Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled

Z Bleda študentom pomagajo med
zvezde, na olimpijado in še kam
Dokaz, da študij človeka lahko ponese med zvezde, so blejski študentje Višje
strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem. Enega od njih, Gregorja Potočnika,
bo prihodnji mesec znanje, strokovnost in izvirnost popeljala celo na olimpijske igre
v Pjongčang. Tudi drugi, med njimi je Maruša Lampič, dosegajo zavidljive uvrstitve
na zahtevnih tekmovanjih na mednarodnem nivoju.

Bled. Ko študentje neke šole eden za drugim v močni
konkurenci pometajo s sotekmovalci in nizajo zmage, je
za njihove uspehe v veliki meri zagotovo zaslužna tudi
šola. Študent Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes
in turizem Bled Gregor Potočnik se bo po nepozabne
življenjske izkušnje odpravil na olimpijske igre v Pjongčang. Med šestimi finalisti si je prislužil mesto v Slovenski hiši 2018, za katero bodo skrbeli v podjetju Jezeršek.
Študenti niso samo številke
„Še zdaj se mi usta razlezejo v nasmeh, ko pomislim, da
sem zmagal,“ pravi Potočnik. Zmago si je, razmišlja, prislužil s tem, ko je vse, česar se je v tekmovanju lotil, naredil z veseljem, strokovno in spoštljivo. „Vse skupaj je bilo
odločilno, ne samo kuhanje, ampak tudi delo v strežbi,
kuhinji, delo med dogodkom in po tem, ko se vse skupaj
konča, komunikacija z gostom, prijaznost, točnost, spoštovanje sodelavcev in nadrejenih,“ opisuje.
Ogromno tovrstnega znanja mu je dala prav blejska šola,
ki jo je že kot dijak v ljubljanski srednji gostinski šoli poznal kot izjemno. Po vpisu so se njegova visoka pričakovanja uresničila. „Vesel sem, da sem se vpisal na Bled.
Vzdušje je zelo dobro, ker šola ni prav velika in v njej
nikoli nisi samo številka. Vsi te poznajo in z vsemi pro-

fesorji in zaposlenimi imaš lahko dobre odnose. Veliko
je tudi možnosti za tekmovanja, izobraževanja in podobno.“ Prav želja po udeležbi na tekmovanjih, ki jo blejska
šola pomaga izpolnjevati, je bila med odločilnimi, da se
je odločil za vpis. „Na veliko tekmovanjih sem že dosegel
lepe uspehe, nekaj pa jih imam še v načrtu,“ brez dlake
pove Potočnik.

Številne priložnosti za izkušnje v praksi
Blejska šola se od ostalih po državi, ki izobražujejo za
iste poklice, med drugim razlikuje po tem, da ima svoj
šolski hotel Astoria, v katerem lahko študentje ves čas
študija teoretična znanja dopolnjujejo s prakso. Prirejajo
tudi veliko dogodkov, pri organizaciji in izvedbi katerih
sodelujejo študentje ali so celo njihovi pobudniki. Pravzaprav ne mine mesec, da na študentje na koledarju ne
bi imeli sprejema, projekta, tekmovanja,...
Tudi odnos zaposlenih do študentov je zavidljiv: „Zelo
se trudimo, da v našem okolju študentom ponujamo
veliko različnih priložnosti in da jih spodbujamo pri
študiju, praktičnem delu, projektih, dogodkih in tekmovanjih. Vsak študent, ki študira pri nas, se zaveda, da je
tukaj dobrodošel, da nam je pomembno, kako napreduje,“ opisuje direktor šole mag. Janez Damjan.

Maruša Lampič

Reševanja problemov gostov se ne da naučiti iz knjig
Pred kratkim se je na evropski vrh gostinstva in turizma
na 30. Tekmovanju AEHT v Belgiji v kategoriji Recepcija povzela tudi študentka Višje strokovne šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled Maruša Lampič. „Zelo sem
vesela, da sem v sklopu šole lahko sodelovanja pri tako
velikem projektu. Sodelovanje znotraj tekmovalne ekipe
je eden izmed glavnih razlogov za dosežen uspeh.
Kar se tiče kategorije Recepcija, pa lahko povem, da
največjo težo odtehtajo delovne izkušnje in strokovno
praktično usposabljanje. Reševanja problemov gostov se
preprosto ne da naučiti iz knjige. Te izkušnje sem pridobila preko VSŠ Bled in strokovne prakse v Hotelu Union
v Ljubljani.“
Predavatelji in vodstvo šole so pozorni na vsakega študenta posebej, pravi Lampičeva, in do potankosti poznajo njegove kompetence. „Če študent izrazi zanimanje in
željo po uspehu, mu to mentorji omogočijo in ga vključijo v razne projekte, tekmovanja, strokovne ekskurzije,
kjer študent lahko pokaže vse svoje sposobnosti.“ Študenti tako rastejo in dozorevajo, ne le kot strokovnjaki, temveč tudi kot osebnosti. Gregor Potočnik skozi
izobraževalni proces in tekmovanja opaža prav to: „Vse
skupaj mi daje samozavest. Zaradi znanja in uspehov
začneš samega sebe bolj ceniti, hkrati pa se jaz osebno
zavedam tudi, da je vedno prostor za izboljšave.“

Diplomante je težko najti med brezposelnimi
Svoje dragocene in bogate izkušnje, ki si jih pridobijo
med študijem, na praksi, pri projektih in na tekmovanjih, niso le dobra popotnica za zaposlitev po diplomi.
„Mnogi izkušnje unovčijo že med študijem. Zavzeti,
strokovni in inovativni študentje so za delodajalce zanimivi že pred diplomo. To je po eni strani dobro, po
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drugi strani pa včasih komu ne uspe diplomirati v predvidenem času. Vsekakor pa diplomanti, ki želijo delati,
delo zelo hitro dobijo,“ pravi direktor šole mag. Janez
Damjan.
Doslej so imeli z vpisanimi študenti srečo, pravi direktor,
saj je bila večina zelo zavzeta za delo in nove izkušnje.
„Predvsem morajo imeti veselje do dela z ljudmi,“ opozarja. Zaposleni na šoli pa opažajo, da študentom znanje,
pridobljeno pri posameznih predmetih, dobro služi tudi
sicer v življenju. „V dveh letih študija se nekateri precej
spremenijo. Delno zato, ker odraščajo. Veliko pa odnesejo tudi od predmetov, ki obravnavajo osebnostno rast
ali lepo vedenje,“ opaža mag. Damjan. Svoje pa zagotovo naredi tudi spodbudno okolje, po katerem šola slovi
doma in v tujini.

Pred vpisom poglobljen premislek
Uspešen študent Gregor Potočnik opozarja, da
je gostinstvo težak poklic. „Težko ga je opravljati dobro, če ti ni všeč, vedno opozarjam tiste, ki
razmišljajo o vpisu.“ Opozarja tudi na druge pomembne stvari, na primer na to, da besede ‘ne’
oziroma ‘tega ne bom delal’ v gostinstvu in turizmu ni. „Prijeti moraš za vsako delo, kajti vse
je spoštovanja vredno.“ Maruša Lampič pa dodaja: „Če človek uživa v svojem delu, ga nikoli ni
preveč.“ S takšnim razmišljanjem usklajuje tudi
vse svoje študijske in druge obveznosti, saj je
med drugim tudi članica študentskega sveta šole
in ena od predstavnic študentov v svetu zavoda.

