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GLASILO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR
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mag. Emil Juvan
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Foto arhiv VSGT

Tisk
GBT Marksl d.o.o.
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http://www.vsgt-mb.si/index.php?op-
tion=com_content&task=view&id=87
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ŽELITE OBJAVITI SVOJ PRISPEVEK V ŠOLSKEM ČASOPISU?
SEVEDA!
Bi želeli sporočiti svojim kolegom, kaj se je zanimivega
zgodilo, kaj ste novega videli, okusili, spoznali, kaj vas je pre-
senetilo ali razveselilo? Med predavanji, prakso, na ekskur-
ziji, v prostem času? Želite obvestiti druge, kdaj in kaj se bo
zanimivega dogajalo v prihodnje? Napišite, fotografirajte.
Veseli bomo vsakega zapisa in fotografije. 
Prispevke pošljite po elektronski pošti (v Wordu) na naslov:
knjiznica@vsgt-mb.si. Uredništvo si pridržuje pravico do kraj-
šanja prispevkov (zaželena dolžina je do 2500 znakov). Fo-
tografije naj bodo posebej priložene in v digitalni obliki (.tif,
.jpg ipd.)
Sedaj pa brž k računalniku in nam pišite! Fotografirajte!

Naslovnica: Študenti VSGT
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»Informacije so»Informacije so
ključ naše dobe,ključ naše dobe,
saj omogočajo izmenjavo izkušenj in znanj, ki so se v vseh ti-
sočih letih med ljudmi nabrale. Sedaj skoraj ni več vprašanje,
ali obstaja rešitev, pač pa gre bolj za to, kako rešitev najti, priti
do nje in je ne odkrivati na novo. Saj je tudi čas dragocen in se
vedno bolj meri z drugačnimi merilci, kot se je to počelo nekoč.
Celo in vedno bolj tudi v turizmu oziroma v dejavnostih, ki jih
človek namenja v tako imenovanem prostem času ali času, ki
ga posveča sebi in za svoj razvoj.

Tudi zato obstajajo informativni centri, informativni dnevi, infor-
mativne table, kjer se posameznik seznani in odloča na osnovi
vtisov in obljub. Iskanje na različnih mestih in z različnimi sred-
stvi omogoča bolj celostno informiranost, pa tudi pridobivanje
konkretnih dokazil o tem, v koliki meri so ponujeni vtisi in
obljube resnični. Konkretni rezultati in resna predanost svojemu
cilju le na daljši rok lahko zagotavljata uresničenje ciljev.

Nekaj informacij o delu na šoli in predvsem tudi izven nje
ponuja v razmislek še ena številka našega časopisa in vabi
bodoče študente, da se informirajo čim bolj natančno in
temeljito, vsem našim študentom pa naj bo to čas uspešnega
prehajanja skozi izpitna vprašanja, saj vsaka vrata odpirajo
pred seboj spet nove svetove ...  

Gordana Banjanin
urednica

uvodnik
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Kaj se je dogajalo?

aktualno

OKTOBER
Potrditev novega Akta o ustanovitvi Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. 
Šola je sodelovala pri izvedbi pogostitve ob 40-letnici Obrtno-podjetniške zbornice

Slovenije.
Na šoli je v okviru projekta WELLPRO potekal prvi kreativno-delovni sestanek 

multiplikatorjev.
Šola je sodelovala pri izvedbi pogostitve ob 40-letnici Oljarne Kocbek v Cerkljah na

Gorenjskem.
Šola se je kot članica združenja Euhofa Internationaludeležila 18.  kongresa v Avstriji.
Naši študenti in predavatelji so sodelovali pri izvedbi GTZ v Mariboru; predavatelji kot člani

strokovnih komisij, pri izvedbi razstav in kot tehnična pomoč ter študenti pri izvedbi 
tekmovanj in kot tekmovalci. Prejeli so 1 zlato, 3 srebrne in 1 bronasto medaljo. 

Šola je sodelovala pri predstavitvi in okrogli mizi na Drugi nacionalni borzi dela v
gostinstvu in turizmu v Mariboru .

Šola je sodelovala pri predstavitvi in promociji gostinskih in turističnih poklicev na 
Mednarodnem zaposlitvenem sejmu v Mariboru. 

Izvedba degustacij lokalnih mariborskih prehranskih izdelkov, pripravljenih z novimi
kuharskimi tehnikami za Tovarno mesnih izdelkov Košaki.

Izvedba petih strokovnih delavnic za kmečke gospodinje in gostince.

NOVEMBER
Na šoli smo gostili gospoda Alexandra von Arxa iz Les Roches in Gliona (Švica) in mu predstavili

naše mednarodne dejavnosti. 
Pogostitev udeležencev seminarja Turistične zveze Slovenije na šoli.
Alumni klub šole - bivša diplomanta in direktorica šole mag. Helena Cvikl so predstavili šolo na
Strokovnem srečanju gostincev v Avditoriju Portorož.
Predstavniki šole so se udeležilidelovnega sestanka v okviru projekta CNN v Bruslju (Belgija).
Študenti in mentorjiso se udeležili letne mednarodne konference evropskega združenja

hotelskih šol  AEHT v Dubrovniku ter osvojili zlato, srebrno in bronasto medaljo.
Naš študent se je z mentorico udeležil tekmovanja za najboljšega mladega kuharja Evrope

(MACE) v Diekirchu (Luksemburg).
Udeležba šole na konferenci mednarodnega združenja evropskih hotelirskih šol Eurhodip 2009
v Bologni (Italija).

Delovna skupina ECVET TC NET,
Heviz, januar 2010
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Pregled pomembnejših dogodkov (oktober 2009 - januar 2010) 

DECEMBER
Šola je predstavila LdV mobilnosti v šolah v Celju in izvedla predstavitev poklicev prihodnosti na

OŠ v Jarenini.
Udeležba šole na 12. slovenskma turističnem forumu v Radencih.
Gostili smo mag. Mirjano Miše Šrajlehner, strokovnjakinjo s področja mednarodnih komunikacij

in poslovanja, ki je imela predavanje o Kitajski in marketingu v turizmu v okviru predmeta
Trženje v turizmu, kjer je  predstavila posebnosti in potencial kitajskega turističnega trga. 

Sprejet je bil sklep o odobritvi sredstev za sofinanciranje projekta MIC – Akademija kulinarike in
turizma.

Izvedli smo konferenco Promocija gostinskih in turističnih poklicev v javnosti ter uspešnega
sodelovanja šole in turističnega gospodarstva v obliki tiskovne konference in pogostitve 
novinarjev ter udeležencev iz turističnega gospodarstva. Hkrati je na šoli potekal tudi
Erasmusov dan.

Študenti 2. letnika so izvedli projektno nalogo Popoln božič za varovance Mladinskega doma
Maribor.
Na šoli je potekalo snemanje priprave praznični jedi z lastnimi recepturami za božično oddajo
na RTS.

JANUAR
Na šoli je potekal sestanek z multiplikatorji, ki se usposabljali v okviru projekta WELLPRO, gost

je bil mag. Primož Hvala, CPI.
Predstavniki šole so se udeležili rednega sestanka delovne skupine v projektu ECVET TC NET:

v Hevizu (Madžarska).
V okviru vsakoletnega dneva mentorjev smo i gostili 31 mentorjev iz turističnih podjetij,

jim pripravili predavanje o novostih na VSGT in pri PRI ter delavnico Okusimo Slovenijo. 
Študenti in predavatelji so se udeležili ekskurzije v Bad Gleichenberg  na Recruiting day. 

Skupina 26 študentov si je ogledala njihovo šolo  ter se udeležila mednarodne borze dela.
V programu dogodka so bile tudi multivizijske predstavitve posameznih šol in podjetij. 

V okviru vsakoletnih informativnih dnevov smo izvedli predstavitev študijskega šrograma za 
dijake Srednješolskega centra v Slovenski Bistrici.

Šola se je udeležilamednarodnega srečanja 2010 International Counselors Forum v Genevi in
Crans Montani (Švica).

aktualno
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mednarodno

Kot ste gotovo že opazili, je
šola izjemno aktivna tudi v
mednarodnem prostoru, kjer s
svojimi izkušnjami soobliku-
jemo vseevropski izobraževalni
prostor in pogoje za vstop mladih kadrov na pot uspešne
poslovne kariere. Na kratko smo vam projekt ECVET TC NET predstavili že v lanski sep-
tembrski številki Gost.Arta, to pot pa se posvečamo predvsem vsebini in ciljem projekta,
ki se zaključi oktobra 2011. 

Projekt je leta 2008 prijavila avstrijska šola za gostinstvo in turizem (Steirischer Hotelfachschulverein
Tourismusschulen) iz Bad Gleichenberga, s katero naša šola sodeluje pri kar nekaj projektih. Projekt
uživa finančno podpro Evropske komisije v okviru programa Leonardo da Vinci.  Poleg prijavitelja v
projektu sodeluje še 15 partnerskih inštitucij, med katerimi je 7 šol, 5 inštitutov in 3 hotelska pod-
jetja. Mednarodno razsežnost in s tem bogato izkustveno podlago za oblikovanje modela
primerljivega izobraževanja potrjuje tudi mešana nacionalnost partnerjev, ki prihajajo iz Turčije,
Nemčije, Anglije, Španije, Švice in Finske, Slovenijo zastopa naša šola. 

ECVET TC-NET je projekt, s katerim bomo partnerji oblikovali sistema kreditnega vrednotenja učnih
dosežkov na področju gostinstva in turizma v srednjih šolah. Gre za model, po katerem bodo šole,
podjetja in druge zainteresirane organizacije lahko oblikovale programe usposabljanja ali priznavale
izkušnje in s tem znanja na področju turizma in gostinstva. Z naraščanjem mednarodne delovne mi-
gracije, ki je še posebej intenzivna ravno na področju turizma in gostinstva, se pojavlja potreba po
poenotenju prenosa in kreditnega ovrednotenja delovnih izkušenj na področju gostinske in turistične
dejavnosti, kar omogoča posameznemu podjetju realno oceno znanja in kompetenc za posameznega
kandidata za delo, ki je svoje izobraževanje opravil v tuji državi. Na drugi strani pa posameznim izo-
braževalnim inštitucijam pomaga pri oblikovanju programov usposabljanja in učenja za potrebe turis-
tične in gostinske stroke, ki bodo vključevali evropsko primerljiva znanja in učne cilje ter tako na trg
delovne sile v EU pošiljali kadre s primerljivim znanjem .

Gostinska in turistična dejavnost predstavlja enega najpomembnejših gospodarskih področij Evrope,
saj vključuje več kot 7 milijonov zaposlenih. Zaradi svoje specifičnosti so človeški viri v veliki meri
odvisni od delovne mobilnosti kadrov in fleksibilnosti sistemov zaposlovanja znotraj Evrope. Nedavna
študija o konkurenčnosti evropskega turizma, ki jo je opravila družba Ecorys, nakazuje, da so človeški
viri eden temeljnih elementov oblikovanja modela konkurenčnosti evropskega turizma. Pričakujemo
torej lahko, da bo nivo in primerljivost znanja eden ključnih faktorjev na poklicni poti, še posebej v
mednarodnem prostoru. Zato temelji za oblikovanje modela in mreže ECVET ležijo v potrebi po ob-
likovanju skupnega modela za priznavanje in transparentnost ter primerljivost poklicnih kompetenc na
področju gostinstva in turizma znotraj Evrope.  

ECVET TC NET: 
Skupaj do evropsko primerljivih znanj
mag. Emil Juvan, predavatelj 
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mednarodno

Naša šola je v drugi polovici leta 2009 izvajala analizo vseevropske študije poklicnih kompetenc za 9 ra-
zličnih poklicev na področju turizma in gostinstva, ki smo jih glede na zahtevnost znanj in sposobnost
osvojitve razdelili v dva nivoja. Nivo A predstavlja osnovna znanja za posamezne opisane poklice in se
izvaja na ravni srednje šole, medtem ko se nivo B izvaja na ravni višjih in visokih šol. Posamezen nivo
temelji na obsegu znanj, vrednih 60 kreditnih točk, ki jih posameznik pridobi z v enoletnem obdobju red-
nega izobraževanja oziroma z okoli 1800 urami dela na predmetnih vsebinah. S tovrstnim pristopom se
dosledno upoštevajo tudi smernice evropske komisije na področju izobraževanja. 

Tabela: izbrani poklici

Na podlagi analize ugotovljenih podobnosti in razlik v kompetencah in ob upoštevanju mnenj
stroke ter gospodarstva bomo oblikovali model ECVET, ki bo vseboval učne enote, kompetence
in učne rezultate, ovrednotene z enotnim točkovnim sistemom. Dosedanje aktivnosti so nas
pripeljale do faze oblikovanja glavnih področij ali enot znanj in kompetenc, ki naj bi jih
posameznik spoznal in osvojil v procesu izobraževanja in praktičnega usposabljanja (slika spo-
daj). Področja predstavljajo delovne enote in skupine kompetenc, v katerih lahko spoznamo
tako imenovane generične in poklicno (tudi predmetno) specifična področja kompetenc. 

Model ECVET bo predstavljen v priročniku za implementacijo, s čimer si bodo vse zainteresira-
ne organizacije lažje in učinkoviteje razlagale znanja, nivoje znanj in pridobljenih dokazil, ki
izhajajo iz različnih izobraževalnih sistemov znotraj Evrope. Tako bo olajšana pot mednarodne
poklicne in delovne mobilnosti, ki je na področju turizma še posebej perspektivna. Model
obenem posamezniku poenostavlja pridobivanje uradnih dokazil o izobrazbi v tuji državi, ne
glede na obliko izobraževanja (npr. z delom ali s tradicionalnim sistemom izobraževanja) ali
državo, v kateri je to izobraževanje potekalo.  Zadnje delovno srečanje je potekalo v znanem
madžarskem zdraviliškem letovišču Heviz (slika na str. 4), kjer smo partnerji oblikovali izhodišča
za model vrednotenja dela po enotnem kreditnem sistemu. Prihodnje delovno srečanje bo
potekalo v Mariboru, kjer se bomo ponovno sestali konec junija 2010. Kot veste, je v tem času
Maribor še posebej zanimiv in dinamičen, zato tovrstna srečanja pripomorejo tudi k promociji
turističnih destinacij in turizma, kar je še ena dodana vrednost takšnih projektov. 
Več o projektu na http://www.tourismusschule.com/leonardo/cms/in v šolski mednarodni pisarni.

na področju gostinstva in turizma

POKLIC NIVO A NIVO B
1 KUHAR B1/B2
2 POMOČNIK KUHARJA A1/A2
3 NATAKAR B1/B2
4 POMOČNIK NATAKARJA A1/A2
5 TOČAJ A1/A2 B1/B2
6 RECEPCIONIST B1/B2
7 SOBARICA A1/A2
8 TURISTIČNI PRODAJNIK/TRŽNIK B1/B2
9 SKRBNIK GOSTOV B1/B2
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VSGT Maribor je v letošnjem študijskem letu ustanovila Medpodjetniški izobraže-
valni center - Akademijo kulinarike in turizma, ki predstavlja novo, v Evropi sicer že precej
uveljavljeno obliko izobraževanja. Predstavlja fleksibilnejši in še bolj v prakso usmerjen
izobraževalni center, kjer se znanja pridobivajo na način vseživljenjskega učenja in napre-
dovanja, učinkovito, kreativno, inovativno in uporabno. Možnost do učinkovitega usposa-
bljanja in dodatnega izobraževanja pridobijo tudi že zaposleni strokovnjaki, ki potrebujejo
nova znanja ali jih želijo osvežiti in se v formalne oblike izobraževanja težje vključujejo.
Tradicionalne metode poučevanja (npr. predavanja) bomo obogatili s sodobnimi didaktič-
nimi metodami in pristopi, kjer na pomenu in učinkovitosti pridobivajo demonstracije, de-
gustacije, preizkusi. Prav na področju gostinstva, kulinarike in turizma pomembno vlogo
pridobiva tudi prenos znanj z uspešnih podjetij in posameznikov na nove kadre. Področje
gostinstva in turizma ocenjujemo kot okolje, v katerem ravno kreativnost in inovativnost,
ob upoštevanju osnovnih zakonitosti, predstavlja korak k poslovni uspešnosti in dvigu
konkurenčnosti podjetij in s tem celotne turistične panoge. To je tudi eden izmed naj-
pomembnejših nacionalnih razvojnih ciljev na področju turizma. 
Skupaj s partnersko mrežo slovenskih gostinsko-turističnih podjetij in drugih podpornih in-
stitucij (Gostinstvo Jezeršek d.o.o., Terme Maribor d.d., Terme Olimia d.o.o., Mestna
občina Maribor, Turistično gostinska zbornica Slovenije, Direktorat za turizem MG, Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Obrtno-podjetniška zbor-
nica Slovenije) razvijamo programe usposabljanja in izobraževanja, ki jih gostinsko-
turistično gospodarstvo potrebuje. S procesom razvoja in delovanja bomo mrežo razširili
še z drugimi domačimi in tujimi organizacijami ter podjetji, katerih znanje, izkušnje in vi-
zijo ocenjujemo kot potencial za uspešnejši in kakovostnejši prenos znanja iz prakse v izo-
braževalni proces in nazaj. Programi usposabljanj in izobraževanj ne predstavljajo
kompleksnega, multidisciplinarnega in več let trajajočega učenja, ampak učinkovita,
kratka in visoko specializirana izobraževalna srečanja, ki se zaključijo s pridobitvijo
strokovnih certifikatov, nacionalnih poklicnih kvalifikacij ali drugih specializiranih potrdil, ki
s prepoznavnostjo MIC Akademije kulinarike in turizma v domačem in mednarodnem
prostoru omogočajo uspešnejšo poklicno kariero v stroki. 
V Mariboru bo do leta 2012 nastal nov sodobno opremljen multidisciplinarni center z
demonstracijskimi kuhinjami, učno restavracijo, učnim velneškim centrom, učnim centrom
za prosti čas in rekreacijo ter učnim centrom za dogodke in prireditve, v katerih se bodo
znanja željni na sodoben in učinkovit način spoznavali z vsebinami in tehnikami izvajanja
storitev v gostinstvu in turizmu. Poudariti je potrebno, da to ne pomeni opustitev tradi-
cionalnih metod učenja, kjer je knjiga predstavljala nepogrešljiv vir znanja, ampak
uravnoteženje razmerja med učenjem, usposabljanjem in praktičnim preizkušanjem teorij.
Osnovni koncept infrastrukturne podobe in opremljenosti MIC-a predstavlja središče za
usvajanje veščin in znanj z najširšega področja kulinarike, gostinstva, turizma in drugih
sorodnih panog. Nastajajoči center bo omogočal izvajanje pedagoškega procesa v
neposrednem stiku s turističnim in/ali gostinskim trgom. Študentom in drugim v izobraže-
vanju ali na usposabljanju bomo omogočali neposredno preverjanje teoretičnih in
strokovnih znanj v praksi. Omogočali bomo ustvarjalno razvojno okolje, kjer se bodo roje-
vale nove turistične storitve, nove kulinarične mojstrovine, novi pristopi k izvajanju gostin-
skih in turističnih storitev. 
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MIC VSGT - Akademija za gostinstvo in turizem

mag. Emil Juvan, predavatelj  
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22. letna konferenca evropskega združenja
gostinskih in turističnih šol  AEHT

Mednarodno Združenje evropskih hotelskih in turističnih šol AEHT že od leta 1988 stremi
k promociji, izmenjavi mnenj in izkušenj ter druženju strokovnjakov in študentov
gostinske, hotelirske in turistične stroke, danes deluje že v 44 državah s 430 šolami člani-
cami. Vsako leto organizirajo seminarje in posvete za predavatelje, mednarodno izmen-
javo študentov in predavateljev ter delovno prakso zanje, enkrat letno pa tudi konferenco,
ki je vedno v drugi državi. Letos se je konference udeležilo skoraj 800 delegatov.  
V okviru konference potekajo tekmovanja na osmih tematskih strokovnih področjih, in
sicer: kulinarična umetnost, strežba, priprava sladic, barmanstvo, flambiranje, hotelska re-
cepcija, turistični menedžment in promocija turistične destinacije. Pomembno je poudariti,
da tekmovanja potekajo v mednarodnih timih študentov, ki tako v praksi dokazujejo
sposobnost komunikacije v tujem jeziku in spretnosti timskega dela. Za vsako področje
tekmovanja se namreč z žrebom določijo timi dveh oziroma štirih tekmovalcev iz različnih
držav. Za vse udeležence organizator omogoči v času prireditve tudi organizirano spozna-
vanje destinacije in znamenitosti ožje regije. 
Konferenco, ki poteka vsako leto v drugem evropskem mestu, so letos prvič gostili Hrvati
in Dubrovnik je bil prijetna destinacija, kjer so za udeležence pripravili številne okrogle
mize, srečanja hotelirjev in gostincev, tekmovanja, ekskurzije in delavnice, poskrbeli pa so
tudi za raznolik večerni družabni program. Vsak študent je predstavljal svojo državo in
predvsem navezoval pomembne stike s študenti iz drugih držav. Naši študentje so se
ponovno odlično odrezali in dokazali, da glede na svoja znanja in sposobnosti sodijo v
sam evropski vrh. 
Iz naše šole so se tekmovanja udeležili štirje študenti (Tine Inkret, Barbara Izlakar, Gregor
Šagi in Aljaž Toplak) in so domov prinesli kar tri medalje: Tine Inkret zlato v kategoriji re-
cepcija; Barbara Izlakar srebro v kategoriji promocija turistične destinacije; Aljaž Toplak
bron v kategoriji flambiranje. Gregorju Šagiju je na področju kulinarične umetnosti pri-
padlo nehvaležno četrto mesto. 
Študente sta spremljali predavateljica in ena izmed mentoric mag. Tanja Lešnik Štuhec in
direktorica šole mag. Helena Cvikl, ki je tudi članica odbora, ki skrbi za določanje in izva-
janje pravil tekmovanj. Mag. Tanja Lešnik Štuhec pa je bila članica komisije pri ocenje-
vanju tekmovalcev na področju turističnega menedžmenta. Mentorja študentom sta bila
tudi Mojca Polak, ki je bila mentorica za kategorije s področja kulinarike, in Gorazd Halič,
ki je bil mentor za kategorije s področja strežbe.
Z uspehi na letošnji konferenci smo na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor
zelo zadovoljni, saj so se vsi štirje študenti odlično izkazali v konkurenci svojih evropskih
vrstnikov in domov prinesli cel komplet odličij. Še posebej smo ponosni na njihovo us-
posobljenost in na strokovnost naših mentorjev, saj takšnega uspeha ni dosegla nobena
druga šola. Kakovost Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor pa se nenehno
neguje in so takšni uspehi še ena lepa potrditev zanjo, saj smo od leta 2003 samo v
okviru tekmovanj združenja AEHT prejeli že tri zlate medalje, štiri priznanja in posebno
nagrado komisije.
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mednarodno

ERASMUS AKTIVNOSTI

Mednarodne aktivnosti se nadaljujejo tudi v tekočem študijskem letu.  V okviru programa Erasmus smo
v decembru organizirali 2. ERASMUSOV DAN, kjer smo študentom udeleženim na mobilnosti v pretek-
lem študijskem letu podelili posebna priznanja in jih predstavili v okviru novinarske konference nov-
inarjem. V sklopu kulinarične popestritve dogodka pa je ekipa študentov pod vodstvom strokovnih
predavateljev Mojce Polak in Gorazda Haliča predstavila kulinariko dežel, kamor so potovali naši štu-
dentje. Tako so jih navduševali okusi Italije, Grčije, Nemčija, Avstrije, Španije, Velike Britanije, Irske
in Madžarske. Dogodek je potekal 16. decembra 2009.   Na dogodku smo se študentje vpisali tudi v
šolski Erasmus ekipo in tako jih bo naša mednarodna pisarna tudi vnaprej obveščala o zanimivih ponud-
bah za delo iz tujine, ki prihajajo skoraj vsakodnevno v našo mednarodno pisarno. 

Nato pa smo se skupaj s študenti pripravljali kako oddati in oblikovati vlogo za Erasmus dotacijo, ki je
bila zahtevana v navodilih Erasmus razpisa. V februarju so študentje opravili še jezikovno preverjanje
in tako so v tem trenutku še v fazi pričakovanja odločitve šolske Erasmus komisije. 

V tujino smo letošnje študijsko leto napotili že 3 študente in sicer so se v teh mrzlih zimskih dneh po-
dali v še hladnejši Berlin. Letošnja oblika krajših mobilnosti v Berlinu se je izkazala zelo zanimiva zato
imamo termine zasedene in razdeljene vse tja do konca meseca marca.  Poleg Berlina pa je to študi-
jsko leto izjemno zanimanje za mobilnost v Španijo, med interesenti je kar 13 študentk in tudi štu-
dentov.  In ker je iz dneva v dan več kontaktov in s tem več možnosti se hkrati dogovarjamo za možnost
opravljanja praktičnega izobraževanja v tujini, v kateremkoli Kempinski hotelu po svetu. Ampak več o
tem v prihodnji številki.

mag. Nataša Artič, koordinatorica mednarodne pisarne

MEDNARODNI ZAPOSLITVENI SEJEM 
V četrtek 22. oktobra smo obiskali mednarodni zaposlitveni sejem v Univerzitetnem športnem centru
Leona Štuklja. Obiskovalci so si lahko ogledali predstavitve delodajalcev in evropskih informativnih mrež
ter se podali po t. i. »Gostinsko-turistični ulici« in se udeležili spremljevalnih aktivnosti (predstavitev
poklicev v gostinstvu in turizmu, delovni in življenjski pogoji v EU, E-svetovanje ZRSZ ).

Na sejmu je sodelovalo 18 slovenskih delodajalcev, 3 agencije za posredovanje zaposlitev, 15 partner-
skih organizacij ter svetovalci Euresa iz enajstih evropskih držav, ki so na stojnicah ponujali okoli 250 de-
lovnih mest. Tokratni sejem naj bi obiskalo okoli 4000 iskalcev zaposlitve z območja mariborske območne
službe Zavoda za zaposlovanje.

VSGT je tudi tokrat pripravila predstavitev šole in študijskega programa, ki so jo popestrili s kulinarično
ponudbo.   



11Gost.Art, februar 2010

obveščamoobveščamo

Praktično izobraževanje
V času božično-novoletnih praznikov ter v času izpitnega obdobja, je med 18. decembrom
2009 in 17. januarjem 2010 potekalo zimsko praktično izobraževanje za druge letnike, t.i.
PRI 3. Podjetja, kamor je na praktično izobraževanje odšlo največ študentov, se nahajajo
v Mariboru oz. njegovi neposredni okolici. Večina študentov je tako prakso opravljala v
Športnem centru Pohorje, Termah Maribor, Hotelu Betnava ter hotelu Veter v Rušah. Štu-
dentje pa so na prakso odhajali tudi v slovenska zdravilišča (Terma Laško, Terme 3000,
Terme Olimia, Terme Zreče, Terme Topolšica, Zdravilišče Radenci, Terme Vivat), se urili v
turističnih agencijah (Sonček, Euroval, Realana, Pohorje Tours) in od blizu spoznavali
hotel Smogavc, Hotel pod Roglo, Gostišče pri Izidorju, restavracijo Ancoro, Grand hotel
Union, gostilno Pec, bar Kavarent, center Draš, gostilno Šiker, Hišo kulinarike Jezeršek,
hotel Leonardo in družbi Hit Alpinea in Hit Šentilj. 
Mentorji so študente na PRI 3 ocenjevali s področja poznavanja poslovanja prenočitvenih
in prehrambenih obratov oz. iz poslovanja hotelov in turističnih agencij. Po ocenah sodeč
lahko rečemo, da so bili mentorji s študenti naše šole zelo zadovoljni in so jih nemalokrat
pohvalili za marljivost, prizadevnost, dojemljivost, komunikativnost in dober nastop. 
Dokumentacija za PRI 3 je že zbrana; trenutno se vrši pregled pisnih izdelkov, ki so ga
morali pripraviti študenti – dispozicijo diplomske naloge. Namen dispozicije pri PRI 3 ni,
da gre za že dejansko izdelano dispozicijo, ampak za pospešitev usvajanja pisanja dispozi-
cij. Pomembno je, da se študent nauči, kakšen je namen dispozicije, katere vsebinske sk-
lope mora le-ta vsebovati in  kakšna je njena oblika. Študenti so imeli glede slednje
nemalo vprašanj, kar je zelo koristno, saj bodo tako lažje oblikovali dispozicijo lastne
diplomske naloge, s katere bodo kasneje tudi diplomirali.  V kratkem bodo študenti ob-
veščeni o ustreznosti njihove dispozicije, saj jih že konec februarja čaka individualni ustni
zagovor pisnega izdelka. O točnem datumu bodo pravočasno obveščeni. Poudariti pa je
potrebno, da je ustni zagovor obvezen in brez njega ni mogoče dobiti končne ocene PRI3. 
To pa ni bilo vse, kar se je dogajalo na področju prakse. 25. januarja 2010 je ob 12.00 uri
na šoli potekala prva delavnica o praktičnem izobraževanju za prve letnike. Redne in
izredne študente prvih letnikov smo seznanili s praktičnim izobraževanjem, tako da smo
jim podali koristne informacije o tem, kdo lahko opravlja praktično izobraževanje, kje,
kako (opis celotnega postopka) in zakaj. Ker smo navrgli kopico pomembnih datumov, jih
na tem mestu ponavljamo, da študenti ne bi zamudili katerega od rokov:
- do 19.4. 2010 -  izpolnjen obrazec Prva stran pogodbe poslati na praksa@vsgt-mb.si
- 5.5.2010 - 2. delavnica PRI
- 1.6.-31.8.2010 – obdobje opravljanja PRI
- do 30.8.2010 – seminarsko nalogo poslati na praksa@vsgt-mb.si
- izpitni roki: 9.7., 3.9., 10.9. in 14.9. 2010
Na koncu pa še zanimiva novica – v prejšnjem tednu nas je na šoli obiskala predstavnica
hotela Kempinski iz Portoroža. Ker v hotelirstvu primanjkuje dobrega kadra, so zelo zain-
teresirani za sodelovanje z našo šolo. Trenutno smo v teku sklepanja pogodb in že v
letošnjem študijskem letu bodo lahko naši študentje opravljali praktično izobraževanje v
hotelu Kempinski v Porotoržu.V kolikor ste zainteresirani, sporočite na praksa@vsgt-mb.si.
Če bo dovolj interesentov, bomo v začetku meseca marca na šoli organizirali interno pre-
verjanje znanja in sposobnosti, ki ga bodo izvedli predstavniki iz hotela Kempinski.
Vabljeni!
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razmišljamo

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor je bila na konferenci AEHT  v Dubrovniku
novembra 2009 izjemno uspešna. V sklopu konference se odvijajo številna tekmovanja in od
štirih udeleženih študentov smo kar trije prejeli najvišja odličja. Verjetno ni šole v Evropi, ki bi
bila tako uspešna! Petinsedemdesetodstotni uspeh je zavidanja vreden. Najbolje se je odrezal
Tine Inkret, ki je tekmoval v kategoriji recepcijskega poslovanja in dosegel prvo mesto; pri pro-
mociji turistične destinacije sem podpisana dosegla drugo mesto; Aljaž Toplak pa se je okitil s
tretjim mestom v flambiranju. Ne smemo pozabiti na Gregorja Šagija, ki mu je tretje mesto za
las ušlo v kategoriji kuharstva. 
Toliko za enkrat o informacijah in nizanju suhoparnih podatkov. Naslov pričujočega prispevka
nakazuje, da se bomo ustavili pri nečem drugem. In kje je povezava? Letošnja tema tekmovanja
na področju promocije turistične destinacije je bila kulturni turizem. Kulturni turizem Dubrovnika.
Naš tim, sestavljen z žrebom iz treh tekmovalk (Michela Visani, Italija; Kitija Furmane, Latvija in
Barbara Izlakar, Slovenija), se je osredotočil prav na mlade. Ni se nam zdelo smiselno prepriče-
vati kulturnih strokovnjakov o kulturni vrednosti mesta, kot je Dubrovnik. Njegova vrednost je, če
si dovolimo izposoditi besedo sosedov, »očigledna«. Vidna. Na dlani. Dubrovnik je vreden. Pre-
prosto in banalno rečeno. Med drugim - kulturno. Kajti kultura je vseobsegajoča. A do tja še
pridemo.
No, dekleta smo izhajala iz sledečega: Dubrovnik je vreden; turistov je veliko; ti so takšni in dru-
gačni … Ampak, kaj pa mladi? Tisti, ki v mesto pridejo le zaradi zabave? Kako njim približati kul-
turo? Hm, … kaj kultura sploh je?! In hm, … tudi mladi si niso kot jajce jajcu. Ene tako
imenovana kultura zanima, druge malce manj, tretjih sploh nič. Kaj jim lahko ponudimo?!
Tako smo, med drugim, napravile preprosto segmentacijo tržišča nekega teoretičnega skupka
mladih ljudi, ki bi jih, roko na srce, tudi bilo potrebno definirati. Ampak vsi vsaj približno vemo,
za katero populacijo gre, ne glede na občutje srca in mladosti v njem. Pridale smo tri predloge za
vsako izmed teh interesno različnih skupin mladih ljudi, ki bi jim približali kulturo mesta in oko-
lice. In očitno tako prepričale žirijo, da smo si prislužile srebrno medaljo. 
Na tem mestu se sprašujemo, če se česa podobnega ne bi bilo pametno vprašati tudi pri nas, v
Sloveniji. Če že ne na nacionalnem, pa na regionalnem, okrožnem ali okrajnem nivoju. Mladi se
zdijo turistično zapostavljeni, v veliki večini niso med najbolj zaželenimi tipi turistov. Pa je to
prav? Nikakor ne! To so bodoči potencialni potrošniki, ki si podobo neke destinacije še kako vtis-
nejo v spomin. Pozitivno tudi, a toliko bolj negativno.
Mladi vsekakor imajo svoje posebnosti. Nimajo denarja, a imajo čas. Bolj so odprti, radi imajo
spremembe, lažje sprejemajo drugačnost. Zanima jih dejansko življenje na nekem območju. S
tem so precej primerni za dejansko izvedbo sonaravnega turizma. Mladi so v veliki večini zmožni
sprejeti drugačnost, zmožni so se prilagajati, čeprav morda delujejo (le mladostniško) uporni. 
Dejstvo, da nimajo denarja, pa si vseeno želijo kakovostnih storitev, da morajo biti do njih uprav-
ičeni, da želijo sooblikovati turistične proizvode, je daleč od slabega. To je dobro. To je priložnost
za vse turistične delavce.
Veliko mladih bi se odločilo za marsikateri turistični paket, za obisk kulturnih prireditev ali us-
tanov, če bi jim bile zadeve predstavljene na drugačen način. Situacija ni katastrofalna, ni pa na-
jboljša. Številne organizacije se trudijo, mnoge ustanove nudijo popuste in posebne programe, a
velikokrat se vse konča pri poceni in nekakovostni ponudbi za mlade, z bornim ležiščem, z veliko
prostega časa in s popivanjem v stilu divjih maturantskih in absolventskih izletov. 
Škoda, ker bi marsikateri mlad človek rad kaj novega videl in doživel. Če bi mu to bilo le pravilno
predstavljeno. In ja, seveda, lahko je pametovati in nič storiti. A tokrat gre zgolj za razmišljanje.
Če smo že pri kulturi: kaj je kultura? To je način življenja. Ni samo tako imenovana visoka kultura 

KAKO PA MLADE PRIVABITI V SLOVENIJO IN
JIH NAVDUŠITI ZA KULTURNI TURIZEM?!
Barbara Izlakar, diplomantka
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Kultura. Vsakega, ne samo mladega človeka zanima vsaj neki del neke kulture. In Slovenija lahko
velikoponudi – ima čudovite naravne danosti, številne kulturne danosti, odlično kulinariko, zanimive
prireditve in že kar nekaj mladinskih prenočišč.  Nekatera izmed njih so zelo uspešna. Poglejte npr.
Pliskovico; prenočišče je potrebno rezervirati že mesece vnaprej.
Vse, kar želimo reči, je, da je Slovenija kulturno bogata; da ima dobre možnosti za razvoj turizma in
da je turizem perspektiva te države; da se turistični delavci vedno bolj trudijo, a da so mladi kot
ciljna skupina turistov morda kanček zapostavljeni. Če se slovenski študentje v tujini srečujejo z
vprašanji promocije turistične destinacije in privabljanjem mladih v to destinacijo ter njihovo
(so)udeležbo v programih kulturnega turizma v tej destinaciji in so pri tem celo zelo uspešni, bi bilo
prav, da se podobna razmišljanja prenesejo tudi na Slovenijo.
Kaj bi lahko storili, da bi pritegnili mlade? Na kakšen način bi to storiti? Kaj je tisto, kar jih sploh zan-
ima? Kakšne storitve jim lahko ponudimo, da bomo pri tem vsi, vsaj za izkušnjo, bogatejši? 
Mladi so tisti, na katerih svet stoji. Ne podcenjujmo jih. Mlad potrošnik današnjega časa je še kako
kritičen. Ve, kaj lahko zahteva in ne bo se zadovoljil z majhnim. Cenil bo, če bo lahko sam pripo-
mogel k rezultatu. Cenil bo, če ga bomo upoštevali. Cenil bo, če mu ne bomo solili pameti, ga bomo
pa podučili in seznanili s čim novim. Večno nam bo hvaležen. In ko odraste – se morda vrne. Morda
za vedno ostane tu. Vsaj v mislih, imenovanih spomini. Tisti snovi, ki bogati življenje, ko vse druge
stvari odpovedo. Ko bi se le čim večkrat spomnili na Nas …

Šest izrednih študentov drugega letnika se nas je odločilo, da bomo pri predmetu Organizacija gostin-
skih dogodkov, pripravili projektno nalogo z naslovom: Starodavna »Pakela« in njena življenjska zgodba.
Predstavitev projektne naloge se je zgodila tistega zasneženega popoldneva 14.decembra 2009 v pros-
torih naše šole. 
Ko smo se s sodelavci začeli pogovarjati o naši nalogi, je bila osnovna zamisel, da bi bila buča in jedi
iz nje rdeča nit, ki bi povezovala vso ponudbo jedi. Poleg tega smo želelii, da bodo predstavljene jedi
še po nečem zanimive. Pravi izziv je bila kulinarična dediščina našega lokalnega območja, kjer so mesne
jedi zelo močno  prisotne. Odločili smo se za štajersko-prekmurske prigrizke in 6-hodni vegetarijanski
meni. Zastopanost brezmesnih jedi je v našem lokalnem okolju zelo velika in ker so ljudje včasih siti
mesa, radi posegajo po njih. Jedilnika pa ni bilo tako enostavno sestaviti. Predlogov je bilo več kot do-
volj in so se kar »prerivali«, da bi našli prostor med izbranimi jedmi. 
Torej, naj se zgodba začne:
Lahko si samo predstavljamo začudenega Krištofa Kolumba, ki je 3. decembra 1492 stal ob nasadu buč
na Kubi. Racionalen kot je bil, je v svoj dnevnik zapisal, da je spoznal impozantno rastlino. Naložil jo
je na eno svojih ladij, ki so jo popeljale “novemu življenju naproti« in to je pomenilo začetek bivanja
buče na Stari celini.
Amerika, njena domovina, bučo pozna tako rekoč od vedno, saj so najstarejši odtisi stari 14.000 let v
Peruju in 10.000 v južni Mehiki. Posebno cenjene so bile buče pri Aztekih in Majih, ki so jih poleg fižola
in koruze uživali vsakodnevno. Slavili so jih kot svete rastline, ki so jim zagotavljale preživetje, v sim-
bolnem smislu pa predstavljale ljubeče sestre, ki v miru in slogi rastejo skupaj na njivi. Pomenile so tudi
simbol plodnosti in so jih polagali novorojenim deklicam na trebuščke, da bi rodnost matere prenesla
nanje.

ZGODBA O BUČI

izredni študij

Lili Šiftar, izredna študentka 2. letnika
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Komaj verjetno je, da buča botanično spada med jagode. To pa zato, ker se plod razvije iz enega
pestiča, vsebuje veliko semen in jo obdaja sočno osemenje. Od ostalih jagod se razlikuje po tem, da
ima edina trdo zunanjo lupino. Buče uvrščamo v red Cucurbitales, ki vsebuje eno samo družino Cu-
curbitaecae oz. bučevke. Ta obsega okrog 118 rodov in 825 vrst. Na zemeljski obli obstaja nekaj rastlin,
ki so poseljene po vseh kontinentih, kjer živijo ljudje. Med njimi je tudi buča. Bog je moral biti posebno
dobre volje, ko  jo je ustvarjal, saj buča s svojo pojavnostjo deluje sama po sebi antidepresivno inljudi
spravi v dobro voljo.
Pridelava oljnih buč je v Sloveniji znana predvsem v Pomurju in na Štajerskem, kjer najdemo svetovno
znano štajersko oljno bučo – Cucurbita pepo styriaca, ki je ena izmed prepoznavnih buč v sosednji
Avstriji. Pri nas je od leta 2004 s pravilnikom določen način predelave in priprave ter območja pridelave
za bučno olje z geografsko označbo štajersko prekmursko bučno olje.
Za predstavitev projektne naloge smo pripravili tale jedilnik:

1. Ajdova zlevanka na bučnem olju z bučnimi semeni
2. »Pakela« - pečena buča
3. Čista bučna juha z ribano kašo
4. Nabodalca iz pšeničnega mesa ocvrta v pivskem testu, solata endivija s prelivom iz smetane
5. »Bujta repa«, pečene polovičke krompirja
6. Zavitek z bučami in makom, koruzni mafini z makom in suhim sadjem, sufle iz rdeče pese in čoko-
lade

Kraljica našega dogodka je bila pečena buča oz. Pakela, kot jo z lepim starodavnim izrazom imenujejo
v okolici Moravskih Toplic. Ker je sezona svežih buč v tem času mimo, smo imeli veliko srečo, da smo
jo sploh našli. Dobili smo jo v Porabju na Madžarskem, kjer živijo Porabski Slovenci, ki so najmanjša in
najstarejša slovenska manjšina. Pečena buča je še vedno prisotna na naših jedilnikih. Včasih so jo pekli
v krušni peči, po peki kruha so jo posadili v toplo peč, nanjo pozabili, vendar jih je zjutraj presenetila
s svojim naravno sladkim pečenim mesom. Ljudje so že od nekdaj slutili, da gre za zelo zdravo hranilo,
saj sodobne raziskave trdijo, da je  prav blagodejna za vse organe predelovalnega in prebavnega trakta.
Naj predstavim sodelavce našega dogodka:
- Gabrijela in Primož, ki sta bila gonilni sili pri pripravah predstavitve projektne naloge, 
- Davorin, ki s svojo tiho prisotnostjo daje občutek, da se bo na koncu, kljub napetosti, vse dobro
izteklo,
- Andreja, ki je med drugim poskrbela za pismeni del projektne naloge,
- Nina, ki je s svojo zbranostjo in natančnostjo poskrbela, da je bilo vse tako, kot je treba,
- Lili, ki sem povezovala dogodek.
Seveda brez cenjene pomoči naših dveh mentorjev ne bi šlo:
- predavatelja Gorazda Haliča, ki nam je s svojim filigramskim poznavanjem vin, obilico izkušenj in nad-
vse odličnim poznavanjem strežbe vedno na razpolago,
- predavateljice Mojce Polak, ki je s svojo komaj ukročeno ustvarjalnostjo in veseljem do kuhanja prava
pomoč vsakemu študentu.
Zahvaljujemo se naši ravnateljici mag. Heleni Cvikl, profesorju Saši Mikiču, profesorici Brigiti Pavlii in
vsem ostalim povabljenim, ki so s svojo prisotnostjo prispevali, da je naš dogodek upravičil ime : or-
ganizacija gostinskega dogodka.
Ko smo skupaj s sodelavci ustvarjali našo prireditev, smo imeli tihi namen. Želeli smo, da bi bilo
poslušanje in pokušanje naše zgodbe zdravilno za počutje in blagodejno za dušo. Upamo, da je bil
namen dosežen.
Zgodbo naj zaključim s spoznanjem, ki se mi je zgodilo med pripravo dogodka in je zame zelo pomem-
bno. Spoznala sem namreč, zakaj tako zelo rada kuham. To pa zato, ker spadam med tiste izbrance, ki
imamo skupaj s pridelovalci to čast, da darove iz bogate zakladnice, ki nam jih tako velikodušno od
vedno in za vedno daje Narava, z velikim veseljem in ljubeznijo posredujemo ljudem.

izredni študij
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TERENSKE VAJE in UDELEŽBA NA KVIZU
Danijel Žabič, študent 2. letnika

V sklopu letošnjega Gostinsko-turističnega zbora Slovenije, ki se je odvijal 21. oktobra 2009,
smo imeli študentje drugega letnika terenske vaje v skupinah. Aktivnost, ki smo jo izbrali, je
bila udeležba na kvizu, ki jo je vodil priznani slovenski glasbenik Boštjan Čukur oziroma 6 Pack
Čukur. Ker se je kviz imenoval »Lepo je biti mojster«, je kviz temeljil na istem sistemu kot zelo
znana zabavna slovenska oddaja. Zato so nam bila pravila igre znana, tudi pomoč v obliki klica
v sili, pomoči ljudstva in polovičke. Vsak udeleženec je moral odgovoriti na tri vprašanja, ki so
se razlikovala po težavnosti. Kot nagrado je vsak tekmovalec dobil majico z napisom »Lepo je
biti mojster« in knjigo »Postal bom mojster«, ki jo je podarila Obrtno–podjetniška zbornica
Slovenije. Kviz se nam je zdel zelo zanimiv in pomemben, saj so se vsi udeleženci lahko naučili
kaj novega o mojstrskih izpitih v Sloveniji. V nadaljevanju je nekaj vprašanj, ki so bila na kvizu.
Sodelovalo je  petnajst tekmovalcev.

VPRAŠANJA

1. Kaj je šefla? 2. Kaj je vino? 3. Kaj pomenijo za mojstra podjetnika rdeče številke?

1. Kdo je kelnar? 2. Vrlina mojstra je »Počasi se daleč …« ? 3. Kdo je sommelier?

1. Kdo je vegeterjanec? 2. Katero vrsto izobrazbe si pridobimo z mojstrskim izpitom?
3. Katere sestavine ni v pohorski omleti?

1. Med rdeče sorte vina ne sodi katero? 2. Kaj je buteljka? 3. Kaj je fond?

1. S čim se stepa? 2. Kaj je salamoreznica? 3. Kaj je solni cvet?

1. Kaj zamesimo? 2. Med bele sorte vina ne sodi katero? 3. Kaj je poširanje?

1. Kje skuhamo testenine? 2. Najstarejša vinska trta se nahaja kje ? 3. Kaj je »paco jet«?

1. Star pregovor se glasi »Vaja dela…?« 2. Krompir se ponekod imenuje kako? 3. Kratica DPS
v pogovornem jeziku pomeni?

Kot zaključno misel bi rad dodal, da je kviz
popestril program Gostinsko-turističnega
zbora, saj je spodbudil izobraževanje dijakov
in študentov na zabaven in zanimiv način. 

Tekmovalec Jani in voditelj 6 Pack Čukur
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Nekaj naših vtisov s 
56. GTZ-ja

TANJA LEČEK
Letošnji  Gostinsko-turistični zbor mi je bil
zelo všeč. Zanimivo je bilo, da smo lahko
opazovali poslovanje prav tako v panogah
turizma kot gostinstva. V skupini nas je
bilo  pet, kar nam je delo nekako olajšalo.
Med izdelavo naloge smo si lahko ogledali
vse stojnice, kjer so bili vsi zelo prijazni in
so nam z veseljem pomagali. Gostinsko-
turistični zbor obiščem rada vedno znova,
saj vidim vedno kaj novega, kar mi
ponuja ideje za prihodnost. Udeležila sem
se kviza, ki nam je dan dodatno popestril.

LUCIJA KOŠIR
Obisk Gostinsko-turističnega zbora je bila
odlična priložnost, kjer smo se seznanili z
novimi trendi v gostinstvu in turizmu.
Tako smo se tudi mi pozanimali o novite-
tah hrane in pijače. Ogledali smo si zani-
mive razstave, kjer smo si nabrali nove
ideje za izvirne pogrinjke, dekoracijo in
postrežbo, ob tem pa spoznali veliko ljudi,
ki že dlje časa uspešno tržijo v gostinstvu
in turizmu. Na GTZ-ju so se predstavila
tudi številna gostinska in turistična pod-
jetja, kjer sem se lahko s posameznimi
podjetji dogovorila tudi o možnosti
opravljanja delovne prakse.

BOGDANA ŠIJANEC
Na GTZ-ju sem bila prvič in mi je bilo
zelo  zanimivo. Pogrešala sem več novitet
predvsem v ponudbi hrane. Drugače pa
mislim, da sem bila kar uspešna, saj sem
se že dogovorila za prakso in dobila
ponudbo za drugo leto, ko ne bom več
imela statusa, naj pošljem prošnjo, ker je
služba 90 % zagotovljena. Vem, da ta
GTZ ni bil moj zadnji.

ANJA RAJBAR
O letošnjem 56. Gostinsko-turističnem
zboru, ki je bil v Mariboru lahko povem
same lepe besede. Bilo je veliko odličnih
gostinskih ter turističnih delavcev, ki so v
svoji stroki pravi profesionalci in so del
tega, kar delajo vsak dan, pokazali tudi
nam, ki se še učimo. Posebej navdušena
sem bila nad pogrinjki, ki so bili res nekaj
posebnega. Prav tako je zelo lepo, da
lahko veliko novih stvari tudi degustiraš.
Obenem spoznaš tudi veliko novih ljudi.
Udeležila sem se zanimivega kviza, ki ga
je vodil 6Pack Čukur in okrogle mize z
voditeljem Petrom Polesom. Na GTZ-ju
sem opravila tudi kratek razgovor z gospo
Katarino Kranjec, ki je zaposlena v Zdravi-
lišču Radenci. Tako imam prakso pri njih
že zagotovljeno. 
GTZ z veseljem obiščem vsako leto, saj
vedno vidim kaj novega in zanimivega.

SEBASTJAN SMOLKO
Menim, da je letošnji GTZ postregel z
vsem pričakovanim. Tako je bilo spet ve-
liko razstavljalcev, ki so ponujali široko
paleto izdelkov, tako ali drugače
povezanih z gostinstvom. Dokaj pestro je
bilo tudi dogajanje v dvoranah Hotela
Habakuk, kjer so potekale predstavitve
raznih podjetij.
Vtis, ki ga je name naredil letošnji GTZ, je
podoben tistim predhodnim, le da mi je
letošnja lokacija pod Pohorjem bila še to-
liko bolj všeč. 
Vsekakor pa sem prepričan, da se je za
vsakogar našlo nekaj, če že ne drugega,
pa vsaj degustacija vina največjih ponud-
nikov žlahtne kapljice pri nas.


