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GLASILO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

ZNANJE ZA UMETNOST GOSTOLJUBJA

NOVICE

Pozdravljeni, sončki! Pa smo pred vrati še ene pom-
ladi. In pred nami je dobršen del še enega leta, ki nas
bo zagotovo presenetilo z marsičem, kar bo prineslo.
Zimi bomo počasi obrnili hrbet in že bomo uživali v
prvih popkih. Pa ne samo rastlinskih. Sama rada mis-
lim, da je pomlad skoraj bolj primeren čas za nove in
sveže začetke, za nova prebujenja kot pa tisto staro
oguljeno Novo leto. Ker ti pomlad res da navdih in
obljubi nov začetek. Namreč, ko začne sonce bolj
prijazno in toplo svetiti, se prebujajo nova, bolj čista
občutja in porajajo nove ideje. Sonček in sveže ideje
pa so vam prinesli tudi novo številko našega
časopisa. Ta je že obarvana malce pomladno, da vas
razveseli, pogreje, nasmeji in pripravi na uživanje.
Uživanje v posedanju v parku, ko odložimo zimsko
garderobo in zimske tegobe ter lice in srce nastavimo
takšnim ali drugačnim sončkom našega življenja.
Uživanje v šoli, ko skupaj s sošolci rešujemo prob-
leme. In uživanje ob branju časopisa.
Krstno številko našega
časopisa z novo ekipo smo tako
prestali, zdaj pa uživajte v tej,
ki jo držite v rokah. Jaz pa vam
želim, da bi se naši popki pom-
ladne preobrazbe čim lepše
razcveteli. Živela pomlad!
Urška Knez

malo za šalo, malo za resmalo za šalo, malo za res
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V turistično agencijo stopi
možakar in vpraša:
"Za svojo ženo iščem miren turis-
tični kraj v Alpah. Imate kakšno
ponudbo, ki je povezana s pla-
zovi?"

Mihec, ali veš kaj je to dekolte?"
"Ne vem čisto natančno, ampak
gotovo mora biti čudna stvar."
"Zakaj tako misliš?"
"Slišal sem, da je moja sestra nanj
ujela moža, sosedova Meta pa
pljučnico."

V restavraciji zazvoni telefon.
Natakar dvigne slušalko in glas na
drugi strani vpraša:
"Ali lahko pri vas rezerviram
mizo?"
"Kolikokrat bom moral še ponovi-
ti, da tu ni prodajalna pohištva!" je
jezno zakričal natakar.

Pride žena domov in reče možu: 
"Imam eno dobro in eno slabo
novico." 
Mož: "Povej dobro najprej" 
Žena: "No,.... airbag je deloval."

Natakar, katera hrana je pri vas
najboljša?"
"Mrzla pečenka."
"Potem mi jo pa prinesite."
"Pridite jutri, danes je še topla."

Turist je dopotoval na Škotsko in
obiskal znamenito jezero Loch
Ness, da bi videl pošast, ki prebiva
v njem. Cel dan je stal na obali, pa
se ni prikazala, zato je vprašal
mimoidočega domačina:
"In kdaj se Nessy prikaže iz jez-
era?"
"Ko imate v riti vsaj pet kozarcev
viskija!"

"Želite kuharsko knjigo za deset
tisočakov ali kuharsko knjižico za
tisočaka?"
"Kar tisto za tisočaka mi dajte.
Veste, pri nas nismo ne vem kakšni
jedci!" 

Maribor, april 2006, številka: 2, letnik: 4
glavna urednica: Urška Knez, sourednica: Nataša Hercog
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Brucovanje je potekalo 8. decembra v kavarnici Kaj na Lentu s
pričetkom ob 20. uri. Ko smo  prispeli,
so nas študentje višjega letnika že pri vhodu toplo spre-
jeli z welcome drinkom. Ker  nihče od nas novincev ni
vedel, kaj nas pravzaprav čaka, smo se potihoma vsi
malo bali presenečenj, ki so nas čakala. Mislim, da smo
vsi trepetali zaradi iger, ki so jih za nas pripravili štu-
dentje  2. letnika. Vsi smo bili prijetno presenečeni nad
izredno prijaznim in dobrim  programom. Čeprav prire-

ditev ni bila v celoti izvedena, saj nas je prehitel čas
odhoda, smo se ob našem krstu izjemno zabavali.
Nekateri moji kolegi so mnenja, da prireditev zaradi
tega ni bila dobro organizirana, ampak organizatorji
pri tem niso imeli besede. Tudi oni so si želeli prired-
itev izpeljati do konca in brucem pripraviti pravo
zabavo, ki je ne bi hitro pozabili, mi je zagotovil eden
od organizatorjev. Vlado mi je povedal, da je vsem
organizatorjem, ki so bili Tea Kozar, Veronika

Hojnik, Jaka Polajžer in on sam zelo žal, da prired-
itve niso morali izpeljati do konca, ker so imeli za
nas poleg gosta večera pevca Sebastijana pripravl-
jene tudi karaoke, ki pa jih žal niso mogli izvesti.
Povedal mi je tudi, da takšno prireditev ni lahko
organizirati, ampak meni se zdi, so stvar ze-lo
dobro izpeljali in da če nam ga možje v modrem
ne bi tako zagodli, bi se imeli super verjetno do
zgodnjih jutranjih ur. Vlado je še omenil, da se

vsem brucem  organizatorji opravičujejo in da so si tudi oni želeli ta večer izpeljati
vrhunsko. Jaz mislim,da je bil ta večer lep in da si ga bomo bruci zapomnili. Obenem

pa se Vladu Muratoviču zahvaljujem za najin pogovor.
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*Lanska konferenca v Madridu je razen uspešne predstavitve študentske
projektne naloge pomembna za našo šolo še iz drugega razloga. Letos so
bile tudi redne volitve Predsedstva EURHODIP-a, kjer v združenju našo
šolo kot edino iz Slovenije, zastopa direktorica mag. Helena Cvikl, ki je
bila ne le ponovno potrjena, temveč izvoljena tudi za generalno sekre-
tarko tega mednarodnega združenja. 
*18. novembra sta naša študenta Tina Šegula in Jakob Polajžer z inovaci-
jsko nalogo študentov osvojila prvo mesto in nagrado Eurhodip Student
Innovation Award. 
*15. decembra je bila na šoli novinarska konferenca, na kateri smo javno-
sti predstavili uspehe naših študentov na domačih in mednarodnih tek-
movanjih. 
*Študenta turizma Mateja Švegl in Janez Firšt pripravljata invacijsko nal-
ogo s tematiko predstavitev kongesa za sommelierje v doma-čem mestu.
Letos bo konferenca potekala v  Bordeauxu (Francija) 
*17. februarja smo se študentje drugega letnika turizma odpravili na
strokovno ekskurzijo, kjer smo spoznavali Avstrijsko štajersko in njene
turistične znamenitosti. 
*Od 22. do 25. februarja so Fanika Vavdi, Ksenja Kolar in Barbara
Robinšak predstavljale slovensko kulinariko in golf meni na Festivalu
golfa in gastronomije v Faru ( Portugalska). Festival je pripravila
Hotelska šola iz Fara, ki je članica združenja AEHT.
*Konec februarja smo teden dni gostili 100 italijanskih študentov in nji-
hove spremljevalce ter jim pripravili raznolik program predavanj, dela-
vnic, pogostitev s pokušinami vin in bučnega olja, z ogledom
hotela***** ter ekskurzijo. Z zanimanjem so spoznavali tudi tradici-
onalne jedi in njihovo pripravo.
*Med 9. in 14. marcem smo se študentje drugega letnika turizma udeležili
strokovne ekskurzije ITB Berlin - Praga. Na turistični borzi so se pred-
stavile vse države sveta, ki so vabile s prigrizki in zanimivimi plesnimi
točkami. Zadnja dva dni pa smo preživeli v Pragi.
*20. marca so študentje drugega letnika gostinstva odšli na strokovno
ekskurzijo v Avstrijsko štajersko in spoznavali njene turistične in
gostinske znamenitosti.
*22. marca je na šoli potekalo izobraževanje mentorjev za praktično izo-
braževanje pod skrbnim vodstvom mag. Tanje Lešnik Štuhec.
*V marcu je na šoli potekala ob pogostitvi z eksotičnim pecivom, pred-
stavitev knjige Azija med preteklostjo in sedanjostjo . Avtor knjige je dr.
Dragan Potočnik, predsednik Društva popotnikov Vagant.
*4. aprila bo v Turnerjevi dvorani, Hotela Habakuk svečana podelitev
diplom našim diplomantom. Iskrene čestitke!
*Naša študentka Lidija Šijanec se že pripravlja na svetovno prvenstvo v
strežnih disciplinah v tekmovanju Georges Baptist Cup. Ponoviti bo po-
skušala uspehe predhodnikov. Na tem prvenstvu bo sodeloval tudi g.
Gorazd Halič inštruktor strežbe naše šole, ki bo tekmoval med profesion-
alci. Svetovno prvenstvo bo 21. aprila v Mehiki.
*Borut Jovan in Matej Kerec sta dobila enoletno štipendijo francoskega
ministrstva za turizem. Študenta se bosta izobraževala na področju fran-
coske kuhinje in strežbe s francoskimi vini. Med drugim bosta devet
mesecev delala v izbranih hotelih v francoskih Alpah in na Azurni obali.

ODGOVOR:
IME in PRIIMEK:
TEL. ŠTEV.:

Nagradno vprašanje za dve karti s 50%
popustom pri kateremkoli plesnem

tečaju v Plesni šoli PINGI
KATERE PLESNE TEČAJE LAHKO

OBISKUJEM V PLESNI ŠOLI PINGI?
V Plesni šoli Pingi, ki se nahaja na Ulici Kneza Koclja 9 v
Mariboru (v stavbi Narodnega doma) lahko vsak delovnik
med 15. in 20. uro povprašujete po plesnih tečajih, v
kolikor se jih želite udeležiti. Pingi se kot edina plesna
šola v Mariboru ponaša z nazivom Dobre plesne šole. Z
vrhunskim strokovnim kadrom in mednarodnimi priznan-
ji sodi v plesno elito. Organizirajo velike prireditve, kot so
maturantski plesi in podobni dogodki. 
Ples je odlična rekreacija, sprostitev, užitek. Je preprosto
način življenja. Zaplešite!

Kupončke izpolnite in oddajte v škatlico ob oglasni deski.
Nagrajence bomo obvestili po telefonu. Veliko sreče!
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kega letnika študija moral pridobiti določeno število kred-
itnih točk, in sicer 60. 1 točka naj bi pomenila približno 30 ur štu-
dentovega študijskega dela, točkovalo pa se bo vse njegovo delo,
izpiti, seminarske naloge, vaje … Te točke se bodo enotno vred-
notile tako v Sloveniji kot drugje po Evropi. Izbiranje predmetov
naj bi vsem študentom omogočilo, da bomo lahko opravljali le
izpite iz predmetov, ki nas res zanimajo in so sorodni našemu
študiju. Po domače, čas praznih predavalnic bi v tem primeru
vsekakor minil. Omogočeno nam bo, da bomo opravljali več izpi-
tov iz sorodnih predmetov na različnih fakultetah. Zelo pomemben
cilj te deklaracije je tudi brezplačno in vsem dostopno visoko šol-
stvo, za kar so se jasno zavzeli tudi evropski ministri za visoko šol-
stvo na zadnjem srečanju v Berlinu jeseni 2003. Žal pa ta vidik
deklaracije vodilnim v Sloveniji ne diši najbolj. Možnost uvedbe
šolnin (tudi na rednem študiju) je omenjal med drugimi zdaj že
bivši minister za šolstvo in šport Slavko Gaber. Vsekakor lahko le
upamo, da se bo zdajšnji minister "spametoval".
Vsekakor pa se pojavljajo tudi vprašanja in problemi, kar je skora-
jda logično ob tako veliki reformi.
Zdi se, da je velik problem v informiranju. Poglejmo resnici v oči:
če bi nas dobro podučili o reformi in nas dobro obveščali, jaz tega
članka verjetno ne bi napisala. Žal mi je, ko vidim, da se reforma
najbolj tiče nas, študentov, pa ravno mi ne vemo, kaj se dogaja.
Naslednji problem lahko vidimo v postopnem uveljavljanju načel
bolonjskega procesa. Torej, fakultete bodo spremembe uvajale
počasi in nikakor ne vse naenkrat. Tako tej hvaljeni mobilnosti štu-
dentov še nekaj časa ne bo zaupati. Lahko bomo na primer zbirali
točke na mariborski univerzi in si zaželeli študija v tujini na neki
drugi fakulteti, ki pa sistema kreditnih točk še ne bo uvedla. V tem
primeru nam točke ne bodo pomagale čisto nič.Kakorkoli že, refor-
ma se bo zgodila in proti temu verjetno ne moremo nič. Mogoče bo
na začetku težje, ampak če se bodo obljube glede boljše in bolj
kakovostne prihodnosti uresničile, smo na dobri poti k boljšim
službam, ki nas bodo celo veselile, in glavi, polni znanja, na katero
bomo ponosni. Bolonjska reforma, prihajamo.

TISKOVNA KONFERENCA BBBBOOOOLLLLOOOONNNNJJJJSSSSKKKK AAAA    DDDDEEEEKKKKLLLLAAAARRRRAAAACCCC IIII JJJJAAAA    ----     KKKK AAAAJJJJ????

15. decembra 2005 smo
doživeli, da je šola nagrajence z različnih
strokovnih evropskih in državnih tekmovanj
spremenila v medijske osebnosti. O nas se je
govorilo, pisalo in videni smo bili na televiz-
iji kar po večkrat na dan. Novinarji iz gosti-
nske in turistične stroke so nam namenili
prostor v skoraj vsakem strokovnem
časopisu, ki izide v naši državi. Mediji so nas
maksimalno podprli. Hvala.
V času med 17. oktobrom in 12. novembrom
tega študijskega leta smo cveteli kot najboljši
na vseh tekmovanjih, ki smo se jih udeležili.
Na tiskovno konferenco so bili povabljeni
p r e d v s e m
strokovnjaki iz
t u r i s t i č n e g a
g o s p o d a r s t v a ,
p r e d s t a v n i k i
tiska, televizije,
radia in drugi
pomembneži. Morda smo pogrešali mestnega
župana in koga z Ministrstva za šolstvo, a
kljub temu se je v očeh naših predavateljev,
mentorjev in ponosne direktorice iskrilo na  

veliko. Najbolljši smo! Priložnost, ki smo
jo na ta
n a č i n
d o b i l i
nagrajenci,
je bila izje-
mna. V ne-
kaj minu-
tah sem
morala predstaviti svoj delež na tek-
movanju, bivanje v hotelu s petimi
zvezdicami, druženje z drugimi evropski-
mi študenti in raziskovalno delo pod men-
torstvom mag. Cvikl. Tega dne sem s
ponosom predstavila našim gostom, kako
je dobiti zlato nagrado izmed štirideset
evropskih tekmovalcev. Želja po prilo-
žnostih je kar cvetela. Športni center Po-
horje mi je celo ponudil delo na področju
komunikacije z gosti, promocije in ani-
macije v enem izmed njihovih hotelov.
Prijetna hvala VSŠG in direktorici, da smo
bili za tistih nekaj minut v medijih pred-
stavljeni kot strokovnjaki in zelo uspešni
študentje. 

Piše:Tea Kozar

IZKUŠNJA
MLADE 

ŠTUDENTKE

Saj ne vem, kje naj začnem, da bi bilo
smiselno napisano. Dodeljena mi je
bila naloga, da vam kot novopečena
brucka predstavim  prehod od dijaka
doštudenta. No, če gledamo z mojega
stališča - komaj sem čakala, da
končam srednjo šolo in grem študirat.
Seveda sem bila najbolj zagreta za
žurke, da mi ne bo potrebno hodit v
šolo in da bom lahko sam svoj šef.
Kaj hitro mi je postalo jasno, da biti
študent le ni tako lahko in brez prob-
lemov. Čeprav predavanja niso
obvezna, je vse-eno dobro, da jih
obiskuješ, saj če nimaš podlage s pre-
davanj, ne moreš sodelovati na
obveznih vajah. Vseeno moram
povedati, da je užitek biti študent.
Verjetno tudi vam starši kdaj rečejo,
da je biti študent najlepši del življen-
ja. Torej, dragi študentje, uživajte in
se zraven tudi učite:)!

Naša država meji na štiri sosede in med njimi je tudi Italija. Zakaj
sem omenila prav Italijo? Zato ker bi rada predstavila goste, ki so

bili na naši šoli in tudi v internatu,
kjer med tednom stanujem jaz.
Naši gostje, dovolite, da uporabim
besedo prijatelji, so pri nas preživeli
štiri, upam da, nepozabne dni.
Prihajajo iz mesta blizu Riminija in
na obisk k nam so prišli z
namenom, da spoznajo našo kul-
turo, naše jedi in nenazadnje tudi

našo lepo državo z mnogimi znamenitosti. Čeprav prihajajo s sred-
nje gostinske šole in so še manj izkušeni v tej stroki, so bili zelo
aktivni pri delavnicah in tudi sami
so pokazali veliko zanimanja za
nove specialitete. Njihov urnik je
bil zelo pester, saj so imeli vsak dan
razporejen tako, da so ga izkoristili,
kar se da najboljše. Tako so se
preizkušali v delavnicah, barvanju
pirhov in poslikavanju jajčk, ogle-

dali so si Prekmurje in na koncu obiska uživali tudi v zabavi,
ki so si jo verjetno najbolj želeli.Ta se je odvila v kavarni Kaj
na Lentu v Mariboru. Na šoli so bili zelo pridni, a v internatu
so pokazali svoje "roge", saj so se celo pritoževali, seveda čez
hrano. Kot vemo, Italijani obožujejo testenine, to pa je bil
razlog za nesoglasja pri večerji. Naši prijatelji so namreč
pogrešali svojo najljubšo jed, testenine. Žal so bili mnenja, da
tudi mi obožujemo testenine in jih imamo vsaj enkrat dnevno
vključene v jedilnik. Dobro, nerganje zaradi hrane smo jim še
oprostili, malce težje je bilo
prenašati nemir, ki so ga
včasih povzročili. Pa smo
potrpeli. Saj veste, mladost je
norost.   
Moram priznati, da so odha-
jali iz Maribora z nasmeškom
na obrazu in zadovoljstvom
na licih. Tako lahko sklepamo, da so se imeli kljub dejstvu, da
njim tako ljube testenine niso bile na jedilniku vsak dan, zelo
lepo.

Piše: Urška Knez

Verjetno se zdaj sprašujete, s čim vas bom (spet)
razsvetlila in se vam zdi, da ste za ta proces že slišali, pa
vseeno ne znate podati točnega odgovora na zgornje
vprašanje. (Mogoče ste nekateri pomislili na hrano.) Zato
sem tukaj, da skupaj razčistimo zadevo, ki je sicer izredno
pomembne narave za vse, ki smo v procesu izobraževan-
ja.
19. junija 1999 so v Bologni ministri, pristojni za visoko
šolstvo, iz 29 evropskih držav, med njimi tudi Slovenije,
podpisali t.i. Bolonjsko deklaracijo, s katero so začrtali
smeri razvoja evropskega visokega šolstva do leta 2010.
Skupni cilj deklaracije je z medsebojnim sodelovanjem
izgraditi odprt in konkurenčen evropski visokošolski pros-
tor, ki bo evropskim študentom in diplomantom omogočal
prosto gibanje in zaposljivost, obenem pa bo privlačen
tudi za neevropske študente. V Sloveniji sta bila zakona,
ki upoštevata to deklaracijo, sprejeta leta 2004.
In na kakšen način se to tiče nas konkretno?
Bolonjski proces se da najbolje razumeti skozi cilje, ki so
jih zastavili. Najpomembnejši cilj je oblikovanje enotnega
visokošolskega prostora v Evropski uniji, v katerem bo
možna medsebojna primerljivost študijskih dosežkov in
večja mobilnost študentov. Nam bo tako dan veliko večji
delež odgovornosti in samoupravljanja, tako bomo delno
sami odgovorni za pridobljeno znanje in zmožnosti. Sre-
dišče študija bo postal študent. 
Bolonjska deklaracija naj bi nam med drugim pomagala
do mednarodno priznanih in primerljivih diplom, kar
pomeni, da bo študij v tujini še bolj privlačen in dolgo-
ročno koristen, brez birokracijskih zapletov. 
Kar je za nas najbolj pomembno, pa je uvedba sistema
kreditnih točk, tako imenovanih ECTS (European credit
transfer system ali Evropski točkovni sistem). V praksi to
pomeni, da se bo vsak študi jski predmet ovrednotil s

kreditnimi točkami, pri čemer bo študent v okviru vsa-

MIMOGREDE
Poslušam Emilie Simon in postajam melanholična. Ravnokar sem na poti v Maribor, nedelja zvečer (malo bolj
sovražim le še ponedeljke zjutraj). Že se potapljam v vrtince svojih misli v zmedeni glavi … Ste skoraj nas-
edli, a?? Neee, danes vas ne bom zamorila, temveč razsvetlila z dobrim "how-to" napotkom. Kako preživeti
lep sončen dan in zraven noro uživati?
Prva stvar, ki jo morate narediti, je, da prestavite svoje "sedalo" iz postelje na zrak. Zdaj se odpravite na avtobus ali peš do centra
mesta. Obvezen skok v vsaj eno lužo! Če le-teh ni, ste pač prikrajšani za mokre čevlje in "kul filing". Zdaj morate tisti s suhimi
čevlji pozdraviti dve stari mami na ulici, pri prvih bom zadovoljna z eno. Dalje, greste s prijatelji na kavo. Ne pozabite najprej
naročiti kave, potem naročite vodo in potem šele cigarete ali sok ali karkoli. Zdaj lahko uživate, ko opazujete natakarjev rdeči
obraz, a v zameno - ker niste zlobni, le malce poredni - mu seveda date mastno napitnino in tisto liziko, ki ste jo prej kupili ravno
v ta namen. Sledi sprehod skozi mesto. Pobožajte vsakega psa - aha, točno, ne kupujte stvari, preizkušenih na živalih! - golobe pa
tokrat raje pustite pri miru, verjetno vsi vemo, zakaj. Smejte se na ves glas, lahko se celo lovite, skrivate ali se preko ulice igrate
"Kdo je videl črnega moža?". Tukaj se skriva nauk: če boste vi dobre volje in nasmejani, dam roko v ogenj, da boste polepšali dan
in razvedrili vsaj 3 mimoidoče. Vsaj trije, na drugi strani, se bodo zgražali nad nevzgojeno mladino, pa pustimo zdaj to. Preden
greste spat, cimru skrijte zobno ščetko in potem vprašajte, zakaj si ni umil zob. Zaspite šele, ko preuredite postavitev celotne sobe.
Ob dveh zjutraj je to lahko zelo zanimivo! 
Če to ni dan za uživanje, se odrečem kavi do konca življenja. (Daj, usmilite se me!)

Piše: Urška Knez

Piše: Natalija 
Vaupotič

ITALIJANI NA OBISKU Piše: Mirjana Graj

Izberi zaposlitev, ki jo imaš rad, 
in ne boš delal niti dneva v življenju.

(neznan avtor)
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50 predstav, več kot 17.000 obiskovalcev, okrog 50 nastopa-
jočih, 20 tehnikov, napolnjen Glavni oder Festivala Lent ter 5
razprodanih predstav v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vse to in
še več je English Student Theatre  II. gimnazije Maribor.
Muzikal je zvrst igranja, ki razen igranja vsebuje še ples in petje.
V Sloveniji nimamo profesionalnega gledališča, ki bi izvajalo
predvsem muzikle. V ljubiteljski obliki pa se temu že dobrih 15
let posvečajo na II. gimnaziji Maribor. V tem času je EST,
katerega cilj je predvsem (drugačno) učenje angleščine, uprizo-
ril številne znane muzikle, med katerimi velja omeniti Fantoma
iz opere, Cats, Briljantino in Levjega kralja. Tokrat pa je torej
prišel na vrsto We Will Rock You.
Od prvih in zelo skromnih predstav
brez mikrofonov in scene je nastal
English Student Theatre, gledališče, ki
se lahko dostojno spogleduje s tovrstni-
mi profesionalnimi produkcijami.
Pravzaprav jih po energiji celo presega.
"To, kar imamo danes, je sad dolgolet-
nih izkušenj in skupinskega dela,"
pravi Emil Pečnik, režiser pri EST. To je tudi razlog, da se stari
člani vedno radi vračajo in obujajo spomine na prijetne trenutke
v EST. Nedvomno je EST velika gledališka družina, ki šteje, če
seštejem vse bivše in sedanje ESTjevce, okrog 400 članov!
Sama pri EST sodelujem že od prve predstave We Will Rock
You, katere premiera je bila decembra 2004. Zgodba je postavl-
jena v leto 2304, na planet Ga Ga, ki so ga nekoč imenovali
Zemlja. Globalizacija je popolna: mladina povsod gleda iste
filme, posluša isto glasbo, se oblači v enaka uniformirana oblači-
la. Glasbeni inštrumenti so prepovedani. Računalniško podjetje
Globalsoft proizvaja le računalniško glasbo, uspešnice so pro-
gramirane vnaprej. 
Navkljub vsemu se širi uporništvo. Tam daleč spodaj v
podzemlju živijo namreč uporniki Bohemi, ki verjamejo, da je
nekoč bila glasba drugačna, da so bile glasbene skupine z
uspešnicami, ki so jih sami napisali, in da je bila glasba izraz nji-

hovih čustev in razpoloženja. Ta čas imenujejo Rapsodija. 
Legenda pravi, da so na planetu Ga Ga še vedno inštrumenti
iztistega zlatega obdobja rock glasbe, le da so nekje zakopani.
Zato Bohemi potrebujejo junaka, ki jih bo našel. Je morda
Galileo ta junak? "He's just a poor boy from a poor family" Žal
pa Ga Ga policisti s Kashoggijem
na čelu iščejo Galilea in njegovo
dekle Scaramouche. Če ju najde-
jo, ju zagotovo predajo v nemilost
Killer Queen, poslovni ženski, ki
vodi Globalsoft podjetje. Ta ju bo
zagotovo poslala v Deželo sedmih
rženih jezer - the Seven Seas of Rhye, kamor pošlje vse
sumljive upornike, da jim sperejo možgane. In kje so ti inštru-
menti, ki lahko odrešijo planet Ga Ga? "Anywhere the wind

blows"
V zgodbo je z nekoliko prirejeni-
mi besedili vplete-nih 20
uspešnic Queenov, med rugimi
tudi Radio Ga Ga, I Want To
Break Free, Somebody To Love,
Killer Queen, …

Moj vrhunec kariere v EST je bilo nastopanje na gla-vnem odru
na Dravi v času Festivala Lent. Na začetku nove sezone nasto-
panja so nas povabili na gostvanje v prestolnico, in sicer v
Linhar-tovo dvorano v Cankar-jevem do-mu, v kateri je prosto-
ra za pribli-žno 620 ljudi. Vtisi z gostovanja v Ljubljani so
resni-čno nepozabni.   
Pravzaprav sploh ne vem, kako bi opisala navdušenje obiskval-
cev v Linhartovi dvorani. Nekaj posebnega je bila ponedeljko-
va večerna predstava, ki so si jo ogledali ljubljanski srednješol-
ci. Deležni smo bili težko opisljivega navdušenja občinstva -
ovacije so trajale približno deset minut. Kurja polt po telesih,
solze v očeh in po že treh odigranih predstavah še ve-dno toliko
energije, da smo zdržali še naslednji dan. Da, bilo je naporno,
vendar smo doživeli občutke, ki jih ne bom nikoli pozabila. 

PPPPOOOOUUUUČČČČNNNNOOOO    JJJJEEEE    LLLLAAAAHHHHKKKKOOOO    TTTTUUUUDDDDIIII     ZZZZAAAABBBBAAAAVVVVNNNNOOOO
Strokovna ekskurzija 2. letnikov smeri turizem v Berlin in

Prago (9. - 14. 3. 2006)

Poučeni, polni novih vtisov o drugačnih običajih in kulturah,
utrujeni. To so besede, ki se mi porodijo, ko pomislim na našo
strokovno ekskurzijo v Nemčijo in Češko.
Od 9. do 14. marca smo se drugi letniki smeri turizem udeležili
strokovne ekskurzije. Pot nas je naprej odpeljala po beli cesti
proti Berlinu. Tam smo se prvi dan odpravili raziskovati zahod-
ni Berlin. Občudovali smo (kar nekajkrat) veliki kip, ponos
Berlinčanov, Die Goldelse, kjer po cestah, ki se stekajo k
njemu, poteka znamenita tehno čaga Love parade. Vzdihovali
smo ob veličastnosti monumentalnih zgradb, kot so Reichstag,
olimpijski stadion, Brandenburška vrata, postaja Zoo ter
nakupovalnih centrov. Slednji so zrasli po padcu rajha in v času
rastoče kapitalistične zavesti Nemcev. Seveda smo kot nori
poslikali tudi berlinski zid in "Checkpoint Charlie". Zvečer pa
so nam posebno dobro vzdušje ustvarili v restavraciji Spalatos.
Lastniki, po naključju iz Dalmacije, so nam priredili enkratno
zabavo z okusom po
morju in verjamem,
da so tudi sami uži-
vali. 
Vsi pa smo z nestrp-
nim pričakovanjem
čakali naslednji dan,
ko nas je pričakoval
ITB - Internationale
Tourismus Börse,
največji in najbolj razkošen turistični sejem. Ta se je raz-prosti-
ral v kar 29 dvoranah ogromnega razstavišča. Očaral nas je s
svojo raznolikostjo, saj si lahko srečal tako rekoč vsa ljudstva
sveta, od aboriginov pa vse do afričanov, azijcev, arabcev, …
Vsi so se trudili po najboljših močeh dostojno predstaviti svojo
deželo obiskovalcem, ki so prišli s vseh vetrov. Z raznimi
spominki (plakati, brošure, razglednice, kape, priponke,
slaščice,…) so obiskovalce na svoje stojnice privabljali kot
muhe na med. Da sploh ne omenjam takšnih in drugačnih ani-
macijskih programov. Zazibali smo se lahko v latino ritmih, ki
so jih proizvajali postavni Kubanci, pogovorili smo se lahko 

Piše: Petra 
Potrč Piše: Urška Knez

Moje ime je Vilma Angel, stara sem 30 let in sem "sveže pečena" diplomantka VSŠG Maribor,
smeri turizem. Naslov mojega diplomskega dela je Analiza dejavnosti Turističnega društva Ptujska Gora.
Neizmerno sem vesela, srečna in malo tudi žalostna, da je zdaj pa zares konec študija na naši šoli. Zelo sem se
namreč navezala na nekatere profesorje in tudi zaradi njih pridobila veliko novih znanj. Najbolj mi je ostal v spominu prvi izpit
(Poslovna informatika in statistika 1) in solze sreče, ko sem izvedela, da sem ga uspešno opravila. Ne bom pozabila tudi tkanja
novih prijateljskih vezi ter spoznavanja stroke. Glede na to, da sem izredna študentka, moram priznati, da je študij zelo hitro minil.
Včasih je bilo zelo naporno, saj sem ob izmenskem delu redno obiskovala predavanja, kar se je obrestovalo tudi pri izpitih. Pisanje
diplome pa je trajalo (pre)dolgo. Zdaj, ko sem diplomirala, je moj najbližji cilj rojstvo mojega prvorojenca (prvorojenke) v začetku
maja. Čez leto dni se vračam v službo in upam, da se najde kakšno delovno mesto, ki bi lahko potešilo mojo željo po kreativnos-
ti, inovativnosti in sodelovanju v uspešnem timu. Vsem, ki jih skrbijo možnosti za zaposlitev v tej stroki, lahko povem, da se je
povpraševanje za kader z našo izobrazbo oz. nazivom povečalo, saj se gradijo novi hoteli s štirimi in petimi zvezdicami, ki potre-
bujejo naše strokovno znanje. Odpirajo se tudi nove restavracije ter gostišča. 
Dragi študenti, na srce vam polagam naslednje: obiskujte predavanja, kolikor je mogoče, saj so pogosto izpitna vprašanja vezana
na njih. Sodelujte pri raznih projektih, saj tako spoznavate sami sebe, svoje sposobnosti in zmožnosti in se naučite veliko novih
stvari za življenje. Predvsem pa bodite pogumni, vztrajni, radovedni in odprtih oči ter ušes.

JJJJ ....     KKKK....     RRRRoooowwww llll iiiinnnn gggg::::     HHHHaaaarrrrrrrryyyy     PPPP ooootttt tttt eeeerrrr     ----     PPPP oooollll nnnnooookkkk rrrrvvvvnnnniiii     pppprrrr iiiinnnncccc     ((((OOOOCCCC EEEENNNN AAAA ::::++++ ++++ppppeeee tttt     iiiinnnn     pppp oooo llll ))))
Vem, zdaj si mislite: "Kaj?!" Vseeno. Vem, v to sem prepričana, da je že marsikdo od vas prebral vsaj eno knjigo iz te zbirke, drugi
pa se lahko štejemo že pod "potteromane". Pa danes ne bom o vsebini, nalašč, poskušala vas bom omrežiti z drugačno obliko
recenzije. Naj rečem takole: delo, ki je sociološki fenomen. V družini si brata razdelita ure, kdaj bosta brala Potterja. Gimnazijec,
ki zlepa ne bo vzel knjige v roke, bo zaradi njega opustil domače naloge in že sredi popoldneva sedel s knjigo v postelji.
Tretješolček jo bo nesel s seboj v banjo, da bi ne zamudil trenutka z njo. Toda potteromanija seže prek posamezne knjige, otroci
z lahkoto požrejo vseh šest bukev in v trenutku pozabijo na računalniške igrice. Če knjiga doseže kaj takega, je lahko le literarno
čudo. Skratka, knjiga vseh knjig, ki je resda tudi modna muha, vendar pa je bralci ne berejo zaradi prestiža, ampak zaradi svetov
junaka, ki je peklensko osamljen, brez opore družine, a neomajnega duha.

z miss Jamajke, očudovali brhke plesalke Maldivov ali tipične
brazilske plesalke, igrali mini golf s predstavnico Tajske, se
slikali s kanadskim čuvajem parkov ali aboriginom ali matador-
jem, … Skratka, bilo je nepozabno. Celo moj fotoaparat je včasih
kar onemel od vsega začudenja. Vsi smo se strinjali, da je za
ogled takšne prireditve en dan odločno premalo časa. Tretji dan
je bil na vrsti vzhodni Berlin. Povzpeli smo se na televizijski
stolp, kjer smo si v vrteči restavraciji 207 metrov visoko privo-
ščili kavo in pogled na celoten Berlin. Stolp je sicer visok kar
368 metrov! Popoldne pa
smo se odpravili na 5-urno
vožnjo proti biseru Češke,
Pragi, ko smo jo vsi željno
želeli obiskati. In nikakor
nas ni razočarala.
Od vseh znamenitosti, ki
smo si jih ogledali, na
primer trg Vaclavske
namesti, Karlov most,
Mestno hišo s stolpom, Hradčane - grajski kompleks, najstarejšo
pivnico v mestu "U Fleku", slavno praško filmsko univerzo, …
se nikakor ne morem odločiti, katera je bila lepša in bolj gracioz-
na. Privoščili smo si celo 2-urno plovbo po reki Vltavi in tako
spoznali mesto še z  "vodne" perspektive. Praga je konec koncev
le Praga, ki te zasvoji in prevzame.
Vsekakor moram omeniti, da tudi nad namestitvijo nikakor
nismo bili razočarani. Ravno nasprotno. Tako mladinski hotel
Sunshinehouse v Berlinu kot hotel Globus v Pragi sta lepo poskr-
bela, da smo si kvalitetno odpočili po obhodih mest in khm…
zabavah. 
Da povzamem - imeli smo se super, mega, ultra. Mislim, da
lahko rečem v imenu vseh udeležencev, da te ekskurzije zlepa ne
bomo pozabili. Res pa je, da nam jo je, posebej v Berlinu, zagod-
lo vreme, ko smo se znašli sredi snežnega meteža. Posledica
mraza vseh 5 dni je bila visoka temperatura in smrkanje ter kašl-
janje skoraj polovice razreda.
Ob vsem tem bi se rada še zahvalila naši vodnici, ga. Marinki
Košar in mag. Tanji Lešnik Štuhec, da sta nas prenašali v naši
otroški vzhičenosti in nemirnosti. Vsekakor potovanje, ocenjeno
s plus pet. Hočemo re-pe-te! :)

SSSSPPPPOOOORRRROOOOČČČČIIIILLLLOOOO    NNNNOOOOVVVVOOOOPPPPEEEEČČČČEEEENNNNEEEE    DDDDIIIIPPPPLLLLOOOOMMMMAAAANNNNTTTTKKKKEEEE

PPPPRRRREEEEBBBBRRRRAAAANNNNOOOO,,,,     OOOOGGGGLLLLEEEEDDDDAAAANNNNOOOO,,,,     OOOOCCCCEEEENNNNJJJJEEEENNNNOOOO

UUUU ssssoooodddd nnnnaaaa     nnnn eeeessss rrrreeeeččččaaaa     ((((CCCCrrrraaaassss hhhh)))) ,,,,     2222000000005555 ,,,,     rrrreeee žžžž iiii ssss eeeerrrr::::     PPPPaaaauuuu llll     HHHH aaaagggggggg iiii ssss     ((((OOOO CCCCEEEENNNNAAAA ::::     ++++     tttt rrrr iiii ))))
Letošnji dobitnik Oskarja za najboljši film, prosim lepo. Film scenarista Punčke za milijon dolarjev se začne s prometno nesrečo
v Los Angelesu. "Trki" - nesreče, nasilje, agresivnost, jeza, sovraštvo - tako povežejo temnopoltega policista (Don Cheadle), lati-
no policistko (Jennifer Esposito), belopoltega policista (Matt Dillon), belopoltega javnega tožilca (Brendan Fraser) in njegovo
ženo (Sandra Bullock) in druge uboge grešne smrtnike. Vsi so talci predsodkov, sovraštva, rasistične jeze in nestrpnosti, ki komaj
čakajo, da se zgodijo. Los Angeles je mesto, v katerem so ljudje tako odtujeni, da jih lahko poveže le še nasilje. Film nam želi
povedati, da bi bilo bolje, če bi ljudi povezovala ljubezen. To lahko sicer uvrstimo že med klišeje. Če je dobil Oskarja, hej, že ni
tako slab. Konec koncev pa si lahko priznamo, da je Hollywood žal daleč od svojih najboljših časov, Mačke na vroči pločevinas-
ti strehi in Botra.  

Piše: Urška Knez

Piše: Vilma Angel
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K U L I N A R I Č N I    K O T I Č E KK U L I N A R I Č N I    K O T I Č E K
Pozdravljeni!
16. aprila bo največji krščanski praznik - velika noč. 
In kaj bo zadišalo s praznično pogrnjene mize? Predlagam
vam naslednje: ker se boste za zajtrk zagotovo vsi najedli
šunke, hrena, pirhov in kruha, naj bo vaše kosilo drugačno. 
Naj na mizi zadišijo:

Maslena pašteta s telečjim ragujem
*

Fritati v goveji juhi
*

Pljučna pečenka, krompirjevi brizganci, sestavljena solata
*

Orehova potica

KAKO SE LOTIMO DELA?

30 dag svinjskega jezika
1 žlica masla
15 dag teletine
1 žlica čebule in peteršilja
15 dag telečjih jetrc
2 žlici jurčkov
1 žlica moke
20 dag dušenega graha
majaron
1,5 dl vina 
4 žlice vinjaka
sol in testenica

Priprava:
Duši teletino z maslom četrt ure. Na maslu zarumeni drobno
zrezano čebulo in duši jetra tako dolgo, da niso več krvava.
S čebulo in peteršiljem prepraži na maslu na kocke zrezane
gobe. Prepražene potresi z moko, premešaj in zalij z močno
juho. Prideni dušen grah, vino, vinjak in potrebno sol z
dišavami. Ko še malo povre, napolni s tem toplo testenico,
pokrij jo s pokrovom in toplo postrezi.
TESTENICA: pripravimo jo iz listnatega testa, ki ga
različno oblikujemo in spečemo.

0,5 l mleka
24 dag moke
sol
2-3 jajca
maščoba za pečenje

Priprava:
Med dobro polovico mleka vtepi jajca, sol in moko. Ko je
testo gladko, prilij ostalo mleko. Speci tanke palačinke.
Ohlajene zvij, zreži na rezance ali krpice. Daj jih v jušnik in
nanje nalij vrelo govejo juho.
1,5 kg pljučne

Piše: Mirjana Graj

MASLENA PAŠTETA S TELEČJIM RAGUJEM

sol
grobo zmleti poper
15 dag masla
juha ali voda za zalivanje

Priprava:
Pljučni pečenki odstrani kožice, jo osoli, popopraj, položi v vroče
olje in jo okrog in okrog rumenorjavo zapeci. Dodaj nekaj vode ali
juhe in peci v pečici 20 minut pri 200°C.

krompirjev pire
malo muškatnega oreščka
malo popra
3 rumenjaki
sol

Priprava:
Med krompirjev pire zmešaj orešček, poper, razmešane rumenjake
in po potrebi še osoli. To maso z dresirno vrečko nabrizgaj v
namaščen pekač in na hitro v pečici popeci. 

Različne vrste solat kot so endivija, paradižnik, rdeča pesa, kumare
ipd. prelij s prelivom in lepo zloži v solatno skodelico.

Kvašeno testo: 56 dag moke, 28 dag masla, 4 dag kvasa, žlička
sladkorja , 0,5 dl mleka, 3 rumenjaki, žlička sladkorja, 2 dl kisle
smetane, nastrgana limonina lupinica
Nadev: 25 dag mletih orehov, 2 dl mleka, 12 dag sladkorja, 2 žlici
ruma in nastrgana limonina lupinica

Priprava: Med moko in zdrobljeno maslo dodaj vzhajan kvas,
rumenjake, kislo smetano in limonino lupino. Vse skupaj dobro
pregneti in daj vzhajat. Ko je testo dobro vzha-
jano, ga razvaljaj, namaži z orehovim nadevom
in zavij. Daj v pekač ter pusti še malo vzhajati.
Nato  potico premaži s stepenim jajcem, prebo-
di z zobotrebcem in daj peč. Peci približno 1 do
1 uro in četrt.
Priprava nadeva: Mleko zavri in z njim popari
mlete orehe. K temu nato dodaj sladkor, rum in
limono lupinico. Vse skupaj premešaj, da dobiš
gladko maso.

To je samo predlog za velikonočno kosilo. Lahko pa pripravite jedi,
ki jih imate radi in jih pripravljate vsako leto, kot so na primer:
šunka v testu, goveja juha s krpicami, kuhana govedina, smetanov
hren in velikonočna pletenica. K vsemu temu dodajte kanček
ljubezni do kuhanja in zagotovo bo vaše kosilo najboljše!

VIR:Recepti povzeti iz knjige Slovenske praznične jedi  sestre Felicite Kalinšek, 2003,
Cankarjeva založba, Ljubljana.

Oj, Pohorje ti naše,
prelep planinski raj.

Kdor vidi to lepoto,
ga vleče spet nazaj.

Fanika Pliberšek, ponosna Pohorka in ljudska pesnica

S tako čustveno poetiko je ponosna Pohorka Fanika Pliberšek
izrazila svoj odnos do največjega hribovja severovzhodne Slo-
venije. Tudi sama gojim prav takšna čustva. Verz ljudske pesnice
mi daje navdih za zgodbo, ki daje priložnost trženju in turis-
tično-gostinski promociji mariborsko-pohorskega področja. 
Toda ali je dovolj samo lepota tega velikega zelenca? Njegov na-
ravni čar je odlična trženjska osnova, toda še zdaleč ne popoln
turistični produkt. Brez pomembnega dela gostinsko-turističnih
delavcev in strokovnjakov se hrib nad Mariborom zlepa ne bi
razvijal v čedalje bolj zaželeno turistično destinacijo tako za do-
mače kot tuje goste. Ob vsaki potezi, bodisi poklicni ali zasebni,
se trudim predstavljati Pohorje z zgodbo, ki vam jo predstavljam
v svojem članku. Kaj pa je naš poklic drugega kot predstavljan-
je? Predstaviti turistični pomen kraja ali destinacije z vsemi nje-
govimi čari, kulturo, naravno in kulturno dediščino, etnologijo,
kulinariko in navsezadnje atrakcijo je delo, ki naj ga vestno
opravlja vsak izmed nas.
Povezati gostinstvo in turizem je najboljša trženjska pot, ko
želimo uspešno tržiti turistični produkt. Z ohranjanjem in obu-
janjem tradicionalne kuhinje ter vključevanjem tradicionalnih
pohorskih jedi v turistično ponudbo Pohorja in Maribora bi ta
zelena in vinorodna turistična destinacija s čudovitim mestnim
jedrom lahko postala bolj tržno zanimiva in prepoznavna za
gosta. Morda je napočil čas, da ustvarimo blagovno znamko
"Pohorska večerja". Jedilnik bo seveda izhajal s Pohorja in iz
njegove zgodovine. Vendar ko bomo gostu na mizo ponudili
jedilni list izdelan v naravnih barvah in materialih, bo le-ta
dobilgostovo zaupanje, ko mu bomo z užitkom in nasmehom
predstavili še njegov pomen.
Torej, nekako takole: "Dovolite, da vam še enkrat izkažemo
toplo dobrodošlico pri nas v hotelu. Pohorje vas vedno vabi, tako
zeleno in pozimi belo, in gotovo si zasluži posebno spoštovanje.
Prebivalstvo iz doline je vse do prehoda v 20. stoletje nanj zrlo
kot na obsežno področje nedotaknjene narave. Je prava zaklad-
nica bistrih voda, kar je v Evropi redkost. V 19. stoletju so ljud-
je tu živeli od glažutarstva in gozdarjenja. Ob prehodu v 20. sto-
letje so ljudje iz mesta začeli tu iskati pobeg iz vsakdanjega stre-
sa. Mariborsko Pohorje je postalo raj za pohodništvo, rekreacijo,
kolesarjenje, različne oblike smučanja in adrenalinska doživetja.
Prav tukaj beležimo največje svetovne, evropske in državne
športne spektakle. Odkrita je torej alternativnemu turistu privlač-
na destinacija, ki jo le-ta želi doživljati alternativno v čim več
pogledih. Zato stremimo k trendom sodobne kulinarike in na ta
način poudarjamo izvirnost regije in lokalnih jedi. Za naše goste-
trendovsko in najboljše. Pohorske jedi, ki so na listu, pripravlja-
mo v glavnem iz tistih kmetijskih kultur, poljščin, zelišč in mesa,
ki so jih gojili Pohorci v preteklosti, nekateri jih gojijo še dane-
sali ponovno. Naj posebej izpostavim alternativni kaši, ki se vra-
čata, prosena in ječmenova, ki ju boste danes pokušali v jedeh.
Kaši sta bogat vir mineralov in delujeta kot naravno zdravilo. V 

jedeh so še skuta, materina dušica, koruza, bučke, česen, gobe,
kruh in ostalo, ki bo vaši večerji in predvsem počutju dalo po-
seben pohorski pečat. Veseli smo, da skupaj uživamo, kar nudi
zeleni lepotec, ki nas obdaja in užitek nam je postreči za vas. Pri-
poročila bi morda kapljico renskega rizlinga s Piramide, pri-
ljubljene izletniške točke Mariborčanov, sicer največjega mari-
borskega griča. Ugodno vam bo gotovo tudi ob Lisičkinem vinu
ali rumenem muškatu s Podpohorske vinske ceste. S kuharjem
vam želiva prijeten tek!"
Morda ne boste vsega predstavili v eni sapi, gotovo pa imate čas
šestih hodov, ki jih narekuje jedilnik. Uživajte v postrežbi in
samozavestno pokažite, da niste le nekdo, ki je v obratu zato, da
gostu na mizo odloži krožnik in pribor. Na ta način se boste tudi
sami bolje počutili in delovali. 
V članku sem predstavila primer, kako se lotiti promocije nekega
kraja ali destinacije in le-to smotrno prodajati. Sodobnemu gostu
dati le krožnik na mizo ni več dovolj, saj želi
vedeti vedno več, tudi, če sam ne sprašuje, bod-
imo mi tisti, ki bomo trendom sle-dili prvi.
Uživajte v svojem delu in vedno znova iščite po-
ti do novih uspehov ter osebnega zadovoljstva.

Piše: Tea Kozar

OD PLUTE DO STEKLAOD PLUTE DO STEKLA
Nekoč so za vina uporabljali zamaške iz sadre, ilovice in smole
ali pa so vinske posode zapirali s plastjo olja. Francoski menih
Dom Perignon, oče prvovrstnega šampanjca, je posode s pene-
čim vinom zapiral z lesenim zamaškom, zavitim v konopljo,
prepojeno z olivnim oljem. Opazil pa je, da ima s takšnim nači-
nom več škode, zato je te zamaške zamenjal s plutovinastimi.
Uporaba plutovine se je začela širiti in okoli leta 1750 so v
Španiji odprli prvo tovarno za izdelovanjem plutovinastih
zamaškov. 
Danes je na tržišču veliko vrst zamaškov za vino, od plutovinas-
tih, navojnih, silikonskih do steklenih. Vsa vina, ki imajo svojo
vrednost in sloves, bodo še vedno zaprta s prvorazredno pluto,
ki jo kupujejo seveda najprestižnejše vinske kleti. Pri nas je ve-
liko plutovinastih zamaškov veliko slabše kakovosti ali pa so
zamaški sestavljeni celo iz drobljenca.
Navojne zamaške lahko najdemo na vinih doma in po svetu, v
nekaterih državah jih uporabljajo že vrsto let, ti zamaški naj bi
tudi dihali, tako kot pluta, vendar marsikdo ne ve, kako je to
možno. 
Novost na vinskem področju so vsekakor stekleni vinski zamaš-
ki. Njihova uporaba je elegantna rešitev pri stekleničenju
svežih, enostavnih vin, katerim vinogradniki ne namenijo dol-
goročnega razvoja, temveč želijo za kratek čas ohraniti vino
takšno, kot je bilo pri stekleničenju. Vsekakor ti zamaški niso
konkurenčni kvalitetnim plutovinastim, ki imajo tradicionalno
vrednost. Kupci so novost pozitivno sprejeli, kajti res je, da se
bodo velika slovenska in svetovna vina še vedno zapirala in
odpirala na tradicionalen način, steklo pa lahko reši problem pri
slabi plutovini, ki pri 3-5 % steklenic vinu pusti napačen Za
katere zamaške se bo odločil vinar, je odvisno od posameznega
vina in vinarjeve filozofije. Poznamo pa vinarje, ki so svoja vina
že zaprli s steklenimi zamaški in eden od njih je tudi
Protnerjeva hiša Joannes..

FRITATI V GOVEJI JUHI

PLJUČNA PEČENKA

KROMPIRJVI BRIZGANCI

OREHOVA POTICA

SESTAVLJENA SOLATA

Piše: Veronika Hojnik

Znanje ne zahteva kruha, marveč ga daje.
(ruski pregovor)
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Sončen pozdrav iz središča mesta, kjer
sva na preži za hrano. Lovki na dober štu-
dentski meni, ki bo zadovoljil najina
želodčka in prepričal s svojim čarom.
Danes sva za bon odšteli malce čez 400
slovenskih tolarjev. Stojiva na šarmant-
nem Grajskem trgu, živem delu mesta,
kjer je prvo pomladansko sonce na teraso
že privabilo prve "kofetkarje". Večna
kavarna Astoria je očarljiva že iz časov
"Ezel eka", nekdaj pomembnega družab-
nega kotička. Tukaj nama je kot bi bilo
nekaj v zraku, nekaj samo mariborskega.
Še preden vstopiva, naju navduši majhna,

ljubka mizica
s stolčkom.
"Na otroke
mislijo", si
rečeva in
vstopiva. Na
vrhu stopnic

najdeva idilično italijansko restavracijo
Puccini. Vsa zgodba, ki je prišla s tem
poznanim italijanskim skladateljem, se
kaže predvsem v ambientu. Manjka
morda glasba, ki pa bi jo množica ljudi,
predvsem študentov, ki se tukaj prehran-
jujemo, z lahkoto preglasila. Skoraj vse
mize so že zasedene, pa saj je vendar čas
kosila. Pogledava na meni tablo in ugoto-
viva, da danes za prvi meni nudijo zeljno
juho, polento z jurčki ali široke rezance s
pršutom, zeleno solato in sladico. Tako se
obe zapičiva v to polento. Ne znajde se
na domačem krožniku ravno vsak dan.
Mize so drugačne kot drugje. Niso pogrn-
jene s prtom. Malce

OCENA              
POSTREŽBA ***                
OKUSNOST ****            
AMBIENT ****              
PONUDBA ***              

Pišeta: Veronika Hojnik in
Tea Kozar

*****
izvrstno

****
o.k.

***
zadovoljivo

**
lepo vas prosim

*
ne se sekirat, pridite si po
znanje na VSŠG
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Pravi Pohorci trdijo, da je borovničevec sicer črničevec, nare-
jen iz tistih pravih pohorskih gozdnih borovnic oziroma črnic.
To je pijača, ki jo poznajo vsi smučarji in pohodniki ter drugi
obiskovalci, ki se ustavljajo na postojankah ali gostinskih
obratih Športnega centra Pohorje. Ali obstajajo turistični
spominki, ki predstavljajo ali vsebujejo borovničevec? Ali v
propagandnem gradivu zasledimo povabilo na kozarček tega
pohorskega sadnega likerja? Tujci
so pripravljeni za en liter odšteti
tudi več kot deset tisoč slovenskih
tolarjev.
Sodobni gost si želi veliko dodat-
nih aktivnosti v času preživljanja
svojega oddiha v namestitvenem
obratu, kar sicer pogojujejo tudi
njegovi motivi. Kaj naj bo v ospredju ponudbe gostu, ki biva v
neki destinaciji z rekreacijskim, športnim motivom ter motivom
zabave? Ta vprašanja sem si zastavila, ko sem razmišljala, kaj
ponuditi gostom hotelov pod Pohorjem in kakšno obliko ani-
macije zanje izbrati? Izbrala sem zgodbo z borovničevcem.
Naslov animacijskega programa "Koktajl z Borovničkami", ki
sem ga v propagandnem gradivu in na spletu predstavila kot
animacijski šov na snegu, tik pod kraljevim Snežnim sta-
dionom, je pritegnil marsikoga. Poleg promocije tradicionalne
pohorske pijače so bili v ospredje postavljeni seveda izvajalci
animacije. Barman je mešal štiri različne koktajle, med kateri-
mi je prednjačil Koktajl z Borovničkami, ki je nastal po manjši
priredbi koktajla Sex on the beach in je tako vseboval
borovničevec (sicer bi bila vodka), amareto, grenadine in
pomarančni sok. Poleg barmanovega šova so animatorke
Borovničke skrbele za to, da je bil vroč borovničevec v kotlu

res vroč, ko ga je pri
postrežbi hladila stepena
sladka smetana. Poleg
gostinske ponudbe so
sončno sobotno
dopoldne popestrile tudi
nagradne igre za vse
obiskovalce največjega
smučarskega središča v
Sloveniji. Slalomski tek

v smučarskih čevljih s polnim pladnjem praznih steklenic in
kozarcev v roki je bila posrečena igra, ki je izbranim tekmoval-
cem povzročala kar nekatere preglavice. Toda to sploh ni
pomembno. Žarel je šov in veselje ljudi, ki so zadevo opazovali
od blizu ali daleč. Videli so, da se nekaj dogaja in so stopili bliž-
je. Prav to je bil namen. Naj ljudje vidijo, da se nekaj dogaja,
motivirajmo jih k sodelovanju in ob tem predstavimo nekaj
našega (prepoznavnega). 
Tudi animatorji smo se zelo zabavali, plesali z obiskovalci in se
nasmejali do solz. Nekateri so celo naslednji dan prišli na isto
mesto in spraševali, če bo tudi tisti dan kakšna animacija.
Tako kot se družita turizem in gostinstvo, naj se povezujeta tudi
animacija in promocija. Skupni rezultat je več kot pozitiven,
toda ne pozabite slediti zgodbi.

pusto. Na mizi je na
voljo jedilni list, na
katerem so zapisane
jedi, ki jih lahko jemo
študenti na bon in jedi
za ostale goste. V
glavnem italijanska
mešanica, saj veste,
pasta, pasta in še enkrat

pasta. Izbiramo lahko tudi v pestro
založenem solatnem bifeju.
Izbereva meni  s polento z jurčki. Mlad
natakar sicer ne kaže posebnega veselja,
da naju vidi, sicer pa vsak ima kdaj slab
dan in še bogve kakšno plačo. Natakarska
zasedba je sicer zelo lepo urejena z dolgi-
mi belimi predpasniki. Kakšno besedo
več kot je prosim, kaj boste, hvala, redko
kdo izmed njih spregovori. V tem
trenutku pa je morda tako ali tako najbolj
pomembno, da je juhica odlična, primer-
no topla in zares godi želodčku. Polenta je
bila morda neestetsko položena na
krožnik. Več kot očitno, da je postrežba
polente taka zato, ker je delana za maso

ljudi, kar natakar
tudi pove, ko na
glas pokomenti-
rava. Okusna
gobova omaka
popestri sicer
pust polentin
okus. Solate v
zelo majhni

skodelici zares ni v izobilju. Študenti pa
bi si res zaslužili kak vitamin več, mar
ne?! Precej vegetarijansko kosilo zaklju-
čiva s sladico. Ko vprašava natakarja 

kakšna sladica je to, odhiti v kuhinjo
vprašat kuharje. Čez nekaj minutk se
vrne, da je to najbrž čokoladni biskvit s
pudingom in sadjemskvit s pudingom in
sadjem. Kuharji, ki so delali v tej izmeni,
namreč niso vedeli kakšna sladica gre iz
kuhinje, saj so jo pripravili kolegi zjutraj.
Midve se na to seveda samo prijazno nas-
mejiva in tortico pridno pospraviva.
Malce preveč sladka je bila za najin okus,
vendar še vedno dobra.  
V gostilno Puccini se vedno znova vrača-
va, bolj ena kot druga, pa vendar se bova
tudi skupaj še vrnili na kosilo. Če vas
zanima zakaj, je najbrž to zaradi več razl-
ogov. Živa mestna lokacija, povprečna
cena bona in velikokrat dobro dnevno
kosilo. Mizo pa imamo tako in tako
pogrnjeno doma. Uživajte v dobrih jedeh
in jih premišljeno izbirajte tako doma kot
drugje. Dober tek do naslednjič!

Nova smer gostinske ponudbe in zabave v centru Kolosej

Končno se je v Mariboru pojavila malo drugačna, predvsem pa
moderno opremljena diskoteka. Celotna gostinska ponudba
Samsare je sestavljena iz italijanske restavracije, kavarne, kok-
tajl kluba in diskoteke. Napočil je čas, ko smo v Mariboru mod-
ernizirali nočno (pa tudi dnevno) življenje. Upam, da ste tudi vi

mnenja, da v Trustu, velikem
kot trisobno stanovanje, res
nismo več zdržali, da ne gov-
orim o slabem prezračevanju,
postrežbi, gneči, primitivni mla-
dini, redarjih in tako dalje. V
Samsari so te zadeve urejene.
Morda občasno primanjkuje
strežnega osebja, viljamovke ali

travarice, toda kar zadeva čistočo v toaletnih prostorih in sicer
je le-ta izjemna. Redarska služba je prijazna, neagresivna in
dostopna. Glasba je po večini britanska, le tu in tam kak bolj
poznan slovenski komad, brez balkanskega repertoarja.
Pripravljajo tudi house večere, salsa ritme, gostijo znane pevce
in skupine. V minulih tednih so izvedli animacijske večere,
plesni šov s plesalci različnih zvrsti, modno revijo, ki je zaje-
mala predstavitev frizur Frizerskega studia S iz Maribora,
kreacije oblačil blagovne
znamke SIN, modni nakit
New Life in inovativen
make up, vse je nastajalo
izpod rok mladih, ki želijo
ustvarjati drugače in
kreativno. Kot povezoval-
ka revije priznam, da sem
bila zelo navdušena nad
delom svojih vrstnikov, še
bolj pa nad obiskovalci diskoteke, ki so budno spremljali doga-
janje na "odru", ki je bil kar barska miza.
Tudi v diskotekah in klubih glasba in pijača nista več tisto, kar
bo popolnoma zadovoljilo obiskovalca. Potrebno je animirati
na različne načine. Samsara kaže svoj interes v animaciji, zato
se lahko v prihodnosti že veselimo novih doživetij kar na ple-
sišču.
Ob tej priložnosti še dodajam, da v opisanem podjetju vestno
opravlja delo kar nekaj naših študentov gostinstva oziroma tur-
izma, kar nam je vsem seveda v ponos, saj so pri svojem delu
zelo uspešni.

Piše: Tea Kozar

Borovničevec, zgodba za 
animacijski program

Sodobni postopki in sodobna oprema v gostinstvuSodobni postopki in sodobna oprema v gostinstvu
Vedno bolj se uveljavlja ta moderni način priprave in postrežbe
hrane. Gost se mora v našem gostinskem obratu čim bolje poču-
titi. Pomemben dejavnik je animacija gostov. Hrano prinesemo
na velikih pladnjih, natakar pa gostu jed tudi predstavi, preden jo
postreže. Ob vsakem hodu se ponudi izbrano belo ali rdeče vino.
Vedno bolj se uveljavlja tudi kombinacija rdečega vina in čoko-
lade. Ženske imajo načeloma rajši sladice, moški pa pikantne in
začinjene jedi. Vse bolj so pogosti bifeji, kjer je hrana že
pripravljena, gostje pa po svojem okusu izbirajo jedi. Že uvel-
javljena novost je "finger food", kjer gostje ne uporabljajo prib-
ora, ampak jedo brez njega. Porcije so zato majhne in pripravl-
jene za grižljaj ali dva - razni kanapeji in obloženi kruhki z
zelenjavo, mesom ali sadjem. Sodobne smernice narekujejo tudi,
da gostu ne le postavimo jedi na mizo, ampak mu jo tudi nudi-
mo oziroma delimo.
Moder način priprave hrane je tudi, da porcije niso velike,
ampak manjše, vendar energetsko bolj bogate. Tudi catering, ki 

pomeni delo izven matičnega obrata, se
vedno bolj uveljavlja. Pestrejši je postal inventar za pripravo in
postrežbo. Krožniki niso več klasične okrogle oblike, temveč
tudi trikotne in drugih oblik, juha pa se lahko postreže tudi v
kozarce. Da lahko vse to predstavimo in ponudimo gostu,
moramo biti ustrezno urejeni. V kuhinjo in strežbo prihajajo
barvita oblačila osebja. Trenutna delovna oblačila postajajo dol-
gočasna in prav je, da se uvajajo spremembe. Pri naših sosedih
Italijanih lahko zasledimo, da samo bele srajce niso več aktu-
alne. Ta hip so modna barvna delovna oblačila. Srajce popestri-
jo še barviti dodatki (kravate, metuljčki). Predpasniki so pred-
vsem črtasti, različnih dolžin in iz materialov, ki ne vpijajo
tekočine. Tudi sodobnejša kuharska oblačila so barvitejša. Beli
suknjiči in kariraste črnobele hlače se umikajo enobarvnim ali
pisanim vzorcem. Večina oblačil za osebje je iz poliestra, ki se
je izkazal za najboljšega.
Torej, improvizirajte in mogoče boste tudi vi dodali kaj novega.

Piše: Petra Smogavc

Piše: Tea Kozar

Nič ni tako močno kot sanje,
kako ustvarjati prihodnost.

(Victor Hugo)
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Na Mariborskem Pohorju se na več kot osem-
desetih hektarjih razprostira največji zimski in
smučarski center v Sloveniji. Letno se v tem ce-
ntru ustvari več kot 2, 7 milijona vseh prevozov,
obišče pa ga preko 250 tisoč smučarjev (tujih in
domačih). Turistična destinacija Maribor - Po-
horje ima za letne turistične programe urejene
kolesarske in pohodniške poti, adrenalinski park
Po-horje, Center naravne in kulturne de-diščine -
TIC Bolfenk na Pohorju, gorske vodnike, anima-
torje, informatorje.
V mestni občini Maribor so terme ter vsi pogoji
za visoko kakovosten wellness turizem, na
primer v centru Habakuk in Medicinsko rekre-
acijskem centru Fontana.
Maribor je tudi slovensko in eno od evropskih
romarskih središč z grobnico škofa Antona
Martina Slomška - blaženega, s sedežem rimsko-
katoliške škofije, prvo slovensko baziliko,
največjo sinagogo v tem delu Evrope, dvorcem -
muzejem Betnava, Stolno cerkvijo, obeležji
dvakratnega obiska papeža Janeza Pavla II. in
podobno. Mesto ima statusno opredeljeno staro
mestno jedro, ki je hkrati tudi prizorišče pomem-
bnih mednarodnih prireditev (Festival Lent,
Festival Stare trte, splavarske prireditve). Je tudi
središče vinorodne pokrajine, ima svetovno
atrakcijo (Staro trto vpisano v Guinne-ssovo knji-
go rekordov), pomembne in odmevne znameni-
tosti kot je dva in pol kilometra dolga Vinagova
vinska klet ter vinske ceste.
Štajerska prestolnica ima tri turistično informaci-
jske centre (morda še vedno premalo impulzi-
vnih, na ne dovolj atraktivnih mestih), organizira-
no vodniško službo, operno, baletno in dramsko
hišo Slovenskega narodnega gledališča Maribor
ter več muzejev. Prireditve tod so posebej odme-
vne in dobro obiskane tako s strani tujcev kot s
strani domačih obiskovalcev. Zlasti prepoznavne
so Zlata Lisica, Festival Lent, Festival Stare trte,
prireditve na Bolfenku. Maribor ima kakovostne
športne objekte in odmevne mednarodne športne
prireditve ter prvenstva in turnirje, ki privabijo v
mesto več kot sedemsto tisoč obiskovalcev.
Velike priložnosti kongresnega turizma dajejo
občini kongresni objekti kot so Habakuk, Pira-
mida in mariborska Univerza.
V mestni občini Maribor letno zabeležimo več
sto tisoč nočitev, od tega je več kot 65 odstotkov
tujih nočitev. Poraba gostov, ki prenočujejo v
Mari-boru, je ocenjena na okoli 14 milijonov
evrov. Tu-ristična destinacija Maribor - Pohorje
ima 2.547 postelj najvišjega in visokega standar-
da (tri do pet zvezdic), od tega jih je 1874 v mest-
ni občini Maribor, ostalih 673 pa v občinah Hoče
- Slivnica in Ruše (slednja je v 2005 dobila status
mesta).

ŠTOPARSKI VODNIK PO EVROPI
Mraz že popušča, sonce spet objema bregove in

Kalvarijo in z nasmeškom na ustih si govorimo: "Pomlad bo
kmalu tukaj!" Prve misli, ki nam začenjajo rojiti po glavi, se
vrtijo okoli spomladanske mode, ljubezni in seveda poto-
vanj. Potujemo iz istega števila razlogov, kot je ljudi na
svetu. Nekateri zaradi ozelenelih planjav, drugi zaradi turis-
tičnih atrakcij, tretji zaradi česa tretjega. Toda, ne glede,
koliko razlogov obstaja, se večinoma pojavljata ista kamna
spotike: "Kako potovati?" in "Je tega zmožna moja denarni-
ca?"
Pripnite se in razprite oči, da vas popeljem skozi skrivnosti
najcenejšega in hkrati najbolj razburljivega potovanja sploh!
Štopanje. Opozoriti vas moram, da boste postali odvisni. Na
svojih potovanjih sem doživel mnogo stvari in spoznal
ogromno zanimivih in prijaznih ljudi. Med njimi tudi 21-let-
nega Mihaela iz Hamburga, ki je v 4 letih preštopal več kot
150.000 km v 40 različnih državah. Če želimo štopati, se
moramo držati določenih zlatih pravil.
1. Vprašati, vprašati in vprašati. Ni vse stati ob cesti z dvi-
gnjenim palcem. Obstaja ogromno semaforjev in počivališč,
kjer lahko vprašamo, če voznik pelje v našo smer. Pravi
štoparji skoraj nikdar ne stojijo ob cestah. Najlažje je dobiti
prevoz s tovornjaki.
2. Počivališča so alfa in omega. Ko štopate, nikdar ne izsto-
pite na izvozih, ampak vedno na počivališčih. Tam lahko
vprašamo, če kdo pelje v našo smer. V primeru slabega vre-
mena najdemo zavetje in tudi črpalke so v redu, saj štopanje
ni ilegalno!
3. Reči NE. Izberite si ljudi, pri katerih dobite dober občutek
in delujejo iskreni. Tako minimirate možnosti, da naletite na
napačnega, kar je pri tej vrsti štopanja malo verjetno. Vedno,
kadar vam občutek govori drugače, recite ne. Možnosti je
dovolj.
4. Poznati kraj izstopa. Vedno s voznikom razčistite, kje
boste izstopili, saj ni nič hujšega, kot sredi noči stati na
zapuščenem križišču sredi ničesar.
5. Zemljevid. Priskrbite si avtoatlas, kjer so vrisane ceste in
počivališča, pa tudi prenočitvene zmožnosti in črpalke.
Izbirajte pazljivo, saj so nekateri zelo nepregledni.
6. Uporaba vlakov in avtobusov. Da pridete do želenega
štopališča, je dobro stopiti na vlak ali avtobus. Ne štopajte na
silo, saj gre z vlakom ali avtobusom dosti hitreje in je poceni
za premagovanje kratkih razdalj.
7. Ne štopajte v centrih mest. Vedno se držite prometnih
cest. Tam je veliko semaforjev, kjer lahko vprašate za prevoz.
8. Nikdar več kot 2 štoparja. Če štopate skupaj s kolegom,
je super in zabavno. Ko se vozite, lahko en pripoveduje,
drugi pa si spočije. Če sta več kot dva, se vozniki ustrašijo.
Najlažje pa je seveda, če si sam.
9. Premagati strah. Razumljivo je, da imamo na začetku
slab občutek, ko hodimo od avta do avta in sprašujemo, kam
pelje. Toda potem ko vprašamo prvega, drugega in tretjega,
ta občutek hitro izgine.
10. Biti potrpežljiv. Včasih bo treba na enem mestu malo
dlje čakati in spraševati, toda vedno dobiš prevoz.
11. Biti flexibilen. Če ni uspeha na eni lokaciji, vprašajte
ljudi, če je v bližini kakšna druga lokacija, od koder lahko
dalje štopate.
12. Biti čist in prijazen. To je najpomembnejša stvar!
Dandanašnje štopanje se je spremenilo v mnogih pogledih.
Na spletu obstajajo strani kot http://www.hitchhikers.org/,
in če si vzamemo malo časa, najdemo na Googlu ogromno
organizacij, ki se ukvarjajo s štopanjem in nudijo brezplačna
prenočišča. Sedaj pa je čas, da se spustite v največjo dogodi-

vščino vašega življenja. Srečno pot želim!

mb turizem 
TURIZEM NA POHORJUTURIZEM NA POHORJU

Klub mariborskih študentov je v Ljubljani dobro znan
po svojem lokalu. KMŠ pomeni Klub mariborskih študentov. Po dolgih
letih čakanja pa je svoj KMŠ dočakal tudi Maribor. KMŠ, lokal, ki ga je
za mariborske študente ustanovil Klub mariborskih študentov s predsed-
nikom Alešem Brodschneiderjem (študentom medijskih komunikacij)
na čelu, je doživel svojo otvoritev v petek 16. decembra 2005. Tudi sama
bi se je imela čast udeležiti, a je bil decembrski prehlad močnejši. Tako
sem o klubu povprašala kar Aleša.
KMŠ se nahaja v kleti gostilne Zlati lev pri mariborski tržnici in ga je
težko zgrešiti predvsem zaradi ne prav majhnega napisa, na katerem
jasno piše, v katerem mestu si. Po izgledu bi ga zlahka uvrstili med
kletne lokale á la Jazz in KGB, vendar pa to sploh ni tako pomembno.
Ob baru so stoli, na katere se lahko usedeš, kar je za marsikoga pomem-
bno. Lokal je drugače poln opečnatih stebrov in mizic, ne manjkata pa
tudi plesišče in oder, kjer se bo zvrstilo še veliko skupin in DJ-ev. Ko
boste obiskali KMŠ, zagotovo ne boste spregledali, da je  študentom pri-
jazen lokal, narejen od študentov za študente z veliko ljubezni in
vloženega truda. Nahaja se v centru, nudi zabavo do jutranjih ur ob dobri
glasbi in pijači ter ima tisti domačni pridih pristne mariborske avto-
htonosti. Pomembno je, kako se boste počutili, ko si boste privoščili
kakšno čago v KMŠ-ju. Rdeče talne lučke opominjajo: "Čuj, ti, v
Mariboru si!" Več na www.klub-kms.si.

Piše: Tea Kozar

Zakaj je Maribor Zakaj je Maribor 
turistično mestoturistično mesto? ? 

Menda se od sonca živeti ne da. Ali pač? Študentski trebuščki in trebuhi
so bili vedno precej komplicirana zadeva. Tako za državo kot tudi za
samega ubogega študentceljna. Zato, ali pa še zaradi kakšnega boljšega
razloga, sem se odločil, da vam razodenem, kako preprosto in hitro
poskrbeti za vašega nestrpneža, ne da bi morali ob tem pregloboko seči
v vašo luknjasto denarnico.
Prva možnost so seveda študentski boni. Kdo jih pa še ni kupil in le
redki primeri se niso dobro nasitili. Toda, kaj takrat, ko bonov zmanjka?
Ali pa jih ni možno kupiti? Kaj si takrat skuha lačen študent? Tudi sam
sem prišel pred to dilemo po uspešni zabavi v študentskih domovih. Kot
se je pričelo svitati, tako so se redno začeli oglašati lačni želodci.
Pogumen kot sem, mi seveda tudi samozavesti ni primanjkovalo in sem
odločno vstal in ponudil čarovniško predstavo na štedilniku. Morda pa
bi takrat pomagalo, da bi prej pokukal v hladilnik in se prepričal, če
imam kaj za čarat … Stal sem pred hladilnikom in se spraševal, skozi
katera vrata zbežati, da ne bi pojedli mene zaradi propadle predstave.
Toda ko pogledamo bližje in vklopimo tisto stvarco v naših glavah, se
začudimo, kako preprosto je skuhati nekaj dobrega, recimo zrezke v nar-
avni omaki in testenine. Potrebujemo:
svinjsko meso (zrezke), sol, poper in vegeto, česen, olje, moko in seve-
da testenine.
Kaj sedaj? Zrezke razporedimo po krožniku in na vrhnjo plast posujemo
ščepec soli in popra ter nasekljan česen. Za nekaj minut pustimo stati in
medtem pripravimo vodo za testenine. Nato segrejemo olje. Zrezke
položimo v vroče olje in jih sprva popečemo s spodnje strani in jih po
minuti in pol začnemo obračati. Ko sta obe strani popečeni, zalijemo z
malo vode in pustimo dušiti. Seveda ne pozabimo obračati. Poskusimo
sok in ga po želji začinimo. V vrelo vodo stresemo testenine. V posebni
posodici pripravimo malo moke in vode ter dobro premešamo, da ni gru-
dic. Zrezki so hitro pripravljeni (kakšnih 10 minut), takrat počasi dolije-
mo mešanico in dobro mešamo. Ko se malo zgosti, je že dovolj, pusti-
mo le še kakšno minuto vreti ob stalnem mešanju. Takrat bodo tudi teste-
nine končane. Za poobedek priporočam vanilijev puding. Navodila za
pripravo si preberite na vrečki. Namig: dodajte 1dcl mleka več in pud-
ing bo mehkejši. Želim vam prijetno čaranje in dober tek. 

Vir: www.maribor.si,
www.maribor-tourism.si

Klub mariborskih študentovKlub mariborskih študentov

Kaj kuhajo študenti?Kaj kuhajo študenti? Piše: Primož GeldPiše: Primož Geld

Piše: Primož Geld Piše: Tea Kozar

V Mariboru in okolici je veliko zanimivosti, ki se
velikokrat odražajo v razstavah. Nekatere od njih so stalne, druge pa se
odvijajo glede na priložnost. In tako smo jih za vas poiskali le nekaj in če
vas katera pritegne, jo kar brez obotavljajna obiščite.
* Zlata lisica Že na začetku dvajetih let 20. stoletja so Mariborčani odha-
jali smučat na Pohorje. Med drugo svetovno vojno so tukaj prirejali smuča-
rska tekmovanja, tako v turnem kot v alpskem smučanju, pri Betnavi pa so
v tridesetih letih zgradili smučarsko skakalinico. Vse to in še več si lahko
ogledate na razstavi v Muzejskem razstavišču Rotovž na Glavnem trgu 15.
* Mariborski Mestni park Razstava, ki je locirana v Muzejskem razstavišču
Rotovž je na ogled od ponedeljka do sobote. Skozi zgodovino lahko spoz-
nate nastanek in razvoj Mestnega parka.
* Steklena sled - dediščina pohorskega stekla Od torka do sobote si lahko
v muzejskem razstavišču Pokrajinskega muzeja ogledate razstavo, na
kateri je prikazan pomemben del kulturne dediščine Pohorja in krajev v
njegovi bližini. Na razstavi je predvajan tudi kratek film o pihanju stekla.
Vendar pohitite, razstava traja le do 1. aprila.
* Ko so ljudje gradili domovino V muzeju narodne osvoboditve je na ogled
razstava,  Maribor in severovzhodna Slovenija med letoma 1945 in 1955.
Dopolnjuje jo tudi 15 - minutna multivizija.
* Betnava Historia Lavantina  Od torka do sobote je v Dvorcu Betnava na
ogled Zgodovina Lavantinske škofije - predhodnice mariborske skozi živl-
jenje in delo Antona Martina Slomška. Na ogled so tudi izvirni dokumen-
ti, mašna oblačila in posode, škofovske kape in palice ter slike.
* Center naravne in kulturne dediščine Bolfenk na Pohorju ponuja možnos-
ti ogleda stalnih razstav, kot so: Pohorje nekoč, ki predstavlja razvoj
planinskih domov, koč in velikih kmetij na Pohorju. Bolfenk nekoč in
danes, prikazuje prenovo od ruševine do današnje podobe. Kamnine in
minerali Pohorja in Kobanskega, Zlata lisica - zgodovina smučarskega
športa na Pohorju in Zdravilna zelišča na Pohorju .
Priložnostne razstave: Razstava Tople snežinke, ki prikazuje unikatne
čipke in sveče. Razstava mineralov, ki sta jo pripravila Zmago Žorž in Vili
Podgoršek, prikazuje približno 138 različnih mineralov, ki so skozi stolet-
ja nastajali na Pohorju. Natura 2000 in rastlinstvo Pohorja prikazuje pisan
cvet cvetočih planj, skrivnostnih barij, senčnih gozdov in neprehodnih
skalovij. Razstave so na ogled od srede do nedelje med 10.30 in 15.30.

Zimsko idilo v predalpski vasici apartmajskega naselja Bolfenk ob zgornji
postaji Pohorske vzpenjače je to zimo z ležišči in prijetnim ambientom
popestril novi Hotel Bolfenk s tremi zvezdicami. V njem je dvajset sodobno
(nadstandardno) opremljenih sob. Vsaka ima balkon, kabelsko tv, telefon,
kopalnico. V hotelu je shramba za smuči, restavracija, sončna terasa, hotel-
sko preddverje s kaminom in barom, klubska soba, manjša predavalnica.
Gostje lahko koristijo masažne kadi in savne v sosednji apartmajski hiši, v
poletnem času bodo že lahko uživali v hotelskem bazenu.
Gostom Hotela Bolfenk kot tudi ostalim obiskovalcem smučarskega središča
Pohorje je na voljo pester animacijski program, ki se ga sicer udeležujejo
večje skupine. Nočni sprehodi z baklami, sprehodi na telemark smučeh pod-
nevi ali ponoči skozi pohorske gozdove, spust na orjaški gugalnici, jahanje
po zasneženih pobočjih, šola smučanja in deskanja na snegu, nočno sankan-
je in vožnja z motornimi sanmi.
Ko si obiskovalci želijo zabave, divjega nočnega življenja, se običajno s tak-
sijem odpeljejo v mestno središče, kjer se v zadnjem času dobro zabavajo
predvsem v diskoteki in klubu Samsara, Kavarnici Kaj na Lentu, Niagari,
klubih kot so Trust, Takos, Štuk in drugih 
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