šoli. Pri predmetu Zakonodaja, 
zagotavljanje kakovosti in nadzor predavam in 
izvajam vaje na področju zakonodaje.

Ob pripravah na predavanja vedno dobim nek 
poseben zagon, vedno znova prebiram strokovno 
literaturo, brskam po aktualnih novicah in 
spremljam novosti v zakonodaji. Kot mentorica 
diplomskih nalog nabiram nove izkušnje in si 
širim obzorje, saj s študenti v različnih podjetjih 
raziskujemo njihovo tekočo problematiko in 

skupaj s tehnologi iščemo rešitve in izboljšave. 
Lotevamo se sistemov notranjih kontrol, označe-
vanja živil, obstojnosti živil, proizvodnje ekoloških 
živil in uporabe aditivov v živilih.

Kot predavateljica višje šole sem dobila priložnost 
sodelovati na raznih strokovnih srečanjih, ki jih je 
organizirala šola, preko programa Erasmus sem 
bila na obisku na kmetijski šoli v francoskem 
mestu Toulouse, v okviru katere je, podobno kot 
pri nas, dvoletni študij, kjer sem imela tudi preda-
vanja. V bližini, kakšnih 100 km iz Toulousa, je 
slikovito mestece - trdnjava Carcasson, kjer je 
nastala fotografija.

Posebno doživetje so raziskovalni tabori višje šole, 
povezani s planinskimi izleti in obiski planšarskih 
sirarn v planinah v okolici Bohinja in v Posočju. 
Sproščeno vzdušje za seboj pusti nepozabne 
spomine. Ko po nekaj urah hoje zagledaš plan-
šarijo in ti postrežejo s kislim mlekom, sirom ali 
štruklji, so pozabljeni vsi napori.

Na šoli se vedno kaj dogaja. Že ko parkiram avto 
na parkirišču šolske kavarne, me objame vonj po 
svežem kruhu in pecivu. Prireditve in projekti so 
vedno polni dobrot in prijetnega vzdušja. Vedno 
znova občudujem umetnine na mizah, ki so prava 
paša za oči, povrhu vsega pa še okusne. Ponosna 
sem, da sem del te zgodbe.



PISMA 99

Izvajanje predmeta Poslovno sporazumevanje in 
vodenje (PSV) sem najprej opazovala “od zunaj”, 

potem pa sem bila vanj vključena kot predavate-
ljica dobro polovico dvajsetletnega obdobja. V 
tem času se je ob meni zvrstilo veliko zanimivih 
sodelavcev.

Ledino na tem področju sta orala poslovna 
človeka: g. Srečko Hecl, nekdanji ravnatelj srednje 
Živilske šole in mag. Beno Klemenčič. Zanimi-
vost, ki sta jo vnesla so bili pisni izpiti. Študenti 
so na izpit lahko prinesli vso potrebno litera-
turo. To jih je zelo navdušilo, a izkazalo se je, 
da tisti, ki ni znal snovi, ni napravil pisnega 
dela izpita, kljub vsem pripomočkom. Moj prvi 
sodelavec je bil mag. Beno Klemenčič. Ob njem 
sem lahko začutila, kaj pomeni dober profesi-
onalni odnos. Kasneje se mi je pridružila mag. 
Mirjana Ivanuša Bezjak. Njen večji prispevek so 
bila skripta Poslovno sporazumevanje in vodenje. 
S predavateljico Zdenko Boltavzer sva sodelo-
vali pri spreminjanju študijskega programa in 
pripravi zbirke vaj za predmet. Obe sodelavki sta 
bili topli, življenjski in sta znali svoje praktično 
znanje posredovati na preprost način. Preda-
vateljica Irena Smolčič je vnesla v predmet več 
poudarka na pisnem poslovnem sporazumevanju. 
Z njo sva posodobili skripto za študente. Nada-
ljevala je z vsakoletno pripravo glasila študentov 
ŠTUŽI. Sedaj sodelujem s predavateljico Vesno 
Poštuvan, ki zna skrbeti za pristne človeške odnose 
tako s študenti, kot tudi s sodelavci.

Vsem predavateljem je skupno zavzemanje, kako 

približati študentom vsebine tega predmeta na 
njim razumljiv način in jih naučiti opazovati 
delovne procese in odnose med ljudmi s tega 
vidika ter obogatiti svoje osebne izkušnje. Vsak 
predavatelj je k temu prispeval na svoj oseben in 
poseben način.

S tem je tudi vsebina predmeta dobivala novo 
širino. Od leta 2010 vsakoletno izhaja glasilo 
študentov Glas ŠTUŽI. Zadnja leta študenti obisku-
jejo gledališke predstave, se udeležujejo ekskurzij 
v različna podjetja in prisostvujejo predavanjem 
o življenjskih temah, ki jih zanimajo.

Vsa ta leta mi je bilo zanimivo opazovati in vzpo-
stavljati odnose s študenti. Vsaka generacija 
prinese nekaj svojega. Včasih se čudim, kako se 
letniki in skupine razlikujejo med seboj po rado-
vednosti, navdušenju, sodelovanju in zunanjih 
interesih. Všeč mi je, ko vidim, kako so delavni 
in kako rastejo v odgovorne mlade ljudi.

V tem času sem tudi sama osebnostno in poslovno 
zrasla. Od profesorice na srednji šoli do samo-
stojne podjetnice v psihološkem svetovanju. In 
čas je da pripravim prostor, da v to področje spet 
prispe nekaj novega.

S hvaležnostjo, Lidija.

POSLOVNO 
SPORAZUMEVANJE 

IN VODENJE NA 
VIŠJI STROKOVNI 

ŠOLI

Lidija Kociper, univ. dipl. psih.
predavateljica Višje strokovne šole
SKUPAJ d.o.o., psihoterapija in svetovanje
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MISLI O INOVATIVNIH 
PRISTOPIH, KI BI 
MLADIM ODRASLIM 
NA ČIM BOLJ 
USTREZEN NAČIN 
PRIBLIŽALI ZDRAV 
NAČIN ŽIVLJENJA

dr. Olivera Stanojević Jerković, predavateljica Višje 
strokovne šole
Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Maribor

Z Višjo strokovno šolo IC Piramida Maribor 
sem v zadnjem desetletju sodelovala kot 

zunanja predavateljica v okviru izrednega študija v 
programu Organizator socialne mreže in rednega 
študija v programu Živilstvo in prehrana. Iz 
zornega kota zunanjega sodelavca lahko visoko 
ocenim sodelovanje, tako s predavateljskim 
zborom, kot z vodstvom šole. Slednje, vsaj po 
mojem mnenju, zagotavlja kakovostne pogoje 
za delo, ves čas spodbuja strokovni razvoj zapo-
slenih, intenzivno sodeluje tako znotraj živilske 
stroke, kot tudi širše - znotraj in zunaj slovenskih 
meja. Šola že dosega visoko zastavljene standarde 
kakovosti in je prepoznavna tako v lokalnem, 
slovenskem prostoru kot tudi širše. 

Moje sodelovanje predvsem z gospo ravnateljico 
dr. Blanko Vombergar in gospo Majdo Herlič, pa 
tudi širše s kolektivom Višje strokovne šole se je 
sicer pričelo veliko prej, že v času intenzivnejšega 
delovanja takratnega Zavoda za zdravstveno varstvo 
Maribor (sedanje Območne enote Maribor, Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje). Sodelovali smo 
na področju krepitve zdravja v lokalnem okolju; 
pri izvajanju projektov Živimo zdravo, skupaj 
smo sodelovali z Društvom za srce za Maribor 
in Podravje, obeleževali svetovne dni zdravja, 
hrane ipd., v nakupovalnem središču Europark. 
Omeniti moram tudi sodelovanje v neformalnem 
partnerstvu v okviru tako imenovane alkoholne 
platforme, sodelovanje v aktivnostih Zdravih šol 
ter v okviru projekta Spodbujanja zdravega prehra-
njevanja in gibanja za zdravje v šolskem okolju. 

Vso predhodno, zelo intenzivno in plodno sode-
lovanje je posledično pripeljalo do pričetka sode-
lovanja v pedagoškem procesu na Višji strokovni 
šoli IC Piramida v Mariboru.

Izredni študij ORGANIZATOR SOCIALNE 
MREŽE je bil namenjen predvsem tistim, ki 
so želeli s študijem pridobiti dodatna znanja in 
kompetence ob obstoječem delu. Zdrav življenjski 
slog je tako bil prepoznan in umeščen kot dodatna 
vsebina v predmet Delovanje za zdravo življenje 
iz dveh razlogov: da ponudi informacije in 
veščine samim slušateljem programa, hkrati pa 
kot bodočim organizatorjem socialne mreže, ki bi 
pridobljena znanja in morda tudi veščine prenašali 
na uporabnike. Znano je, da dobro delujoče in 
močne socialne mreže dokazano prispevajo k 
boljšemu širjenju znanj in veščin za izboljšanje 
zdravja. Po drugi strani se skozenj lahko širijo 
tudi neustrezni vedenjski vzorci. Študenti so se 
prvič srečali z nekaterimi podatki, razširjeno-
stjo javnozdravstvenih problemov, oceno vedenj-
skega sloga v našem prostoru. Med predstavi-
tvijo je bilo veliko priložnosti za debate, razmi-
šljanja, pomisleke, vendar je kljub temu naenkrat 
podana celotna vsebina predstavljala nekoliko 
večjo obremenitev za študente. Znanje pokazano 
pri pripravi seminarskih nalog in zagovoru je bilo 
dokaj dobro, vendar je moj osebni vtis, da so ta 
znanja ostala precej splošna, brez poglobljenega 
razumevanja vedenjskega sloga kot celote in tudi 
razumevanja potrebe za poznavanje le-tega pri 
vsakdanjem delu. 



PISMA 101

Kot predavateljica v okviru predmeta Prehrana 
in zdravje (program Živilstvo in prehrana), 
študentom prvega letnika Višje strokovne šole 
na predavanjih prav tako predstavljam in skušam 
približati pomen zdravega vedenjskega sloga za 
zdravje posameznika in prebivalstva. Študenti so 
v preteklih letih pokazali določeno zanimanje za 
vsebino, saj je, tudi po njihovih besedah, nekoliko 
drugačna od vseh ostalih predmetov. Ker gre za 
veliko informacij, ki vključujejo ne le smernice za 
zdrav vedenjski slog, temveč tudi ocene zdravja 
odraslega prebivalstva, imajo tudi možnost 
primerjanja lastnega vedenjskega sloga. Na preda-
vanju imajo tudi priložnost za vprašanja, debate, 
kritično razmišljanje. Na voljo so jim tudi gradiva, 
s katerimi lahko naknadno utrdijo slišano ali infor-
macije delijo z drugimi. Ne glede na interaktivnost 
in sodelovanje (redkih) posameznikov je težko 
vzdržati pozornost ves čas trajanja predavanja. 
Smiselno bi bilo v prihodnje razmisliti bodisi o 
razdelitvi vsebin ali o bolj inovativnih metodah 
dela pri izvedbi predavanj, ki bi omogočile širše 
vključevanje in sodelovanje študentov. 

Zaključek: Potrebe po vsebinah zdravega vedenj-
skega sloga so prisotne v vseh življenjskih 
obdobjih, saj nikoli ni prepozno za preventivo 
in spremembe. Ker v bistvu gre za dvig zdra-
vstvene pismenosti, zagotovo obstaja potreba 
po teh vsebinah, vendar je potrebno razmisliti 
o inovativnih pristopih, ki bi tudi tem mladim 
odraslim na čim bolj ustrezen način približali 
zdrav način življenja in ga vključili v vsakdanjik. 
Kljub temu da je večina lasten vedenjski slog že 
zgradila znotraj družine in pod vplivi norm iz 
okolja, je še vedno prostor za spremembe. Ne 
smemo pozabiti, da večinoma gre za bodoče starše, 
ki bodo te vsebine juti prenašali na lastne otroke, 
in se nenazadnje bolj zdravo in aktivno starali v 
prihodnje, kot to počnejo današnji starejši prebi-
valci. Vseživljenjsko učenje je prioriteta tudi v 
evropskem prostoru in ima zatorej posebno mesto 
v lani sprejeti Strategiji dolgožive družbe RS.
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IMELA SEM 
IZKUŠNJE IZ 
RAZLIČNIH 
PODROČIJ 
SOCIALNEGA DELA

Jadranka Barbarić, univ. dipl. soc. del.,
predavateljica Višje strokovne šole v programu 
Organizator socialne mreže

Višješolski program Organizator socialne 
mreže je odziv na spremembe, ki jih 

doživlja družba. Ekonomske razmere povzro-
čajo neenakost med prebivalstvom, poglabljajo 
probleme posameznikov in ustvarjajo socialno 
izključene skupine prebivalstva. Naraščanje števila 
ljudi, ki se sami ne zmorejo ali ne znajo soočiti z 
izzivi okolja in družbe, narekujejo nove pristope 
dela na področju socialnega varstva. Novi pristopi 
zahtevajo nova, poglobljena znanja, ki jih lahko 
pretočimo v prakso, z namenom nudenja pomoči 
potrebnim.

Temu vzgibu je sledila tudi Višja strokovna šola 
IC Piramida Maribor, ko je pridobila ta program 
od pristojnega ministrstva. Na Višji strokovni 
šoli sem sodelovala kot predavateljica treh stro-
kovnih predmetov. Izredni študij je specifičen 
študij. Zahteva posebno dinamiko in organiza-
cijo, tako za študente, kot predavatelja. Študentje 
so prihajali iz različnih (zaposlitvenih) okolij 
in z različno predizobrazbo. Vsi pa z željo po 
dodatnem znanju za bodoči poklic. Bila sem t.i. 
predavateljica iz prakse, ki sem jo pridobila na 
različnih področjih socialnega dela. Pri izvedbi 
predavanj sem povezovala teoretično znanje s 
praktičnim. Predavanja so bila dobro obiskana. 
Debate v skupinah in izmenjava mnenj me je 
včasih presenetila in hkrati razveselila. Večina 
študentov „hodi z odprtimi očmi in ušesi“ po 
svetu, sem ugotovila. Zaznavali so probleme v 
družbi, jih znali artikulirati in predlagati različne 
pristope pomoči. Posledica zagnanosti nekaterih 

študentov so bile zelo dobre seminarske naloge, 
ki so nakazovale že usvojeno strokovno znanje. 
Posamezne so, z nadgradnjo, bile zaključene kot 
zelo dobre diplomske naloge.

Šola nam je v času izvajanja programa Organi-
zator socialne mreže nudila zelo dobre prostorske 
pogoje in opremo za izvajanje pedagoškega dela. 
Izredno dobro je bilo sodelovanje s strokov-
nimi in pedagoškimi delavci šole, ki so izvajali 
še program Živilstvo in prehrana. Redno sodelo-
vanje na predavateljskih zborih mi je omogočilo 
vpogled v celotno delovanje Višje strokovne šole 
ter seznanitev z različnimi programi in projekti, 
ki so jih izvajali študentje pod mentorstvom 
predavateljev.

Vabila na različne šolske dogodke in predstavitve 
posameznih projektov so me vedno razveselila in 
mi dajala občutek enakovrednosti in pripadnosti. 
Tudi zaradi dobrih odnosov, sprejemanja in želje 
vseh po napredku, po še boljšem. Temu pa botruje 
tako dobro vodenje Višje strokovne šole, kot 
aktivno sodelovanje študentov in predavateljev.
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Ko smo leta 1999 začeli izvajati višješolski 
študijski program Živilstvo, smo vpisovali 

prvo leto samo študente izrednega študija. Ker 
smo bili edina višja šola v Sloveniji, ki je izvajala 
višješolski program na področju živilstva, je bilo 
zanimanje za izredni študij zelo veliko. V prvi gene-
raciji se je vpisalo kar 61 študentov, ki so prihajali 
iz celotne Slovenije. Izvajanje pedagoškega procesa 
jim je bilo potrebno prilagoditi, zato so predavanja, 
seminarske in laboratorijske vaje potekala ob petkih 
popoldan in ob sobotah čez dan. Študijski proces 
se je na začetku tudi za izredni študij izvajal v dveh 
letih, kar je bilo za zaposlene izredne študente zelo 
naporno, zato so bile izvedene prilagoditve, tako 
da se sedaj študijski program pri izrednem študiju 
izvede v treh letih.

Ko sta študijski program dobili še dve šoli v 
Sloveniji, se je število izredno vpisanih študentov 
zmanjšalo, zato smo se morali prilagoditi in sedaj 
organizirane oblike študijskega procesa izvajamo 
za tri generacije študentov skupaj, seveda prilago-
jeno glede na predmete oz. module ter izbirnost. 
Študij poteka modularno. Večinoma hkrati poteka 
en ali največ dva predmeta, sledi izpit in se nato 
nadaljuje z novim predmetom. Organizirane oblike 
študijskega procesa (predavanja, laboratorijske in 
seminarske vaje) potekajo od začetka oktobra do 
sredine junija. Izvajanje študijskega procesa uskla-
jujemo tudi s predlogi študentov in predavateljev 
v okviru organizacijskih in logističnih možnosti 
šole. Ker danes študentje prihajajo v glavnem bolj 
iz SV dela Slovenije, smo lahko spremenili tudi 

čas izvajanja pedagoškega procesa.

S prenovo študijskega programa po bolonjskih 
smernicah, je bil program razširjen predvsem še na 
področju prehrane, ponuja več izbirnosti, usmeritev 
v drugem letniku, kot tudi še dodatne izbirne 
predmete, ovrednoten je s kreditnimi točkami. 
Prenovljeni program Živilstvo in prehrana smo 
začeli izvajati v študijskem letu 2007/2008.

Študentom izrednega študija vsako leto ponudimo 
tudi nekatere dodatne oblike izobraževanja kot so 
»Uspešen začetek študija«; različna strokovna preda-
vanja in oglede s področja živilstva in prehrane, 
dvodnevno strokovno ekskurzijo in študentom 2. 
letnika seminar »Uspešna pot do diplome«.

Predavatelji se za vse študente, ki so se odločili 
za študij na naši višji šoli, trudimo, da bi dobili 
čim več novih znanj in predvsem, da se pri nas 
dobro počutijo, kar potrjujejo tudi evalvacije, ki 
jih izvajamo že od vsega začetka.

Do sedaj je študij zaključilo že 176 študentov 
izrednega študija. Na naše diplomante, ki so 
zaposleni na zahtevnih delovnih mestih po 
različnih živilskih industrijah, v obrti, zavodih 
in drugih ustanovah po vsej Sloveniji, smo zelo 
ponosni, saj znanje in izkušnje, ki so jih pridobili 
v času študija, prenašajo tudi naprej. Z njihovo 
pomočjo odpiramo vrata podjetij, ko iščemo mesta 
za praktično izobraževanje in organiziramo oglede 
v okviru seminarskih vaj in strokovnih ekskurzij.

NAJPREJ SMO 
ZAČELI Z IZREDNIM 

ŠTUDIJEM

Silva Hostnik, univ. dipl. ing. živil. tehn.
predavateljica Višje strokovne šole, vodja 
izrednega študija na VSŠ
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ZA POTREBE 
VIŠJE STROKOVNE 
ŠOLE DELO NI 
VEZANO SAMO NA 
KNJIŽNIČNO DELO

Vesna Grgan, prof. švz.
bibliotekarka

Po odhodu sodelavca Mirka Nidorferja (2009) 
sem prevzela dela in naloge knjižničarke v 
šolski knjižnici Izobraževalnega centra Piramida 
Maribor, kjer sem že bila zaposlena kot profe-
sorica športne vzgoje. Vsak bi pomislil, da je ta 
»povezava« nemogoča, ampak na moji življenjski 
poti se je prav to zgodilo. 

Po končani Srednji šoli pedagoške in kulturne 
usmeritve (obdobje usmerjenega izobraževanja) 
sem pridobila naziv knjižničar, kulturni animator. 
Moja pot izobraževanja se je nadaljevala in končala 
na Fakulteti za šport v Ljubljani. Zaposlila sem se 
na Živilski šoli Maribor kot profesorica športne 
vzgoje. Tako kot se je spremenilo ime šole, se je 
po 17 letih poučevanja športne vzgoje spremenilo/
dopolnilo tudi moje delovno mesto. Poučevala 
sem športno vzgojo in opravljala delo knjižni-
čarke v šolski knjižnici. 

Delo v šolski knjižnici je bilo na začetku kar 
težko, pravo nasprotje poučevanja športne vzgoje. 
Soočala sem se z novimi izzivi, z delom, ki ga že 
nekaj časa oz. še sploh nisem opravljala. Novo 
obdobje »informatike« je povozilo moj čas, v 
katerem sem se izobraževala. Potrebno je bilo 
obdobje izobraževanj, izpitov s področja knji-
žničarstva, informatike … in na koncu strokovni 
izpit iz bibliotekarstva.

»Druga plat« te zgodbe je bila bolj prijetna, spomi-
njala me je na obdobje, ko sem bila mlajša, ko 
sem opravljala delo knjižničarke v Univerzitetni 
knjižnici Maribor. Na čase, ko sem se pri dr. Bredi 

Filo, moji profesorici knjižničarstva, učila prvih 
znanj s področja knjižničarstva. Prav posebej sem 
ponosna, da je v času mojega izobraževanja bila 
prav ona tista, ki me je navdušila za ta poklic, me 
veliko naučila in še danes, ko stopim v knjižnico, 
sem povezana z njo preko znanja, ki mi ga je dala. 
V Univerzitetni knjižnici Maribor sem opravljala 
tudi šolsko delovno prakso. V tem obdobju sem 
spoznala veliko ljudi, s katerimi smo ostali v stikih 
vse do danes. Bili so mi pripravljeni pomagati 
pri določenih »izzivih«, me usmerjati in mi stati 
ob strani. 

Šolska knjižnica trenutno šteje okrog 19.300 
monografij, 38 naslovov slovenskih in tujih stro-
kovnih revij ter neknjižno gradivo. Knjižnica 
je polnopravna članica COBISS-a. V letu 2015 
smo prešli s programske opreme WINKNJ na 
programsko opremo COBISS3/izposoja. 

Knjižnica ima dostop do interneta. Uporabnikom 
so v knjižnici na razpolago trije računalniki, lahko 
pa uporabljajo svoje računalnike, saj je možna 
tudi brezžična povezava.
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kompleksno; sodelovanje pri organizaciji in 
izvajanju seminarjev višje šole, urejanje in obli-
kovanje člankov za zbornik (»Živilstvo in prehrana 
danes in jutri«, ki izide vsako leto na svetovni 
dan hrane), sodelovanje pri podelitvi diplom in 
nabava knjižnih nagrad, oblikovanje naslovnic 
za izdajo študijskih gradiv za tisk (naslovnica, 
kolofon, CIP, ISBN), delitev študijskih gradiv 
študentom, oblikovanje cenika študijskih gradiv, 
tehnični pregled diplomskih nalog/diplomskih 
del študentov, določanje UDK in ključnih besed 
diplomskih del, sodelovanje pri dopolnitvah 
priročnika (navodil) za študente »Od zamisli 
do zagovora diplome«, predavanja na seminarju 
za študente »USPEŠNA POT DO DIPLOME« o 
iskanju in citiranju knjižničnih in drugih virov, 
urejanje besedil in izdelava plakatov za razstave 
diplomskih del diplomantov …

Kljub »internetni dobi« prihaja v knjižnico veliko 
dijakov, študentov, profesorjev … torej, uporab-
nikov. V knjižnico prihaja tudi nekaj mladih, ki so 
pripravljeni pomagati pri delu, kadar jih potrebu-
jemo. Čeprav je knjižnica prostor, v katerem naj 
bi »vladala tišina«, je včasih ob takih akcijah prav 
veselo. Občasno se zgodi, da v knjižnico pridejo 
tudi drugi uporabniki, študentje drugih fakultet, 
ki potrebujejo gradivo v povezavi z njihovim 
študijem.

Prav tako je potrebno omeniti, da knjižnica med 
gradivom, ki ga ima, hrani tudi obvezni izvod 
diplomskih nalog/del študentov, ki so končali 
študij na višji strokovni šoli. Trenutno hranimo 511 

obveznih izvodov diplomskih nalog/del. Zadnjih 
10 let študentom tehnično/oblikovno pregledam 
diplomsko delo. Tudi to obdobje »druženja« s 
študenti je zanimivo in vesela sem, da se vedno 
konča z zadovoljstvom tako enih kot drugih. 
Čeprav je to velikokrat slovo …

Diplome višje šole v knjižnici

Med knjižničnim gradivom v knjižnici hranimo 
tudi izvode študentskih glasil »ŠTUŽI«, ki ga 
študentje enkrat letno izdajo in je v knjižnici na 
razpolago za uporabnike.

Želim si, da bi uporabniki šolske knjižnice radi 
prihajali v knjižnico, si pridobili potrebne infor-
macije in gradivo, ki ga potrebujejo, in da bi bila 
obiskanost knjižnice še večja. 

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-
-izobraževalnega dela na šoli. Namenjena je 
potrebam dijakov, študentov in zaposlenih 
šole. S svojim gradivom in programom dela 
se enakovredno vključuje v vzgojno-izobraže-
valni proces in je del knjižnično-informacij-
skega sistema Slovenije. Šolska knjižnica sodeluje 
pri izobraževanju celotne učenčeve osebnosti, 
opogumlja samostojno učenje, podpira učenje, 
spodbuja branje in različne interese in izven-
šolske dejavnosti.

Dijaki, študentje, delavci in zunanji sodelavci 
Izobraževalnega centra Piramida Maribor so člani 
(uporabniki) šolske knjižnice. Spoznavajo vlogo 
in delo šolske knjižnice ter drugih vrst knjižnic 
kot možnost in prostor za dodatno izobraževanje, 
prostor za socialno druženje, izmenjavo mnenj in 
splošne dostopnosti gradiva ter različnih infor-
macijskih virov za redno šolsko delo in tudi zado-
voljevanje lastnih interesov.

V šolski knjižnici se gradivo sistematično zbira, 
strokovno obdela in hrani na knjižnih policah. 
Uporabniki imajo prost pristop do gradiva. 

Šolska knjižnica sodeluje tudi v nacionalnem 
projektu Ministrstva za šolstvo in šport »Rastem 
s knjigo«, sodeluje z drugimi knjižnicami (Mari-
borsko knjižnico-enota Tabor, Univerzitetno 
knjižnico Maribor, Narodno univerzitetno 
knjižnico v Ljubljani …).

Za potrebe Višje strokovne šole delo ni vezano 
samo na knjižnično delo, ampak je delo zelo 
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DELO V REFERATU

Lidija Paradiž
Referentka za študijske in študentske zadeve

Referat skrbi za organizacijo in koordina-
cijo pedagoškega procesa. Njegove naloge 

so sledeče:
• svetovanje bodočim študentom pri izbiri 

študijskih programov,
• sodelovanje na informativnih dnevih,
• priprava urnikov,
• vodenje evidence študentov od vpisa do 

podelitve diplom,
• sodelovanje pri podelitvah diplom,
• sodelovanje in opravljanje nalog po sklepih 

študijske komisije in komisije za spremljanje 
kakovosti,

• sodelovanje z aktivi,
• komunikacija s študenti in predavatelji,
• vnos in obdelava različnih podatkov,
• skrb za podatkovne baze,
• različna administrativna dela.

Vse informacije v zvezi s študijem, urnikom 
in ostalimi študentskimi zadevami študentje 
pridobijo v referatu za študijske zadeve.
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Sem Sara Bosilj in prihajam iz Maribora. Po 
končani srednji gostinski šoli v Mariboru sem 

se odločila nadaljevati svojo pot na Izobraže-
valnem centru Piramida Maribor, kjer sem se 
vpisala na višješolski študijski program Živilstvo 
in prehrana, ki traja dve leti. Moram priznati, da je 
bila to daleč najboljša odločitev, ki sem jo sprejela. 
Že od nekdaj me je privlačila hrana, zelo rada 
kuham in pečem, zato se mi je zdelo pametno, da 
se vpišem na študij živilstva. In izkazalo se je, da 
je ta smer kot ustvarjena zame. Res se naučiš in 
spoznaš veliko novega o zdravem načinu prehra-
njevanja ter kako poskrbeti zase in za svoje zdravje.

Na tej šoli sem se nekako našla. Velika zasluga za 
to pa gre seveda predvsem predavateljem, ki so 
zmeraj pripravljeni poslušati in pomagati. Študij je 
zelo razgiban, saj je sestavljen iz predavanj in labo-
ratorijskih vaj, vsebine so zanimive in predvsem 
hitro, prehitro mineta ti dve leti. Nekajkrat na leto 
se gre na ekskurzije, kjer lahko študentje vidimo, 
kako dejansko poteka delo v živilski industriji in 
kaj nas čaka na naši poklicni poti.

V času šolanja se izvaja tudi praktično izobraže-
vanje, kjer lahko študentje na lastne oči vidimo, 
kako stvari iz teorije potekajo v praksi. Sama sem 
bila v prvem letniku na praksi v osnovni šoli, kjer 
sem delala v razdelilni kuhinji, v drugem letniku 
pa sem odšla na prakso v Nacionalni laboratorij 
za javno zdravje, okolje in hrano, kjer sem bila 
v laboratoriju za kemijsko analizo živil in vod.

Ni mi žal, da sem se vpisala ravno na to šolo in 

bi jo priporočala vsem, ki vas zanima prehrana 
in bi si želeli delati v tej smeri. Sama pravim, da 
bi, če bi se morala odločati še enkrat, ponovno 
izbrala prav to šolo in točno to smer.

ČE BI SE MORALA 
ODLOČATI ŠE 

ENKRAT, BI 
PONOVNO IZBRALA 

PRAV TO ŠOLO IN 
TOČNO TO SMER

Sara Bosilj
študentka Višje strokovne šole
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ČAS SLADKIH 
KUMARIC

Alja Gričar
študentka višje strokovne šole

Zdi se, da vse moje poti vodijo do piramid. Pri 
urah zgodovine na Gimnaziji Celje-Center 

sem sicer sanjala o egiptovskih piramidah. Pot 
iskanja svobodnejšega duha me je vodila na I. 
gimnazijo v Celju, kmalu po zaključku srednješol-
skega izobraževanja pa sem te skrivnosti faraonov 
doživela na lastne oči. Vsakodnevno prestopanje 
praga Izobraževalnega centra Piramida je bilo 
vsekakor bolj veličastno in razburljivo. Moj vpis 
v tretjem roku pa je bil precej bolj adrenalinski 
kot vzpon na istoimenski mariborski grič.

Goreča, idealistična želja po reševanju sveta me 
je pri polnoletnosti pripeljala do Medicinske 
fakultete Univerze v Mariboru. Takrat se mi 
še sanjalo ni, da bom anatomski atlas kasneje 
zamenjala za prehranske piramide.

Po dvoletnem življenju v nemškem hladnem 
Heidelbergu, kjer sem pričenjala spreminjati 
lastne prehranske navade in zanetila zanimanje 
za živilsko znanost, sem prišla v zelo toplo in 
domačno okolje na Park mladih 3. Pri vlaganju 
kumaric so mi bolj kot zlata matura bili v pomoč 
sošolke in sošolci, ki so se z živilstvom spoznali 
že v srednji šoli.

V kolesje inovativnosti in ustvarjalnosti smo se 
ujeli s projektom proizvodnje sadnih kašic, ki pa 
zaradi naše bojazljivosti pred preveliko količino 
konzervansov, niso zdržale niti do zaključne pred-
stavitve. Skupaj s Kevinom Vento sva v glasbeni 
točki sprva netaktno ustrelila mimo, prekinila in 
ubrano začela znova. To je bil zadetek v polno, kar 

Kevin profesionalno dokazuje še danes. Tistega 
večera se je pričel tudi moj proces opuščanja 
perfekcionističnih vzorcev, ko mi je predavateljica, 
mag. Neva Malek, dobronamerno servirala, da si 
za vsako (ne)pravilno postavljeno vejico ni treba 
beliti glave. Vzponov in padcev sem se naučila tudi 
skozi mnogo ur praktičnega izobraževanja, ki je 
ogromna prednost višješolskih programov. Prvi 
del dragocene prakse sem v belem plašču druge 
sorte pod okriljem mentorja Tadeja Škrjanca in 
diplomske mentorice Ksenije Ekart opravljala na 
Oddelku za prehrano in dietetiko UKC Maribor, 
kjer sem imela edinstveno možnost vpogleda v 
prebavni trakt bolnišničnega okolja, razžalostil 
pa me je takratni mačehovski odnos zdravstva do 
prehranske obravnave bolnikov. Sterilno okolje je 
zamenjala sončna Biotrgovina Biosvet, kjer sem 
se spoprijateljila z ekološko in Demeter hrano, 
malo manj pa z butičnimi maržami.

Kot članici Sveta zavoda IC Piramida Maribor mi 
je bil omogočen globlji vpogled v delovanje šole 
in številne aktivnosti. Pod skromnim plaščem so 
se odstrla pomembna sodelovanja s prestižnimi 
institucijami v skandinavskih in azijskih državah 
ter drugod po svetu, predvsem pa močna vpetost 
v slovensko gospodarstvo. Pri tujcih smo prepo-
znani po slavnih izdelkih iz tatarske ajde, v mari-
borskem okolju pa predvsem po učni proda-
jalni in slaščičarni Ajda in karamela. Nad delo-
vanjem šole so bili navdušeni tudi NAKVIS-
-ovi strokovnjaki, ki so ocenili kakovost zavoda  
z odliko.
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Zelo okusne in poučne so bile naše ekskurzije po 
Sloveniji, kjer so nas velikokrat gostili diplomanti 
naše šole, uspešni v svojem željenem poklicu. 
Zavedela sem se, kako prehrambena podjetja 
cenijo naš hram učenosti in kako so nekdanji 
študentje povezani z njim. Eden redkih grenkih 
trenutkov je bil sprehod z zaprtimi očmi po 
klavnici v Laškem, ki pa se je razblinil v hipu, ko 
je naš improligaš Petko Čakrevski pričel s svojimi 
komičnimi vložki. Čutila sem, da je zaposlenim 
mar za študente. Vrednote spoštovanje, strokov-
nost in odgovornost niso le zapis na urejeni spletni 
strani, ampak na šoli resnično živijo. Učili se nismo 
le o kulturnih rastlinah, ampak se šli kulture tudi 
v gledališču, pa poslušali (ne)kulturne politike v 
slovenskem parlamentu. Z vsemi našimi poku-
šnjami in organoleptičnimi ocenjevanji sem se 
izoblikovala v še zahtevnejšo potrošnico, ki nadvse 
ceni kakovost izdelkov in znanje stroke.

Ko sem se vrnila na medicinsko fakulteto, sem s 
prehranskim virusom okužila tudi kolege, in sicer 
v obliki projekta GourMED, ki sva ga zasnovali 
skupaj s prijateljico Ino Ülen, sedaj pa nadalju-
jeva z raziskovanjem psihobiotikov.

Piramida mojih življenjskih prioritet se je tekom 
življenja spreminjala, reševanje sveta so zamenjale 
spremembe v mojih notranjih svetovih. Iskreno 
sem hvaležna za obogatitev mojega vrta znanja 
in izkušenj ter za topel sprejem venomer, ko se 
vračam nazaj.

Naša Višja strokovna šola je pognala globoke 
korenine, ki napovedujejo le še njen poln razcvet. 
Želim ji, da tudi v prihodnje prejme toliko nege, 
kot smo ji jo namenjali študentje in zaposleni 
z ravnateljico dr. Blanko Vombergar na vrhu 
piramide.
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OD NAS ŠTUDENTOV 
JE ODVISNO, 
KOLIKO ZNANJA 
SMO PRIPRAVLJENI 
SPREJETI

Jasna Krulec, študentka Višje strokovne šole,
predsednica Študentskega sveta 2018/19 Višje 
strokovne šole ICP Maribor

Sem Jasna Krulec. V študijskem letu 2018/ 2019 
študentka drugega letnika rednega študija na 

ICP Maribor, Višji strokovni šoli. Pa naj se na kratko 
predstavim. Prihajam iz okolice Žalca, natančneje 
iz krajevne skupnosti Galicija. Pred vpisom na ICP 
Maribor sem maturo opravila na Srednji šoli za 
gostinstvo in turizem Celje. Po uspešno opravljeni 
maturi je bila želja, da nadaljujem in nadgradim svojo 
poklicno pot. Ker sem znanje z gostinskega področja 
že imela in me je samo živilstvo zanimalo, sem se 
odločila, da pustim klasično gostinsko smer in se 
vpišem na višješolski študij Živilstvo in prehrana, 
torej na ICP Maribor.

Kot študentka in v študijskem letu 2018/ 2019 tudi 
predsednica študentskega sveta, sem se vabilu, 
da za zbornik ob 20-letnici višje strokovne šole 
zberem nekaj misli o šoli, njenem delovanju in 
mojem zadovoljstvu, z veseljem odzvala.

V času študija sem pridobila ogromno strokov-
nega znanja izkušenih predavateljev, ki poleg 
tega, kar je v načrtu oz. napisano v skriptih, zelo 
radi delijo in pripovedujejo svoje izkušnje iz 
živilskih podjetij, kjer so delali pred zaposlitvijo 
na ICP Maribor oz. delajo še sedaj vzporedno s 
predavanji, ki jih imajo na Višji strokovni šoli. 
Znanje na študente res z veseljem predajajo, 
od nas pa je odvisno, koliko smo ga pripra-
vljeni sprejeti. Ko pogledam, koliko znanja bom 
prenesla naprej, koliko vsega sem zaradi vseh 
strokovnih ekskurzij in ogledov imela možnost 
videti, lahko s ponosom rečem, da sem vesela 
zaradi pravilne odločitve pri izbiri višješole.

Vesela sem, da sem majhen del zgodbe teh 
dvajsetih let, kar Višja strokovna šole deluje, 
imela možnost spisati tudi sama. Ob pisanju in 
zbiranju misli pa za konec ne morem mimo tega, 
da šoli izrečem iskrene čestitke za uspešna leta in 
ji zaželim še na mnoga nova in na veliko zado-
voljnih študentov. Ob enem pa iskrena hvala tudi 
vsem predavateljem, ki so bili del moje študentske 
poti. Hvala in srečno Višji strokovni šoli!
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Vedno sem mislila, da »sreča v nesreči« ne 
obstaja. Dokler se ni zgodilo meni.

Sem Iveta Kuserbanj Gradišek z Raven na 
Koroškem. Po končani gimnaziji me je ljubezen do 
otrok vodila na pedagoško fakulteto in postala sem 
vzgojiteljica. Svoje delo sem uspešno in z veseljem 
opravljala 16 let, dokler se ni zgodila nesreča, ki je 
moje življenje obrnila na glavo. Po letih operacij 
in okrevanja sem spoznala, da je vrnitev na moje 
delovno mesto nemogoča. Ostala sem invalid z 
dvema možnostima – upokojitev ali poklicna 
rehabilitacija. Izbrala sem drugo in ta me je pripe-
ljala na Izobraževalni center Piramida, na Višjo 
strokovno šolo – postala bom inženirka živilstva 
in prehrane. Sprva sem bila nekoliko negotova. 
Sem se odločila prav? Mi bo uspelo? Moje dvome 
in pomisleke je pregnal prijazen sprejem na šoli 
in takoj sem vedela – to je to!

Študij me izredno veseli in skoraj ne morem verjeti, 
kako hitro sta me živilstvo in prehrana pritegnila, 
skoraj zasvojila. Predmeti nudijo širok obseg znanj, 
ki so za naše področje nujni, hkrati pa predsta-
vljajo odlično pripravo na bodoči poklic.

Tekom študija sem spoznala nove ljudi, s 
katerimi se kljub razlikam v letih in poklicih, 
dobro razumemo, si pomagamo in spodbujamo 
pri študiju. Všeč mi je občutek domačnosti in 
pripadnosti, ki me prevzame, ko stopim skozi 
vrata šole. Vednost, da tu nismo številke, temveč 
ljudje, mi pomeni ogromno.

Program zahteva tudi praktično izobraževanje, 
ki študentom omogoči teorijo povezati s prakso. 
Izkušnje sem želela pridobivati pri organizatorju 
prehrane, kar bo tudi moj poklic, ko zaključim 
študij. V prvem in drugem letniku sem praktični 
del šolanja opravljala v Vrtcu Radlje, kjer sem spre-
mljala pot priprave hrane od surovin do krožnika. 
Ta del študija je bil dragocen v vseh pogledih.

Ko zdaj pišem, imam cmok v grlu, saj vem, da bo 
to poglavje mojega življenja, ki ga uvrščam med 
lepše, kmalu zaključeno. Razmišljam, kako opisati 
moje občutke glede študija na šoli.

Na misel mi pride le eno – SREČA…Moja sreča 
v nesreči.

ZAVEST, DA TU 
NISMO ŠTEVILKE, 

TEMVEČ LJUDJE, MI 
POMENI OGROMNO

Iveta Kuserbanj Gradišek, študentka izrednega 
študija na Višji strokovni šoli
članica Komisije za spremljajnje in zagotavljanje 
kakovosti na VSŠ
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KOT ZLATA 
MATURANTKA SEM 
IMELA ODPRTE VSE 
MOŽNOSTI

Monika Meško, študentka Višje strokovne šole
predstavnica študentov v Svetu zavoda IC 
Piramida Maribor

Sem Monika Meško, prihajam iz Prlekije, natanč-
neje iz občine Sveti Tomaž. Moja poklicna pot 

se je pričela na Biotehniški šoli na Ptuju. Tako sem 
se odločila, ker imamo doma kmetijo in me to 
delo v in z naravo zanima ter veseli. Po štirih letih 
učenja o kmetijstvu sem želela nadgraditi znanje, 
vendar ne v isti stroki pač pa v neki, povezani z 
njo. Program Živilstvo in prehrana sem najprej 
zasledila na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Po 
kratkem brskanju po spletu pa zasledila višjo 
šolo v Mariboru. Odločitev je bila težka, saj sem 
kot zlata maturantka imela odprte vse možnosti. 
Vendar sem se za šolo v Mariboru odločila, ker 
sem tako lahko ostala doma, v stiku s kmetijstvom. 
Tu, na naši šoli je zelo prijetno študirati. Notra-
njost je urejena in dobro ohranjena. Predavatelji 
so prijazni, pripravljeni pomagati, ko se nam kje 
zalomi. Res da nas ni veliko, ampak ravno v tem 
je prednost, tako se med sabo bolje poznamo. 
Po mojem mnenju so zelo pomembne laborato-
rijske vaje in praktično izobraževanje. Pri tem res 
utrdiš svoje znanje, saj je tretjina pouka labora-
torijskih vaj, vsak letnik pa imaš 400 ur praktič-
nega izobraževanja. V obeh letnikih so organi-
zirani ogledi v podjetja iz vseh smeri živilstva in 
prehrane, kar je pomembno, saj dobiš predstavo, 
kako v praksi nekaj izgleda in kaj določene stvari 
pomenijo. Sama sem praktično izobraževanje v 
obeh letnikih zelo dobro izkoristila in se pri tem 
veliko naučila. V 1. letniku sem bila v sirarskem 
obratu Pomurskih mlekarn v Ljutomeru. Tu sem 
dobro spoznala delo tehnologa in delo v proizvo-
dnji. Izvajala sem senzorične in kemijske analize, 

vzorčila izdelke in vodo ter za vse pisala analizne 
liste. V 2. letniku sem praktično izobraževanje 
opravljala v Ptujskih pekarnah, kjer sem ravno 
tako opravljala delo tehnologa in spoznala delo 
čez ves dan ter tudi ponoči. Ob tem imamo na šoli 
možnost sodelovati na različnih tekmovanjih. Tako 
smo s sošolkami skupaj sodelovale v pripravi jedi 
iz konoplje, katere smo predstavile na Svetovnem 
kongresu o konoplji 2017. Lansko leto sem sode-
lovala na tekmovanju Konzorcija biotehniških 
šol na temo bučnih semen in olja. Na tekmo-
vanju sem razvila ajdovo potico z bučno orehovim 
nadevom. V dveh urah sem spekla potico, s katero 
sem si na koncu prislužila zlato priznanje in prvo 
mesto v kategoriji živilstva. Če imaš interes, lahko 
doživiš marsikaj in zraven dosežeš veliko. Šola ni 
le učenje, pač pa je vanjo vključena vsa zabava in 
lepi trenutki, katere si je vredno zapomniti.

Monika Meško in mentor Stanko Vorih
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Sem Mario Ornik, študent 2. letnika Živilstva 
in prehrane Višje strokovne šole na Izobra-

ževalnem centru Piramida. Doma sem v okolici 
Zgornje Kungote, natančneje v Svečini. Obiskoval 
sem Srednjo šoli za gostinstvo in turizem Maribor. 
Po končanem 3+2 programu sem se odločil, da bi 
šel študirat in nadgrajevat svoje znanje, a nisem 
točno vedel, kaj bi študiral. Na srečo smo v srednji 
šoli imeli predstavitev višjih šol ter fakultet in 
tam se je predstavljal tudi Izobraževalni center 
Piramida Maribor, Višja strokovna šola. S prepri-
čljivo in dobro predstavitvijo so pritegnili mojo 
pozornost.

Odločil sem se, da bom v času informativnih 
dni obiskal to šolo in sem jo res. Na ponovno 
dobri predstavitvi so me z vljudnostjo, prijazno-
stjo ter ogledom šole prepričali, da se vpišem. 
Sedaj, ko sem na šoli že 2 leti, vidim, da so vsi 
predavatelji in seveda tudi ravnateljica prijazni, 
sočutni, strokovno usposobljeni, imajo pa tudi čut 
za posluh, kar pa mi je posebno všeč.

Na praksi v 1. letniku sem bil v Osnovni šoli 
Rudolfa Maistra Šentilj. Zdaj, v 2. letniku, pa grem 
na prakso preko Erasmus+ na Tenerife.

Na šoli se počutim res odlično in če bi še enkrat 
izbiral, bi jo ponovno izbral.

VIŠJA ŠOLA 
JE Z DOBRO 

PREDSTAVITVIJO 
NA SREDNJI ŠOLI 

PRITEGNILA MOJO 
POZORNOST

Mario Ornik, študent Višje strokovne šole
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SKOZI ZANIMIVA 
PREDAVANJA SEM 
PRIDOBILA VELIKO 
STROKOVNEGA 
ZNANJA

Tina Penič, študentka 2. letnika rednega študija, 
članica Komisije za spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti na VSŠ

Sem Tina Penič, študentka 2. letnika rednega 
študija na Višji strokovni šoli IC Piramida 

Maribor ter članica Komisije za spremljanje in 
zagotavljanje kakovosti. Po končani gimnaziji 
sem se odpravila na študij v Ljubljano. Ker sem 
veliko pomagala v družinskem podjetju, kjer smo 
se ukvarjali predvsem z ekološkimi kozmetičnimi 
izdelki, sem se vpisala na kozmetično šolo. Posle-
dično sem se v družinskem podjetju tudi zaposlila 
in vodila maloprodajno enoto ter pri tem spozna-
vala tudi ekološka živila ter njihov pomen. Ker 
zelo rada tudi pečem, preizkušam nove sladke 
kombinacije ter ustvarjam podobe iz različnih 
sladkih mas, ob tem pa me je področje živilstva 
in prehrane vedno bolj zanimalo, sem se vpisala 
na Višjo strokovno šolo IC PiramidaMaribor.

Med študijem sem skozi zanimiva predavanja 
pridobila veliko strokovnega znanja, ki sem ga 
lahko podkrepila še z različnimi laboratorijskimi 
vajami. Študij se mi zdi zelo zanimiv in na šoli se 
odlično počutim, saj so predavatelji pri podajanju 
znanja zelo strokovni, hkrati pa ustvarijo prijetno 
in dovolj sproščeno vzdušje. Všeč mi je, da preda-
vanja niso samo gola teorija, saj nam predavatelji 
podajo veliko konkretnih primerov iz svoje prakse.

Že med študijem lahko teoretično pridobljeno 
znanje prenesemo v prakso, spoznamo delovne 
procese v določenem podjetju in se v njih preizku-
simo tudi sami, saj študenti vsako leto opravimo 
praktično izobraževanje v podjetju. V 1. letniku 
sem praktično izobraževanje opravljala v kuhinji 
na Osnovni šoli Ludvika Pliberška v Mariboru. 
Brez težav sem se vključila v delovne procese 
ter v delovnem okolju tekom prakse tudi zelo 
uživala. Sodelovala sem pri predpripravi in 
pripravi jedi, deljenju obrokov na delilni liniji, 
merjenju temperature živil po toplotni obdelavi, 
odvzemu kontrolnih vzorcev posameznih živil ter 
se poskusila tudi v pripravi dietnega jedilnika in 
dietnega obroka.

Študij mi bo ostal v lepem spominu, popestrili so 
ga različni projekti in predvsem strokovne ekskur-
zije, ki so združile pridobivanje oziroma širjenje 
strokovnega znanja s prijetnim druženjem med 
profesoricami in študenti.
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Projektno delo je na Višji strokovni šoli, tako 
v rednem, kot izrednem študiju, že ustaljena 

stalnica. Z njim je pričela že moja predhodnica, 
ga. Zdenka Boltavzer, ki je predavala predmet 
Ekonomika in management podjetij. V študijskem 
letu letu 2014/15 sem postala nosilka predmeta in 
tako dobila priložnost, da svoje strokovno znanje 
obogatim s področjem, ki sem ga zaradi praktične 
uporabne vrednosti že proučevala in preizkušala 
tudi v srednješolskem izobraževanju ter kot preda-
vateljica Zavoda RS za šolstvo v programih stro-
kovnega izpopolnjevanja pedagoških in strokovnih 
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

Že v času študija na tedanji Visoki ekonomsko-
-komercialni šoli Maribor (sedanji Ekonomsko-
-poslovni fakulteti Maribor) sem začela sistema-
tično proučevati in raziskovati projektno delo in 
projektni management na področju informatike 
in organizacije poslovanja ter njegovo vlogo in 
pomen v organizaciji in poslovanju podjetja. Izidi 
proučevanja in raziskovanja so vidni v diplom-
skem delu drugostopenjskega študija poslovne 
informatike, v sklepnem delu magistrskega 
študija ekonomske informatike, v gradivih, ki 

jih pripravljam za študente višjih strokovnih šol 
ter v objavljenih referatih in člankih.

Projektno delo je nedvomno ena zelo pomembnih 
veščin za obvladovanje današnjih hitro spreminja-
jočih se poslovnih razmer. Zato je zelo pomembno, 
da študenti ta znanja in veščine pridobivajo že 
v času študija. Bi pa opozorila na zahtevnost 
takšnega načina dela, tako z organizacijskega 
(velika skupina študentov z različnih srednjih šol, 
40 ali več), kot vsebinskega (različno predznanje 
in različni interesi študentov) vidika. Na drugi 
strani pa je to tudi prednost, saj lahko vsak na svoj 
način v projektu najde svoj interes in svojo vlogo. 

Vsekakor je strokovna in fizična obremenjenost 
študentov in mene kot predavateljice zelo visoka. 

PROJEKTNO DELO 
PRI PREDMETU 
EKONOMIKA IN 
MANAGEMENT 

PODJETIJ

Mag. Marlena Vinter, predavateljica 
Višje strokovne šole
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Vsi študenti niso vedno pripravljeni v skupno delo 
vložiti svojega maksimalnega potenciala. Ker so 
v projekt vključeni študenti 1. letnika, ki so na 
začetku svojega študija, si včasih kar težko predsta-
vljajo uporabno vrednost projektnega učnega dela. 
Na razpolago imamo dobra 2 meseca, da izpeljemo 
projekt. Ko začnejo v projektu konkretno delati, 
se običajno izboljša tudi motivacija. Vsaka gene-
racija je seveda drugačna in vsaka izvede projekt 
na svojstven način in tako obogati tudi moje delo 
mentorice projekta. Nastajajo različni novi živilski 
proizvodi, izdelujejo spletne strani ter predstavi-
tvene brošure in zloženke. Na koncu izvedejo tudi 
javno predstavitev projektnega dela za predavatelje 
in ostale sodelavce šole, svoje starše in donatorje. 
Po izkušnjah je takšna predstavitev kot še en 
zrelostni izpit, ki konkretno obogati vloženeno 
delo in to običajno vsi študenti tudi občutijo.

Menim, da je smiselno razmišljati tudi o medpred-
metno zastavljenem projektu (med predmeti, 
ki se izvajajo v 1. in / ali 2. letniku). Študenti 
bi lahko na ta način prišli do še bolj praktično 
usmerjenih znanj, imeli bi možnost izbora speci-
aliziranih znanj v okviru tudi svojih interesov 

in spoznavali bi pomen integracije specializi-
ranih znanj v homogeno celoto. S tem bi vsekakor 
obogatili projektno delo na šoli ter znanje in 
izkušnje študentov in predavateljev, dvignili raven 
kakovosti dela na šoli in morda s tem povečali tudi 
konkurenčno prednost naše višje šole. Ocenjujem, 
da smo na šolah običajno še vedno preveč zaprti 
v okviru “svojega” predmeta, kar je za uspešnost 
poslovnega rezultata vsekakor premalo.

S projektnim delom se študenti razen strokov-
nega dela (iskanje novih proizvodov, tehnoloških 
postopkov, tržnih pristopov ...) tudi medsebojno 
osebnostno spoznavajo, pridobivajo in preizkušajo 
komunikacijske veščine, iščejo rešitve, rešujejo 
konfliktne okoliščine ipd. Pri tem je usmerjanje 
študentov k skupnemu cilju zelo pomembno in v 
tem tudi vidim svoj največji prispevek oz. dodano 
vrednost, saj projekt vedno uspešno izvedemo do 
konca. To so nedvomno izkušnje, katerih vrednost 
se običajno izkaže sicer kasneje in jih s klasičnim 
izobraževanjem s teoretičnim predavanjem preda-
vatelji ne moremo predati, niti študenti pridobiti. 
In to je obenem tudi dobra popotnica za vseži-
vljenjsko učenje.
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Fotografije:  Predstavitev projektnega dela in  
inovativnih izdelkov.
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KO KONOPLJA 
POSTANE 
PRILOŽNOST ZA 
BITI INOVATIVEN IN 
OPAŽEN

Udeleženci World hemp kongres hemp food 
Ljubljana, 13. oktober 2017

mag. Neva Malek
mentorica študentk in predavateljica Višje 
strokovne šole

V prvi polovici oktobra 2017 leta je v Ljubljani 
potekal že šesti Svetovni kongres industrijske 

konoplje – World Hemp Congress (WHC17). 
Del kongresa je bilo tudi tekmovanje v pripravi 
jedi iz konoplje (Global Hemp Food Innovation). 
Navadna konoplja za Višjo strokovno šolo že 
dolgo ni več tabu tema, saj smo prve izkušnje z 
njenim vključevanjem v pripravo izdelkov dobili 
že leta 2009, preko diplomske naloge študenta, ki 
je raziskoval vpliv dodane konopljine moke na 
senzorične lastnosti kruha. V naslednjih letih 
smo s konopljino moko pripravljali testenine in 
razvili nekaj izdelkov, ki jih še danes prodajamo 
v učni prodajalni.
Prijava na tekmovanje je zato bila odlična prilo-
žnost za pridobivanje novih izkušenj. Ekipo 
tekmovalk so sestavljale, takrat študentke 2. 
letnika, generacije 2016-17, Sara Bosilj, Ines 
Kokot, Monika Meško in Sanja Vukan, pod 
mentorstvom mag. Neve Malek. Študentke so 
morale na tekmovanju pripraviti glavno jed 
in sladico. Za pripravo glavne jedi so morale 
uporabiti vsaj tri in za sladico vsaj dve različni 
sestavini na osnovi konoplje.
Svoj meni, ki ni bil čisto klasični, so poimenovale 
»Hemp street food«. Tako glavno jed kot sladico 
so namreč pripravile na način, da ju je bilo možno 
vzeti v roke in zaužiti. V takšni obliki sta obe jedi 
primerni za razne prireditve, srečanja … kakor 
seveda tudi v ulični prodaji.

Glavna jed je bila poimenovana »A salad with 
soft touch of meat and hemp«. Bila je pripravljena 

kot solata z dodatkom mesa, ki pa se servira v 
kruhovi posodici. S tem tudi posodica postane 
del jedi, saj se jed uživa podobno kot sendvič, le 
da so koščki mesa nataknjeni na palčko. In kar 
ni zanemarljivo – edina odpadka po obroku sta 
palčka, malce papirja, v katerega je zavita kruhova 
posodica in servieta. Pranja posode in porabe vode 
ni. Principu »zero waste« so študentke sledile tudi 
pri pripravi sladice, poimenovane »A small tart 
with creamy touch of hemp«. Šlo je za majhno 
tortico, pri kateri je bila posodica iz krhkega testa 
napolnjena s kremastim desertom. Za pripravo 
jedi so uporabile konopljino moko, semena, mleko 
in olje, konopljine kalčke in konopljino maslo.

Priprave na tekmovanje so trajale dober mesec 
in s študentkami so v tem času »pridno vadili« 
in jih pripravljali tudi sodelavci Matjaž, Manja in 
Saša ter zdaj že bivša sodelavka Tina. Seveda so 
pred tekmovanjem imele nekaj ustvarjalne treme, 
ki pa jim je na koncu prinesla več kot 93 % vseh 
možnih točk in zlato priznanje. 

Izdelki IC Piramida, Kongres o konoplji v Ljubljani (2017)
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Na področju izobraževanja delujem že tretje 
desetletje. Po ustanovitvi Višje strokovne 

šole se mi je kmalu ponudila možnost sodelo-
vanja in delovanja na njej. Tukaj še danes delam 
kot laborant pri različnih predmetih. S študenti 
izvedem veliko praktičnih vaj v šolskih delav-
nicah, kjer izdelamo številne inovativne izdelke, 
potice, kruh… Tako je nastal eden izmed zelo 
dobrih izdelkov, koruzna potica s korenčkovim 
nadevom. To študentje vseh generacij zmeraj radi 
poskusijo in zelo dobro ocenijo.

Študentje uspešno delujejo tudi izven predavalnic 
in šole. Pod mojim mentorstvom so v zadnjih 
letih dosegli odmevna priznanja na državnem 
tekmovanju Konzorcija biotehniških šol Slovenije 
v znanju in spretnostih.

Leta 2016 je študent Tomaž Tomažič Letonja na 
temo Med na podeželju in v mestu z izdelkom 
Kruhek presenečenja dosegel 1. mesto in zlato 
priznanje.

Kruhek presenečenja - zmagovalni izdelek študenta 
Tomaža Tomažiča Letonja na tekmovanju KBŠ (2016)
tekmovanje KBŠ Maribor 2018

Študent Tomaž Tomažič letonja (v sredini) z 
Antonom in Natašo Rangus v Portorožu na  
predstavitvi (2016)

Tomaž Tomažič Letonja (levo) in Cvetka Ferlin 
(desno) - na tekmovanju KBŠ 2016

Leta 2017 je študent Marko Keržan na temo Mleko 
na stičišču med tradicijo in sodobnimi trendi 
z izdelkom Pisana polnjena pletenica dosegel  
1. mesto in zlato priznanje.

MNOGO 
INOVATIVNIH 

IZDELKOV

Tomaž Tomažič Letonja in Stanko Vorih pri 
pripravah za Kruhek presenečenja

Stanko Vorih,inž. živil.,laborant na Višji strokovni 
šoli in učitelj praktičnega pouka na Srednji šoli 
za prehrano in živilstvo IC Piramida Maribor



Nepozabnih 20 - BILTEN ob 20. letnici šole120

Zmagovalni izdelek študenta Marka Keržana 
(Tekmovanje KBŠ april 2017)

Študent Marko Keržan je zmagal na tekmovanju KBŠ 
v Naklem v kategoriji Živilstvo (april 2017)

Leta 2018 je študentka Monika Meško na temo 
Bučna semena in bučno olje z izdelkom Ajdova 
potica z nadevom iz bučnih semen dosegla 1 
mesto in zlato priznanje.

Višja šola uspešno sodeluje s podjetji, tako je v 
sodelovanju s podjetjem Radenska na njihovo 
pobudo nastala lična knjižica z recepti, postopki 
izdelave in slikami izdelkov z naslovom Priprava 
kruha in slaščic z naravno mineralno vodo 
Radenska Classic (2015). V tem projektu smo 
sodelovali Zdenka Masten, Marija Horvat, Blanka 
Vombergar in Stanko Vorih.

Kakšno leto prej (leta 2012 in 2013) smo pričeli z 
zbiranjem idej, receptov z željo, da jih strnemo v 
knjižni obliki. Tako smo avtorji Blanka Vombergar, 
Ivan Kreft, Marija Horvat in Stanko Vorih pričeli 
zbirati gradivo, recepture, postopke za izdelavo 
najrazličnejših pekovskih, slaščičarskih izdelkov 
ter jedi. Vse recepture smo preizkusili, izdelke 
spekli, jedi pripravili. Izdelke nam je profesionalni 

fotograf Tomo Jeseničnik fotografiral. Nastale so 
lične knjige, ki jih je izdala založba Kmečki glas. Vse 
recepture in postopki so v slovenskem in angleškem 
jeziku, zato knjige »potujejo« tudi po svetu.

Tako so nastale knjige, Ajda/Buckwheat 2014, 
Proso/MIllet (2016), Ječmen/Barley (2017), Ajda/
Buckwheat dopolnjena izdaja (2018), v nastajanju 
je knjiga Oves/Oats, ki bo upam ob 20-letnici 
višje šole junija 2019 že na trgu.

Prav tako s študenti že vrsto let sodelujemo na 
sejmu AGRA, na odprti Agrini kuhinji, kjer na 
dan otvoritve sejma ves dan pripravljamo različne 
pekovske, slaščičarske in kulinarične izdelke, ki 
jih predstavimo in ponudimo obiskovalcem in 
gostom.

Delo na višji šoli je zelo pestro in zanimivo in ji 
želim vse dobro v naslednjem desetletju.

Tekmovanje KBŠ Maribor (2018). Monika Meško z 
zmagovalno potico v sredini
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AGRINA KUHINJA

Agrina kuhinja (2016) Agrina kuhinja (2015)

Sodelovali smo na sejmu Agra v G. Radgoni in kuhali na Agrini kuhinji (2015)

Agrina kuhinja (2018)

Christian Zewen iz kmetijskega ministrstva  
v Luxemburgu na Agrini kuhinji z našim  
študentom (2014)
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SOVATORJI V 
KNJIŽNIH IZDAJAH

Knjiga Ajda/Buckwheat (2014)

Knjiga Ajda/Buckwheat  
dopolnjena izdaja (2018)

Knjiga Ječmen/Barley (2017) Knjiga Ledene Sladice v soavtor-
stvu več avtorjev, sodelujejo tudi 
sodelavke iz šole

Knjiga Proso/Millet (2016)

Knjiga Oves/Oats (2019)

Avtorji knjig Ajda, Proso, Ječmen, Oves, od leve 
proti desni Stanko Vorih, Marija Horvat, Blanka 
Vombergar in Ivan Kreft. Drugi z desne fotograf 
Tomo Jeseničnik
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BILTENI

BILTEN
2009/2010

Višja strokovna šola
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ŠTUDIJSKA 
GRADIVA
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ŠTUDENTSKI 
ČASOPIS GLAS 

ŠTUŽI 
2009 -2019
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ZBORNIKI ŽIVILSTVO 
IN PREHRANA 
DANES IN JUTRI 
2009 - 2018
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SOORGANIZACIJA 
12. MEDNARODNEGA 

SIMPOZIJA O AJDI
12th INTERNATIONAL  

SYMPOSIUM ON 
BUCKWHEAT (12 ISB)

Srečanje direktorjev IC Piramida Maribor in Inštituta 
za bioznanosti in biotehnologijo Kangwonske 
Univerze in podpis pisma o sodelovanju

Laško - delavnica priprave ajdovih štrukljev z Marijo 
Horvat

Podpis pisma o nameri o sodelovanju med ICP MB 
in Kangwonsko Nacionalno Univerzo

Priprava sladoleda z ajdo.

Študentka Neža s svojim ansamblom
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Društvo živilskih in 

prehranskih strokovnih 

delavcev SVS Maribor

Predstavitveni plakat

Delavnica priprave ajdovih pletenic s Stankom Vorihom.

Predstavitev šolskega raziskovalnega dela v povezavi z ajdo
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V času od 2.-14. septembra 2016 smo se štirje 
sodelavci Višje strokovne šole Izobraževal-

nega centra Piramida Maribor (ICP Maribor) 
preko evropskega programa za mobilnost osebja 
med državami programa in partnerskimi državami 
Erasmus+ odpravili v Južno Korejo. Mednarodna 
izmenjava je potekala po projektu KA 107, ki je v 
skladu s strategijami za internacionalizacijo terciar-
nega izobraževanja. Mariborska višja šola si želi biti 
prepoznavna tudi v tem delu sveta. Države Azije 
(Koreja, Japonska, Kitajska, Indija) so zanimive, 
ker imajo, tako kot Slovenija, tradicijo pridelave 
ajde in prosa, vendar so načini priprave izdelkov 
iz teh surovin drugačni od slovenskih. S sodelo-
vanjem s partnerji po svetu poteka ne le prido-
bivanje novih znanj, ampak tudi uresničevanje 
širjenja lastnega znanja, saj je raziskovalno in 
tehnološko delo na področju ajde in prosa zanimivo 
za korejsko strokovno javnost in potrošnike. 

Udeleženci simpozija v Južni Koreji - Lidija Tašner, 
Stanko Vrolih, dr. Blanka Vombergar in Marija 
Horvat.

Udeleženci izmenjave z gostiteljem prof. dr. Cheol 
Ho Parkom in njegovo ženo sredi polja ajde (festival 
ajde Bongpyeong) in dr. Matejo Germ iz Biotehniške 
fakultete v Ljubljani.

V okviru izmenjave smo obiskali dve univerzi 
v Južni Koreji in se udeležili 13. mednarodnega 
simpozija o ajdi, na katerem smo imeli odmevno 
predavanje z naslovom Ajda v kulturi prehranje-
vanja v Sloveniji. 

Slovenska skupina v Južni Koreji.

MOBILNOST V 
JUŽNO KOREJ0 

(PROJEKT 
ERASMUS+ KA 107)

Lidija Tašner - predstavitev projekta Erasmus KA 107

Lidija Tašner, univ. dipl. ing. živil. tehn.
predavateljica Višje strokovne šole, 
zaposlena Podravka Žito PE Intes Maribor
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Cilji mobilnosti so bili:
• Spoznavati možnosti in načine uporabe 

poljščin v nam manj znanih kulturnih okoljih.
• Izkoristiti priložnost za preučevanje njihovih 

živilskih in prehranskih tehnologij. 
• Spoznati vrste fermentiranih in nefermen-

tiranih polizdelkov ter izdelkov iz ajde in 
prosa, ter drugih poljščin povezanih z njihovo 
kulturo prehranjevanja. 

• Predstaviti naše raziskovalno in aplikativno 
delo ter izdelke na področju ajde in prosa 
in predstaviti tudi šolo in s šolo sodelujoča 
nekatera podjetja in predavatelje. Posredno 
smo promovirali tudi študij v Sloveniji 
(STUDY in SLOVENIA), saj smo s Centra 
RS za mobilnost in evropske programe izobra-
ževanja in usposabljanja dobili promocijske 
zloženke v ta namen. 

• In nenazadnje, cilj je bil tudi uresničevanje 
širjenja svojih znanj in pridobivanja novih 
znanj tudi izven Evrope. 

Kot partnersko inštitucijo v Koreji smo obiskali 
Inštitut za bioznanost in biotehnologijo s 
Kangwon National University v kraju Chuncheon. 
Sodelovanje z omenjenim inštitutom sega v leto 
2004, ko je IC Piramida Maribor Višjo strokovno 
šolo obiskal takratni direktor tega inštituta, prof. 
dr. Cheol Ho Park. Pismo o nameri o sodelo-
vanju med Kangwonsko Univerzo in IC Piramida 
Maribor pa je bilo podpisano leta 2013 ob  
12. mednarodnem simpoziju o ajdi, ki se je odvijal v  
Sloveniji, v Laškem.

V okviru obiska smo se udeležili 13. mednaro-
dnega simpozija o ajdi, ki se je v času od 7. do 11. 
septembra 2016 odvijal v Južni Koreji, in sicer na 
dveh lokacijah – v kraju Cheongju na Chungbuk 
National Univesity ter na turističnem področju 
Bongpyeong v kraju Pjongčang, kjer so se odvijale 
zimske olimpijske igre leta 2018.

Cilj simpozija je bil spodbujati razvoj raziskav 
povezanih z ajdo, tako na področju kmetijstva, 
kot rastlinske biologije, ter izboljšati komunikacijo 
in sodelovanje med člani mednarodne skupnosti, 
ki proučujejo ajdo z različnih vidikov: pridelave, 
uporabe, žlahtnjenja, kakovosti in še veliko več.

Na simpoziju so sodelovali vodilni znanstveniki 
in raziskovalci ajde, ki so predstavili svoja najno-
vejša dognanja in tehnologije. Naša skupina se je 
predstavila s prispevkom o uporabi navadne in 
tatarske ajde v kulturi prehranjevanja v Sloveniji. 
Naštetih in opisanih je bilo več izdelkov in jedi, ki 
se, ali so se tradicionalno pripravljale v Sloveniji. 
Poleg tipičnih regionalnih posebnosti iz sloven-
skih pokrajin smo predstavil tudi novejše načine 
uporabe ajde v slovenski kulinariki. Referat je bil 
odlično sprejet in dr. Blanka Vombergar je za 
posebej zanimivo predstavitev prejela priznanje 
organizacijskega komiteja. Pripravili smo tudi 
odmevno razstavo izdelkov iz navadne in tatarske 
ajde, ki smo jih predstavljali skupaj s knjigama 
o ajdi in prosu ter predstavitvenim materialom 
o Sloveniji. 
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Ajdovi rezanci se po navadi postrežejo v okusni 
sojini juhi ob dodatku fermentirane zelenjave – 
kimchi. To juho servirajo v osnovi z ledom.

Ajdovo kašo uporabljajo za pripravo ajdovega 
čaja, ki je pakiran v filter vrečkah. Na prodaj pa je 
tudi kot ajdov napitek v plastenkah. Ajdo upora-
bljajo tudi za pripravo pokovke ali jo predelujejo 
z ekstrudiranjem. Pokusili smo tudi ajdovo vino. 

Ajdova zrna za Ajdov čaj Ajdovo vino 
čaj v filter vrečki v plastenkah

Na izmenjavo smo odšli s ciljem spoznavati 
možnosti in načine uporabe nam znanih in manj 
znanih poljščin v nam manj znanih kulturnih 
okoljih. Obogateni smo z novimi spoznanji, znanji 
in idejami, ki jih sedaj uporabljamo pri razvojnem 
in pedagoškem delu, ter jih prenašamo naprej 
študentom živilstva in prehrane na predavanjih 
in vajah, kot tudi širši strokovni in laični javnosti 
v ožjem in širšem okolju, kjer delujemo. Predvsem 
pa se bomo spominjali zelo gostoljubnih gosti-
teljev, ki so se zelo trudili ponuditi nam čim več 
zanimivih predstavitev in znanj. 

Prav tako smo imeli možnost predstaviti naše 
raziskovalno in aplikativno delo in izdelke najširši 
strokovni javnosti ter doživeti dober odziv nanj. S 
tem smo tudi promovirali šolo in študij v Sloveniji.

Rick Shiratori, pridelovalec in mlinar iz Japonske z 
dr. Blanko Vombergar

Na kosilu s predstavniki Kangwonske Nacionalne 
Univerze

Posebno priznanje dr. Blanki Vombergar za predstavljen 
referat na 13 Int. Buckwheat Symposium v J Koreji

Ajdove palačinke Tradicionalna juha z 
 ajdovimi rezanci

Ajda, katere korejsko ime »memil« in pomeni 
»pšenica iz planin«, je bila tradicionalna hrana 
ljudi iz više ležečih predelov Južne Koreje, ki je 
uspevala tudi na manj rodnih tleh. Ajda je še 
vedno priljubljena v korejski kuhinji za pripravo 
njihovih tradicionalnih palačink in rezancev. 
Ajdove palačinke pripravljajo z zelenjavo (zelje, 
zelena čebula), ki jo predhodno popražijo v 
ponvi in nato prelijejo s testom iz ajdove moke 
ter zapečejo. Polnijo jih z nadevom iz pekočega 
kimchija, riževih rezancev, svinjine in zelenjave.

Laško
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JAPONSKI MOJSTRI 
AJDOVIH REZANCEV 
NA ŠOLI

Na šoli smo gostili japonske mojstre izdelave 
ajdovih rezancev (november 2017)

Obiskal nas je japonski veleposlanik v Sloveniji  
nj. eks. Keiji Fukuda

prof. dr. Ivan Kreft je razložil kulturo uživanja 
japonskih ajdovih rezancev (2017)
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MEDIJI O NAS

►
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INFORMATIVNI 
DNEVI

Informativna zloženka

Zloženka 2014-2019

Zloženka angleška 2014-2019

Zloženka angleška 2009-2014

Na Informativi v Ljubljani (januar 2015)

Zloženka OSM

Zloženke 2009-2014

Uspešen začetek študija 2014
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VAJE NA RAZLIČNE 
NAČINE

Vaje študentov v laboratoriju so za strokovnjake v 
prehrani zelo pomembne

FKBV Predstavitev (oktober 2012)

Erasmus študenti 2017 s predavateljico Silvo Hostnik

Interaktivna predstava Outopia pri predmetu 
Poslovno sporazumevanje in vodenje

Interaktivna predstava Outopia za študente 1. letnika 
(april 2017)Izredni študenti pri vajah (februar 2011)
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Študentski projekt pri predmetu Trženje (april 2016)Liljana Šurlan diplomantka, predstavlja certificiranje 
pri ZKN 2. letnik (2018)

Predstava Outopia na šoli za študente 1. letnika – v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže Maribor (2017) 

Projekt pri Trženju 2017 - Sladke jedi naših prednikov

Projekt pri Trženju, mentorica predavateljica Zdenka 
Boltavzer (2012)
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Predstavitev z inovativnimi izdelki v Mariborskem 
mestnem parku (študenti 2. letnika in predavateljica 
Jasna Komerički, 2011)

Projekt Trženje (2016) Kava Piramida

Projet Trženje - predstavitev študentov (2015)Študenti 1 letnika VSŠ 7. marec 2017 pred SNG Maribor - pred ogledom predstave

Vabljeno predavanje pri ZKN. Predava predstavnica 
sindikatov Podravja (2018)
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NA STROKOVNIH 
ESKURZIJAH

Študenti višje šole v pivovarni Tektonik (2015) Na strokovni ekskurziji v UKC Maribor (april 2016)

Na Primorskem (2014)
Parlament - študenti 2. letnikaPri predmetu zakonodaja študenti 2. letnika vsako 

leto obiščejo parlament (marec 2017)
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Na obisku v vojašnici Generala Maistra -  
študenti 2. letnika (2019)

Strokovna ekskurzija študentov 1. letnika pri ŽMB in 
PSV v Prekmurje (maj 2017)

Strokovna ekskurzija 1. letnika pri PSV v Prekmurje 
(2018)

Strokovna ekskurzija pri PSV - kultura pitja vina je 
zelo pomembnaŠtudenti v parlamentu (2014)V parlamentu RS (2019)
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MEDNARODNO 
DELOVANJE

Obisk iz Poljske (2015) - Predstavitev pralinejev z 
različnimi vini

Erasmus mobilnost - partnerji iz Toulousa na obisku 
v Mariboru (2014)

Na martinovanju 2017 (dr. Ivan Kreft, dr. Gunilla 
Wieslander iz Švedske, dr. Maja Vogrinčič in ravnate-
ljica VSŠ dr. Blanka Vombergar)

Na obisku pri partnerjih na Poljskem (2014)

Obisk iz kmetijske fakultete iz Poljske prof. dr. 
Jacek Kwiatkowski (2015) - predstavitev izdelkov iz 
tatarske ajde
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Japonskim gostom smo predstavili pohorsko omleto 
(2018)

Sodelavca dr. Oto Težak in Gregor Sok sta obiskala 
partnersko šolo Politechnico v Viseuju na Portugal-
skem (junij, 2018)

Partnerji iz Južne Koreje so na podelitvi diplom tudi 
zapeli (junij 2018)

Obisk iz Francije - Erasmus mobilnost (oktober 2014)Obisk partnerjev iz Južne Koreje in Kitajske (junij 
2018)

Obisk iz Latvije in desno mednarodna koordinatorka 
Polonca Leskovar Mesarič (2015)

Obisk iz Švedske, dr. Gunilla Wieslander iz Univerze 
v Uppsali nas je obiskala večkrat v Mariboru (levo)
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EURO IBRA Evropski simpozij o ajdi, Trbiž - predstavitev izdelkov iz tatarske ajde z užitnimi cvetovi (april 2018)

Prijateljice na Facebooku - gostje iz Koreje (2018)

V Rimu smo predstavljali izdelke iz ajde (2013). 
Desno prof. Gianni Bonafaccia, levo dr. Blanka 
Vombergar in dr. Gunilla Wieslander
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Študenta Sebastjan Onič in Luka Glinšek sta v Parizu 
tekmovala v poznavanju francoskih vin (2012)Z Japonci v Radgonskih goricah (2018)

Pri partnerjih na Univerzi v Bursi (2013) - v sredini mag. M. Mulaosmanović, direktor ICP MB in ravnateljica 
dr. Blanka Vombergar

Predavateljica iz Portugalske na šoli spomladi (2016)

Obisk predavatelja iz Portugalske (2010)
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Plakat o partnerski instituciji iz Portugalske

S Korejci pred Staro trto (junij 2018)

S partnerji iz Toulousa v vinski kleti na Ptuju (2014)
Srečanje v Portorožu 2018 - dr. Raquel Guinne in  
dr. Blanka Vombergar
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PREDAVATELJSKI 
ZBORI

2009 / 2010

2011 / 20122010 / 2011
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2014 / 2015

2012 / 2013

2015 / 2016

2013 / 2014
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2018 / 2019

2016 / 2017 2017 / 2018
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ŠTUDENTSKI SVETI

Študentska skupnost 2010 / 11 Študentski svet VSŠ. Sara Bosilj predsednica 
študentov (druga z leve) - 2017

Študentska skupnost 2017 / 18

Del članov študentskega sveta v študijskem letu 2013 Prejšnji in novi predsednik ŠS 2013 / 14Volitve študentov 2011 / 12
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Sanja Valek in Milan Korošec, dve generaciji, dva 
predsednika ŠS

Nataša Dojnik - predsednica študentskega sveta 
(2015)

Študentski svet VSŠ 2016 / 17

Ravnateljica dr. Blanka Vombergar s študenti funkci-
onarji (december 2010)

Lea Krumpak, predsednica študentske skupnosti, 
na tekmovanju Konzorcija biotehniških šol. Zlato 
priznanje (2016)

Volitve študentov
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ŠTEVILO 
DIPLOMANTOV  

OD LETA 2002  
DO 31. MARCA 2019

LETO SKUPAJ

2002 7

2003 15

2004 17

2005 38

2006 31

2007 43

2008 55

2009 49

2010 24

2011 45

2012 33

2013 50

2014 21

2015 18

2016 21

2017 15

2018 23

2019 (do 31.3.2019) 8

SKUPAJ 513
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PODELITVE DIPLOM

Diplomanti 2011 Podelitev diplom junij 2012

Podelitev diplom 2009 Diplomanti 2010
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Podelitev diplom 2014Podelitev diplom 2013 Podelitev diplom   junij 2015

Podelitev diplom   junij 2016 Podelitev diplom 2017 Podelitev diplom junij 2018
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NAJ DIPLOME 

OD 2010 DO 2018



155NAJ DIPLOME

MATEJA KMETIČ
za diplomsko nalogo z naslovom:

SMERNICE ZA VPELJAVO HACCP SISTEMA V 
PROIZVODNJO ALUMINIJEVIH FOLIJ

Za zanimivo idejo za temo diplomske naloge ter 
konkreten prispevek s podanimi smernicami za 

vpeljavo HACCP v proizvodnjo materialov (ki ni 
živilska proizvodnja), a je namenjena za delo z živili.

Utemeljitev: Diplomantka je v svoji diplomski 
nalogi posegla na področje proizvodnje mate-
rialov, ki prihajajo v stik z živili, in je v sloven-
skem podjetju pomagala pri uvajanju smernic 
za HACCP, kar v podjetjih, ki niso živilska, še ni 
redna praksa v Sloveniji (v tujini pa je že), postaja 
pa pomemben pokazatelj kakovosti.

Mentorica: Polonca Leskovar Mesarič, univ. dipl. 
inž. živil. tehn. 

Somentorica: Željka Kutija, dipl. varn. inž., Impol 
FT d.o.o. Slovenska Bistrica

Mitja PUNČUH 
za diplomsko nalogo z naslovom:

TRAJNOST SIRNIH IN MLEČNIH NAMAZOV 

Za prispevek k proizvodno raziskovalnemu delu 
na področju mlekarstva ter pomembnih rezul-

tatov za proizvodnjo.

Rezultati diplomske naloge so pripomogli k 
odločitvi Ljubljanskih mlekarn d.d. o določitvi 
rokov trajanja sirnih in mlečnih namazov v novih 
pogojih proizvodnje.

Mentorica: Silva Hostnik, univ. dipl. inž. živil. tehn.

Somentor: Jože Kačič, inž. živilstva, Ljubljanske 
mlekarne d.d., obrat Maribor

2010
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2011

Liza ŠIPEK
za diplomsko nalogo z naslovom:

PREHRANJEVALNE NAVADE OSEB Z MOTNJO 
V DUŠEVNEM RAZVOJU V CUDV ČRNA NA 
KOROŠKEM

Za pomemben osebni prispevek k zbiranju podatkov 
na področju prehranjevalnih navad oseb z motnjo 
v duševnem razvoju.

Rezultatov praktičnih raziskav o prehranjevanju 
oseb z motnjo v duševnem razvoju praktično 
ni ne v Sloveniji, pa tudi v tujini jih je izjemno 
malo. Tako za širšo strokovno javnost na tem 
področju ni pravih informacij, pa tudi domovi 
vsak zase zapirajo svoje podatke in opažanja. Zato 
so rezultati izjemno dragoceni ne samo v Sloveniji 
ampak tudi v evropski strokovni javnosti. Liza 
Šipek je ob tem pokazala izjemen čut za ravnanje 
s to skupino ljudi in vložila v raziskavo veliko 
osebnega truda, potrpljenja in rahločutnosti.

Naloga je bila opravljena v Centru za usposa-
bljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. 

Mentorica: Ksenija Ekart, univ. dipl. ing. živil. 
tehn..

Somentorica: Dalja Pečovnik, dipl. med. sestra, 
CUDV Črna na Koroškem. 

Darja MUZELJ
za diplomsko nalogo z naslovom:

OBSTOJNOST NARAVNIH BARVIL V SADNIH 
PRIPRAVKIH ZA SLADOLEDE

Za dodatni vložek lastnih znanj in primer dobrega 
sodelovanja s podjetjem. 

Diplomantka je v svoji diplomski nalogi testirala 4 
naravna barvila ter pridobila in predstavila zanimive 
in za prakso pomembne rezultate o njihovi obstoj-
nosti in uporabi v pripravkih za sladolede. Sodobni 
trendi dajejo prednost uporabi naravnih barvil in 
zamenjavam sintetičnih barvil z naravnimi. Kombi-
nirala je svoje lastno laboratorijsko znanje in ga 
uspešno povezala z delom v podjetju.
Naloga je bila opravljena v podjetju Etol d.d. 
Škofja vas pri Celju. 
Mentorica : Silva Hostnik, univ. dipl. ing. živil.tehn..
Somentor: Aleksander Steblovnik, univ. dipl. ing. 
živil. tehn., Etol Škofja vas.

Monika KAMENŠEK
za diplomsko nalogo z naslovom:

SPEKTROFOTOMETRIČNO DOLOČANJE 
FLAVONOIDOV V SLOVENSKEM PROPOLISU

Za zanimivo raziskavo in rezultate, ki so 
pomembni v slovenski in svetovni znanstveno 

raziskovalni sferi.

Diplomantka je v svoji diplomski nalogi razisko-
vala vsebnost flavonoidov v slovenskem propolisu 
v laboratorijih ČZS na Brdu pri Lukovici in prišla 
do prvih, zelo pomembnih in zanimivih rezul-
tatov na tem področju v Sloveniji. Rezultati so bili 
že objavljeni na mednarodnem nivoju.

Naloga je bila opravljena na Čebelarski zvezi 
Slovenije v Lukovici. 

Mentorica: dr. Blanka Vombergar.

Somentorica: dr. Adriana Pereyra Gonzales, Čebe-
larska zveza Slovenije in Medex Ljubljana.
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Jernej KLEMENČIČ 
za diplomsko nalogo z naslovom:

PRIMERJAVA ROKOV TRAJANJA SVEŽEGASVINJ-
SKEGA MESA V RAZLIČNIH OBLIKAH PAKIRANJA

Za zanimivo raziskavo in rezultate, ki so 
pomembni za industrijo in trgovino. 

Diplomant je v svojem diplomskem delu preučeval 
ohranjanje senzoričnih lastnosti in roke trajanja 
svinjskega mesa, ki prihaja na trg iz izbrane 
mesne industrije različno pakirano. Prišel je do 
pomembnih ugotovitev o rokih trajanja različno 
pakiranega svežega svinjskega mesa. V industriji 
se je namreč pojavljalo vprašanje, v kakšnih paki-
ranjih in za koliko bi lahko roke trajanja še podalj-
šali in s tem pomagali celotni verigi ponudbe, tudi 
trgovski mreži. Rezultati se že uporabljajo v praksi.
Naloga je bila izdelana v Panviti MIR Gornja Radgona. 
Mentorica: mag. Metka Senekovič, dr. vet. med.
Somentor: Igor Kustec, univ. dipl. ing., Panvita 
MIR Gornja Radgona.

Karmen LAH 
za diplomsko nalogo z naslovom:

POMEN LOČEVANJA ODPADKOV V MESNIH 
INDUSTRIJAH

Za nakazano pomembno povezavo živilske indu-
strije z okoljem in pozitivnim odnosom do 

okoljevarstva.

Diplomantka je v svoji diplomski nalogi še dodatno 
ločevala že ločene odpadke v mesni industriji in 
jih sortirala v podskupine.Na ta način je pokazala 
na možnost zmanjševa nja količine odpadkov 
in po drugi strani povečanje količine ločeno 
zbranih odpadkov ter pokazala še na sodobni 
trend možnosti večjega recikliranja.

Naloga je bila opravljena v Perutnini Ptuj, d.d.

Mentorica: Rosvita Arzenšek Pinter, univ. dipl. 
ing. živil. tehn..

Somentorica: Alenka Brglez, univ. dipl. ing. živil. 
tehn., Perutnina Ptuj.

2012
Nataša TOLAR
za diplomsko nalogo z naslovom:

PREHRANA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK Z 
ALERGIJAMI NA BELJAKOVINE MLEKA V 
SLOVENSKI BISTRICI

Za nakazano pomembnost na vedno več alergij in 
intoleranc na hrano pri osnovnošolskih otrocih 

in prikazan primer dobre prakse v izbrani OŠ.

V diplomskem delu je diplomantka prikazala 
primerjavo ponujene malice in kosila za otroka 
z alergijo na mlečne beljakovine in za otroka brez 
omejitev v prehrani v OŠ Pohorskega odreda 
Slovenska Bistrica. Želela je tudi ponuditi pestrejši 
jedilnik za to vrsto alergij in poiskati primerne 
nadomestke. Pomembno poslanstvo naloge pa je 
tudi seznanjanje učiteljev in zaposlenih v kuhinji s 
pomembnostjo pravilne sestave obroka za učence 
s to vrsto diete.

Mentorica: Jasna Komerički, univ. dipl. ing. živil. 
tehn.

Somentorica: Marija Predikaka, univ. dipl. ing. 
živil. tehn., OŠ Pohorskega odreda Slovenska 
Bistrica. 
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2013 Sabina BRAČIČ
za diplomsko nalogo z naslovom:

PREHRANA PRI CHRONOVI BOLEZNI

Za zanimivo raziskavo in osebni prispevek k 
smernicam za prehranjevanje pri tej bolezni.

Diplomantka je v svoji diplomski nalogi prispe-
vala pomembno analizo k že znanim smernicam 
za prehranjevanje bolnikov s Chronovo boleznijo, 
podala dodatne osebne izkušnje, primerjala 
smernice z lastnimi aktivnostmi in izkušnjami 
drugih bolnikov ter jih dokumentirala v javno 
delo, ki je na razpolago širši strokovni javnosti.

Naloga je bila izdelana v UKC Maribor, upora-
bljeni so bili tudi podatki UKC Ljubljana. 

Mentorica: Ksenija Ekart, univ. dipl. ing. živil. 
tehn.

Somentorica: Majda Herlič, univ. dipl. ing. živil. 
tehn., UKC Maribor.

Tina TERSEGLAV
za diplomsko nalogo z naslovom:

IZBOLJŠANJE SENZORIČNIH LASTNOSTI 
TEMNE ČOKOLADE TER OCENA STANJA NA 
TRGU

Za nakazano pomembno povezavo med živilsko 
industrijo, trženjem in blagovnimi znamkami 

za uspešen nastop na trgu.

Diplomantka je v svoji diplomski nalogi spremljala 
kakovost temne čokolade ter s skupino strokov-
njakov opravila senzorično ocenjevanje temne 
čokolade slovenskega proizvajalca ter čokolad 
tujih proizvajalcev, ki so v ponudbi v trgovinah 
na slovenskem trgu. Ugotovila je, da so domače 
temne čokolade v senzorični kakovosti primer-
ljive s tujimi in da proizvajalci (domači in tuji) z 
uveljavljenimi blagovnimi znamkami zagotavljajo 
tudi pričakovano visoko kakovost.

Naloga je bila opravljena v Žitu Gorenjka, Lesce.

Mentorica: mag. Marlena Skvarča, univ. dipl. 
ing. živil. tehn.

Somentor: Marjan Pogačnik, univ. dipl. ing. živil. 
tehn., Žito Gorenjka Lesce.
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Brigita VIVOD
za diplomsko nalogo z naslovom:

RUMENE VREČE PRED NAŠIMI VRATI KOT 
POKAZATELJ NAŠIH NAVAD

Za inovativno raziskavo na področju zbiranja 
odpadne embalaže v sistemu gospodinjskega 

odjema in povezavo s prehranjevalnimi navadami 
ljudi.

Diplomantka je v svoji diplomski nalogi dodala 
prispevek k analizi odpadne embalaže in ločevanja 
odpadkov v gospodinjstvih. Predvsem jo je 
zanimala povezava med vsebino rumene vreče 
(takšen je sistem zbiranja odpadkov v občini Sl. 
Bistrica) in našimi navadami. Iskala je povezave 
med vsebino odpadkov v rumenih vrečah ter 
prehranjevalnimi in drugimi navadami, staro-
stnimi skupinami, uživanju alkoholnih pijač, 
uživanju že pripravljene hrane, katere blagovne 
znamke nakupujejo itd. Dotaknila se je tudi 
stališča zaupnosti, dokler pakiran odpadek stoji 

na označeni površini lastnika zemljišča ter od 
trenutka dalje, ko se postavi na javno površino 
za odvoz.

Naloga je bila izdelana v podjetju za komunalne 
in druge storitve Komunala Sl. Bistrica. 

Mentorica: Polonca Leskovar Mesarič, univ. dipl. 
ing. živil. tehn.

Somentorica: Natalija Pečovnik, univ. dipl. ing. 
kem. teh., Komunala Sl. Bistrica

Karmen CVET MILJKOVIĆ
za diplomsko nalogo z naslovom:

SPREMLJANJE VSEBNOSTI HIDROKSIMETIL-
FURFUROLA V JABOLČNEM SOKU

2014

Za nakazano pomembno povezavo med živilsko 
industrijo, trženjem in blagovnimi znamkami 

za uspešen nastop na trgu.

Diplomantka je v svoji diplomski nalogi merila 
vsebnost HMF v jabolčnem soku proizvajalca 
Fructal (trgovske blagovne znamke Mercator) 
ter spremljala vsebnost HMF od polnitve do 
konca roka uporabe. Proizvajalec ima posta-
vljene stroge notranje normative za vsebnost 
HMF v osnovni surovini. Z rezultati v diplomski 
nalogi so ugotovili, da lahko notranje normative 
nekoliko korigirajo ob zagotavljanju dobre in 
pričakovane kakovosti.

Naloga je bila opravljena v Fructalu d. d. 
Ajdovščina. 

Mentorica: Silva Hostnik, univ. dipl. ing. živil. 
tehn.

Somentorica: Klara Lisjak, univ. dipl. ing. živil. 
tehn., Fructal d.d. Ajdovščina.
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2015

Naj diplomantki Marjana Purg (levo) in Majda 
Ferlič-Knedl (v sredini)

Majda FERLIČ-KNEDL
za diplomsko delo z naslovom:

PREHRANA MLADIH NOGOMETAŠEV V 
MARIBORU

Za zaznavanje problematike v zvezi s prehrano 
mladih športnikov.

Diplomantka je v svoji diplomski nalogi predsta-
vila izsledke prehranskih navad skupine mladih 
nogometašev v Mariboru ter njihovega vedenja 
o zdravi in uravnoteženi prehrani. 

Na vzorčni skupini je predstavila njihov prehranski 
slog, dotaknila se je tudi uživanja prehranskih 
dopolnil in alkohola. 

Opozorila je na problem ustrezne športne 
prehrane za mlade. Na nogometne klube je 
naslovila priporočilo, da uvedejo redna izobra-
ževanja za mlade športnike in njihove starše o 
ustrezni prehrani. Lahko pa razumemo ta apel 
tudi širše, saj mladi športniki delujejo v mnogih 
športnih disciplinah in v mnogih športnih klubih 
in prav vseh se ta problematika še kako dotika.

Naloga je bila izdelana v Nogometnem klubu 
Maribor.

Mentorica: mag. Marlena Skvarča, univ. dipl. ing. 
živilske tehnologije.

Somentor: Rok Šoštarič, prof. športne vzgoje.

Marjana PURG
za diplomsko delo z naslovom:

VREDNOTENJE ČISTOSTI DELOVNIH POVRŠIN V 
PROCESU PREDELAVE PERUTNINE Z UPORABO 
STANDARDNIH KOSMIČASTIH BRISOV

Za zanimivo in aktualno temo iz področja mikro-
bioloških analiz ter rezultate uporabne v indu-

strijski praksi.

Delo in rezultati mikrobioloških analiz so 
pomembni za proizvodnjo, vendar pa veliko-
krat njihova pomembnost ni opažena. Diplo-
mantka je v svojem diplomskem delu primerjala 
učinkovitost inovativnih kosmičastih brisov v 
primerjavi s standardnimi vatnimi brisi za ugota-
vljanje čistosti površin v perutninski proizvodnji. 
Ponudnikov brisov je na tržišču več, prav tako 
njihovih izdelkov. Vsi seveda obljubljajo zelo 
učinkovite in dobre rezultate. Uporaba v praksi pa 
obljube ponudnikov lahko potrdi, lahko pa tudi 
ovrže. Obsežno samostojno delo diplomantke 
na več industrijskih lokacijah z več sto vzorci ni 
potrdilo rezultatov oziroma obljub proizvajalca 
nove vrste brisov.

Naloga je bila opravljena v Perutnini Ptuj.

Mentorica: mag. Vida Nahberger Marčič, univ. 
dipl. ing. živil. tehn., Perutnina Ptuj.

Somentorica: Cilka Prapotnik, univ. dipl. mikro-
biologinja, Perutnina Ptuj.
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Nejc BORKO
za diplomsko delo z naslovom:

DELOVANJE KVASOVK V MOŠTU V ODVI-
SNOSTI OD NJIHOVEGA HRANJENJA

Za spremljanje in prepoznavanje nekaterih 
pomembnih faktorjev v procesu tehnologije 

proizvodnje vina.

Diplomant je v svoji diplomski nalogi poudaril 
širši pomen faze fermentacije za pridelavo kako-
vostnega vina. Poskus je bil opravljen v vinski 
kleti v Ormožu na dveh različnih sortah grozdja, 
sauvignon in šipon. Predstavil je, kako različni 
dodatki hranil za kvasovke vplivajo na mošt in 
same kvasovke v času fermentacije. Spremljal 
je potek fermentacije v poskusu. Opravljeni sta 
bili po dve ponovitvi s tremi vzorci za vsako 
sorto. Potek fermentacije je spremljal z labora-
torijskimi meritvami in organoleptično oceno. 
Njegovi rezultati kažejo pomembnost dodajanja 
hrane za kvasovke. Tako obsežen poskus, ki je bil 

v interesu proizvajalca vina, je diplomant opravil 
v prostorih vinske kleti Ormož, kjer se je medtem 
tudi že zaposlil.

Naloga je bila izdelana v vinski kleti P&F Jeruzalem 
Ormož d.o.o. 

Mentorica: Zdenka Masten, univ. dipl. ing. živilske 
tehnologije.

Somentorica: Janja Klanjčar, univ. dipl. ing. živilske 
tehnologije, P&F Jeruzalem Ormož.

Aleksandra GRIČNIK
za diplomsko delo z naslovom:

VZGOJA ŠITAK IN BUKOVEGA OSTRIGARJA 
NA RAZLIČNIH PODLAGAH

Za zanimivo in aktualno temo iz področja vzgoje 
gob, v kateri je diplomantka s svojimi izkušnjami 

in svojim lastnim raziskovalnim delom pripomogla 
k rezultatom naloge.

2016
Diplomantka je vzgojila gobe šitake in bukov 
ostrigar na različnih podlagah oz. substratih 
in primerjala donosnost le-teh. Za poskuse je 
nakupila različen material v kupcu dostopnih 
trgovinah ali izdelala določene dele vzorčne 
opreme kar doma. V diplomskem delu je dokazala, 
da izbira substrata vpliva na donosnost izbranih 
vrst gob, kvaliteta gobic pa je enaka ne glede 
na izbrani substrat ali posamezni val. Gobe 
je pobirala namreč štirikrat oz. v štirih valih. 
Najboljši substrat za bukov ostrigar je slama z 
dodatkom ovsenih kosmičev, najboljši substrat 
za šitake pa 100 % hrast. Vse poskuse je delala 
v leseni hišici, zgrajeni prav v ta namen, na 
dvorišču lastne hiše, saj je bil njen cilj nekoč v 
prihodnosti razvijati to dejavnost tudi profesio-
nalno. Soočila se je z idealnimi cikli, okužbami, 
reševanjem različnih vprašanj, pomembnimi 
hitrimi odločitvami med procesom in na ta način 
pridobila pomembno znanje za nadaljnje delo, 
zelo natančno je tudi opisala vse procese, kar 
je lahko pomembno strokovno gradivo tudi za 
druge zainteresirane bralce.

Naloga je bila opravljena v leseni hišici, narejeni 
v ta namen, na dvorišču hiše Aleksandre Gričnik.

Mentorica: Zdenka Masten, univ. dipl. ing. živilske 
tehnologije.

Somentorica: Sandra Kraner, ing. agr., Kmetijska 
zadruga Ruše.
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2017

Vanesa ŠKORNIK
za diplomsko delo z naslovom:

USKLAJEVANJE DEKLARACIJ Z ZAKONODAJO 
NA PRIMERU BIOTRGOVINE BIOSVET

Za prispevek k pravilnemu prevajanju deklaracij iz 
tujih jezikov ter pravilno rabo slovenskega knjižnega 
jezika.

Diplomantka se v svojem diplomskem delu 
ukvarja s prevodi, z jezikovno podobo in imple-
mentacijo zakonodajnih predpisov o označevanju 
uvoženih ekoloških živil. Jezikovno pravilnost 
je diplomantka presojala s pomočjo pravopisa, 
slovnice, slovarjev in jezikoslovnih razprav, zako-
nodajno ustreznost pa z evropskimi in državnimi 
akti s področja označevanja živil. Na podlagi rezul-
tatov je izdelala predlogo deklaracije z zakonsko 
skladnim vsebinsko-oblikovnim ogrodjem in 
kratek priročnik za pripravo ustreznih deklaracij.

Naloga je bila narejena v biotrgovini Biosvet. 

Mentorica: Vesna POŠTUVAN, univ. dipl. org. 

Somentor: Niko TURK, univ. dipl. sociolog

Ines COLARIČ
za diplomsko delo z naslovom:

SPREMLJANJE KOLIČINE ZAVRŽENE HRANE 
PRI HOSPITALIZIRANIH BOLNIKIH V  
UKC MARIBOR

Za rezultate, ki so izjemno redki, če sploh 
obstajajo v bolnišnicah v Sloveniji in celo Evropi 

in predstavljajo raziskavo na občutljivi populaciji.

Diplomantka je v svoji diplomski nalogi spre-
mljala količino zavržene hrane pri obroku kosila 
za del hospitaliziranih bolnikov UKC Maribor, za 
katere se hrana deli v razdelilni kuhinji hospitalne 
stolpnice. Ugotovila je, da je količina zavržene 
hrane v izbranem obdobju v povprečju okoli 
37 %, med vikendom pa celo nekoliko naraste in 
se približa 40 %. To so prvi podatki, ki so javno 
objavljeni in bodo lahko osnova za primerjavo 
tudi drugim bolnišnicam.

Naloga je bila izdelana v Univerzitetnem 
kliničnem centru Maribor. 

Mentorica: Ksenija Ekart, univ. dipl. inž. živilske 
tehnologije, UKC Maribor 

Somentor: Tadej Škrjanec, inž. živilstva, UKC 
Maribor

Dejan LAŠIČ
za diplomsko delo z naslovom:

 PREHRANA PRI FENILKETONURIJI V 
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI USTANOVI

Za zanimivo raziskavo iz zelo posebnega področja 
dietne prehrane in prispevek k smernicah 

prehranjevanja pri tej bolezni

Diplomant je kot zaposleni v kuhinji vrtca pred-
stavil izkušnjo pri načrtovanju jedilnikov ter 
pripravi hrane za otroka s fenilketonurijo. V 
diplomskem delu ugotavlja energijsko in hranilno 
skladnost med dietnim jedilnikom za fenilketonu-
rijo ter jedilnikom otrok, ki diete nepotrebujejo.

Naloga je bila narejena v Vrtcu Rače.

Mentorica: Ksenija EKART, univ. dipl. ing. živilske 
tehnologije 

Somentorica: Tina Ištvan, prof. ped. in soc., VVZ 
Rače

Naj diplomanta Ines Colarič in Dejan Lašič
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Patricija ERDELA
za diplomsko delo z naslovom:

VPLIV PROCESNIH PARAMETROV CIP 
ČIŠČENJA NA MIKROBIOLOŠKO USTREZNOST 
ČISTOSTI AVTOCISTERN

Za rezultate, za katere je malo objavljenih ekspe-
rimentalnih podatkov, so pa zelo pomembni za 

učinkovite prakse v podjetjih, tako z vidika varne 
proizvodnje hrane, kakor tudi okoljevarstva.

Diplomantka je v svojem diplomskem delu spre-
mljala čiščenje avtocistern s CIP čiščenjem ter 
določala spodnjo mejno vrednost koncentra-
cije čistila, ki še zagotavlja ustrezno mikrobio-
loško učinkovitost. S tem je nakazala, da so v 
industriji nenehno možne izboljšave, tako glede 
varovanja okolja, učinkovitosti delovanja kakor 
tudi finančnih prihrankov v podjetju.

Naloga je bila izdelana v Pomurskih mlekarnah 
d.d. v Murski Soboti.

Mentorica: Silva Hostnik, univ. dipl. inž. živilske 
tehnologije.

Somentorica: Valentina Houbar, univ. dipl. inž. 
živilske tehnologije, Pomurske mlekarne d.d.

Sara KAUČIČ
za diplomsko delo z naslovom:

PRIMERJAVA VSEBNOSTI Na-NITRITA IN 
SENZORIČNIH LASTNOSTI HRENOVK 
IZ KONVENCIONALNE IN EKOLOŠKE 
PROIZVODNJE

Za zanimivo raziskavo, povezano s trendi v 
sodobni prehrani.

2018

Diplomantka je v svojem diplomskem delu 
obravnavala konvencionalno in ekološko proi-
zvodnjo hrenovk ter se osredotočala na aditiv 
Na-nitrit v hrenovkah. Ugotavljala je tudi senzo-
rične lastnosti končnih izdelkov. Naletela je na 
razkorak med tem, kaj potrošnik želi videti (lepo 
barvo, brezhiben zunanji videz) in kaj je morda 
bolj zdravo. Večkrat pa oboje ni čisto združljivo, 
zato je potrebno iskati nove tehnološke rešitve in 
se čim bolj približati zdravju prijaznim izdelkom 
in tudi pričakovanjem potrošnikov.

Naloga je bila narejena v Kmetijski zadrugi Rače.

Mentorica: mag. Metka SENEKOVIČ, dr. vet. med.

Somentorica: Simona STERNAD VOGRIN, dr. 
vet. med., KZ Rače
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Zaposlena v UKC Maribor, predavateljica Višje 
strokovne šole je od ustanovitve leta 1999.

V študijskem letu 2009/10 je bila je mentorica 
sedmim diplomantom, kar je najvišje število diplo-
mantov enega mentorja v tem študijskem letu.

Skupaj s 7 študenti - sedaj že diplomanti Višje 
strokovne šole - Natašo Breg, Jasmino Onič, Teo 
Potočnik, Milanom Sušcem, Andrejo Turkuš in 
Sanjo Žiher je v študijskem letu 2009/10 sodelovala 
na strokovnem področju prehrane pri diplomskih 
nalogah - od prehrane starostnikov s sladkorno 
boleznijo, vegetarijanske prehrane starostnikov, 
ponudbe kašaste hrane za starostnike, vredno-
tenja postopkov termične obdelave mesa v kuhinji, 
kakovosti ocvrtega piščančjega mesa po regenera-
ciji in zadovoljstva zdravstvenih delavcev z nočno 
malico. Vsa ta področja ji niso tuja, saj je zaposlena 
na področju prehrane v UKC Maribor in se v 
praksi srečuje z mnogimi izzivi na teh področjih.

Skupaj s študenti je tkala pomembne vezi tudi 
s podjetji, predvsem pa šole z UKC Maribor. 
V celotnem obdobju dela na višji šoli je bila 
mentorica skupaj 19 diplomantom in je sode-
lovala z več podjetji in ustanovami, predvsem z 
UKC Maribor, pa tudi bolnišnico J. Potrča v Ptuju, 
splošno bolnišnico Slovenj Gradec, z domovi 
starejših: Danice Vogrinec v Mariboru, Špesovem 
domu v Vojniku, domu starejših v Hrastniku, 
domu za starejše občane dr. J. Potrča v Poljčanah, 
pa tudi s skupnostjo vrtcev Maribor na področju 
otroške prehrane, s Termami Ptuj na področju 
prehranskega turizma in s podjetjem Winter-
halter iz Grosuplja na področju gostinske opreme 
za velike kuhinje.

Bogato delo ga. Majde Herlič na naši višji šoli 
je zaznamovalo tudi visoko kakovost dela na 
področju prehrane na šoli, predvsem pa naše 
pozicioniranje in uveljavljanje v strokovni javnosti. 
Njen najpomembnejši strokovni prispevek pa je 
oblikovanje in smernice za sodobno prehrano 
starostnikov v sodelovanju z mnogimi našimi 
študenti, sedaj že diplomanti, ki delujejo v teh 
strokovnih okoljih.

Maribor, junij 2010

2009/10

MAJDA HERLIČ, univ. dipl. 
ing. živilske tehnologije 
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2010/11

SILVA HOSTNIK, univ. dipl.
ing. živilske tehnologije

Silva Hostnik je bila v študijskem letu 2010/11 
mentorica štirim diplomantom, kar je najvišje 

število za to študijsko leto. Vse skupaj pa je bila 
mentorica pri 24 diplomskih nalogah.

V tem študijskem letu je skupaj s štirimi študenti 
- sedaj že diplomanti Višje strokovne šole - Sonjo 
Dajčman, Damjano Murn, Jasmino Ternar ter 
Jernejo Valte raziskovala in sodelovala z diplo-
manti na področju tehnologije mlečnih izdelkov, 
predvsem sladoleda in sirov. Kot predavateljica 
za tehnologijo mleka zelo dobro pozna mlekar-
stvo in mlekarske tehnologije, delovne izkušnje 
je nabirala tudi v mlečni industriji.

Skupaj s študenti je tkala pomembne vezi s 
podjetji. V tem študijskem letu je s študenti 
razvijala nove tehnologije in nove okuse slado-
ledov, se ukvarjala z naravnimi barvili za slado-
ledne pripravke. Raziskovala pa je tudi zadovolj-
stvo kupcev v izbrani sirarni.

V celotnem obdobju dela na višji šoli je bila 
mentorica 24-tim diplomantom in sodelovala 
z več podjetji, v tem študijskem letu, z Etolom 
iz Celja, Sirarno Čuš Orehova vas ter Gorenje 
Gostinstvom iz Velenja. Na svoji poklicni poti pa 
tudi z Drogo Kolinska, KGZS, Mlekarno Celeia 
Arja vas, Pomurskimi mlekarnami, Mlekarno 
Krepko Laze, KZ Križevci, pa tudi s Pivovarno 
Laško in Fructalom iz Ajdovščine.

Nov okus sladoleda in tehnologijo izdelave 
sladoleda je ena od njenih diplomantk opravila 
na šoli.

Maribor, junij 2011
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V študijskem letu 2011/12 je bila je mentorica 
devetim diplomantom in še 2x somentorica, 

kar je najvišje število mentorstev za to študijsko 
leto.

Marija Sraka Šadl je predavateljica za predmetna 
področja ZKN, TOP in PGK. V tem študijskem 
letu je skupaj s študenti - sedaj že diplomanti Višje 
strokovne šole – Aljo Nedeljko, Nino Žabota in 
Barbaro Žinič raziskovala področja organizacije 
v prehranskih obratih, in sicer transporta toplih 
jedi in ohranjanja temperature, ohlajanja jedi ter 
analiz tveganja ob ponudbi jedi v Domu starejših 
v Ljutomeru, Slorationalu v Slovenj Gradcu in 
Zdravilišču Radenci.

Predvsem veliko pa se je posvečala zagotavljanju 
kakovosti. S študenti Mojco Kuhar, Anito Kocet, 
Alenko Novak, Moniko Regoršek in Mihaelo 
Pulko je vzpostavljala sisteme varne hrane in 
sisteme HACCP v OŠ Leona Štuklja v Mariboru, 
v razsekovalnici perutninskega mesa v Agromer-
kurju v MS, v sirarski proizvodnji v Pomurskih 
mlekarnah ter uvajala IFS standard v mesariji 
Strašek v Slovenskih Konjicah; spremljali pa so 
tudi delovanje čistilne naprave v Ljutomeru.

Skupaj s študenti je tkala pomembne vezi s podjetji. 
Do sedaj je bila mentorica pri 34 diplomskih 
nalogah.

Marija Sraka Šadl daje izjemen prispevek šoli. 
Ves čas deluje tudi na področju zagotavljanja 
kakovosti na naši VSŠ, je članica Komisije za spre-
mljanje in zagotavljanje kakovosti, vodja notranjih 
presoj na šoli in predsednica Strateškega sveta 
VSŠ. Posebej smo ponosni, da je tudi zunanja 
oceljevalka NAKVISa in ocenjevalka za poslovno 
odličnost.

Kot naša zunanja predavateljica, k prihaja k nam iz 
prakse, iz Zdravilišča Radenci, povezuje praktično 
in pedagoško delo zelo uspešno že od nastanka 
šole. Tudi naj mentorica ni prvič.

Maribor, junij 2012

2011/12

MARIJA SRAKA ŠADL, univ. 
dipl. ing. živilske tehnologije
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2012/13

dr. Blanka VOMBERGAR, univ. 
dipl. ing. živilske tehnologije

Gospa Blanka Vombergar je tudi ravnate-
ljica Višje strokovne šole. Kljub temu se 

redno srečuje s študenti, saj tudi predava. Tako 
študente tudi bolje spoznava, hkrati pa nastajajo 
tudi zanimive diplomske naloge.

V študijskem letu 2012/13 je bila je mentorica 
šestim diplomantkam, kar je najvišje število 
mentorstev za to študijsko leto. Diplomske naloge 
so bile izdelane v Domu Danice Vogrinec, v OŠ 
Jožeta Hudalesa v Jurovskem Dolu, v vrtcu Otona 
Župančiča v Mariboru, v OŠ Cirkulane Zavrč, v 
Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica in na 
turističnih kmetijah na področju Zreč in Pohorja.

Do sedaj je bila mentorica 34 diplomantom. 

Maribor, junij 2013
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V študijskem letu 2013/14 je bila je mentorica 
sedmim diplomantom, kar je najvišje število 

mentorstev za to študijsko leto.

Jasna Komerički je predavateljica za predmetna 
področja Prehrana in zdravje, Prehrana in dietetika 
in Tehnologija predelave žit. Zaposlena je na šoli, 
kamor je prišla iz prakse. Pred prihodom na šolo 
je bila zaposlena v Klasju v Celju.

V tem študijskem letu je skupaj s študenti - sedaj že 
diplomanti Višje strokovne šole – Petro Justinek, 
Dejanom Lamutom, Dominikom Ocvirkom, 
Jožefom Strelecem, Tamaro Vadlja, Jasno Zijal 
in Francem Podlesnikom raziskovala področja 
predelave žit in prehrane. Študentje so z njeno 
pomočjo in pomočjo mentorjev v proizvodnji razi-
skovali tehnološke postopke proizvodnje različnih 
vrst kruhov, primerjali uporabo aditivov v proi-
zvodnji kruha ter uvajali ali primerjali različne 
tehnološke postopke izdelave kruha. Uvajali so 
tudi nove izdelke v proizvodnjo, na primer mlince 
z drobnjakom. Diplomske naloge so delali v Žitu, 
Sparu, PPS Ptuj, Pekarni Geršak ter v Pekarni ob 
potoku v Slov. Konjicah.

Skupaj s študentko Petro Justinek je razisko-
vala prehrano najmlajših v vrtcih, s študentko 
Jasno Zijal pa vsebnost mineralov in vitaminov 
v prehranskih dopolnilih. Skupaj s študenti je 
tkala pomembne vezi s podjetji. Do sedaj je bila 
mentorica pri 25 diplomskih nalogah.

Jasna Komerički je tudi članica Strateškega sveta 
VSŠ. Pogosto sodeluje tudi z revijo Mlinarstvo 
in pekarstvo, kjer objavlja strokovne prispevke, 
sodeluje pa tudi z Društvom živilskih in prehran-
skih strokovnih delavcev SVS Maribor.

Maribor, junij 2014

2013/14

JASNA KOMERIČKI, univ. dipl. 
ing. živilske tehnologije
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2014/15

SILVA HOSTNIK, univ. dipl. 
ing. živilske tehnologije

V študijskem letu 2014/15 je bila je mentorica 
trem diplomantom, kar je najvišje število

mentorstev v študijskem letu. Sicer pa je bila 
mentorica pri 32 diplomskih nalogah. Silva 
Hostnik je predavateljica za predmetna področja 
TRŽ, SKŽ in TML. Zaposlena je na šoli. K nam 
pa je prišla iz prakse, zaposlena je bila v Mlekarni 
Celeia Arja vas in v Vital-u v Mestinjah.

V tem študijskem letu so njeni diplomanti delali 
diplomske naloge na področju mleka, sladoleda 
in jajc. Skupaj s študentom Markom Romihom je 
pomagala pri nastanku diplomske naloge Optimi-
zacije CIPa v sladoledarni INCOM, s študentko 
Petro Plohl sta iskali priložnosti za predelavo 
mleka na kmetiji, s študentom Alešem Plohlom 
pa sta iskala možnosti uporabe prepeličjih jajc 
v kulinariki. Vse tri diplome so bile narejene v 
praksi, torej v živilski industriji, na kmetiji in v 
gostinstvu in seveda za potrebe prakse.

Mentorica in predavateljica Silva Hostnik nenehno 
sodeluje s podjetji, pri izdelavi diplomskih nalog 
usmerja študente v živilsko industrijo in obrt, pa 
tudi k inovativnim idejam dopolnilnih dejav-
nosti na kmetijah.

Silva Hostnik je tudi vodja izrednega študija na 
VSŠ in ureja praktično izobraževanje za študente 
v podjetjih. Vsako leto organizira poletni razisko-
valni tabor s področja mlekarstva in sirarstva za 
študente ter strokovno ekskurzijo za zaključne 
letnike, ko študenti obiščejo mnoge živilske indu-
strije in podjetja na Primorskem in se seveda tudi 
veselo družijo ter spoznavajo primorsko kulina-
riko in vina.

Pa še planinarjenje je ga. Hostnik zelo blizu, zato 
organizira in vodi tudi kakšen planinski izlet za 
prijazno in lepo druženje.

Maribor, 18. junij 2015
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IGOR KUSTEC, univ. dipl. ing. 
živilske tehnologije
iz PANIVITE MIR GORNJA RADGONA

Igor Kustec je bil do sedaj mentor iz podjetja 
pri šestih študentih, diplomantih.

V tem študijskem letu 2015/16 je bil somentor, 
oziroma mentor iz podjetja pri diplomski nalogi 
Vpliv surovine na kakovost sušene vratovine, diplo-
manta Jerneja Kokola. Izdelana je bila v MIR-u 
v Gornji Radgoni, tema je bila določena v sode-
lovanju med študentom in podjetjem ter šolo.

V preteklih študijskih letih je sodeloval pri 
diplomskih temah s področja spremljanja razseka 
svinjskih polovic, primerjavah rokov trajanja 
svežega svinjskega mesa v različnih oblikah 
pakiranja, ugotavljanju kakovosti sarajevskih in 
navadnih čevapčičev pakiranih v kontrolirani 
atmosferi, vplivu dodatka soli in antioksidantov na 
kakovost čevapčičev, vplivu pakiranja na optimalni 
rok trajanja predpakiranih narezkov… Sodeloval je 
z naslednjimi diplomanti: Kokol Jernejem, Natašo 
Leopold, Davorino Čolnik, Jernejem Klemen-
čičem in Danielom Dvanajščekom. Pri diplomah 
so sodelovale mentorice predavateljice iz šole 
Rosvita Arzenšek Pinter pri treh diplomah, mag. 
Metka Senekovič pri eni diplomi in dr. Blanka 
Vombergar pri dveh diplomah.

Igor Kustec je tudi naš nekdanji kolega, sodelavec, 
zato ga še bolje poznamo in cenimo njegov 
nenehni stik s šolo in njegovo strokovno mnenje.

Maribor, 22. junij 2016

2015/16

Naj mentorja Zdenka Masten in Igor Kustec
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2015/16
ZDENKA MASTEN, univ. dipl. 
ing. živilske tehnologije

V študijskem letu 2015/16 je bila je mentorica 
petim diplomantom in enkrat somentorica, 

kar je najvišje število mentorstev v tem študij-
skem letu. Sicer pa je bila do sedaj mentorica pri 
24 diplomskih nalogah.

Zdenka Masten je predavateljica za predmetna 
področja tehnologije rastlinskih živil, sestave in 
kakovosti živil ter tehnologijo vina. Zaposlena 
je na šoli; na šolo pa je prišla iz prakse, saj je bila 
pred prihodom zaposlena v Poetoviji na Ptuju.

V tem študijskem letu so njeni diplomanti delali 
diplome na področju tehnologije vina, na vzgoji 
gob ter izolaciji in karakterizaciji eteričnih olj iz 
nekaterih začimb. Skupaj s študentom Nejcem 
Borkom je raziskovala vpliv hranil na kvasovke 
med fermentacijo v vinski kleti P&F Jeruzalem 
Ormož, s študentko Urško Lorber je raziskovala 
vpliv temperature, velikosti in materiala fermen-
tacijske posode na končno kakovost mladega 
vina, s študentko Matejo Zamuda pa vpliv faze 
zrelosti in lege na kakovost vina v Radgonskih 
Goricah. Vse diplome so bile narejene v praksi, 
torej v živilski industriji, na kmetiji in seveda za 
potrebe prakse.

Mentorica in predavateljica Zdenka Masten 
nenehno sodeluje s podjetji, pri izdelavi diplom-
skih nalog usmerja študente v živilsko industrijo 
in obrt, pa tudi k inovativnim idejam dopol-
nilnih dejavnosti na kmetijah. Skozi svojo kariero 
mentorstev diplomantom je sodelovala z Inšti-
tutom za hmeljarstvo in pivovarstvo v Žalcu ter 

Pivovarno Laško pri več diplomah s področja 
pivovarstva, s Fructalom iz Ajdovščine, Vitalom 
iz Mestinja ter Radensko pri diplomah s področja 
sadnih sokov, pijač in mineralnih vod, spremljali 
so kakovost sladkorja in sledljivost v Tovarni 
sladkorja Ormož, študentje so iskali najboljše poti 
za zmrzovanje krompirja na kmetiji Drevenšek, 
delali medeno penino iz kostanjevega medu v 
Čebelarstvu Cesar, razvijali tehnologije kisanja 
zelja v Mercatorju v Bohovi, spremljali hladno 
verigo zamrzovanja graha v Eti Kamnik, v podru-
žnici v Bohovi, ugotavljali vpliv temperature 
praženja bučnih semen na kakovost bučnega 
olja v Oljarni Šaruga ter se ukvarjali z izgubo 
mase sadja in zelenjave med skladiščenjem v 
Mercatorju Cash&Carry na Ptuju in delali še 
marsikaj zanimivega.

Zdenka Masten je tudi predsednica Strateškega 
sveta VSŠ in članica Komisije za spremljanje 
in zagotavljanje kakovosti na višji šoli. Vsako 
leto organizira številne strokovne ekskurzije za 
študente, v okviru katerih obiščejo mnoge živilske 
industrije. Najbolj znana pa je njena vsakoletna 
organizacija martinovanja s strokovnim pridihom 
in prijaznim druženjem ob podpori vinske kleti 
P&F v Ormožu in zidanice Malek.

Maribor, 22. junij 2016
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Ksenija Ekart je bila do sedaj mentorica pri 
21 diplomskih nalogah. V študijskem letu 

2016/17 je bila je mentorica trem diplomantom, 
od tega dvema nagrajenima.

Je predavateljica za predmetna področja prehrane, 
dietetike in tehnologije in organizacije prehranskih 
obratov. Zaposlena je v Univerzitetnem kliničnem 
centru v Mariboru, na Oddelku za prehrano in 
dietetiko. Na šolo prihaja kot predavateljica iz 
prakse. Ima veliko strokovnih izkušenj pri načr-
tovanju prehrane za vse kategorije prebivalcev, 
s pripravo različnih diet, organizacijo prehrane 
ter tudi športno prehrano.

Njeni diplomanti so se ukvarjali z mešano 
prehrano dojenčkov, s prehranskimi navadami 
otrok v vrtcih, v osnovni šoli (npr. v prvi triadi, 
zadnji triadi), s prehrano osnovnošolskih otrok 
in s vplivom medijev. Preučevali so prehrano 
starostnikov v domovih za starejše (npr. v domu 
Šmarje pri Jelšah, v Izlakah, na Fari), se učili 
prehranske oskrbe vegetarijanke v domu starejših, 
pripravljali načrte za sladkorno in žolčno dieti 
v domu starejših, raziskovali so prehrano otrok 
z intoleranco na gluten, spremljali prehrano 
hospitaliziranih otrok z intoleranco na laktozo, 
preučevali prehrano pri Chronovi bolezni, 
prehrano bolnikov s spremenjeno konsistenco 
hrane, prehrano pri fenilketonuriji ter ugotavljali 
prehranske navade oseb z motnjo v duševnem 
razvoju. Ugotavljali so tudi količino soli v malicah 
osnovnošolcev, senzorične lastnosti hrane pri 
različnih tehnoloških postopkih in se dotaknili 

zavržene hrane pri bolnikih.

Ksenija Ekart je tudi članica Strateškega sveta 
Višje strokovne šole in članica študijske komisije 
na višji šoli. Vsako leto sprejme več študentov 
na praktično izobraževanje v bolnišnico in kot 
mentorica v podjetju skrbi za njihov strokovni 
napredek.

Sodeluje tudi z več našimi diplomanti, ki so 
zaposleni v UKC Maribor in spadajo v krog 
njenih najožjih sodelavcev.

Ksenija Ekart je tudi naša bivša sodelavka, saj je 
bila nekaj časa zaposlena tudi na šoli. Prav zato 
šolo dobro pozna, mi pa njo in z njo zelo dobro 
sodelujemo tudi sedaj.

Maribor, junij 2017

2016/17
KSENIJA EKART, univ. dipl. 
ing. živilske tehnologije
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2017/18
SIMONA STERNAD VOGRIN, 
dr. vet. med., 
iz KMETIJSKE ZADRUGE RAČE

Simona Sternad Vogr in  j e  bi la  do 
sedaj  mentorica iz  podjetja petim 

študentom-diplomantom.

V študijskem letu 2017/18 je bila somentorica 
oziroma mentorica iz podjetja pri diplomski nalogi 
nagrajene diplomantke Sare Kaučič. V preteklih 
letih pa je sodelovala pri diplomskih nalogah, ki 
so osvetlile vlogo zadrug kot vmesnem členu v 
mesno predelovalni verigi (to je bila diplomska 
naloga Borisa Cebeta leta 2012), s študenti so 
raziskovali in spremljali izgubo mase pri govejih 
in prašičjih polovicah med hlajenjem (to sta bili 
diplomi Mojce Dolenc leta 2005 in Anje Doberšek 
leta 2011) ter se poglobili v označevanje hranilne 
vrednosti mesnih izdelkov (to je bilo diplomsko 
delo Andreje Fritz leta 2016). Pri diplomah so 
sodelovale mentorice predavateljice s šole, mag. 
Metka Senekovič in dr. BlankaVombergar.

Gospe Simoni Sternad Vogrin iskrene čestitke 
v imenu Višje strokovne šole z željo, da še v 
prihodnje predlaga nove teme za diplome za 
naše študente, ki bodo Kmetijski zadrugi Rače 
koristile v praksi.

Maribor, 21. junij 2018

MAJDA HERLIČ, univ. dipl. 
ing. živilske tehnologije
SILVA HOSTNIK, univ. dipl. 
ing. živilske tehnologije

Naj mentorici 2018 Majda Herlič (levo) in  
Silva Hostnik (desno) z ravnateljico dr. Blanko 
Vombergar (v sredini)

Obe predavateljici sodelujeta z višjo strokovno 
šolo vse od njenega začetka, torej že 19 let. 

Ga. Majda Herlič je predavateljica za predmetna 
področja prehrane in dietetike, ga. Silva Hostnik pa 
je predavateljica za predmetna področja povezana 
s tehnologijami rastlinskih živil in tehnologijami 
mleka in mlečnih izdelkov.

Obe sta bili mnoga leta zaposleni v praksi.

Ga. Majda Herlič je bila zaposlena v Univerzi-
tetnem kliničnem centru v Mariboru, kjer se 
je ukvarjala s prehrano, dietetiko in področjem 
velikih prehranskih obratov.

Ga. Silva Hostnik pa je na šolo prišla iz prakse, 
zaposlena je bila v Mlekarni Celeia Arja vas in v 
Vital-u v Mestinjah.

V študijskem letu 2017/18 sta bili vsaka mentorici 
štirim diplomantom.

Ga. Majda Herlič je bila do sedaj skupaj mentorica 
42 diplomantom, ga. Silva Hostnik pa 41 
diplomantom.

Maribor, 21. junij 2018
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NAJ PODJETJA 
IN USTANOVE ZA 
ŠTUDIJSKA LETA  
OD 2009 DO 2018
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2009/10
UNIVERZITETNI KLINIČNI 
CENTER MARIBOR

Priznanje se je podelilo za uspešno sodelovanje na 
področju izobraževanja in pomemben prispevek 

k strokovnemu razvoju šole na področju prehrane.

V preteklem letu sta kot plod dobrega sodelovanja 
in strokovnega dela med UKC Maribor in ICP 
Maribor Višjo strokovno šolo nastali 2 diplomski 
nalogi, ki sta povezani z delom v UKC Maribor, 
seveda s področjem prehrane.

Sicer pa UKC Maribor in IC Piramida Maribor 
sodelujemo že mnogo let. Sodelovanje temelji 
na dobrih strokovnih odnosih med zaposlenimi 
strokovnjaki v obeh institucijah. Lahko trdimo, 
da je sodelovanje vedno dobro, strokovno, kvali-
tetno in v zadovoljstvo obeh institucij. Podkre-
pljeno tudi s prijateljskimi odnosi, saj so za sode-
lovanje vedno potrebni ljudje in njihova motivi-
ranost sodelovati.

UKC Maribor je vsa leta delovanja višje šole tiho, a 
pomembno prisoten na mnogih ravneh delovanja 
šole. Predvsem smo ponosni na kar nekaj diplo-
mantov višje šole, ki so zaposleni v UKC Maribor 
in tam opravljajo pomembno delo, predvsem pa 
predstavljajo našo višjo šolo v delovnem okolju. 
UKC MB vseh deset let zaupa naši strokovnosti 
in dobremu delu, zato je na študiju pri nas še kar 
nekaj zaposlenih iz UKC Maribor, nekateri so tik 
pred diplomo.

Področja dela v povezavi z UKC Maribor so zelo 
raznolika, seveda povezana s prehrano, nekoliko 
tudi z analitiko. Naj jih nekaj naštejem: zadovolj-
stvo zaposlenih z nočnimi malicami, postopki 
termične obdelave, ohlajevanja in regeneracije na 
kakovost mesa, varno razdeljevanje in transport 
hrane za bolnike.

Pri diplomskih nalogah sta sodelovali preda-
vateljici s šole Majda Herlič in Alenka Hmelak 
Gorenjak.

UKC Maribor smo iz zgoraj navedenih uteme-
ljitev izbrali za NAJ PODJETJE v študijskem letu 
2009/10.

Maribor, junij 2010
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Žito d.d. in IC Piramida Maribor sodelujeta 
že mnogo let.

Načini sodelovanja so različni, vedno dobri, 
kvalitetni in strokovni. Organizacijska shema 
podjetja in šole se je v preteklih letih spreminjala, 
menjavali so se direktorji, predsedniki, ravnatelji, 
naše sodelovanje pa se je ohranjalo. Ni ostalo le 
na lokalnem mariborskem nivoju, zaobjelo je 
več Profitnih Centrov po vsej Sloveniji. V njih 
najdemo zaposlene tudi naše bivše študente, tudi 
diplomante. Mnogi med njimi zelo uspešno opra-
vljajo vodstvene funkcije pri različnih delih in na 
različnih delovnih mestih.

Z Žitom d.d. sodelujemo tudi na drugih področjih. 
Dr. Mateja Modic, sicer direktorica Razvojno 
tehnološkega sektorja v Žitu, je v tem študij-
skem letu postala naša članica strateškega sveta 
VSŠ, kot predstavnica GZS – Zbornice živilskih 
podjetij; gospo Jelko Podbevšek Rozman, direk-
torico kakovosti v Žitu srečujemo tudi v skupnem 
sodelovanju v uredniškem odboru revije Mlinar-
stvo in pekarstvo.

Naše sodelovanje je v preteklem obdobju obrodilo 
18 diplomskih nalog, od tega v tem študijskem 
letu 3, kar je največ v enem podjetju v tem študij-
skem letu.

Področja diplomskih nalog so zelo raznolika, od 
mlinarstva, pekarstva do slaščičarstva. Študentje 
in njihovi mentorji so se ukvarjali s senzorič-
nimi lastnostmi izdelkov, pa tudi s tehnologijami 
v mlinarstvu. Veliko pozornost pa so posvečali 
tudi kakovosti.

Diplomske naloge tega študijskega leta so se opra-
vljale v Profitnih Centrih Kruh Pecivo Maribor, 
Intes Maribor, Dolenjske pekarne NM, sicer pa 
v preteklih letih tudi v drugih Profitnih Centrih 
po vsej Sloveniji.

Predavatelji mentorji s šole so bili mag. Marlena 
Skvarča in Lidija Tašner, mentorji iz Žita pa Lidija 
Tašner, Nataša Trtnik in Velentina Žefran, sicer 
tudi naša diplomantka.

Žito d.d. smo iz zgoraj navedenih utemeljitev 
izbrali za NAJ PODJETJE v študijskem letu 
2010/11.

Maribor, junij 2011

2010/11
ŽITO d.d.

Naj podjetje 2011 je bilo Žito d.d. Priznanje je 
prevzela Jelka Podbešek Rozman
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2011/12
PANVITA MIR D.D. GORNJA 
RADGONA

Najpodjetje 2012 je bila PANVITA MIR Gornja 
Radgona. Priznanje je prevzel Igor Kustec.

Panvita MIR d.d. Gornja Radgona s šolo sodeluje 
že mnogo let. Načini sodelovanja so različni, 

vedno dobri, kvalitetni in strokovni. Organizacijska 
shema tako MIR-a kot šole se je v preteklih letih 
spreminjala, menjavali so se direktorji, predsedniki, 
ravnatelji, naše sodelovanje pa se je ohranjalo. V 
MIR-u najdemo zaposlene tudi naše bivše študente, 
tudi diplomante. Mnogi med njimi zelo uspešno 
opravljajo vodstvene funkcije pri različnih delih 
in delovnih mestih. Nekateri pa še čakajo na svojo 
diplomo.

Z MIR-om d.d. sodelujemo tudi na drugih 
področjih. Tam najdemo tudi naše bivše sodelavce 
in naše bivše dijake s srednje šole.

Naše sodelovanje je v preteklem obdobju obrodilo 
14 diplomskih nalog, od tega v zadnjem obdobju 8.

Področja diplomskih nalog so zelo raznolika. 
Študentje in njihovi mentorji so se ukvarjali s 
tehnološkimi postopki, kakovostjo in senzoričnim 
ocenjevanjem ter načini pakiranj mesa in mesnih 
izdelkov, predvsem sarajevskih in navadnih 
čevapčičev, posebnih klobas in hrenovk. Veliko 
pozornost pa so posvečali tudi uporabi različnih 
dodatkov, optimalnim rokom trajanja izdelkov 
v trgovski mreži, proizvedenim odpadkom in 
osebni higieni delavcev.

Predavatelji mentorji iz šole so bili mag. Metka 
Senekovič, mag. Marlena Skvarča, dr. Blanka 
Vombergar, Rosvita Arzenšek Pinter in Marija 
Sraka Šadl, mentorji iz Panvite MIR-a pa Igor 
Kustec, Andreja Banko ter tudi naši bivši diplo-
mantki Mirica Rola in Nataša Leopold.

Panvito MIR d.d. iz Gornje Radgone smo iz zgoraj 
navedenih utemeljitev izbrali za NAJ PODJETJE 
v študijskem letu 2011/12.

Maribor, junij 2012
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Z  Domom Danice Vogrinec sodelujemo že 
mnogo let. Načini sodelovanja so različni, 

vedno dobri, kvalitetni in strokovni. V Domu Danice 
Vogrinec najdemo vsako leto na praktičnem izobra-
ževanju večje število študentov ŽP, od preteklega 
leta dalje pa smo dodatno nadgradili sodelovanje 
tudi na področju OSM. Tam so zaposleni tudi naši 
študenti izrednega študija.

Naše sodelovanje je obrodilo 3 diplomske naloge,v 
zadnjem študijskem letu pa je v Domu opravljalo 
PI 5 študentov rednega in izrednega študija. Vsa 
zahvala gre vedno prijaznim delavcem doma, 
predvsem direktorju mag. Marku Slaviču, orga-
nizatorici prehrane in higiene, ga. Tatjani Peršuh, 
spec. klin. diet., ter pomočnici direktorja za pravne 
zadeve ga. Maji Kovačič, pa tudi osebju kuhinj v 
vseh enotah doma.

Naše sodelovanje pa ni potekalo le v smeri poši-
ljanja študentov v Dom z namenom PI in iskanja 
koristnih tem za diplomske naloge. Tudi Dom 
pošilja na šolo svoje kuharje in pomočnike na 
razne predvsem praktične tečaje peke, pletenje 
pletenic, spoznavanja različnih trendov pri pripravi 
potic itd.

Predvsem zanimivo je vsakoletno druženje 
poslovnih partnerjev Doma, ki se ga tudi iz 
šole udeležujemo z velikim veseljem. Posebnega 
pomena pa je tudi vsakoletno zaključno srečanje 
študentov na PI z vodstvi obeh ustanov, predsta-
vitev njihovega dela in doseženih rezultatov. To 
je primer dobre prakse, ki bi si ga želeli tudi v 
drugih podjetjih.

In nenazadnje, ob letošnji zunanji evalvaciji VSŠ, 
ko nas je obiskala mednarodna komisija NAKVISa, 
nam je vodstvo Doma stalo ob strani. Komisiji 
Nakvisa je v prostorih Doma predstavilo naše 
dobro sodelovanje, predvsem pa odgovorno spre-
mljanje študentov in pomoč s svojim znanjem. 
Dom Danice Vogrinec Maribor smo iz zgoraj 
navedenih utemeljitev izbrali za NAJ PODJETJE 
v študijskem letu 2012/13.

Maribor, junij 2013

2012/13
DOM DANICE VOGRINEC 
MARIBOR

Pomočnica direktorja doma Danice Vogrinec 
Maja Kovačič je prevzela priznanje.
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2012/13 
OŠ JOŽETA HUDALESA 
JUROVSKI DOL

Ravnatelj OŠ Jože Hudales Stanislav Senekovič je 
prevzel priznanje.

V Osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski Dol, 
ki ima v svojem okrilju tudi vrtec, smo v tem 

študijskem letu imeli 3 diplomske naloge (kar je 
največ v eni ustanovi v tem študijskem letu), in sicer 
dve v vrtcu s področja prehrane v vrtcu in pričako-
vanja uporabnikov in eno v OŠ s področja sistema 
ravnanja z odpadki.

Veseli nas, da so kot šola prepoznali skupne 
koristi, znali izkoristiti znanje naših mentorjev 
ter pripravljenost študentov in predvsem, da sta 
kot mentorici iz prakse sodelovali tudi Majda 
Kolarič, predm. učit. in Gabrijela Murko, dip. 
vzg. pred. otrok iz šole. V tem študijskem letu sta 
na OŠ tudi na področju organizacije prehrane na 
PI 2 naši študentki, ena iz 1. in ena iz 2. letnika 
rednega študija. Za vsa sodelovanja se zahvalju-
jemo tudi ravnatelju OŠ g. Stanislavu Senekoviču.

OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol iz zgoraj 
navedenih utemeljitev prejme posebno priznanje 
kot ustanova z največ diplomami v študijskem 
letu 2012/13.

Maribor, junij 2013
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Ob 15-letnici delovanja VSŠ smo za naj podjetje 
v študijskem letu 2013/14 izbrali FRUCTAL 

Živilsko industrijo d. d. iz Ajdovščine.
Fructal d.d. iz Ajdovščine in IC Piramida Maribor 
sodelujeta vseh 15 let obstoja višje šole, pred tem 
pa tudi mnogo let, še ko je obstajala samo Srednja 
živilska šola.  
Načini sodelovanja so različni, vedno dobri, 
kvalitetni in strokovni. Organizacijske sheme in 
vodstvene strukture so se tako v FRUCTAL-u kot 
tudi na našem centru ICP v preteklih letih spre-
minjale, menjavali so se direktorji, predsedniki, 
ravnatelji, naše sodelovanje pa se je ohranjalo. Iz 
FRUCTAL-a iz Ajdovščine in iz njihove dislo-
cirane enote v Duplici pri Kamniku je k nam 
na višješolski študij prišlo 9 zaposlenih in vsi so 
diplomirali. 7 diplomantov je še sedaj zaposlenih 
v Fructalu. Mnogi med njimi zelo uspešno opra-
vljajo vodstvene funkcije pri različnih delih in 
delovnih mestih. 
Naše sodelovanje je torej v obdobju 15 let obrodilo 
9 diplomskih nalog, v zadnjem študijskem letu eno.
Področja diplomskih nalog so zelo raznolika. 
Študentje in njihovi mentorji so se ukvarjali z 
uvajanjem sistema HACCP v proizvodnjo sadnih 
sirupov, z zagotavljanjem varnega polnjenja sokov 
na aseptični liniji v tetra pak embalažo, v proi-
zvodnji otroške hrane, z zagotavljanjem deklari-
rane vrednosti C vitamina v kašicah iz breskev in 
riža, z vplivi dodatka askorbinske kisline in njenim 
razpadom na staranje breskove kaše, s spremembo 
barve jabolčnega soka med skladiščenjem v različni 

embalaži, z navzkrižno kontaminacijo z glutenom 
v otroški hrani, z vhodno kontrolo embalaže in 
s hidroksimetilfurfurolom v jabolčnem soku.   
Predavatelji mentorji s šole so bili Alenka Hmelak 
Gorenjak, Silva Hostnik, Polonca Leskovar 
Mesarič, Zdenka Masten, Vesna Poštuvan in 
Marija Sraka Šadl,  mentorji iz Fructala pa Katja 
Jež, Manuela Krašna, Andrejka Lipovž, Ines Mulič, 
Silva Pregelj in Marija Repič. 
In omenimo še imena diplomantov. To so bili 
Marko Bajc, Karmen Cvet Miljkovič, Mitja 
Gregorc, Nataša Ivanovič, Roman Mlakar, Silvo 
Puc, Irina Rosa Trojer, Alenka Štefin in Olga Trošt. 
Torej 9 diplomantov, 6 mentorjev predavateljev s 
šole in 6 mentorjev iz prakse iz Fructala. 
S FRUCTAL-om d.d. sodelujemo tudi na drugih 
področjih. Skoraj vsako leto študentje 2. letnika 
naše VSŠ obiščejo Fructal v sklopu organizirane 
strokovne ekskurzije na Primorsko; sprejmejo jih 
zaposleni v Fructalu, ki so naši diplomanti. Zato 
se vselej radi vračamo k njim. Nesebično nas tudi 
podprejo s svojimi proizvodi ob naših organizi-
ranih dogodkih. Predvsem pa s svojim delom in s 
svojim zgledom prenašajo dobro ime in ugled naše 
višje šole v strokovno in širše družbeno okolje. 
Fructal d.d. iz Ajdovščine smo iz zgoraj navedenih 
utemeljitev izbrali za NAJ PODJETJE v študij-
skem letu  2013/14.

Maribor, junij 2014

2013/14
FRUCTAL d.d.
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2014/15
MLINARSTVO IN TRGOVINA 
RANGUS

Anton Rangus Naj podjetje 2015 Mlinarstvo in 
trgovina Rangus

Ob 10-letnici sodelovanja smo za naj podjetje v 
študijskem letu 2014/15 izbrali MLINARSTVO 

IN TRGOVINO RANGUS iz Dolenjega Vrhpolja 
pri Šentjerneju na Dolenjskem.

Kmetija Rangusovih je velika okoli 8 hektarjev, od 
tega je 5 ha njiv, kjer sejejo ajdo, koruzo, ječmen, 
piro in rž. Poleg navadne ajde, predvsem sive 
trdinove ajde, sejejo tudi tatarsko ajdo. So edini 
pridelovalec tatarske ajde v Sloveniji. Skupaj 
z njimi okoliški kmetje na Dolenjskem letno 
posejejo že okoli 80 ha ajde in številke se še večajo.  

Imajo tudi mlinarstvo z več kot 100-letno tradicijo. 
Ukvarjajo se z mletjem žit, največ pa se posvečajo 
pridelavi in predelavi ajde. Razvili so posebno 
tehniko luščenja in mletja tatarske ajde. Imajo 
dva delujoča mlina, eden je sodobni valjčni mlin, 
drugi je mlin na kamne, ki je nastal kot plod 
lastnega znanja. 

Anton Rangus je mlinar z vizijo, je pisalo v 80. 
številki revije Mlinarstvo in pekarstvo leta 2013. 

Rangusovi so družinsko podjetje, ki se počasi, 
a vztrajno razvija. Spoznavajo, kaj cenijo ljudje 
in kaj potrebuje trg. Ljudje cenijo predvsem 
slovensko poreklo, lokalno pridelavo in predelavo 
ter osebni pristop. Trg pa potrebuje med drugim 
tudi vedno več brezglutenskih živil. Odločili so se 
svojo podjetniško pot nadaljevati prav v tej smeri. 
Pred kratkim so odprli novo brezglutensko linijo 
in v ponudbi je 11 novih brezglutenskih izdelkov. 

Naši skupni uspehi so knjiga o ajdi, ki je izšla pri 
Založbi Kmečki glas, saj so izdelki v knjigi plod 

strokovnega dela naših sodelavcev s šole, surovina 
pa je Rangusova moka. Izziv nam bo tudi njegov 
brezglutenski program. Skupaj smo začeli ustvar-
jati tudi prosene izdelke. Izšla bo nova knjiga, 
plod skupnega dela. Sedaj si želimo le še proso 
na dolenjskih ali pa slovenskih njivah. 

Še enkrat se vračamo k 80. številki revije Mlinar-
stvo in pekarstvo.

V reviji je takrat Anton Rangus izjavil: Sodelujemo 
z Biotehniško fakulteto iz Ljubljane in Izobra-
ževalnim centrom Piramida Maribor….Skupaj 
raziskujemo in predstavljamo ajdo širši javnosti.

Naš skupni uspeh je tudi novo pivo iz tatarske 
ajde, ki ga je na našo pobudo, torej pobudo šole, 
ob sodelovanju Rangusovih, ki so dobavili tatarsko 
ajdo, izdelala Pivovarna Laško in kakšen mesec 
nazaj začela promovirati kot Specialno pivo 03. 
To je prvo pivo iz tatarske ajde nasploh in danes 
ga boste imeli priložnost tudi degustirati. 

Vsi Rangusovi sedanji uspehi so plod dolgole-
tnega resnega in odgovornega dela, znanja, pa 
tudi skromnosti. Ker razume pomen razvoja 
novitet in nas nenehno podpira kot institucijo 
novih znanj, smo ga izbrali za NAJ PODJETJE v 
študijskem letu  2014/15.

Maribor, junij 2015
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Pomurske mlekarne in IC Piramida Maribor VSŠ 
sodelujemo neprekinjeno od ustanovitve Višje 

strokovne šole leta 1999, to je 17 let.

Sodelovanje je bilo vedno dobro in strokovno. 
Organizacijske sheme ter vodstvene strukture so 
se tako v Pomurskih mlekarnah kot tudi na našem 
centru IC Piramida Maribor v preteklih letih spre-
minjale, menjavali so se direktorji, predsedniki, 
ravnatelji, naše sodelovanje pa se je ohranjalo. Naši 
študenti so v Pomurskih mlekarnah na lokaciji v 
Murski Soboti in v Ljutomeru delali diplomske 
naloge, se tam zaposlovali, tudi od njih odhajali 
drugam in iskali nove poklicne priložnosti.

Naše sodelovanje je v obdobju 17 let obrodilo 9 
diplomskih nalog, v zadnjem študijskem letu eno.

Področja diplomskih nalog so zelo raznolika. 
Študentje in njihovi mentorji so se ukvarjali z 
razvojem novih izdelkov, na primer topljenega sira 
z dodatkom fitosterolov, masla z dodatkom probi-
otičnih bakterij, vpliva dodanih mikrobioloških 
kultur na lastnosti probiotičnih jogurtov, vpliva 
dodatjanja mlečne kisline na lastnosti sirnega 
namaza; spremljali so tehnološke procese in se 
ukvarjali na primer z vplivom priprave smetane 
na kakovost in pridobitek masla. Uvajali so sistem 
HACCP v proizvodnjo topljenih sirov za mazanje 
ter v proizvodnjo mehkih sirov. Nekateri pa so se 
srečevali tudi s finančnimi pokazatelji in sistemi 
med podjetji ter s prehranskimi navadami delavcev 
Pomurskih mlekarn ter njihovi osveščenosti v 
povezavi s posledicami na zdravje.

Predavatelji mentorji s šole so bili Zdenka 
Boltavzer, Ksenija Ekart, Silva Hostnik in Marija 
Sraka, mentorji iz Pomurskih mlekarn pa so bili 
Karmen Dugar, Bernarda Hlebič, Robert Rojko 
in Lidija Števanec.

In omenimo še imena diplomantov. To so letošnja 
Maja Kustec in iz preteklih let Alenka Novak, 
Mateja Hlebič, Nataša Kisilak, Sanja Kozic, Jerneja 
Mesarič, Aleš Sabotin, Roman Šeruga in Mihaela 
Vogrinčič.

Torej 9 diplomantov, 4 mentorji predavatelji s šole 
ter 4 mentorji iz prakse iz Pomurskih mlekarn.

S Pomurskimi mlekarnami sodelujemo tudi na 
drugih področjih. Vsako leto študentje 2. letnika 
naše VSŠ obiščejo Pomurske mlekarne v Murski 
Soboti in obrat v Ljutomeru v sklopu organizirane 
strokovne ekskurzije pri predmetu Tehnologija 
mleka. Vedno jih prijazno sprejmejo zaposleni v 
Pomurskih mlekarnah, nam poroča naša predava-
teljica, organizatorka te ekskurzije Silva Hostnik. 
Zato se vselej radi vračamo k njim.

Pomurske mlekarne smo iz zgoraj navedenih 
utemeljitev izbrali za NAJ PODJETJE v študij-
skem letu 2015/16 z željo po nadaljnjem dobrem 
sodelovanju.

Priznanje je prevzel direktor, gospod Robert Serec.

Maribor, junij 2016

2015/16
POMURSKE MLEKARNE

Robert Serec, Direktor Pomurskih mlekarn ob 
prevzemu priznanja z ravnateljico VSŠ dr. Blanko 
Vombergar
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2016/17
RADGONSKE GORICE IZ 
GORNJE RADGONE

Direktor Radgonskih goric Borut Cvetkovič in ravna-
teljica VSŠ dr. Blanka Vombergar

Radgonske gorice in IC Piramida Maribor VSŠ 
sodelujemo od ustanovitve Višje strokovne šole. 

Načini sodelovanja so različni in vedno dobri. Orga-
nizacijske sheme ter kadrovske strukture so se tako 
v Radgonskih goricah kot tudi na našem centru IC 
Piramida Maribor v preteklih letih spreminjale, 
menjavali so se direktorji, predsedniki, ravnatelji, 
strokovni kadri, naše sodelovanje pa se je ohranjalo. 
Naši študenti so v Radgonskih goricah v Gornji 
Radgoni opravljali praktično izobraževanje, delali 
diplomske naloge, se tam zaposlovali, že zaposleni 
sodelavci so se pri nas na šoli izobraževali.
Naše sodelovanje je pomenilo uspešno zaključeno 
praktično izobraževanje za več kot 10 rednih in izrednih 
študentov, v zadnjih petih letih jih je bilo sedem (Metka 
Šober, Andreas Bogdan, Sandra Prelec, Katja Hamler, 
Larisa Pšeit, Sara Kaučič, Patricija Erdela). Naše sodelo-
vanje je obrodilo tudi 4 diplomske naloge, eno leta 2006, 
drugo leta 2009, tretjo junija 2016 in še v istem kole-
darskem letu četrto, decembra 2016. Področja diplom-
skih nalog so raznolika. Študentje in njihovi mentorji 
so se ukvarjali z vplivom vrste zamaškov na kakovost 
penečega vina, nadaljevali z vplivom različnih zamaškov 
in položajem steklenic na kakovost penečega vina Zlata 
radgonska penina. Preučevali so tudi vpliv tehnološke 
zrelosti sorte radgonska ranina na kakovost vina in 
ugotavljali tudi vpliv različnih kvasovk na analitične 
in senzorične lastnosti penine. Diplome so preučevale 
teme, za katere je podjetje Radgonske gorice izkazalo 
interes in ki so bile za podjetje zanimive.
Predavatelja mentorja iz šole, ki sta sodelovala pri 
diplomah, sta bila Zdenka Masten in mag. Zdenko 

Rajher. Mentorja iz Radgonskih goric, ki sta spremljala 
študente pri izdelavi diplom, sta bila Klavdija Topolovec 
Špur in Alojz Filipič; organizatorici praktičnega izobra-
ževanja s šole pa sta bili Silva Hostnik in Vesna Poštuvan.
In omenimo še imena diplomantov. To so letošnja 
Sandra Prelec in iz preteklih let Alenka Pinterič (leta 
2006), Andreja Nedeljko (leta 2009) in Mateja Zamuda 
(junija 2016).
Z Radgonskimi goricami si želimo sodelovati tudi v 
prihodnje predvsem na področju praktičnega izobra-
ževanja in strokovnih ekskurzij za študente, vedno pa 
se bodo našle tudi nove ideje in predlogi.
Ne smemo pozabiti omeniti naš obisk v Radgonskih 
goricah ob priložnosti mednarodne izmenjave Erasmus 
s partnersko visokošolsko institucijo Politechnica Viseu 
iz Portugalske. Obiskal nas je portugalski predavatelj za 
področje vinarstva, dr. António Manuel Jordão. Z njim 
smo obiskali nekaj vinskih kleti, a si je prav Radgonske 
gorice ohranil v lepem spominu. Takrat nas je sprejel v 
Radgoni g. Renato Flisar.
Vse to je zelo pomembno za krepitev medsebojnega sode-
lovanja. Sodelovanje pa vedno in povsod gradijo ljudje. 
Zato smo tudi zelo veseli nove zaposlitve naše diplo-
mantke Sandre Prelec v Radgonskih goricah. Obvešča 
nas o dogodkih te vinske kleti, nekateri ste oziroma smo 
v nedeljo, 18. junija, preživeli tudi na njihovem prazniku.
Radgonske gorice smo iz zgoraj navedenih utemeljitev 
izbrali za NAJ PODJETJE v študijskem letu 2016/17 z 
željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju.
Priznanje je prevzel direktor, gospod Borut Cvetkovič.

Maribor, 22. junij 2017
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KZ Rače in IC Piramida Maribor VSŠ sodelu-
jemo praktično od ustanovitve Višje strokovne 

šole. Načini sodelovanja so različni, včasih bolj in 
včasih manj intenzivni. Ocenjujemo, da so bili vedno 
dobri, kvalitetni in strokovni. Kadrovske strukture 
so se v preteklih letih v obeh ustanovah nekoliko 
spreminjale. Naše sodelovanje pa se je ohranjalo.

Naši študenti v Kmetijsko zadrugo Rače hodijo 
na strokovne ekskurzije, opravljajo tam praktično 
izobraževanje, delajo diplomske naloge in se tam 
tudi zaposlujejo. Že zaposleni sodelavci iz KZ 
Rače se pri nas na šoli občasno tudi izobražujejo.

Sodelujemo tudi v skupnih aktivnostih, na tekmo-
vanjih, na festivalih, na predstavitvah, na stro-
kovnih srečanjih in morda še kje.

Naše sodelovanje je pomenilo uspešno zaklju-
čeno praktično izobraževanje za več študentov 
ter obrodilo tudi 5 diplomskih nalog od leta 2005 
do danes.

S Kmetijsko zadrugo Rače si želimo sodelovati 
tudi v prihodnje na prav vseh zgoraj omenjenih 
področjih, vedno pa se bodo našle tudi nove ideje 
in predlogi.

Pred enim tednom je ravnateljica VSŠ Kmetijsko 
zadrugo Rače obiskala osebno skupaj s člani 
Društva živilskih in prehranskih strokovnih 
delavcev SV Slovenije, ki so ekskurzijo v Rače 
organizirali. Tole je povedala o obisku: »Bilo je 
zelo zanimivo poslušati njihovo strategijo in vizijo 
razvoja. Bilo pa je tudi prijetno gledati, kako so 
direktor, Simona, pa tudi tehnologinja Željka in 

naš diplomant in njihov zaposleni Boris Cebe 
skrbeli za pogostitev in s ponosom predstavljali 
svoje izdelke.«

Da, vse to je zelo pomembno za krepitev medse-
bojnega sodelovanja. Sodelovanje pa vedno in 
povsod gradijo ljudje.

Kmetijsko zadrugo Rače smo iz zgoraj navedenih 
utemeljitev izbrali za NAJ PODJETJE v študij-
skem letu 2017/18 z željo po nadaljnjem dobrem 
sodelovanju.

Priznanje je prevzel direktor, gospod Ivan Lenart. 

Maribor, junij 2018

2017/18 
KMETIJSKA ZADRUGA RAČE

Ivan Lenart direktor KZ Rače in ravnateljica VSŠ  

dr. Blanko Vombergar
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POSEBNO PRIZNANJE V 
ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18 
PEKARNA STRNAD D.O.O. 
OPLOTNICA

G. Viljem Strnad je prevzel priznanje

Za sodelovanje z Višjo strokovno šolo pri izobra-
ževanju zaposlenih.

V tem študijskem letu so na Višji strokovni šoli 
diplomirale 3 študentke, sedaj diplomantke, ki so 
zaposlene v pekarni Strnad v Oplotnici. Vse tri 
so opravljale svoje diplome v delovnem okolju 
pekarne.

Pekarna Strnad v svoje delovno okolje sprejema 
nove mlade ljudi, sprejema nove izzive, je razvojno 
naravnana, se trudi razvijati nove izdelke ter 
se v okolju predstavlja s široko paleto svojih 
proizvodov.

Veseli bomo, če se bo sodelovanje med šolo in 
Pekarno Strnad iz Oplotnice nadaljevalo tako na 
področju izobraževanja mladih kot odraslih, pa 
tudi s skupnim strokovnim delom.

Priznanje je prevzel direktor, gospod Viljem 
Strnad.

Maribor, junij 2018
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IZ PODELITEV 
DIPLOM

Pija Tušek – pevka in kitaristka, študentka 1. letnika 
Višje šole je popestrila  prireditev z izborom pesmi 
(2014)

Podelitve diplom so vodili študenti (2017)

Sodelavka Marija Horvat je prejela diplomo leta 2009 Janez Vrabel, naš dober poslovni sodelavec iz Žita, je 
diplomiral leta 2011

Študenta Ina in Kevin sta vodila prireditev poldelitve 
diplom (2013)
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Podelitev diplom (2015) Dr. Jože Podgoršek in ravnateljica VSŠ dr. Blanka Vombergar na podelitvi diplom (2016)

Podelitev diplom - dr. Alenka Hmelak Gorenjak, dr. Jože Podgoršek,  
dr. Blanka Vombergar, ga. Elvira Šušmelj (2016)

Podelitev diplom (2017)
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Prireditve ob podlitvi diplom so spremljali predavatelji in mentorji iz šole in podjetij ter 
mnogi gostje (2010)

Študenti v pomoč na podelitvi (2017)

Podelitev diplom 2018 Tamara Vandur, še študentka, z ansamblom Frajle (2017)
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Poslanka državnega zbora  
mag. Majda Potrata je 
pozdravila diplomante 
(2010)

Dekan Karacebey kolidža 
Univerze v Bursi je bil s 
svojimi sodelavci gost na 
podelitvi diplom

Direktor Davorin Urih na 
podelitvi diplom (2017)

Zdenka Steblovnik, takratna 
ravnateljica višje šole na 
Lesarski šoli Maribor je ob 10 
letnici naše višje šole zapela

Študentka Neža je na podelitvi diplom zapela 
nekaj pesmi

Boštjan Senekovič, vzdrževalec učne tehnolo-
gije, je vedno glavna oseba v ozadju prireditev

Predstavnik Ministr-
stva za šolstvo in šport 
Boštjan Rozman Zgonc 
(2013)

dr. Tatjana Zagor, direk-
torica Zbornice kmetij-
skih in živilskih podjetij na 
podelitvi diplom (2017)

Študentka Ina vodi 
podelitev diplom (2013)

Študentka Tamara Vandur (sedaj že ediplo-
mantka) na podelitvi diplom (2015)

Tamara Kovač je organizirala 
podelitve diplom vsa leta (2017)
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Podpis v knjigo diplomantov (2016)
Prva diplomantka višješolskega programa 
Živilstvo in prehrana Sanja Valek (2010)

Pogostitev ob podelitvi diplom 2017
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UTRINKI

Okrogla miza_Ajda med tradicijo in inovacijo (2015)

Ivanka Jurgec (naša diplomantka) kot mentorica s 
svojimi osnovnošolci (2016)

Predavatelja Zdenka Masten in dr. Oto Težak

Priprave na informativni dan (2015)

Ani Masleša predstavlja svojo karierno pot na 
srečanju z diplomanti (2018)

OSM zagovor diplome (2014)

BREZ GLUTENA
GLUTEN-FREE

2016

TATARSKA AJDA
TARTARY BUCKWHEAT

2019

Tatarska ajda izvira z vzhodnih območij 
Himalaje. V Sloveniji je njeno pridelavo 
in uporabo pospeševal Žiga Zois, da bi s 
to poljščino, prilagojeno na manj ugodne 
klimatske razmere, lajšal lakoto, razširjeno 
pri nas okoli leta 1815. 
Tatarska ajda ima žlahten, rahlo grenkast 
okus, saj je tudi v primerjavi z navadno 
ajdo izredno bogata z rutinom in drugimi 
flavonoidnimi antioksidanti. Zrnje tatarske 
ajde vsebuje, tako kot navadna ajda, 
tudi beljakovine z izredno uravnovešeno 
aminokislinsko sestavo, kakovosten počasi 
prebavljiv škrob, mineralne snovi in 
prehranske vlaknine.

Tartary buckwheat originates from eastern 
slopes of Himalayas. In Slovenia, Tartary 
buckwheat, the crop adapted to poor growing 
conditions, was promoted by Sigismund Zois, 
around 1815, to mitigate famine of that time. 
Tartary buckwheat has slightly bitter taste, 
due to abundant content of rutin and 
other flavonoid antioxidants. Additionally, 
Tartary buckwheat grain contain excellent 
well balanced proteins, high quality starch, 
minerals and dietary fiber.

Tatarska ajda izvira z vzhodnih območij 
Himalaje. V Sloveniji je njeno pridelavo 
in uporabo pospeševal Žiga Zois, da bi s 
to poljščino, prilagojeno na manj ugodne 
klimatske razmere, lajšal lakoto, razširjeno 
pri nas okoli leta 1815.
Tatarska ajda ima žlahten, rahlo grenkast 
okus, saj je tudi v primerjavi z navadno 
ajdo izredno bogata z rutinom in drugimi 
flavonoidnimi antioksidanti. Zrnje tatarske 
ajde vsebuje, tako kot navadna ajda, 
tudi beljakovine z izredno uravnovešeno 
aminokislinsko sestavo, kakovosten počasi 
prebavljiv škrob, mineralne snovi in 
prehranske vlaknine.

Tartary buckwheat originates from eastern 
slopes of Himalayas. In Slovenia, Tartary 
buckwheat, the crop adapted to poor growing 
conditions, was promoted by Sigismund Zois, 
around 1815, to mitigate famine of that time. 
Tartary buckwheat has slightly bitter taste, 
due to abundant content of rutin and 
other flavonoid antioxidants. Additionally, 
Tartary buckwheat grain contain excellent 
well balanced proteins, high quality starch, 
minerals and dietary fiber.
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Simpozij Mlinarstvo in pekarstvo Portorož (2019), 
dr. Blanka Vombergar je vodila sipozij

Projekt Celiakija - študenti 2. letnika (2012)

Dr. Blanka Vombergar in dr. Mateja Modic iz Žita 
(2014)

Študentka Tamara je dosegla zlato priznanje na 
tekmovanju Ajda in kulinarika (2016)

V avli šole Jasna Komerički, Rosvita 
Arzenšek Pinter in Irena Vračko (2018)
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Slaščičarna (2013)

Tatjana Predojevič, 
računovodkinja

Bernarda Marot, tajnica Vlado Rajzman, diplomant šole, 
je predstavil svojo karierno pot. 
Deluje predvem v tujini. (2017)

Kremšnite Ajda in karamela

Na sejmu Medical (2017)

Pralineji z ajdo

Dolgoletna predavateljica Zdenka 
Boltavzer

NAKVIS (februar 2018)

Referentka Lidija Paradiž 
(levo) in predavateljica Mojca 
Šumandl (desno)
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VSŠ je podpisnica listine za manj zavržene hrane Študentka Tamara Oražem - tekmovalni poster 
Tekmovanje KBŠ Novo mesto (2016)

Predstavitev medpredmetnega projekta - druga z leve 
vodja projekta Irena Rihter, desno sodelavka Marija 
Horvat ter študentke 2. letnika (2019)

Gostili smo mednarodno konferenco Trafoon (2015)

Konferenca Trafoon_pogostitev (2015)

Lili Frece, študentka VSŠ, mentorica predstave na 
srednji šoli (2018)

Publikacija receptov z mineralno vodo Radenska - 
skupen projekt z Radensko

Na 12 mednarodnem simpoziju o ajdi - sodelavci in 
sodelavke iz šole



Ob sajenju stare trte na šoli (2018)

Izdelek v projektu RadenskaObisk partnerjev iz Južne Koreje in Kitajske (junij 2018)

Na obisku dva diplomanta Deajn Fluher in Borut Damiš, oba 
uspešna na svoji karierni poti, s predavateljico Silvo Hostnik


