
  

VSEBINA 

 

KAJ SE JE DOGAJALO?                                                           4 

KAJ SE BO DOGAJALO?                                                         5 

UTRINKI                                                                                   6 

DOBRODOŠLI V NOVI STAVBI AKADEMIJE KULINARIKE 

IN TURIZMA                                                                            7 

PRVA UDELEŽBA NA TEKMOVANJU BARTOLOMEO 

SCAPPI PRINESLA ZLATO MEDALJO                                  10                                    

ZLATO NA TEKMOVANJU ZA NAJBOLJŠEGA MLADEGA 

KUHARJA AVSTRIJSKE KOROŠKE                                       11 

KULINARIČNI FESTIVAL 10 DAYS 10 CHEFS                     11                      

DELAVNICA Z BINETOM VOLČIČEM                                 13 

FOOD DIPLOMACY - CHEF CHRIS WILLIAMS                  14 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE                                            14 

LA SUBIDA, FURLANIJA IN ZGODBE                                 15 

IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE                                                          16 

KODEKS VEDENJA IN OBLAČENJA ŠTUDENTOV NA VSGT 

MARIBOR                                                                             17 

 

Fotografije: arhiv VSGT Maribor  

                      Mediaspeed.net (označene z zvezdico) 

 

Oblikovanje in urejanje glasila: Irena Krošl 

VSGT Maribor, Cafova ulica 7, 2000 Maribor 

GostART tudi na spletu: www.vsgt-mb.si 

Oktober 2015 

Tisk: GBT Marksl d.o.o. 

 

UVODNIK 

Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor 
(VSGT Maribor) smo začeli svojo zgodbo pisati pred 17 
leti, najprej v prostorih Ljudske univerze, nato še v pro-
storih Območne obrtno-podjetniške zbornice v Maribo-
ru. Zelo kreativno desetletje smo preživeli na Zagrebški 
cesti, kjer smo se dejansko izoblikovali v eno najbolj pre-
poznavnih gostinsko-turističnih šol v tem delu Evrope. 
Skoraj dve desetletji smo hrepeneli po prostorih, ki smo 
jih z občudovanjem lahko spremljali na svojih številnih 
obiskih v tujini. Ne glede na našo veliko prostorsko sti-
sko, smo bili trd oreh našim konkurentom in smo pose-
gali po zlatih odličjih ter se včasih s posmehom ozrli na 
konkurenco, ki je imela vso infrastrukturo, o kateri smo 
lahko le sanjali, pa smo ji vendar za las speljali zlato iz-
pred nosu. Velikokrat je bilo zadovoljstvo sladko, a sanje 
in upanje, da bo tudi za nas nekoč zadišalo po novem, po 
takšnem, kot si z našim delom zaslužimo, so ostale … Ne 
nazadnje nam idej in ambicij ni manjkalo, zato se je tudi 
ta naša zgodba pričela odvijati.  
 
Zgodba se je pričela razvijati v letu 2009, ko smo bili 
uspešni na razpisu za sofinanciranje investicij v medpod-
jetniške izobraževalne centre – MIC, ki se sofinancirajo iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj v programskem 
obdobju od 2007 do 2013.  
Selitev v novogradnjo na Cafovi ulici 7 je bila izvedena v 
začetku leta 2015 in takrat smo zaživeli svoje sanje. 
 
Ko smo sanjali sanje o moderni novi šoli, smo imeli jasno 
zastavljen cilj. Graditi za odličnost. Zgraditi stavbo, ki bo 
omogočala izvajanje vrhunskega izobraževanja ter uspo-
sabljanj. Stavbo, ki bo s svojo vsebino podpirala kreativ-
no energijo, širila meje strokovnih spoznanj in pisala no-
ve zgodbe ne le slovenskega gostinstva in turizma, am-
pak tovrstne dejavnosti tudi izven naših meja. Verjeli 
smo, da se lahko ustvarjalni duh ljudi, ki živimo s šolo, 
krepi samo znotraj šolskih zidov, ki oddajajo inovativno 
miselnost in arhitekturno dovršenost.  
 
Porodijo se nove ideje, ambicije, nova sodelovanja, nove 
sanje. Spirala razvoja se nadaljuje in nove zgodbe čakajo, 
da jih uresničimo, doživimo, napišemo …  
 
 
mag. Helena Cvikl,  
direktorica VSGT Maribor 
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KAJ SE JE DOGAJALO? 

INFORMATIVNI DAN (13. in 14. 2. 2015) 
V petek in soboto, 13. in 14. februarja, so se na Višji stro-
kovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor odvijali infor-
mativni dnevi. Tudi tokrat smo bodočim študentom pri-
pravili zanimivo in kreativno predstavitev dogajanja na 
šoli. Obiskalo nas je veliko število dijakov, ki so izkazali 
zanimanje za študij Gostinstva in turizma in Velnesa. Uži-
vali so v kulinaričnih dobrotah, poskrbeli pa smo tudi za 
sproščanje, saj so študenti Velnesa za obiskovalce izvaja-
li masažo rok. 
 

ERASMUS DAN (21. 2. 2015) 
Na VSGT Maribor smo organizirali že tradicionalni 
Erasmus dan – dan, ki je namenjen promociji strokovne 
prakse v tujini. Gostili smo 5 gostov iz podjetja Falken-
steiner Hotels & Residences, ki so predstavili svoje hote-
le v Zadru (Hrvaška) in kraju Velde nam Worten See 
(Avstrija). Študenti, ki so se udeležili strokovne prakse v 
tujini v študijskem letu 2013/2014, so prejeli certifikate 
oz. potrdila o udeležbi. Pod mentorstvom predavateljice 
Mojce Polak in inštruktorice Lidije Šijanec so študenti 
pripravili pravo kulinarično doživetje – pogostitev za 
goste, ki so lahko tako okušali jedi različnih držav.  

ŠE ENA ZLATA MEDALJA ZA VSGT MARIBOR 
Zveza kuharjev avstrijske Koroške je že petič zapored 
izpeljala mednarodno kuharsko tekmovanje BIG MASTER 
COOKING CUP, ki se ga je udeležilo 24 tekmovalcev. Na 
tekmovanju so se pomerili tudi štirje študenti VSGT Ma-
ribor. V finalu je prepričljivo zmagal Sebastjan Plevčak in 
postal prvi Slovenec, ki mu je uspelo zmagati na tekmo-
vanju za najboljšega mladega kuharja avstrijske Koroške. 
Več na str. 11.  
 

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU COUPE GEORGES BAPTISTE 
V marcu smo se udeležili še enega mednarodnega tek-
movanja, in sicer prestižnega in zelo zahtevnega tekmo-
vanja v strežnih veščinah Coupe Georges Baptiste. Tek-
movanje je potekalo v Franciji, naš študent Patrik Gaube 
pa se je pod mentorstvom Lidije Šijanec uvrstil na odlič-
no šesto mesto. Čestitamo. 
 

SREBRO NA MEDNARODNEM TEKMOVANJU G&T CUP 
NA BLEDU (15. 4. 2015) 
Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled je 
potekalo mednarodno tekmovanje G&T CUP. V discipli-
nah barmanstvo in barista sta pod mentorstvom preda-
vateljice Mojce Polak tekmovala tudi dva študenta VSGT 
Maribor in se izvrstno odrezala. Študent Simon Repas je 
za kreativnost, tehniko dela in profesionalnost pri pripra-
vi lastne kreacije Coffee Elit prejel srebrno medaljo, štu-
dentu Roku Jambroviču s koktajlom Lepa Vida pa se je 
bron za las izmuznil in je tako dosegel odlično četrto me-
sto med 19 nastopajočimi. 
 

MEŠANJE PIJAČ PRINESLO ZLATO MEDALJO 
Pod okriljem mednarodnega združenja AEHT se že vrsto 
let odvija tekmovanje v mešanju pijač Bartolomeo Scap-
pi, VSGT Maribor pa se ga je v letošnjem letu udeležila 
prvič. Da so naši študenti narejeni iz pravega testa, je 
dokazal Jurij Črnčec, ki se je tekmovanja udeležil pod 
mentorstvom Lidije Šijanec in s svojo kreacijo koktajla 
Aurora navdušil žirijo in si zasluženo priboril zlato meda-
ljo. Več na str. 10. 
 

DELAVNICA VELIKONOČNE DOBROTE BREZ GLUTENA 
(2. 4. 2015) 
Na VSGT Maribor pripravljamo številne delavnice, to-
kratna delavnica je potekala pod vodstvom mojstra pri-
prave potic Andreja Voha. Ker je celiakija danes izjemno 
razširjeno obolenje, smo temu posvetili pozornost in 
namenili delavnico peki velikonočnih dobrot brez glute-
na, natančneje peki potic in krušnega testa (kranjska 
klobasa in šunka v testu) brez glutena. Čeprav je bila obi-
skanost delavnice majhna, pa je bilo vseh 5 udeleženk 
nad delavnico navdušenih. Pa dober tek! 

OTVORITEV PRENOVLJENEGA POSESTVA STEYER (7. 5. 
2015) 
Znana vinogradniška in vinarska družina Steyer je v maju 
slovesno odprla prenovljen in dograjen proizvodno-
poslovni vinogradniški objekt, ki se razteza na kar 1550 
m2. Obsega turistično kmetijo, vinsko klet, arhivsko klet z 
vinsko banko, sušilnico za grozdje, prostor za žganjekuho 
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ter prostor za predelavo oljnic in skladišče. Pri slove-
snem dogodku so sodelovali tudi študenti VSGT Maribor 
pod mentorstvom inštruktorice Lidije Šijanec in Kristjana 
Anderliča; v sodelovanju s SORA Cateringom (Jezeršek) 
so pripravili in poskrbeli za kulinarično in vinsko ponud-
bo ter utrdili povezovanje z gospodarstvom. 

 
DELAVNICA ŠTAJERSKO GOSTOLJUBJE (13. 5. 2015) 
Za dijakinje Srednje šole za oblikovanje Maribor smo 
izvedli delavnico z naslovom Štajersko gostoljubje. Dija-
kinje so se seznanile s pogrinjanjem mize, bontonom za 
mizo in degustirale dobrote, ki so jih pripravile skupaj s 
študenti in mentoricama Mojco Polak in Lidijo Šijanec. 
 
USTVARJANJE Z BINETOM VOLČIČEM (19. 5. 2015) 
V prvi polovici letošnjega leta smo na VSGT Maribor 
gostili dve kuharski zvezdi. Ena izmed njiju je Bine Volčič, 
ki je izvedel delavnico o pravilni pripravi mesa in omak. 
Več na str. 13. 
 
SREBRNA MARIANNE MÜLLER AWARD V OKVIRU KON-
FERENCE EURHODIP (12.−17. 5. 2015) 
Vsako leto se VSGT Maribor udeleži letne konference 
mednarodnega združenja EURHODIP in sodeluje na tek-
movanju MARIANNE MÜLLER AWARD, ki poteka v okviru 
konference. Študenti so bili razdeljeni v skupine, v okviru 
katerih so iskali najboljše rešitve za izpostavljen izziv iz 
hotelirske stroke. Na tekmovanju je sodelovala tudi naša 
študentka Patricija Štefanič, ki je s svojimi kolegi iz skupi-
ne zasedla odlično drugo mesto. Čestitke! 

 

PROJEKT FOOD DIPLOMACY IN CHEF CHRIS WILLIAMS (5. 
6. 2015) 
V začetku maja so nas obiskali predstavniki veleposlaniš-
tva ZDA, s katerimi je bil sklenjen dogovor o sodelovanju 
pri projektu Food diplomacy, v okviru katerega je v juniju 
na VSGT Maribor potekala strokovna delavnica priznane-
ga chefa Chrisa Williamsa. Kaj se je dogajalo, si preberite 
na str. 14. 
 
KULINARIČNI FESTIVAL 10 DAYS 10 CHEFS (16. 6.−26. 6. 
2015) 
Na Azorih vsako leto poteka kulinarični festival pod ime-
nom 10 days 10 chefs. Kot edina predstavnika Slovenije 
sta pri izvedbi festivala sodelovala predavateljica Mojca 
Polak in študent Jernej Zver. Vtise iz festivala si preberite 
na str. 11. 
 
OBISK MLADINSKEGA ZBORA IZ ZENICE (2.−3. 7. 2015) 
Ob spominskem koncertu ob obletnici tragičnih dogod-
kov v Srebrenici smo gostili Mladinski zbor iz Zenice in 
jim ponudili tradicionalni mariborski zajtrk. 

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA ZA BREZPOSELNE PO PRO-
GRAMU KULINARIKA IN STREŽBA (17. 7. 2015) 
V juniju in juliju je potekalo usposabljanje za brezposelne 
po programu Kulinarika in strežba. Tokratnega usposab-
ljanja se je udeležilo 25 brezposelnih oseb in usvojilo 
kompetence za pomočnika kuharja/pomočnika in s tem 
prehodilo korak dlje na poti do zaposlitve.  
 

KAJ SE BO DOGAJALO? 

OTVORITEV RESTAVRACIJE IN KAVARNE 7 

POSLOVNI STIK 

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU V OKVIRU AEHT 

UDELEŽBA NA TEKMOVANJU GTZ 

FESTIVAL KULINARIKE V LJUBLJANI 

IZVEDBA POGOSTITVE NA 50. BORŠTNIKOVEM SREČANJU 

DECEMBER 2015 
AMBASADOR GOSTOLJUBJA 
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Zbrani dijaki na informativnem dnevu. 

UTRINKI 

UTRINKI 

UTRINKI 
Komisija pri ocenjevanju kandidatov za 
mojstrske izpite. 

Nasmejan zmagovalec Sebastjan Plevčak. 

Udeleženke delavnice so se s skupnimi 
močmi lotile priprave potice. 

Dijakinje Srednje šole za oblikova-
nje Maribor  pri učenju pogrinjanja 
mize. 

Gostje iz Hrvaške na delovnem obisku v 
Mariboru. 

Pogostitev ob Dnevu mentorjev. Dobro razpoložene študentke na eks-
kurziji v Berlinu. 

Zgoraj: Udeleženci Podjetniškega booma. 
Spodaj: Jed, ob kateri so se obiskovalcem Podjetniške-
ga booma cedile sline. 

Nova stavba Akademije kulinarike  
in turizma. 

Stara stavba, kjer danes 
stoji nova stavba Akademije 
kulinarike in turizma. 
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DOBRODOŠLI V NOVI STAVBI  
AKADEMIJE KULINARIKE IN TURIZMA  
 
Sedemnajstica je in bo za Višjo strokovno šolo za gostin-
stvo in turizem Maribor zagotovo srečna številka, saj je 
rojstnodnevno leto 2015 prineslo težko pričakovano in 
darilo, ki smo si ga na VSGT Maribor vseskozi želeli, tj. 
nove prostore. 
 
Bivše domovanje Višje strokovne šole za gostinstvo in 
turizem Maribor na Zagrebški c. 18 je vključevalo zgolj 3 
pisarne, majhno kuhinjo, majhno knjižnico in majhne 
prostore za študente. Predavanja so bila razpršena po 
več institucijah, ki so nam prijazno odstopile svoje pro-
store. Marsikdo se ne more načuditi in ne more verjeti, 
da je tako skromna infrastruktura in prostorska omeje-
nost dala toliko uspehov, dosežkov in toliko odličnih di-
plomantov. Svojega začudenja niso mogli skrivati niti  
gostje iz tujine ob svojih obiskih, ko so težko verjeli, da 
so v tako majhni in skromno opremljeni kuhinji nastajale 
tako dovršene kulinarične dobrote.  
 
Kjer je volja, je tudi pot, kar zagotovo velja tudi za VSGT 
Maribor. Iz začetne vizije in zasnove je v letošnjem letu 
le zrasla nova stavba Medpodjetniškega izobraževalnega 
centra MIC – Akademije kulinarike in turizma. Vendar 
pot do nje nikakor ni bila lahka. Začetni zapleti pri grad-
nji so povzročili nemalo slabe volje in razočaranja, a ker 
vemo, da je vsak začetek težak, smo vztrajali in z ogrom-
no vloženega truda, prizadevanja, požrtvovalnosti, odre-
kanja in trmastega prepričanja le uspeli in zgradili stav-
bo, kot jo lahko vidite in občudujete danes. Stavbo, ki 
nam bo vsem služila še veliko let in iz katere bo odšlo še 
veliko strokovno usposobljenih in zadovoljnih diploman-
tov. 

 
    

Novi sodobno opremljeni prostori med drugim obsegajo 
kulinarično učilnico s 16 delovnimi postajami, strežno 
učilnico, kulinarično ustvarjalnico, demonstracijsko učilni-
co z amfiteatersko postavitvijo sedišč, senzorično učilni-
co, učilnico za slaščičarstvo in peko, prostore za predpri-
pravo zelenjave in sadja, prostore za predpripravo mesa 
in rib, restavracijsko kuhinjo in restavracijsko točilnico, 
velneško demo učilnico s savno in hamamom. 
 
Na novi lokaciji na Cafovi ulici 7 so tako zaživele po-
membne vsebine, ki niso pomembne le za študente, am-
pak tudi za občane mesta Maribor in zaposlene v okoli-
ških institucijah, obenem pa tudi za vse obiskovalce me-
sta, saj se z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom 
MIC – Akademija kulinarike in turizma trudimo vzpostavi-
ti odličnost v stroki tako preko šolske restavracije s sofi-
sticirano kulinarično ponudbo kot tudi z izvajanjem de-
lavnic za strokovno javnost in ljubitelje. Organiziramo več 
nacionalnih in mednarodnih dogodkov, saj želimo mlade 
spodbuditi, da se odločajo in izobražujejo za te deficitar-
ne poklice. 
 
Kaj vse torej nudi nova stavba v 5. nadstropjih?  
V zagonskih prostorih šole, v kletnih prostorih, je priprav-
ljalnica mesa in zelenjave, kjer je študentom omogočeno 
spoznavanje ali utrjevanje temeljnih strokovnih veščin ter 
razvijanje spoštljivega in ekonomičnega odnosa do živil, 
ki so osnova za kulinarično ustvarjanje. Tukaj se nahaja 
tudi šolska slaščičarna in pekarna, iz katere bo kmalu 
dišalo po svežem kruhu in ostalih pekovskih izdelkih.  
 
V novo nastalem učnem kulinaričnem središču v pritličju 
stavbe, natančneje v šolski restavraciji in kavarni VSGT 
Maribor, lahko študenti utrjujejo pridobljena znanja in s 
praktičnim delom pred gosti pridobivajo nove izkušnje in 
krepijo občutek za gostoljubje in strokovno samozavest. 
 
Prvo nadstropje predstavljajo prostori kreativne gastro-
nomije, kjer se nahajata strežna in kulinarična učilnica. 

Prostori harmonije okusov v drugem nadstropju med 
drugim vključujejo senzorično učilnico, demonstracijsko 
kuhinjo in kulinarično ustvarjalnico. Učilnice in prostori 
prvega in drugega nadstropja z najsodobnejšo tehnologi-
jo podpirajo vse stebre strokovnega dela. Še posebej  
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zanimiva je senzorična učilnica, ki umešča trening senzo-
ričnih spoznanj na najvišji nivo. 
 
V tretjem nadstropju, prostorih strokovnih znanj, se na-
haja referat, knjižnica in moderno opremljene IT preda-
valnice z najsodobnejšo AV podporo, kjer študenti usva-
jajo strokovno-teoretične vsebine. Med posebej inova-
tivnimi učilnicami lahko izpostavimo demo hotelsko so-
bo v 3. nadstropju, ki je zagotovo med prvimi v državi in 
je namenjena strokovnemu pristopu k učenju veščin, ki 
jih zahteva h kakovosti usmerjeno hotelsko gospodinj-
stvo. 

Sledijo prostori podjetniških strategij in vizij v četrtem 
nadstropju. Peto nadstropje, prostori zdravega življenja,  
je v večini namenjeno študiju velneških vsebin. Velneška 
demo učilnica, v okviru katere se nahajajo finska savna, 
hamam, prostor za masaže ter sončna terasa, predstav-
ljajo srce študijskega programa Velnes. 

Ob velneških prostorih je na vrhu stavbe tudi prostor, ki 

je namenjen zagovorom diplomskih del in diplomskih 

projektov. Tako študent diplomant zaključi pot svojega  

formalnega izobraževanja v okviru naših študijskih pro-
gramov na vrhu stavbe, ki mu simbolično tudi nudi pro-
stor za pot naprej. A s tem formalnim koncem se pove-
zuje spet nov začetek. Začetek sodelovanja v procesu 
vseživljenjskega učenja in povezovanja v aktivnostih MIC 
– Akademije kulinarike in turizma, kjer je vsem, ki se za-
vedajo, da znanja in izkušenj nikoli ni dovolj, na voljo 
veliko možnosti strokovnega razvoja v obliki delavnic in 
usposabljanj.  

RESTAVRACIJA 7 

Restavracija Sedem v pritličju stavbe je za šolo velika 
pridobitev. V njej bodo študenti pridobljeno teoretično 
znanje uporabljali v praksi. V restavraciji in kavarni se 
bodo urili v pripravi dobre kave, naravnih sokov, spoz-
navali surovine, sestavljali in pripravljali jedi vseh vrst, 
pekli sladice, razvijali spretnosti pri sprejemanju gostov 
in strežbi, organizirali delo ... Pod budnim očesom men-
torjev bodo študenti v restavraciji osvojili še več znanja 
in izkušenj in bodo ob zaključku študija bolj samo-
zavestni in pripravljeni za nova odkrivanja in kreativne 
izzive, ki jih nudi področje gostinstva. 
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SLAVNOSTNA OTVORITEV NOVE STAVBE je potekala v 
četrtek, 17. 9. 2015, ob 17. uri. Priprave na dogodek so 
trajale nekaj mesecev; bolj kot se je bližal dan, večji ne-
mir in nestrpnost sta vladala za zidovi stavbe. Študenti so 
pod vodstvom mentorjev za svoje nastope pridno vadili. 
 
Vabilu na otvoritev se je odzvalo veliko število gostov, 
poslovnih partnerjev, partnerjev iz gospodarstva, gostje 
iz tujine ter vsi, ki so kakor koli prispevali k temu uspehu.  
V uradnem delu so se zvrstili naslednji govorniki: direkto-
rica VSGT Maribor, mag. Helena Cvikl, ga. Elvira Šušmelj, 
generalna direktorica Direktorata za srednje in višje šol-
stvo ter izobraževanje odraslih na MIZŠ, dr. Andrej Fištra-
vec, župan Mestne občine Maribor, g. Zdravko Počival-
šek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, dr. 
Cees van der Klip, predsednik mednarodnega združenja 
vodilnih hotelirskih šol EURHODIP, g. Louis Robert, častni 
predsednik AEHT mednarodnega združenja turističnih šol 
in podpredsednik pokala Georges Baptiste, g. Ivan Meh, 
podpredsednik Upravnega odbora OZS, svoje misli pa sta 

z zbranimi delila še 
mag. Maja Pak, vr-
šilka dolžnosti di-
rektorja Slovenske 
turistične organiza-
cije in g. Gregor 
Jamnik, predsednik 
Združenja hotelirjev 
Slovenije. Uradni 
del so odlično pove-
zovale zaigrane 
skladbe čelistov 
SNG Maribor.  

 
 
 
 
 

V imenu Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je g. Ivan 
Meh mag. Heleni Cvikl podelil priznanje Bronasti ključ za 
strokovno podporo pri razvoju kompetenc kadrov v 
gostinstvu in turizmu.  

Sledil je slavnostni prerez zeliščnega traku, s katerim so  
bili novi prostori tudi uradno predani svojim namenom.  

Strokovno postrežbo in dovršene kulinarične dobrote 
izpod rok študentov in njihovih mentorjev so odlično 
dopolnili glasovi študentov, ki so s pravim plesnim prese-
nečenjem prirejene pesmi Mamma mia pričarali poseb-
no vzdušje.  

 

17 LET VSGT MARIBOR 
 
Letos VSGT Maribor praznuje 17 let uspešnega delova-
nja. V ta namen in ob otvoritvi nove 
stavbe smo izdali 3 publikacije. 
 
17 let Višje strokovne šole za gostin-
stvo in turizem je monografija, v 
kateri so predstavljeni glavni sklopi 
dejavnosti šole, v obliki kronologije 
pa so za obdobje od študijskega leta 
2007/08 pa do 2014/15 podani naj-
pomembnejši dogodki, ki so zazna-
movali šolo.  

 
 
Okusiti Maribor, Vsakdanje in 
praznične jedi Mariborčanov je 
strokovna monografija, ki je 
nastala v sodelovanju s prof. 
dr. Janezom Bogatajem, mag. 
Heleno Cvikl, dr. Jernejo Ferlež, 
dr. Majo Godina Golija, mag. 
Tadejem Pungartnikom in pre-
davateljico VSGT Maribor Moj-
co Polak, ki je recepte jedi 

*Mediaspeed.net 

*Mediaspeed.net 

Foto (od leve proti desni): g. Iztok Žigon, generalni direktor Direktorata za 
investicije na MIZŠ, mag. Helena Cvikl, g. Zdravko Počivalšek, minister MGRT  

Foto (od leve proti desni): g. Louis Robert,  častni 
predsednik AEHT mednarodnega združenja turistič-
nih šol in podpredsednik pokala Georges Baptiste, dr. 
Cees van der Klip, predsednik mednarodnega združe-
nja vodilnih hotelirskih šol EURHODIP 

Foto (od leve proti desni): g. Ivan Meh, podpredsednik Upravnega odbora 
OZS je mag. Heleni Cvikl podelil priznanje 

*Mediaspeed.net 
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Mariborčanov iz preteklosti posodobila in priredila so-
dobnemu okusu in času.  
 
Arhitektura je knjižica, ki predstavlja arhitekturo zgrad-
be, opisan je potek gradnje od začetka ideje do njene 
izvedbe, opremljena pa je s slikami zgradbe in prosto-
rov. Vse tri knjige si lahko ogledate v knjižnici.  

Brez prizadevnosti, truda in predanosti cilju mag. Helene 
Cvikl, celotnega kolektiva, zunanjih sodelavcev, mentor-
jev in ne nazadnje tudi študentov tega cilja in projekta 
ne bi uspeli doseči in zaokrožiti. Zato na tem mestu velja 
iskrena zahvala vsem vam, ki ste in še vedno sodelujete 
pri ustvarjanju zgodbe VSGT Maribor.  
 

 
PRVA UDELEŽBA NA TEKMOVANJU 
BARTOLOMEO SCAPPI PRINESLA ZLA-
TO MEDALJO 
 
Letošnja pomlad je VSGT Maribor prinesla zlato medaljo. 
Prišel, tekmoval, zmagal bi lahko jedrnato opisali sodelo-
vanje VSGT Maribor, natančneje študenta Jurija Črnčeca 
na mednarodnem tekmovanju Bartolomeo Scappi, ki 
smo se ga letos udeležili prvič. V sklopu združenja AEHT 
je med 13. in 15. aprilom na šoli Bartolomeo Scappi v 
Castelu San Pietro Terme v italijanski Cervii potekalo 
mednarodno tekmovanje, ki se ponaša z večletno tradi-
cijo.  
 
Tekmovanja se udeležujejo študenti iz različnih gostin-
sko-turističnih evropskih šol. Izziv letošnjim tekmoval-
cem so predstavljale tri discipline, in sicer priprava sladi-
ce na osnovi sladoleda, kulinarična razstava in mešanje 
pijač. V slednji, disciplini mešanja pijač, se je s predstav-
niki 12 držav pomeril tudi študent VSGT Maribor Jurij 
Črnčec pod mentorstvom inštruktorice Lidije Šijanec. 
Kreativnost in dovršena tehnika mešanja pijač skupaj z 
lastno kreacijo koktajla Aurora so prepričali strogo žirijo, 
ki je Juriju zasluženo podelila zlato medaljo. Zlata meda-
lja oz. osvojeno prvo mesto je Juriju prineslo enoteden-
ski staž v poletni šoli ALMA v Colornu v Italiji. 
 
Doživetja in izkušnje iz tega in ostalih tekmovanj je Jurij 
Črnčec strnil v prispevku na drugi strani. 
 
 

 

''V mesecu aprilu je potekalo tekmovanje Bartolomeo 
Scappi v Italiji, kjer sem tekmoval v disciplini barman-
stva. Tekmovanje je bilo na evropski ravni, torej 12 tek-
movalcev iz različnih držav. Na samem tekmovanju je 
bilo potrebno zmešati koktajl po lastni kreaciji. Žirijo je 
prepričal moj koktajl in tako sem osvojil 1. mesto. 
 
Seveda pa to ni edino tekmovanje, katerega sem se ude-
ležil v času študija. Bilo jih je kar šest, dve na državni rav-
ni ter štiri na evropski ravni. Vsa tekmovanja, ki sem se 
jih udeležil, so s področja strežbe. Torej s področja bar-
manstva, sommelijerstva ter priprave oziroma zaključe-
vanjem jedi pred gostom.  
 
Seveda mi ti uspehi ne bi uspeli brez mentorice Lidije 
Šijanec, ki mi je podala njeno znanje in me vedno pravil-
no usmerjala. Najbolj sem ponosen na 2. osvojeno me-
sto na tekmovanju Coupe Georges Baptiste v Luxembur-
gu. Gre za tekmovanje na najvišji možni ravni. Pred tabo 
sedijo vodje Michelinovih restavracij in te ocenjujejo ter 
gledajo na vsako malenkost. 
 
Vsa ta tekmovanja in uspehi nisi samo trud učenja ter 
sedenja za zvezki. V veliko pomoč so mi bile izkušnje iz 
samega praktičnega dela, ko zares delaš z gostom. Vso 
znanje, pridobljeno s praktičnim delom, sem lahko 
kasneje uporabil na samih tekmovanjih. In z vsakim tek-
movanjem si želiš oziroma hrepeniš po še boljšem rezul-
tatu. 
Sama tekmovanja so mi podarila nepozabna doživetja, 
znanja, poznanstva ter samozavest. 
 
Ampak vedno je treba  ostati na realnih tleh in ne leteti v 
oblakih ter vedno sprejemati znanje iz vseh strani, kjer je 
le to možno. Nikoli ne smemo misliti, da vse vemo, ker v 
stroki, kot je gostinstvo, je iz leta v leto vedno nekaj no-
vega.'' 
 
Jurij Črnčec, študent 2. letnika študijskega programa GT 
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ZLATO NA TEKMOVANJU ZA NAJBOLJ-
ŠEGA MLADEGA KUHARJA AVSTRIJ-
SKE KOROŠKE 
 
Mednarodni sejem GAST v Celovcu je vsakoletni stro-
kovni gastronomsko-hotelirski sejem, kjer se predstavlja 
ogromno razstavljavcev. Tokrat je potekal med 22. in 
24. marcem 2015. V okviru sejma potekajo tudi razna 
kulinarična tekmovanja – en sklop je namenjen strežbi, 
drugi tekmovanju mladih kuharjev v pripravi jedi v živo, 
tretji sklop pa predstavlja kulinarična razstava. Zveza 
kuharjev avstrijske Koroške je letos že petič organizirala 
in izpeljala mednarodno kuharsko tekmovanje Big 
Master Cooking Cup, pri katerem so najpomembnejše 
karakteristike kreativnost, hitrost in izjemna natanč-
nost.  
 
Med 24 tekmovalci so bili tudi štirje študenti VSGT Ma-
ribor, in sicer Florijan Sodja, Blaž Kostanjšek, Primož 
Lokan in Sebastjan Plevčak pod mentorstvom Mojce 
Polak. Mladi kuharji so se preizkusili v treh disciplinah.  
 
Tekmovalci, ki jim je uspel preboj v četrtfinale, so mora-
li v 45 minutah pripraviti predjed, ki je obvezno morala 
vsebovati tofu. Polfinale je zahtevalo še več spretnosti, 
iznajdljivosti in kreativnosti, saj so se polfinalisti pomeri-
li v pripravi glavne jedi s piščancem. V napetem finalu 
pa so se finalisti pomerili še v pripravi glavne ribje jedi s 
postrvjo. Naši študenti so pokazali izjemno mero krea-
tivnosti in strokovnosti. V polfinale se je uspelo uvrstiti 
Florijanu, Primožu in Sebastjanu.  
 
Izjemno pripravljenost je pokazal Sebastjan, ki se je uvr-
stil v finale in kot prvi Slovenec prepričljivo zmagal na 
tekmovanju za najboljšega mladega kuharja avstrijske 
Koroške. 
 
Sebastjan Plevčak je član slovenske mladinske kuharske 
reprezentance. Je velik estet pri svojem kulinaričnem 
ustvarjanju in daje veliko pozornosti dodelavi okusa 
jedi. Čestitamo za uspeh! 

KULINARIČNI FESTIVAL 10 DAYS 10 
CHEFS 
 

Pred nekaj dnevi sem se vrnil iz prečudovitih Azorskih 
otokov, poln pozitivnih vtisov in novih spominov. Ko ta-
ko pomislim nazaj, je neverjetno, kako narava, okolje, 
kultura, predvsem pa ljudje pustijo močan vtis v štiri-
najstih dneh. Ponovno sem se opomnil, kako pomemb-
no je potovati, spoznavati nove ljudi, biti v novih ne-
predvidljivih situacijah ter se preizkušati na novih podro-
čjih. Pomembno pa je seveda osvojiti tudi zmožnost uži-
vanja v danem trenutku. Še najbolj ironično pa je, da 
nikoli ne vemo, kateri dogodek bo tisti, ki bo za vedno 
zaznamoval naše življenje. 

Azorski otoki, v portugalščini Açores, se nahajajo sredi 
Atlantskega oceana, približno 1400 km zahodno od Por-
tugalske obale in okrog 1900 km jugovzhodno od Kana-
de. Prvič sem potoval na to otočje, zato res nisem vedel, 
kakšno podnebje lahko pričakujem. Azorskih otokov je 
namreč kar devet, med seboj pa so precej oddaljeni. Vsi 
otoki so vulkanskega izvora, največji med njimi pa je 
prav São Miguel, kamor smo bili namenjeni tudi mi. 
 
Zakaj sem pravzaprav šel na Azore? Na Azore sem se 
odpravil zaradi kulinaričnega festivala 10 Fest Azores, 
kamor sem bil povabljen. Festival je potekal 10 dni, vsak 
dan pa je potek dela v kuhinji vodil drugi chef, ki je sku-
šal predstaviti svoj način razmišljanja, kulinariko in kom-
pleksne jedi z uporabo lokalnih, otoških sestavin. 10 dni, 
10 chefov.  
 
Vsak posameznik je v kuhinjo prinesel drugačno energi-
jo, drugačen pogled na sestavine in na koncu dneva po-
stavil pred goste popolnoma drugačne jedi, 
kljub temu da smo vsi kuhali sredi Atlantskega oceana, v 
isti kuhinji. Vsak chef je v kuhinjo »prinesel« del svoje 
države, avtohtonost, kulturo ter svoj, poseben na-
čin razmišljanja, kar se je seveda opazilo tudi pri končnih 
jedeh. Danski chef je imel kljub temu, da je uporabljal 
enake sestavine kot kanadski ali španski, čisto drugačne 
okuse in izglede jedi. Neverjetno je, da nas naš izvor in  
 
 

*Jernej Zver 
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kultura spremljata na vsakem koraku naše poti, pa če-
prav smo 1000 km stran od doma.  

Vsi študentje in naši mentorji smo bili nameščeni v štu-
dentskem kampusu. Po jutranji kavi smo se hitro odpra-
vili v kuhinjo, kjer so nas čakale dnevne obveznosti. Te so 
bile vsak dan drugačne. V kuhinji smo pričakali glavnega 
kuharja tistega dne, ki nam je razložil svojo zgodbo, filo-
zofijo ter nam razložil potek dela. Obveznosti so bile raz-
lične. Ogled tržnice, predpriprava hrane in servis glavne-
ga večera. Na ta način smo celovito spoznali potek od 
lokalne sestavine do končne jedi. S tem sem pridobil 
ogromno novih izkušenj, spoznanj, odlično pa je bilo tudi 
komunicirati z ljudmi iz različnih okolij, ki so prinesli svoj 
pogled. V veselje mi bo, da bom lahko del tega znanja 
podal še naprej v Sloveniji. 

Najbolj pa si bom vsekakor zapomnil Azorske lokalne 
sestavine. Sestavine, kot so pimenta de terra – omaka iz 
lokalne pekoče paprike, ki jo domačini uporabljajo v sko-
raj vsaki jedi. Vsekakor je tukaj potrebno izpostaviti azor-
ski ananas, ki je neverjetno močnega, bogatega okusa. 
Domačini so nanj še posebno ponosni, na otoku pa naj-
demo tudi banane ter pasijonke, iz katere pridelujejo 
pivo, likerje ter sokove. Pozabiti pa ne smemo na čudovi-
te ribe, morske sadeže ter alge. Podnebje na tem oto-
čju omogoča neizmerno biodiverziteto, kar je za kulinari-
ko seveda nekaj najboljšega. 
Narava je tako čudovita, da me je pustila povsem brez 
besed. Ni pomembno, kam točno se napotimo, vsak del 
otoka ima svoje prekrasne skrite kotičke.  
 
 

 

Ribja tržnica v Ponta Delgadi je pravi raj. Kupimo lahko 
nešteto vrst rib, ogromno takšnih, ki živijo samo v 
Atlantskem oceanu. Srečo sem imel, da sem videl in je-
del rumeno plavuto tuno, čisto svežo iz oceana. Prekra-
sno, še zdaj se mi cedijo sline.  
 

Azorski ananasi so v primerjavi s temi, ki jih kupimo v 
Sloveniji, veliko, veliko manjši. Azorski so tudi slajši in 
dišijo čudovito že skozi ovoj. Potrebujejo približno dve 
leti da se iz rože razvije sadež, celoten proces rasti pa 
lahko traja tudi pet let.  

Najstarejši nasad čaja v Evropi. Na ogromnih plantažah 
najdemo zelene in črne čaje, ki se pobirajo med aprilom 
in septembrom, vsako leto. Ne uporabljajo umetnih 
gnojil ali pesticidov, zato je čaj toliko močnejšega okusa. 
Družina nudi obisk plantaž, ogled sušenja čajev, muzeja, 
ki je hkrati delujoča tovarna. Lahko pa tudi poskusite in 
kupite različne čaje. Vstopnine ni. 

Do otoka São Miguel lahko pridemo s kar nekaj letalski-
mi družbami, jaz sem potoval s TAP Portugal iz Benetk 
do Lizbone ter od Lizbone do Ponta Delgade, skupaj pri-
bližno 5 ur. Cenejša izbira je potovanje z letalsko dru-
žboRyanair, kjer lahko povratno karto Lizbona – Ponta 
Delgada, v kolikor jo kupimo prej ali pa “last minute”, 
dobimo že za 80 € ali pa še manj. 
 
Bivanje? 
Kot udeleženec festivala 10 Fest Azores sem bival v pro-
storih univerze. Vendar bivanja na otoku ni težko najti. 
Ljudje so zelo ustrežljivi, tako da je ena izmed dobrih 
izbir vsekakor bivanje v stanovanju, ki ga lahko najamete 
preko strani AirBnb.  
Ljudje na Azorih so prijetni in prijazni. Z veseljem prisko-
čijo na pomoč, pomagajo in podelijo kakšen nasvet kaj 
obiskati in pojesti. Govorijo portugalsko in angleško, z  

*Foto: Jernej Zver 

*Foto: Jernej Zver 

*Foto: Jernej Zver 

*Foto: Jernej Zver 
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nekaterimi pa smo se sporazumeli tudi z rokami. Ponosni 
so na svojo lokalno kulinariko, ki jo vsekakor poskusite, 
če boste na katerem od otokov. Zelo bodo veseli, če jih 
boste dopoldne pozdravili z "Bon Dia", popoldne pa "Boa 
Tarde". Z veseljem se bom vrnil na Azore.   

 
Hvala vsem, ki ste bili del dogodivščine in festivala 10 
Fest Azores 2015. Hvaležen sem, da sem vas spoznal in 
da sem bil tudi sam del te kulinarične zgodbe. Posebna 
zahvala gre mentorici gospe Mojci Polak in direktorici 
VSGT Maribor, mag. Heleni Cvikl, za to nepozabno izkuš-
njo. 
 
Jernej Zver, študent 1. letnika študijskega programa GT 

 

DELAVNICA Z BINETOM VOLČIČEM 

Na šoli se je v organizaciji Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Maribor odvijala delavnica z naslovom Strokov-
no izobraževanje za gostince na Štajerskem z Binetom 
Volčičem. K sodelovanju me je povabila predavateljica 
Mojca Polak. Na začetku smo si pripravili mise en place, 
za vsako jed posebej, da je delavnica potekala čimbolj 
tekoče. Na sami delavnici smo pripravljali šest hodni me-
ni: 
Medaljoni svinjske ribice v pršutu z grozdjem in žajbljem ter 
pečenim topinamburjem 
**** 
Ocvrte piščančje krače s kislim mlekom dimljeno papriko ter 
gorčično majonezo z limeto 
**** 
Pečene piščančje prsi z osnovno omako z mavrahi, pečeno ko-
rene pire krompir 
**** 
Glazirana telečja lička v vinski omaki z mlado zelenjavo in pire 
krompirjem 
**** 
Pečene račje prsi z začimbno omako  pečenim korenjem ter 
pečenim topinamburjem 
**** 
Pečen srnin hrbet z divjačinsko omako pire krompirjem in peče-
nim korenje 

 
Udeleženci so potrdili, da pripravljene jedi niso samo 

lepo dišale, ampak so bile tudi okusne. 

SLADOLENT 
K sodelovanju na SladoLentu me je povabila Magdalena 
Pec. Pripravljali smo dve jedi, na način street food, ki je 
značilna za področje Azije. Obiskovalci so imeli možnost 
izbrati mesno jed, ki je bila nabodalo svinjske ribice z 
limeto, ostrigino omako in kimči solato v tortilji, za vege-
tarijansko jed pa smo imeli pečen aromatiziran riž s kim-
či solato ter kremo sladkega krompirja v tortilji.  
 
Obiskovalci SladoLenta so bili zelo zadovoljni s ponudbo, 
saj so nas pogosto spraševali o sestavinah oziroma o 
sami pripravi jedi.  
 
Koncept SladoLenta mi je zelo všeč, saj za gosta to po-
meni dodatno zaupanje, ker komunicira direktno s ku-
harjem, kar pa je tudi nova izkušnja za nekatere goste.  
 
Kot bodočemu kuharju pa mi veliko pomeni povratna 
informacija gostov, saj so takšne izkušnje zelo pomemb-
ne tudi pri mojem nadaljnjem razvoju na tem področju. 

Zelo sem zadovoljen, da sem lahko sodeloval v tem pro-
jektu z Binetom Volčičem, saj se mi zdi kot kuhar inovati-
ven, predvsem pa mi je všeč njegov način priprave in 
postavitve jedi na krožnik, saj lahko manj privlačno hra-
no pripravi na modernejši način in s tem pridobi na izgle-
du in okusu. 
 
Domen Haložan, študent 1. letnika študijskega programa GT 

*Foto: Jernej Zver 
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PROJEKT FOOD DIPLOMACY - CHEF 

CHRIS WILLIAMS IZVEDEL DELAVNICO 

NA VSGT MARIBOR 

V organizaciji ameriške ambasade v Ljubljani smo 5. 6. 
2015 na VSGT Maribor s študenti izvedli posebno delav-
nico »Kulinarika Ameriškega juga (Teksas)«.  

Njegov obisk v Sloveniji je en del postanka na njegovi 
diplomatsko-kulinarični misiji po evropskih državah. Za 
kuho ga je navdušila prababica, po kateri je poimenoval 
tudi svojo restavracijo v Houstonu, Lucille.  
 
V Slovenijo je prišel predvsem spoznavat naše sestavine. 
Na delavnici, ki jo je skupaj s študenti izvedel na VSGT 
Maribor, se je seznanil z nekaterimi okusnimi tradicional-
nimi slovenskimi jedmi, on pa je študentom predstavil 
okuse Teksasa in z njimi pripravljal jedi, ki jih streže v 
svoji restavraciji.  

 
Po koncu delavnice je sledil še obisk gostilne Denk in vin-
ske kleti Doppler. Priznani chef je priznal, da je tokrat 
prvič obiskal vinsko klet. 
 
''Dobra hrana je univerzalen jezik,'' pravi Chris Williams. 
Dober tek! Bon appetit! Guten Appetit! 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 

PRAKTIČNO IN MEDNARODNO IZOBRAŽEVANJE TER              

OBŠTUDIJSKO SODELOVANJE ŠTUDENTOV VSGT MARIBOR 

Praktično izobraževanje v študijskem letu 2015/2016 bo 
potekalo v obdobju od novembra 2015 do konca avgu-
sta 2016.  Vsak študent mora v tekočem letniku opraviti 
400 ur dela v registrirani učni organizaciji, ki so del mre-
že VSGT.  
 
Praktično izobraževanje lahko študenti opravljajo v svo-
jem prostem času (ko ni predavanj, vaj, izpitov, ekskurzij 
itd.) po predhodnem dogovoru z mentorji v učnih podje-
tjih (podlaga je pogodbeno razmerje). Opravljanje prak-
tičnega izobraževanja namreč ni opravičilo za odsotnost 
od drugih študijskih obveznosti.  
 
V letošnjem študijskem letu 2015/2016 bomo za štu-
dente pripravili posebne delavnice, kjer se bodo sezna-
njali z dokumentacijo in pripravo na nove delovne izkuš-
nje tako doma kot v tujini. Začelo se bo že 2. oktobra, ko 
se bomo srečali prvič. Delavnica bo namenjena seznani-
tvi s postopki, ki so potrebni za uspešno opravljeno 
praktično izobraževanje.  
 
Organizirali bomo tudi dogodek “Poslovni stik”, kjer se 
bodo študenti osebno srečali in spoznali s podjetjem, v 
katerem bodo želeli opravljati praktično izobraževanje. 
Skozi študijsko leto bomo redno pripravljali različne de-
lavnice, kjer se bomo seznanjali in obnavljali postopke 
ter se pripravljali na zelo pomembno izkušnjo, zato bo-
mo od študentov pričakovali 100 % udeležbo. 
 
 
 
 
 
 
Pomembna priložnost za študente je tudi Erasmus mo-
bilnost, ki je zelo priljubljena, vendar zahteva več pripra-
ve. V ta namen bomo organizirali Erasmus dan za vse 
študente, kasneje po izboru na razpisu pa bomo izvajali 
posebne delavnice. Erasmus dan je pomemben dogo-
dek, saj bodo študentje, ki so bili v tujini, podajali svoje 
poglede, izkušnje in mnenja. Pridružili se nam bodo tudi 
predstavniki uglednih mednarodnih hotelov. 
 
Skozi leta opažamo pomembnost psiholoških priprav in 
razkrivanja romantične tančice na praktično izobraževa-
nje v tujini. Gre za poseben življenjski izziv, ki od študen-
ta pričakuje fleksibilnost, osebnostno zrelost, kulturno 
odprtost ter jezikovno pripravljenost.  
 
Zelo pomemben del praktičnega izobraževanja je tudi 
socialna mreža, ki jo študent ustvarja tekom procesa v 
delovni organizaciji, šoli in drugje.  
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Na podlagi različni vabil iz tujine smo se odločili popes-
triti študentsko obštudijsko udejstvovanje v smislu so-
delovanja na različnih mednarodnih kongresih. 
  
Prvi nas čaka že 16. oktobra v Šibeniku na Hrvaškem. Na 
njihov kongres ki bo potekal v drugi polovici septembra, 
pa so nas povabili tudi srbski kolegi iz Novega Sada iz 
Srbije. Več informacij bo sledilo. 
 
Pisarna za praktično izobraževanje in Mednarodna pi-
sarna vam želi uspešno, izkušenj polno študijsko leto 
2015/2016! 
 
Mitja Petelin 

 
 

LA SUBIDA, FURLANIJA IN ZGODBE 
 
Sem se bom vrnila, ko bom velika, sem rekla pred 10 leti, 
ko smo bili s starši na ''road tripu'' po Gorenjski, Primor-
ski in italijanski Furlaniji. Tako sem se letos resnično vr-
nila v kraje, v katere sem se pred leti zaljubila. 
 
Po 2,5 urni vožnji iz Maribora, ko prispeš v Brda, je kot 
da se odpre nov svet: kraji, kjer se na desni in levi razte-
zajo vinogradi in griči, je vse zeleno in vsake toliko na 
cesto zavije kak traktor. Po poti skozi drevored v Krminu 
in še par ovinkih se odpre posestvo La Subida. Naselje, 
katerega ime naj bi po pričevanjih domačinov izviralo iz 
zgodbe o človeku, ki se mu je na hitro prikazala Marija 
pred eno majhno cerkvijo na hribu. Iz besede na hitro – 
subito, o čemer so takrat vsi govorili, se je oblikovala La 
Subida, ki se nahaja v občini Cormons. 
 
Cormons ali Krmin, središče Brd oz. Collio, kot jim rečejo 
Italijani, je naselje pod 274 m n.v. visoko Krminsko Goro 
(Monte Quarin). Občina ima približno 8000 prebivalcev, 
med katerimi je tudi nekaj briških Slovencev.                                                                                                               
Krmin nas očara s svojimi prikupnimi in živimi ulicami že 
na prvi pogled. Popoldne, ko se domačini zberejo na 
trgu, pa je res občutiti pravi italijanski duh. V lokalih 
strežejo odlično kavo in Gelaterije se kar vrstijo. 
''Oštarije'' ponujajo domačo hrano in lokalna vina tečejo 
v kozarcih. Italijani si znajo privoščiti. Zvečer se spreho-
dimo še na Monte Quarin in čudovita panorama se raz-
pre pred nami, nad nami pa tisoče zvezd. 
 
FURLANIJA IN KULINARIKA 
Furlanija - Julijska krajina je regija na SV Italije s sredi-
ščem v Udinah. Pokrajina se lahko pohvali z odlično kuli-
nariko in vini. Tukaj najdemo odlične pridelovalce sirov, 
pršuta in mesnin, vloženih izdelkov, butične pekarne, 
vinoteke, trgovinice in seveda vinarje, ki znajo prisluhni-
ti trti in grozdju in stisniti vrhunsko kapljico. Tipične fur-
lanske jedi so FRIKA – omleta iz sira in krompirja, ŽLI-
KROFI – enaki kot naši Idrijski, le da jih tukaj strežejo z 
omako od pečenke in parmezanom, GUBANA – kvašena  

pletenica z orehi in rozinami, lahko tudi s pinjolami,  
AGNOLLOTI – polnjene testenine s sezonskim nadevom 
itd. Tipični proizvodi pa sir Montazio, sir Asino, Presnitz – 
pletenka z orehi, pršut San Daniele, Grappa – grozdno 
žganje itd. 

 

DELO V RESTAVRACIJI AL CACCIATORE (PRI LOV-
CU), 1  MICHELINOVA ZVEZDICA 
 
Ko sem prispela prvi dan, sem bila takoj vržena v vodo in 
pričela delo z ekipo 3 kuharjev in chefa Alessandra. Ker 

je bila slaščičarka na dopustu, 
sem prvi teden delala predvsem 
sladice in jih ob večerjah izdaja-
la. Prvič sem videla, da ob naro-
čilu sladice gost dobi še pred-
sladico, ki je bila bezgov mousse 
z jagodami, nato še par različnih 
vrst peciva ob kavi in še sladica, 
ki jo je naročil. Temu se pa res 
reče sladki konec.  
 
Naslednji teden sem začela de-
lati s kuharjem Angellom na 
predjedeh in tam bila največ 
časa. Ker Italijanom angleščina 
ne gre najbolje, sem morala 

dokaj hitro osvojiti italijanske 
kuharske fraze, imena pripomočkov in sestavin, kar je 
prispevalo k lažjemu sporazumevanju.  
 
V zadnjih 3 tednih sem največ delala s kuharjem Deni-
som na primi (testenine, rižote …). Naučila sem se izde-
lovati različne polnjene testenine, mlince, girine, njoke 
in testenine, ki smo jih vsak dan sveže delali strojno. Fu-
silli, Penne, Tagliatelle in Spaghetti so bili izdelani na 
stroj. K vsem testeninam pa smo pripravljali še okusne 
raguje in omake iz najrazličnejših sestavin in kombinacij. 
Seveda pa krožnik testenin nikoli ni šel iz kuhinje brez 
parmezana in malo olivnega olja po vrhu. 
 
Med samo prakso sem najmanj časa preživela pri delu 
na glavnih jedeh, ampak vseeno dovolj časa, da sem zna-
la začiniti meso, pripraviti prilogo na krožnikih in poma-
gati pri izdaji.  

*Foto: Magdalena Pec 

*Foto: Magdalena Pec 
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IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE 

Šolska knjižnica v beli preobleki se nahaja v tretjem nad-
stropju na koncu hodnika. Vsi, ki vas zanimajo zdrava 
prehrana, masaže, pilates, akupresura in ostala strokov-
na tematika, ste več kot dobrodošli, da pobrskate po 
knjižnih policah. Strokovna literatura s področja gostin-
stva in turizma ter velnesa, ki jo lahko najdete na naših 
knjižnih policah, bo širila vaša obzorja in nadgrajevala 
vaše znanje. Za krajšanje časa sta vam na polici z revija-
mi na razpolago strokovno in poljudno čtivo. Knjižnica je 
prav tako prostor, kjer si lahko ogledate diplomska dela, 
hkrati pa so vam na razpolago še računalniki z dostopom 
do spleta, na katerih lahko pripravljate seminarske nalo-
ge ali zgolj iščete različne informacije. Vse informacije, 
povezane s študijem ali aktualnim dogajanjem na šoli, 
najdete na spletni strani šole www.vsgt-mb.si. Spletna 
stran je namenjena vam študentom, zato raziskujte vse-
bine, iščite informacije. Upoštevajte uradne ure referata, 
knjižnice, mednarodne pisarne, govorilne ure predavate-
ljev in druga pomembna obvestila. Prav tako pa opozori-
te na morebitne pomanjkljivosti ali napake pri predstavi-
tvi vsebine (pisno na elektronski naslov referata).  
 
VSGT Maribor lahko poiščete tudi na FACEBOOK-u. Do-
brodošli so predlogi izboljšav spletnih vsebin in sodelo-
vanje pri oblikovanju vsebin revije gostART. Svoje ideje 
in predloge lahko predstavite v šolski knjižnici v času 
uradnih ur. UPOŠTEVAJTE PRAVILA VEDENJA IN OBLAČE-
NJA NA VSGT MARIBOR in s tem naredite pomemben 
korak k oblikovanju lastne profesionalne podobe.  

Irena Krošl 

Ker se restavracija imenuje Pri 
lovcu, je smiselno, da je tudi me-
ni imenu primeren, zato se je od 
mesa pripravljalo večinoma 
divjačino, kar je bilo zame nekaj 
novega, saj sem prvič pripravljala 
meso pegatke, prepelice in zajca. 
Pripravljali pa smo tudi jelenje in 
srnino meso, divjega merjasca, 
jagenjčka in telečjo kračo, ki jo 
tradicionalno ponujajo že od 
otvoritve in režejo pred gosti. 

 

V PROSTEM ČASU … 
Ob prostih torkih in sredah sem raziskovala sosednje 
kraje in spoznavala pridelovalce. Najbolj me je navdušila 
Pršutarna D' Osvaldo, ki prideluje pršut in panceto po 
tradicionalnem postopku. Delajo samo pozimi, ko so po-
goji najboljši, meso dimijo z mediteranskimi zelišči. Dela-
jo s srcem, zato je rezultat še bolj okusen. Njihov pršut 
smo rezali v restavraciji pri večerjah, ročno iz stojala. 
 
Zelo zanimiv je bil tudi ogled sirarne Zidarich in degusta-
cija njihovih sirov. Imela sem priložnost videti, kako po-
teka proizvodnja rikote (albuminske skute, narejene iz 
sirotke) in kako polnijo svež sir v modele, stiskajo, da 
odteče odvečna voda in pripravljajo sire za zorenje.                                                                                                                                          
Na degustaciji sem poskusila mlad sir, staran sir s plesni-
jo, sir Tabor (tradicionalni kraški sir) treh starosti in med 
chefi priljubljen Jamar – sir, ki ga je družina Zidarich prva 
proizvedla za trg. Sir s pravim kraškim pečatom: izvrstno 
mleko kraških govedi, počivanje 4 mesece v 70 m globo-
ki kraški jami in naporno delo družine, ki vsak dan skrb-
no izdela sveže mlečne izdelke in sire.  

Izkušnja dela v tujini mi je prinesla ogromno novega ku-
harskega in jezikovnega znanja pa tudi življenjskega. 
Spoznala sem nove ljudi in italijanski način življenja. Še 
posebej sem hvaležna družini Sirk, ki me je vzela k sebi 
in mi omogočila to izobraževanje. Vsakemu študentu 
priporočam, da to izkušnjo doživi, saj nam šola omogoča, 
da gremo v tujino; če ne greš, nikoli ne veš, kaj in kako 
delajo drugi. 
 
Magdalena Pec, študentka 2. letnika študijskega programa GT 

*Foto: Magdalena Pec 

*Foto: Magdalena Pec 
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KODEKS VEDENJA IN OBLAČENJA  

ŠTUDENTOV VSGT MARIBOR 
Temelj našega poslanstva je zadovoljstvo gosta. Za uspešno komuni-

kacijo z ljudmi, ki nas vsakodnevno obkrožajo, je potrebno vedenju in 

urejenosti nameniti posebno pozornost. V šoli si prizadevamo, da se 

študenti široko strokovno usposobijo na vseh področjih, zato dajemo 

velik poudarek tudi razvijanju in utrjevanju profesionalne osebnosti in 

medsebojnih odnosov. Pri tem je osnovno vodilo naš Kodeks vedenja 

in oblačenja. Z upoštevanjem Kodeksa in z zglednim vedenjem boste 

pokazali svojo zrelost in predanost poklicu, ki ga želite pridobiti in 

opravljati, ter si zagotovili nemoteno opravljanje študijskih aktivnosti. 

 

OSEBNI VIDEZ IN UREJENOST 

*PRVI VTIS je odločilen. Obleka, obutev, pričeska, nakit, kozmetika, 

moška brada, dišave in splošna higiena naj vselej dajejo vtis urejeno-

sti, vendar ne pretiravajmo z eleganco in vpadljivostjo. Naš nastop in 

videz ne smeta biti agresivna, temveč primerna delu, ki ga opravlja-

mo. Profesionalni videz in vedenje si ljudje zapomnijo.  

 

*DELOVNA IN PREDSTAVITVENA OBLEKA (uniforma) 

Osnova za prijetno, varno in higiensko neoporečno delo v gostinstvu, 

turizmu in velneških obratih je primerna delovna obleka. Lepa in upo-

rabna delovna obleka zaokrožuje celotno podobo gostinskega oziro-

ma turističnega podjetja in ugodno vpliva na počutje zaposlenih.  

 

Študenti nosijo uniformo v skladu s Kodeksom šole. Šola organizira 

nakup predstavitvene, strežne in kuharske delovne obleke (po meri 

študentov). Študentkam kril ni dovoljeno krajšati.  

 

*Uniforma je zmeraj obvezna. Študenti nosijo predstavitveno oble-

ko tudi na strokovnih ekskurzijah, pri pisnih in ustnih izpitih in pri 

zagovorih diplomskih del, na praktičnem izobraževanju v podjetjih in 

pri predstavitvah šole (oziroma v drugih okoliščinah, o čemer so štu-

denti obveščeni). 

 

Pri strokovnih predmetih lahko študenti vstopijo v demonstracijsko 

učilnico (strežba in kuhinja) le v popolni predstavitveni oziroma 

kuharski uniformi in obutvi, ki morata biti čisti in vzdrževani.  

 

Vstop v prostore velnesa je dovoljen v primernih oblačilih (po navodi-

lih predavatelja) in obutvi z mehkim podplatom, ki se nosi le v šolskih 

prostorih. Če je pri izvajanju velneških aktivnosti zahtevana brisača, jo 

študent prinese s seboj (predvidoma 1 ali 2 veliki bisači). 

 

ŠOLSKA UNIFORMA  

Predstavitvena obleka za študente in študentke programa  

GOSTINSTVO IN TURIZEM vključuje: 

1. hlače (črni pas) oziroma krilo, ki sega največ dva centimetra nad 

kolena, 

2. suknjič oziroma jakno, 

3. belo srajco, 

4. kravato,  

5. delovno obutev, torej črne kakovostne elegantne čevlje z usnjenim 

podplatom (ki se nosi le v šolskih prostorih) za študente oziroma črne 

kakovostne elegantne čevlje z usnjenim podplatom in peto, ki naj ne 

bo višja od štirih centimetrov (ki se nosi le v notranjosti šole), za štu-

dentke, 

6. temne nogavice za študente, ki segajo nad gležnje oziroma nogavi- 

ce kožne barve za študentke (največ 20 DEN), 

7. priponko z imenom in priimkom. 

 
Modul Osnove gostinstva (kuharska uniforma): 

1. bel šolski kuharski suknjič z dolgimi rokavi in črnimi gumbi, 

2. črne ali temno modre hlače (študenti jih kupijo sami), 

3. črn ali bel predpasnik (študenti ga kupijo sami), 

4. bela papirnata kuharska kapa (študenti jo kupijo sami), 

5. kuhinjska krpa (študenti jo kupijo sami), 

6. ustrezna delovna obutev (čista kuharska delovna obutev z mehkim 

in protidrsnim podplatom; športna obutev je prepovedana), 

7. priponka z imenom in priimkom. 

 
Modul Kulinarične in strežne veščine (popolna šolska kuharska de-

lovna uniforma): 

1. bel šolski kuharski suknjič z dolgimi rokavi in črnimi gumbi,  

2. črne kuharske hlače, 

3. ovratna rutica (črna), 

4. predpasnik (bel ali črn), 

5. visoka bela kuharska kapa iz blaga z všitim šolskim logotipom ali 

belo pralno kuharsko kapo s črno obrobo, 

6. kuhinjska krpa, 

7. ustrezna obutev (čista kuharska delovna obutev z mehkim in proti-

drsnim podplatom; športna obutev je prepovedana), 

8. priponka z imenom in priimkom. 

 
Uniforma za delo v Restavraciji Sedem  

Uniforma strežbe: 

1. hlače (črni pas), ki sega največ dva centimetra nad kolena, 

2. temno siv sommelier predpasnik, 

3. bela zlikana srajca z dolgimi rokavi, 

4. kravata z emblemom šole,  

5. delovna obutev – čisti, črni, kakovostni in elegantni čevlji z usnje-

nim podplatom (ki se nosijo le v šolskih prostorih) za študente oziro-

ma črni, kakovostni in elegantni čevlji z usnjenim podplatom in peto, 

ki naj ne bo višja od štirih centimetrov (ki se nosijo le v notranjosti 

šole in restavracije) za študentke, 

6. temne nogavice dokolenke za študente, ki segajo nad gležnje, ozi-

roma nogavice kožne barve za študentke (največ 20 DEN), 

7. priponka z imenom in priimkom. 

 
Kuharska uniforma: 

1. bel šolski kuharski suknjič s šolskim emblemom, dolgimi rokavi in 

črnimi gumbi, 

2. dolge črne ali temno modre hlače (študenti jih kupijo sami, če niso 

vpisani v modul Kulinarične in strežne veščine), 

3. črn ali bel predpasnik (študenti ga kupijo sami, če niso vpisani v 

modul Kulinarične in strežne veščine), 

4. bela papirnata kuharska kapa (študenti jo kupijo sami, če niso vpi-

sani v modul Kulinarične in strežne veščine), 

5. ustrezna delovna obutev (čista kuharska delovna obutev z mehkim 

in protidrsnim podplatom; športna obutev je prepovedana). 

Študentom, ki so v uniformi, se v restavraciji ne streže alkoholnih 

pijač! 

Predstavitvena obleka za študente in študentke programa VELNES 

vključuje: 

1. hlače (črni pas) oziroma krilo, ki sega največ dva centimetra nad 

kolena, 

2. suknjič oziroma jakno, 

3. belo srajco,  
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4. rutico/šal, 

5. črne kakovostne čevlje z usnjenim podplatom samo za notranjo  

uporabo za študente oziroma črne kakovostne čevlje z usnjenim 

podplatom in peto, ki naj ne bo višja od štirih centimetrov (ki se nosi 

le v šolskih prostorih), za študentke, 

6. temne nogavice, ki segajo nad gležnje za študente oziroma nogavi-

ce kožne barve za študentke (največ 20 DEN), 

7. priponko z imenom in priimkom. 

 

Modul Kulinarika za vitalnost: 

1. belo majico s kratkimi ali dolgimi rokavi (študenti jo kupijo sami) 

2. črne ali temno modre hlače (študenti jih kupijo sami) 

3. črn ali bel predpasnik (študenti ga kupijo sami) 

4. kuhinjsko krpo (študenti jo kupijo sami) 

5. ustrezno delovno obutev (čista kuharska delovna obutev z meh-

kim in protidrsnim podplatom; športna obutev je prepovedana), 

6. priponko z imenom in priimkom. 

 

Za študente in študentke študijskega programa Velnes je predstavi-

tvena uniforma obvezna pri izvajanju vaj pri predmetu KZV in na 

vajah pri vseh predmetih (razen pri predmetih športnega modula, 

kjer so obvezna športna oblačila po navodilih predavatelja), projekt-

nih nalogah, izpitih in izvajanju praktičnega izobraževanja v podje-

tjih, če ni s strani mentorja v podjetju drugače določeno.  

 

Pri vseh vajah, ki se bodo izvajale v demo velneški učilnici v petem 

nadstropju, morajo študenti nositi belo majico, bele hlače in belo 

obutev z mehkim podplatom, ki se nosi le v šolskih prostorih. 

 

POZOR! Nohti morajo biti pristriženi na kratko in ne smejo biti na-

lakirani ali gelirani. Daljši lasje morajo biti speti, ličenje naj bo ne-

vpadljivo. Študenti morajo biti sveže obriti, brada in brki niso dovo-

ljeni. Vpadljiv nakit (viseči uhani, več uhanov v vrsti, večji prstani, 

zapestnice, ure) in ‘’piercingi’’ so prepovedani. Tetovaže morajo 

biti zakrite.  

 

V primeru, ko uniforma še ni zašita ali je na popravilu, jo lahko nado-

mesti le ustrezno primerljiva zamenjava, kar pomeni: 

za študente temne hlače (temno modre ali črne barve), k hlačam 

ustrezen suknjič, enobarvna srajca in barvno ustrezna kravata (ostali 

elementi so enaki kot pri uniformi, npr. obutev);  

za študentke temne hlače ali krilo primerljive dolžine (temno modre 

ali črne barve), h krilu ali k hlačam ustrezna jakna (ostali elementi so 

enaki kot pri uniformi, npr. obutev). 

Zagotovitev uniforme in vse morebitne nadaljnje aktivnosti, pove-

zane z uniformami se urejajo v referatu.  

Kajenje v uniformi je v prostorih šole, restavracije in kavarne pre-

povedano. Prepoved kajenja velja na celotnem območju šolskega 

objekta in okoli njega. 

KO SE SREČAMO 

POZDRAV pomeni prvi stik s človekom, pozdravljanje naj bo diskret-

no in ne preglasno. Naj se zmeraj prične s prijaznim nasmehom in 

pogledom v oči osebi, ki ji je pozdrav namenjen. 

ROKOVANJE mora biti prisrčno in naj izraža spoštovanje. Stisk roke 

ne sme biti ne mlahav in ne premočan. Oseba, ki najprej ponudi 

roko, je starejša ali ima višji položaj. Prva lahko ponudi roko tudi 

ženska. Izogibajmo se rokovanju čez mizo. 

PREDSTAVLJANJE naj bo prijazno, ime in priimek pa izgovorjena raz-

ločno. Ko predstavljamo druge, je v navadi, da moški najprej predsta-

vi žensko. Izjema je le v poslovnem svetu, kjer veljajo pravila poslov-

nega bontona. Kadar imata osebi enak položaj, predstavljamo mlajšo 

osebo starejši. 

 

NAGOVOR SOŠOLKE, SOŠOLCA bo najprimernejši z uporabo besed 

kolegica, kolega, kadar sošolke ali sošolca osebno ne poznamo.  

 

NAGOVOR ZAPOSLENIH NA ŠOLI naj se začne z besedo gospa oziro-

ma gospod, dodamo pa še poimenovanje direktor, direktorica, pre-

davatelj, predavateljica, inštruktor, inštruktorica. Če imajo nagovor-

jeni akademski naziv, je prav, da to omenimo (npr. magister, doktor). 

 

MEDSEBOJNI ODNOSI  

 

SPOŠTOVANJE IN SODELOVANJE sta osnova za doseganje osebnih in 

skupnih ciljev, zato naj bosta vljudnost in uvidevnost do vseh oseb, 

ne glede na njihov spol, starost ali položaj, naše vodilo v vseh situaci-

jah. 

 

POGOVOR je osnova sodelovanja, zato svoja mnenja vedno izmenjuj-

mo in usklajujmo kulturno in spoštljivo. Ko drugi govorijo, zbrano 

poslušajmo in sogovorniku ne skačimo v besedo. Tudi sami govorimo 

jasno, umirjeno, naravno in nikoli preglasno. Ne dovolimo, da bi se 

nestrinjanje sprevrglo v prepir ali spor. Izzivanje, sarkastično odgo-

varjanje, zmerjanje, psovke, prostaške, grobe besede, prepiri, kriča-

nje, pretepi ipd. naj nam bodo tuji. Prevladujejo naj besede prosim, 

izvolite, hvala, oprostite.  

 

URESNIČEVANJE DOGOVOROV je pogoj za uspešno sodelovanje. 

Dogovorjene obveznosti in svoje obljube dosledno izpolnjujmo. Ka-

dar nečesa resnično ne moremo opraviti tako ali takrat, ko smo se 

dogovorili, se zmeraj pravočasno opravičimo in pojasnimo svoje raz-

loge. Z nedejavnostjo, izmikanjem, prelaganjem in navajanjem izgo-

vorov škodujemo sebi, saj si bodo drugi o nas ustvarili negativno 

mnenje.  

 

Pri PISNEM SPOROČANJU (elektronska sporočila predavateljem, se-

minarske in druge naloge, pisni izpiti in podobno) moramo biti pozor-

ni na pravopisna pravila. Za pisanje prošenj in drugih javnih sporočil 

uporabljajmo kakovosten papir, pišemo s pomočjo računalnika, bese-

dilo naj bo skrbno sestavljeno. Preden besedilo oddamo, ga še enkrat 

pozorno preberemo. 

 

ŠOLSKI RED 

 

V prostorih šole je UNIFORMA ZMERAJ OBVEZNA (specialna ali 

predstavitvena, odvisno od predmeta). V primeru, da študent unifor-

me nima, mora biti urejen v skladu s primerljivo zamenjavo (opisano 

zgoraj). Zmeraj mora nositi tablico z imenom.  

 

Uniformo in ustrezno obutev, ki je del popolne uniforme, hranijo 

študenti v garderobni omarici v študentskih prostorih, kjer se ob 

prihodu v šolo preoblečejo in preobujejo. Jakne, plašči in druga vrh-

nja oblačila se prav tako odložijo v omarice in se ne nosijo v predaval-

nice in druge prostore šole. 

 

ŠTUDENTI odlagajo in hranijo osebno GARDEROBO v garderobnih  
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