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ŽIVLJENJE NA VSGT 



FERFUD GRIŽLJAJI  

POTEPUJS 
 
Sestavine za 4 osebe 
 
MESO ZA SENDVIČ 
- 360 g svinjskih pleč  
- 40 g kisle smetane  
- 30 g gorčice  
- 1 ščep soli 
- 1 ščep popra  
 
ČEBULNA MARMELADA 
- 100 g bio rdeče čebule  
- 0,8 dl rdečega vina merlot 
- 2 g celih klinčkov  
- 2 g celega cimeta  
- 8 g sladkorja  
 
GORGONZOLA 
- 120 g gorgonzole  
 
SOLATA 
- 50 g domače solate Gentile 
 
KRUH 
- 4 Baby kruhke  
 
Navodila za pripravo 
MESO ZA SENDVIČ 
Svinjsko pleče solimo in popramo ter ga v 
pečici 2 uri pečemo na 180 stopinj Celzija. 
Ohlajeno meso natrgamo ter mariniramo s 
kislo smetano in gorčico. 
 
ČEBULNA MARMELADA 
Rdečo čebulo narežemo na lističe in jo na 
nizkem ognju popražimo. Med praženjem 
čebulo sladkamo ter dodamo cele klinčke in 
cimet. Na koncu dodamo rdeče vino in dušimo 
10 minut. Marmelado ohladimo. Pred servira-
njem odstranimo klinčke in cimet. 
 
Solato operemo in natrebimo. 
Gorgonzolo nadrobimo. 
Kruhke prerežemo na polovico. 
 
KAKO JED POSTREŽEMO? 
Prerezane kruhke nadevamo s čebulno mar-
melado, svinjskimi pleči, gorgonzolo in solato. 
Sendvič pokrijemo in ga v opekaču zapečemo. 
 
ČAS PRIPRAVE: 2,5 URE 

NEDELJSKA KLASIKA 
 
Sestavine za 4 osebe 
 
SOLATA Z GOVEDINO 
- 400 g zorjene govedine  
- 60 g mlade čebule 
- 100 g paradižnika 
- 100 g rdečega fižola iz pločevinke  
- 0,4 dl bučnega olja 
- 0,4 dl balzamičnega kisa  
- 3 bio jajca (rumenjaki) 
- 60 g majoneze  
- 1 ščep soli 
- 1 ščep popra  
- 2 l goveje juhe oz. jušne osnove  
 
Navodila za pripravo 
SOLATA Z GOVEDINO 
Govedino skuhamo v juhi, jo ohladimo in nare-
žemo na trakce. Mlado čebulo narežemo na 
kolobarje, paradižnik pa na velike kocke. Fižol 
splaknemo pod vodo. Narezano govedino, 
paradižnik in fižol zmešamo z bučnim oljem, 
balzamičnim kisom, solimo in popramo. Mlado 
čebulo prihranimo za posip. Jajca skuhamo, jih 
olupimo in izdolbemo rumenjake. Rumenjake z 
majonezo zmešamo v fino zmes.  
 
KAKO JED POSTREŽEMO?       
Na krožnik položimo solato z govejim mesom, 
po vrhu dodamo mlado čebulo in jajčno kremo. 
 
ČAS PRIPRAVE: 2,5 URE 
 

JABOLČNI LOPOF 
 
Sestavine za 4 osebe 
 
PANAKOTA 
- 320 ml sladke smetane  
- 1,2 dl trajnega mleka  
- 30 g sladkorja  
- 24 g želatine  
- 2 g mletega cimeta  
 
DROBLJENEC 
- 20 g ovsenih kosmičev  
- 12 g sladkorja  
- 10 g ostre pšenične moke  (tip 400) 
- 20 g slovenskega čajnega masla  
- jabolčna čežana 
- 40 g sladkorja  
- 100 g rdečih jabolk 
 
Navodila za pripravo 
PANAKOTA 
Smetano, mleko, cimet in sladkor damo v 
kozico ter zavremo. Smetani nato med stal-
nim mešanjem dodamo želatino v prahu. 
Kremo vlijemo v kozarčke do približno 1 cen-
timeter pod robom in pustimo v hladilniku 2 
uri, da se želatina strdi. 
 
DROBLJENEC 
Zmešamo vse sestavine za drobljenec. Pekač 
obložimo s papirjem za peko, nanj na tanko 
razporedimo testo in ga pečemo v pečici 22‒
25 minut na 180 stopinj Celzija. 
 
JABOLČNA ČEŽANA 
Jabolka z lupino narežemo na pol centimetra 
velike kocke. Sladkor vmešamo v  1 dl vode in 
ga segrejemo, da se popolnoma stopi. Ko 
voda začne izhlapevati, dodamo jabolka in 
jih v sladkorni raztopini pražimo približno 5 
minut, ravno toliko, da jih toplotno obdela-
mo. 
 
ČAS PRIPRAVE: 3 URE  

Slastne grižljaje sta pripravili študentki Tjaša Horvat in 

Pia Senčar v sklopu projekta FerFud Duel.  

Dober tek! 
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UVODNIK 

 

Spoštovane študentke in študenti, 
 
dobrodošli v hramu gostoljubja na Višji strokovni šoli 
za gostinstvo in turizem Maribor. Študijsko leto, ki se 
začenja, predstavlja predvsem za vse vas, ki ste se 
nam na novo pridružili, novo stopnico na vaši poti do 
izpolnitve sanj.  
 
Gostinstvo, turizem in velnes so dejavnosti, ki se pre-
pletajo, dopolnjujejo, skupno vsem pa je, da je njihova 
glavna skrb skrb za dobrobit gosta oz. uporabnika na-
ših storitev. Zadovoljen gost je gost, ki se bo k nam z 
veseljem še kdaj vrnil. VSGT Maribor vam ponuja naj-
boljše možnosti in znanje, kako postati ponudnik kako-
vostnih storitev. Odlika gostoljubnega delavca je po 
svojih močeh doprinesti k skupnemu dobru, zadovolj-
stvu gosta in kreiranju boljšega sveta. K temu spada 
tudi spoštovanje vrednot, ki se danes vse prepogosto 
pozabljajo, kot so spoštovanje do soljudi in do tuje 
lastnine. Šola vam ponuja ogromne možnosti in odlič-
ne pogoje, ki vam bodo pomagali pri osebni in strokov-
ni rasti in samozavesti. Skladno s tem imate možnost 
delati s sodobno opremo, tehnologijo, s katero se bo-
ste srečali na svoji karierni poti, zato je pomembno, da 
z njo skrbno ravnamo in tako zagotovimo, da bodo 
enake možnosti imele tudi generacije, ki se bodo na 
pot gostoljubja podale v prihajajočih letih.  
 
Šola vam ponuja ogromno možnosti, vi pa ste tisti, ki 
odločate, ali boste ponujeno sprejeli ter vložili trud in 
čas.  
 
Dobrodošli vsi, ki boste na novo vstopili v naš hram 
gostoljubja, in dobrodošli vsi, ki že soustvarjate našo 
zgodbo. 
 
mag. Helena Cvikl 
direktorica VSGT Maribor 
 

 
Ste polni kreativnih idej in zamisli? Radi ustvarjate, oblikujete, 
pišete? Vabljeni, da s svojimi prispevki in recepti sooblikujete 
naše in vaše glasilo. Imate predlog za izboljšanje vsebinske in 

grafične podobe glasila? Sporočite to na  
knjiznica@vsgt-mb.si ali osebno v prostorih knjižnice. 

 
Knjižnica, 3. nadstropje 
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PRETEKLI DOGODKI 
 

FEBRUAR 2017 
INFORMATIVNI DAN (14. 2. 2017) 
Na VSGT Maribor smo v petek, 12. februarja, odprli vrata za 
vse dijake, bodoče študente, ki jih zanima študij gostinstva, 
turizma ali velneške dejavnosti. V okviru informativnega 
dneva smo množici zbranih dijakov predstavili osnovne in-
formacije o šoli in študijskih programih, vsi pa so prejeli tudi 
izvod šolskega glasila gostART. Obiskovalce smo popeljali po 
zanimivih delavnicah, kjer so dobili še podrobnejši vpogled 
v aktivnosti in potek študija, za katerega se odločajo. 

MAREC 2017 
PREDSTAVITEV PORTALA HOSCO (9. 3. 2017) 
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor je 
gostila posebnega gosta iz podjetja HOSCO iz Barcelone. Ker 
nas od Španije loči kar precej kilometrov, se je Miguel Beli-
sario Kepski našim študentom pridružil kar preko skype-a. S 
študenti je govoril o trenutno zelo aktualni temi t. i. genera-
ciji milenijcev, spremembah na trgu dela v zadnjih letih in o 
spletni platformi HOSCO, ki lahko tudi našim študentom in 
alumnijem pomaga pri iskanju zaposlitve. 

ITB BERLIN (17. 3. 2017) 
V sklopu študija se študenti odpravijo na strokovne ekskur-
zije, kjer v praksi spoznavajo, kar so se učili na predavanjih, 
obenem pa se srečujejo s stroko iz oči v oči. ''Mednarodna 
turistična borza ITB Berlin je največji svetovni sejem turistič-
nih poslov in informacij, ki je privabil okrog 10.000 razstav-
ljalcev iz več kot 180 držav. Na sejmu smo si ogledali stojni-
ce svetovnih turističnih ponudnikov. Ogledali smo si tudi 
muzej DDR, Brandenburška vrata, židovski spomenik, CP 
Charlie, Eastside galery, živalski vrt – Zoo in KDW. Sledila  

je vožnja proti Dresdnu, kjer smo si ogledali znamenitosti ter 
imeli kosilo v tradicionalni pivnici. V četrtek, 20.4.2017 ob 9. 
uri je potekal dogodek Berlin po Berlinu v prostorih velike 
predavalnice Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem 
Maribor, kjer so študenti turistične smeri imeli predstavitve 
nalog iz strokovne ekskurzije. Povabljeni so bili vsi študenti 
programa Velnes in vsi predavatelji ter vsi študenti 2. letnika 
študijskega programa Gostinstvo in turizem. Bila je zelo pri-
jetna izkušnja,'' je zaključil študent Primož Hodnik.  
 

APRIL 2017 
SREBRO IN BRON NA TEKMOVANJU V ITALIJI (6. 4. 2017) 
Italijansko mesto Castel San Pietro Terme je med 3. in 6. 
aprilom na enem mestu združevalo najboljše kuharje in bar-
mane iz različnih evropskih držav, ki so se v sklopu tekmova-
nja Bartolomeo Scappi potegovali za najvišje stopničke. Štu-
denta VSGT Marsel Hercog in Blaž Škrablin sta prepričala 
sodnike ter osvojila srebrno in bronasto medaljo. Čestita-
mo!  

NOVI USPEHI NA TEKMOVANJU BISER MORA (7. 4. 2017) 
Na mednarodnem kulinaričnem tekmovanju Biser mora na 
otoku Braču je 6. aprila potekalo ekipno tekmovanje višjih in 
visokih hotelirskih šol v pripravi mediteranskega jedilnika. 
Študenti Sebastjan Plevčak, Domen Haložan in David Zorko 
so premagali vso mednarodno konkurenco in postali pokalni 
prvaki in osvojili zlato medaljo. Zelo uspešno je tekmovala 
tudi Tjaša Horvat, ki je osvojila srebrno medaljo v kategoriji 
ribje jedi. Čestitamo! 

MAJ 2017 
ZMAGOSLAVJE NA PORTUGALSKEM (7. 5. 2017) 
Mednarodno združenje vodilnih hotelirskih in turističnih šol 
EURHODIP je v mestu Faro na Portugalskem organiziralo 
kulinarično tekmovanje, ki je potekalo od 3. do 6. maja  
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so ga študenti in direktorica mag. Helena Cvikl presenetili s 
torto iz Restavracije Sedem. Diplomantom čestitamo in jim 
želimo uspešno karierno pot! 

PROJEKT DEBATA O KUHINJI (8. 6. 2017) 
Pokrajinski muzej Maribor je v četrtek, 8. junija 2017, ura-
dno otvoril obsežen projekt Debata o kuhinji. Študenti VSGT 
Maribor so z mentorico Mojco Polak in Tadejem Ljubecem 
poskrbeli za kulinarično popestritev svečane otvoritve na 
grajskih arkadah.  

JAZZ MA MLADE (6. 6. 2017) 
VSGT Maribor se je v partnerstvu z MKC Maribor v leto-
šnjem letu udeležila glasbenega festivala Jazz ma mlade. 3., 
9. in 16. junija so se študenti VSGT z zanimivo in kreativno 
ulično prehrano v okviru svojih diplomskih projektov pred-
stavili publiki na Židovskem trgu v Mariboru. 

RUSKI MINISTER NA VSGT MARIBOR (19. 6. 2017) 
V Sloveniji se te dni mudi ruski minister za zveze in množič-
ne komunikacije Nikolaj Nikiforov. Skupaj z delegacijo si je 
ogledal tudi našo šolo in se udeležil poslovnega kosila v Re-
stavraciji Sedem. 
Na fotografiji (od leve): dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine 
Maribor, nj. eksc. dr. Doku Zavgajev, veleposlanik Ruske Federacije v 
Republiki Sloveniji, Nikolay Nikiforov, minister za zveze in množične 
komunikacije Ruske Federacije, mag. Helena Cvikl, direktorica VSGT, 
Gorazd Žmavc, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu. 

2017. V mednarodni konkurenci 10 šol so se naši študenti 
odlično odrezali. Sebastjan Plevčak je osvojil 4 priznanja, in 
sicer za najboljšega chefa, najboljšo predjed, najboljšo sladi-
co in najboljše timsko delo. Pia Senčar je osvojila priznanje 
za najboljšo glavno jed. Matic Gjerkeš pa je s svojim timom 
osvojil priznanje za najboljši mediteranski jedilnik. Čestita-
mo vsem študentom in mentorjem! 

JUNIJ 2017 
SOČNA VILICA (3. 6. 2017) 
Ekipa VSGT Maribor se je 3. junija 2017 udeležila festivala 
ulične prehrane Sočna vilica, ki se je odvijal v Murski Soboti. 
S špargljevo rižoto in eklerji z jagodami so študenti prijetno 
razvajali in navduševali obiskovalce. 

AMBASADOR GOSTOLJUBJA (6. 6. 2017) 
VSGT Maribor je dobila novega Ambasadorja gostoljubja, 
obetavnega bodočega strokovnjaka v gostinstvu in turizmu. 
Letošnji nabor najboljših študentov je bil resnično izjemen, 
zaradi česar je bila napetost še toliko večja. Za naziv so se 
potegovali Pia Senčar, Domen Haložan, Sebastjan Plevčak, 
Tjaša Horvat, Aleksandra Štruc, Matic Gjerkeš in Nejc Črnko. 
Izmed njih je strokovna komisija izbrala zmagovalca – Am-
basador gostoljubja 2017 je tako postal Sebastjan Plevčak, 
študent s številnimi medaljami iz domačih in mednarodnih 
strokovnih tekmovanj in izjemno predanostjo stroki. Več o 
dogodku in intervju z ambasadorjem na str. 9. 
 

PODELITEV DIPLOM (7. 6. 2017) 
Na VSGT Maribor smo novim izzivom naproti pospremili 
novo generacijo diplomantov. V programu, ki sta ga mode-
rirala študenta VSGT Vito Zakrajšek Čahuk in Neža Katarina 
Mlakar, je diplomante in njihove spremljevalce najprej na-
govorila direktorica mag. Helena Cvikl, spodbudne besede 
je z diplomanti nato delil slavnostni govornik predsednik 
Turistične zveze Slovenije gospod Peter Misja, župan občine 
Podčetrtek, svoje razmišljanje ob uspešno zaključeni diplo-
mi pa je s kolegi diplomanti delil tudi diplomant Jurij Črn-
čec. Za zabavno popestritev programa so poskrbeli Piskr 
bend, Ambasador bend in šolska plesna skupina. Ker je čast-
ni govornik gospod Peter Misja praznoval svoj osebni praznik, 
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ŠTUDENTI VSGT AKTIVNI NA ART KAMPU (5. 7. 2017) 
Letošnji Festival Lent bo študentom VSGT še posebej ostal v 
spominu, saj so aktivno sodelovali na več lokacijah. V Mest-
nem parku znotraj Art kampa je bila zelo obiskana poletna 
pridobitev VSGT Maribor Sedem v parku, ki je gostom ponu-
jala osvežilne napitke in pijače. Študenti programov Gostin-
stvo in turizem ter Velnes so skupaj z mentorji skrbeli za 
odlično vzdušje obiskovalcev vse dni trajanja Festivala Lent. 
 

 

 

 

 

Generacija diplomantov se je družila           Študentke so s plesno točko navdu- 
na pogostitvi, ki so jo pripravili študenti      šile obiskovalce 
programa Gostinstvo in turizem  

Nasmejani študenti vodniki po VSGT               Diplomant in uspešen podjetnik 
                                                                                Martin Jezeršek je delil svoje  
                                                                                 s študenti VSGT 

    Luka Košir je v okviru Tedna nezavržene   
    Hrane izvedel gostujoče predavanje 

Mojstrska postrežba Domna  
Haložana 

 

NAPOVEDNIK 
 
WSET SEMINAR 
september/oktober 2017 
 

TEKMOVANJE GOSTINSKO-TURISTIČNI ZBOR 
oktober 2017 
 

DAN MENTORJEV 
oktober 2017 
 

CAFOVANJE 
oktober 2017 
 

TEKMOVANJE V OKVIRU MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA 
EURHODIP—MARIANNE MÜLLER AWARD 
oktober 2017 
 

TEKMOVANJE V OKVIRU MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA 
AEHT 
november 2017 
 

ERASMUS TEDEN NA VSGT MARIBOR 
februar 2018 

FOTO UTRINKI 
… ker s fotografijo spomini ostanejo živi. 

Tjaša in Pia med razvajanjem brbončic 

obiskovalcev 

Medalje, ki so jih osvojili študenti 
v preteklem študijskem letu 

Študenti programa Velnes na 
velneškem vikendu 

Cafovo ulico so obiskali koledniki in 
presenetili goste Restavracije Sedem 



7 

 

 

 

  
 
 

BARTOLOMEO SCAPPI  
 

Castel San Pietro Terme je idilično italijansko mestece v Bo-
logni z nekaj več kot 20.000 prebivalci. Od 3. do 6. aprila 
2017 je mesto gostilo mednarodno tekmovanje z nazivom 
Bartolomeo Scappi. Bartolomeo Scappi je bil najbolj inovati-
ven in kreativen chef iz obdobja renesanse, ki je revolucioni-
ral področje kulinarike. Slaven je postal leta 1570, ko je bila 
objavljena njegova kuharska knjiga Opera dell'arte del cuci-
nare, v kateri je zapisal približno 1000 receptov renesančne 
kuhinje in opisal različne tehnike kuhanja—med drugim je v 
njegovi knjigi objavljena prva znana fotografija vilice, par-
mezan pa je po njegovem mnenju najboljši sir na svetu. V 
njegovo čast se že vrsto let prireja tekmovanje za najboljše 
kuharje in barmane.  
 

V močni konkurenci najboljših kuharjev in barmanov iz raz-
ličnih evropskih držav sta barve VSGT zastopala Marsel Her-
cog v disciplini kuharstva, priprava tople jedi, in Blaž 
Škrablin v disciplini barmanstva in mešanja koktajlov. Mar-
sel je s svojim inovativnim krožnikom prepričal komisijo in 
osvojil bronasto medaljo, Blaž pa je s samozavestnim in do-
delanim nastopom, znanjem in pripravo lastnega koktajla 
navdušil in osvojil srebrno medaljo. Čestitke! 

Na fotografiji: (levo) Blaž Škrablin; (desno) Marsel Hercog 

 
 

TEKMOVANJE BISER MORA 
 

Otok Brač, največji otok srednjedalmatinske otoške skupine, 
je bil od 6. do 9. aprila 2017 prizorišče mednarodnega kuli-
naričnega tekmovanja srednjih in višjih turističnih in hotelir-
skih šol. Biser mora je tradicionalni kuharski festival, ki pote-
ka že 12 let. S številno in mednarodno udeležbo je ta pro-
jekt postal eden največjih na tem delu Mediterana. Letos se 
ga je udeležilo več kot 200 kuharjev iz 20 držav. Udeleženci 
tekmovanja se v različnih kategorijah pomerijo v pripravi 
mediteranskega jedilnika. 
 

Letos so se tekmovanja udeležili tudi študenti VSGT in doka-
zali, da se v kuhinji počutijo kot doma. Preizkusili so se v 
ekipnem tekmovanju in kategoriji priprave ribjih jedi. V 
ekipnem tekmovanju priprave mediteranskega jedilnika, ki 
je bil sestavljen iz predjedi, glavne jedi in sladice, so Sebas-
tjan Plevčak, Domen Haložan in David Zorko pokazali odlič-
no timsko delo, največ inovativnosti in kreativnosti ter se 
upravičeno zavihteli na prvo mesto in si prikuhali naziv po-
kalnih prvakov. Študentka Tjaša Horvat je v kategoriji  
 

 

 
 
 

 
priprave ribjih jedi osvojila odlično srebrno medaljo.  
Čestitke! 

Na fotografiji: (od leve) Domen Haložan, David Zorko, Sebastjan Plev-
čak, predavateljica in mentorica Mojca Polak in člani komisije 

 
 

TEKMOVANJE CULINARY ARTS 
 

V najlepšem pomladnem mesecu, od 3. do 6. maja, je med-
narodno združenje vodilnih hotelirskih in turističnih šol 
EURHODIP v mestu Faro na Portugalskem organiziralo med-
narodno kulinarično tekmovanje Culinary Arts. 
 

Tekmovanje se osredotoča na širjenje mediteranske kulina-
rične kulture in kuhinje, zato morajo tekmovalci izkazati in 
pokazati dobro znanje in poznavanje mediteranske kuhinje 
ter dokazati svojo kreativnost in inovativnost. Za prijavo na 
tekmovanje morajo študenti tekmovalci predstaviti projekt, 
ki vključuje amuse bouche, predjed, ribjo jed in sladico—vse 
jedi morajo izhajati iz mediteranske kuhinje. Jedi morajo 
tudi ustrezno predstaviti in pojasniti tehnike, ki so jih upora-
bili pri pripravi. Pomemben del pa je predstavljala tudi po-
strežba koktajla in vina.  
 

V mednarodni konkurenci 10 šol so se študenti VSGT pod 
mentorstvom predavateljice Mojce Polak odlično odrezali. 
Sebastjan Plevčak je osvojil kar 4 medalje, in sicer za najbolj-
šega chefa, najboljšo predjed, najboljšo sladico in najboljše 
timsko delo. Pia Senčar je osvojila medaljo za najboljšo glav-
no jed. Matic Gjerkeš pa je s svojim timom osvojil medaljo 
za najboljši mediteranski jedilnik.  
Čestitke! 

Na fotografiji: (od leve) Matic Gjerkeš, Pia Senčar, Sebastjan Plevčak, 
predavateljica in mentorica Mojca Polak 

VRHUNSKI NASTOPI ŠTUDENTOV NA STROKOVNIH TEKMOVANJIH 
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Imamo ga –  
že sedmega Ambasadorja gostoljubja Višje strokovne šole 
za gostinstvo in turizem Maribor. To je postal Sebastjan 
Plevčak. 
 

Kdo sploh je Ambasador gostoljubja? 
Po mnenju strokovne žirije VSGT Ma-
ribor je to študent, ki v času študija 
pokaže izjemno ustvarjalnost in pre-
danost stroki ter s svojim delom in 
uvrstitvami na strokovnih domačih in 
mednarodnih tekmovanjih prispeva k 
promociji gostoljubja v Sloveniji in 
Evropi.  
 

Osnovno vodilo pri pripravi vsakokratne prireditve Ambasa-
dor gostoljubja je aktivno vključevanje VSGT Maribor v lo-
kalno okolje; v skladu z osnovnim vodilom sodobne turistič-
ne industrije pa predvsem snovanje zgodbe, ki je vsako leto 
drugačna in izpostavlja novo tematiko. Zgodba Ambasador-
ja gostoljubja 2017 z naslovom IZ TE SNOVI SE TKEJO ZGOD-
BE je temeljila na preizpraševanju identitete mesta Maribor 
in ustvarjanju spomina na odrinjeno in poteptano industrij-
sko, predvsem tekstilno dediščino.  
 

K poslanstvu Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem 
Maribor kot mednarodno priznane izobraževalne institucije 
s področja turizma in gastronomije sodi, da sledimo global-
nim trendom, preučujemo primere dobre prakse širom sve-
ta in jih po svojih močeh prenašamo v matično okolje, v 
katerem delujemo. Študenti VSGT Maribor so tako skupaj z 
mentorji v okviru prireditve pripovedovali zgodbo o vzponu 
in zatonu nekdaj najpomembnejše gospodarske panoge v 
Mariboru, zgodbo o tekstilni industriji, ki so jo odlično prika-
zali tudi s pomočjo dokumentarnega filma, posnetega v last-
ni produkciji. Skozi projektne raziskovalne naloge so ugotav-
ljali, kdo so bili pomembni ljudje, ki so narekovali tempo 
industrijskega razvoja in oblikovali virtualno tekstilno pano-
ramo mesta. S prireditvijo smo tako spomnili na bogato 
zapuščino mariborske tekstilne industrije in opomnili, da 
skrivajo tudi tovrstne mariborske zgodbe potencial, ki bi ga 
veljalo obrniti mestnemu turizmu in posledično gospodar-
stvu v prid.  

Na fotografiji: študenti po snemanju filma 

 
 
 

 
 
 

 
Vrhunec te tradicionalne prireditve pa je podelitev prizna-
nja Ambasador gostoljubja. Za naziv ambasador gostoljubja 
se je letos potegovalo sedem nominirancev – Pia Senčar, 
Domen Haložan, Sebastjan Plevčak, Tjaša Horvat, Aleksan-
dra Štruc, Matic Gjerkeš in Nejc Črnko – in prav vsak izmed 
njih si je s svojim trudom in delom, osvojenimi medaljami in 
predanostjo stroki prislužil mesto med najboljšimi.  

Na fotografiji: (od leve) Pia Senčar, Tjaša Horvat, Aleksandra Štruc, 
direktorica mag. Helena Cvikl, Nejc Črnko, Matic Gjerkeš, Sebastjan 
Plevčak 
 

A zmagovalec je lahko le eden in to je po odločitvi strokov-
ne komisije postal Sebastjan Plevčak, študent z največjim 
številom osvojenih medalj in pravi kuharski mojster.  
 

Sebastjan Plevčak pa ni bil edini, ki je prejel priznanje. Žu-
pan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec je v svojem 
pozdravnem nagovoru na oder povabil direktorico VSGT 
mag. Heleno Cvikl in ji za njeno prizadevno delo v lokalnem 
okolju in kot prvi ženski skrbnici potomke najstarejše trte 
podaril Listino o vinu Stare trte in znamenito vino, polnjeno 
v umetniško oblikovani steklenički Oskarja Kogoja. Legen-
darni konzul za turizem in ustanovitelj mednarodnega sve-
tovalnega podjetja Horwath Consulting Zagreb, dr. prof. 
Miroslav Dragičevič je kot častni gost tudi nagovoril obisko-
valce ter čestital vsem nominirancem in direktorici Višje 
strokovne šole za gostinstvo in turizem, mag. Heleni Cvikl, ki 
je gonilo šole in študente spodbuja h kreativnosti in iznaj-
dljivosti.  

Na fotografiji: župan dr. Andrej Fištravec ob predaji priznanja direkto-
rici VSGT mag. Heleni Cvikl 

AMBASADOR GOSTOLJUBJA 2017 JE ... 
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Za pogostitev je poskrbela kulinarična ekipa, ki je glede na 
temo in zgodbo prireditve navdušila z okusi, priljubljenimi v 
zlatih mariborskih osemdesetih letih, kot so krompirjev zos, 
ocvrt piščanec, žele bonboni in »mussolini špricer«. Novou-
stanovljen Ambasador bend je z glasbenimi priredbami zna-
nih pesmi pričaral posebno nostalgično vzdušje, da so obi-
skovalce kar zasrbele pete.   

Na fotografiji: Ambasador bend 
 

Kdo pa pravzaprav je naš Ambasador gostoljubja 2017? 
Sebastjan se je udeležil skoraj vseh pomembnejših domačih 
in mednarodnih strokovnih tekmovanj, med katerimi izpo-
stavljamo najpomembnejše. Na mednarodnem tekmovanju 
Big Master Cooking Cup v Avstriji je pometel s konkurenco  
in osvojil pokal za najboljšega mladega kuharja Avstrijske 
Koroške. V disciplini nouvelle cuisine na tekmovanju med-
narodnega združenja turističnih šol AEHT je osvojil srebrno 
medaljo, ki ji je v istem letu dodal še dve srebrni medalji, 

osvojeni na Gostinsko turističnem zboru na domačih tleh. 
Posebej uspešno pa je bilo za Sebastjana letošnje leto, saj je 
s svojim timom skupno osvojil kar 5 zlatih medalj – ekipno  
 
 
 

 zlato medaljo je osvojil na kulinaričnem tekmovanju Biser 
mora na Hrvaškem, kar 4 zlate medalje pa na mednaro-
dnem tekmovanju Culinary Arts na Portugalskem. Prav tako 
je aktiven član mladinske kuharske reprezentance, s katero 
sodeluje v različnih projektih in se udeležuje tekmovanj. 
Kot inštruktor pa se je nedavno pridružil ekipi Restavracije 
Sedem, kjer svoje znanje in izkušnje deli s študenti. 
 
Seveda smo bili radovedni tudi mi, zato smo mu zastavili 
nekaj vprašanj. Kaj nam je Sebastjan zaupal, si preberite 
spodaj. 
 
Od podelitve naziva Ambasador gostoljubja je minilo že 
nekaj časa. Kako se počutite v novi vlogi? Kaj vam ta naziv 
pomeni? 
Počutim se odlično, saj še vedno dobivam pozitivne odzive 
in čestitke. Pomeni mi veliko, saj je to pokazatelj, da sem 
vsa ta leta delal v pravi smeri na našem področju in upam, 
da bom ta trend zadržal še vnaprej. 
 
Kako bi se na kratko opisali? 
Preprost skromen fant z veliko domišljije, poln energije, 
vedno nasmejan in sproščen. 
 
Kdo vas je navdušil za kuhanje? 
Navdušil hm, načeloma starši, saj sem z njimi začel kuhati in 
naredil prve amaterske kuharske korake, nato pa je to ve-
selje samo še raslo in preraslo v neko ljubezen oz. obsesijo 
do kuharskega poklica. 
 
Vaša najljubša jed? 
Testenine na 100 in 1 način. 
 
Imate kakšnega vzornika oz. idola? 
Nimam vzornika ali idola, saj sem mnenja, da se moramo 
od vsakega velikega kuharja nekaj naučiti in se seznaniti z 
njegovo kulinariko, saj samo tako lahko postanemo boljši. 
 
Kako poteka vaš dan? 
Začetek dneva si ne bi mogel zamisliti brez jutranje kavice, 
po kateri polni energije ''štartamo'' v dan. To je bolj kot ne 
edina rutina, ki jo imam, saj živim iz dneva v dan in iz ure v 
uro. Moji dnevi so tako načeloma vsi različni, pestri in zani-
mivi. 
 
Najljubši kuharski pripomoček? Zakaj? 
Nož, saj je osnova za kuhanje in nek podpis kuharja. Vsak 
kuhar ima svoj nož, s katerim najraje dela. 
 
Kaj bi rekli, je kozarec na pol prazen ali na pol poln? 
Ni pomembno, saj če je kozarec na pol prazen ali na pol 
poln ga je še vedno mogoče naliti oz. napolniti in je takoj 
poln.  
 
Imate kakšno popotnico, sporočilo za bodoče študente 
VSGT? 
Nimam napotka, razen tega morda, da naj bodo to, kar so, 
in naj živijo za ta poklic, saj ga je treba jemati sproščeno, 
razigrano, a tudi profesionalno; nenazadnje bomo celo ži-
vljenje delali to, kar imamo radi. 



10 

Na VSGT ne počivamo. Med drugim si prizadevamo z aktiv-
nostmi šole promovirati in krepiti stroko skozi kreativno in 
inovativno okolje, z izvajanjem in sodelovanjem pri različnih 
projektih in prireditvah pa študentom omogočati, da prido-
bijo strokovno samozavest in bogate izkušnje.  
 
FerFud je projekt, ki je na slovenske ulice pripeljal vrhunsko 
urbano kulinariko z jedmi, pripravljenimi iz kakovostnih 
Hoferjevih sestavin po fer ceni. Hkrati pa mladim nadarje-
nim kuharjem ponuja priložnost pravega kulinaričnega po-
potovanja in zagotavlja nepozabno poučno izkušnjo. FerFud 
pa ima vse od začetka tudi dobrodelno noto, saj podjetje Hofer 
vsa zbrana sredstva donira projektu Botrstvo v Sloveniji.   
 
Letošnji FerFud je poseben, saj fine in slastne grižljaje prvič 
širita kar dve ekipi – ekipa naše Restavracije Sedem in ekipa 
restavracije KULT316 Biotehniškega izobraževalnega centra 
Ljubljana. Naše barve zastopata študentki Tjaša Horvat in Pia 
Senčar in se potegujeta za izjemno nagrado – strokovno eks-
kurzijo v španski San Sebastian, v svetovno znano restavracijo 
ARZAK s tremi Michelinovimi zvezdicami in več kot 100-letno 
tradicijo vrhunske kulinarike.  
 
V okviru projekta se ekipi s tovornjakom ustavljata na različnih 
lokacijah in dogodkih, kamor ju povabijo, in obiskovalcem pri-
pravljata kreativne in slastne grižljaje. Z nakupom, izpolnjenim 
ocenjevalnim listkom in morebitno donacijo obiskovalci poma-
gajo ekipi do zmage. Tako sta se Tjaša in Pia ustavili tudi v Ma-
riboru, na območju starega Tam-a, kamor smo ju šli podpret in 
spodbujat tudi zaposleni z direktorico mag. Heleno Cvikl. Seve-
da smo vse njune kreacije tudi preizkusili—pripravili sta pote-
pujsa, nedeljsko klasiko in jabolčnega lopofa (recepte najdete 
na notranji strani naslovnice). 

 
 
 
 

Že poznate Tjašo in Pio? Nekaj o sebi in samem projektu sta 
nam zaupali v krajšem intervjuju, prepričani pa smo, da bo-
ste o njiju še večkrat slišali. Ker do izida te številke časopisa 
gostART rezultat ''dvoboja'' še ne bo znan, vas bomo o raz-
pletu seznanili v naslednji številki oz. spremljajte novice na 
naši spletni strani. 

Pia Senčar 
''Sem ustvarjalna gurmanka s pogledom, uprtim v svet, sr-
cem na krožniku in mislijo, da je življenje prekratko, da bi ga 
jemali preresno. Razen v kuhinji, seveda, kjer sem kot na-
grajena študentka zavezana vrhunskosti in predana delu. 
Trdijo, da sem simpatično prismuknjena, da sem rešila svet 
z odločitvijo za kuharsko in ne pevsko kariero. Sicer sem 
velika ljubiteljica pohorskih strmin in ena tistih, ki nikoli ne 
»pašejo« v nobeno škatlo.'' 

Na fotografiji: (od leve) Pia Senčar, Tjaša Horvat 

 
Tjaša Horvat 
''Sem preprosta, vztrajna, potrpežljiva in na trenutke tudi 
trmasta Prekmurka, ki svoj prosti čas najraje izkoristi za 
druženje s prijatelji, branje knjig ali dolge sprehode. Ljube-
zen do kuhanja me spremlja že od malih nog, saj smo doma 
vsi radi vihteli kuhalnice in preizkušali nove jedi. Iskanje 
novih okusov in tehnik me navdušuje še danes, kar kažejo 
tudi uspehi na gostinskih tekmovanjih (Zlato priznanje, GTZ 
Magic Box 2016; Srebrno priznanje, Biser Mora 2017).'' 
 
Najljubša jed? 
Pia: V tem trenutku šnitpohe. Veliko različnih jedi rada jem. 
Tjaša: Vse, kar je s tartufi povezano.  
Pia: Ja, to tudi. Sicer pa široke rezance s škampi.  
Tjaša: Jaz pa polnjeno papriko in ajdovo rižoto.  
 
Najljubši kuharski pripomoček? 
Pia: Fen za lase. Je veliko bolj učinkovit kot ''brener'' - ko  
imaš torto vlito v model, model samo s fenom pogreješ in 
torto povsem enostavno dobiš iz modela. To nas je naučil 
Naser Gashi  (op. p. mojster slaščic, ki je imel delavnice na 
VSGT).  
Tjaša: Moj najljubši kuharski pripomoček pa je kuhalnica.  

FERFUD DUEL 

Na fotografiji: kolektiv VSGT 
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Moto vajinega FerFud popotovanja? 
Pia: Najin moto je, da razširiva najino kulinariko po celi Slo-
veniji.  
Tjaša: Ja, da najboljše predstaviva najino hrano, najine kre-
acije. 
 
Česa sta se najbolj bale pred samim začetkom projekta? Ali 
se je potem to uresničilo? 
Pia: Na začetku naju je bilo najbolj strah te prostorske sti-
ske, kuhanja na lokaciji; a sva hitro ugotovile, da imava do-
volj prostora v tovornjaku, da dejansko lahko skuhava tako, 
kot bi bile v kuhinji. 
Tjaša: Res je. Dejansko je bilo to ja. 
 
Najboljša in najslabša izkušnja projekta? 
Pia: Po moje je bila najboljša izkušnja ta, ko smo v industrij-
ski coni pri nekem podjetju v Ljubljani, kjer so res vsi zapo-
sleni iz okoliških firm ne samo iz te firme, ki nas je povabila, 
prišli jest, in je bila res gužva; bilo je res noro in veliko hra-
ne sva razdelile.  
Tjaša: Res je, vse je poklopilo.  
Pia: Ja. Slabša izkušnja v primerjavi z omenjeno je bil dogo-
dek v Idriji, kjer sva bili slabše obiskani zaradi tega, ker so 
ljudje prišli okušat žlikrofe nasprotne ekipe. Vendar sva na 
koncu vseeno srečali Igorja Jagodica, tako da se nama je 
tudi pot v Idrijo splačala.  
 
Kako dolgo še projekt traja? 
Tjaša: 4. oktobra je razglasitev rezultatov.  
 
Na podlagi česa razglasijo tekmovalca? 
Pia: To so trije kriteriji—povprečna ocena jedi (na lokaciji, 
ko ljudje kupijo hrano, dobijo zraven ocenjevalni listek in 
ocenijo hrano), nato število donacij (v bistvu višina zbranih 
donacij), potem pa še povprečna ocena jedi. 
 
Držimo pesti za vaju! 
 
 

Pečenje na žaru je na prvi pogled enostavno: zakurimo 
ogenj, na žar položimo meso in ga ob primernem času obr-
nemo. Vendar pa vse le ni tako preprosto, saj je pečenje na 
žaru postalo že prava mojstrovina.  
 
Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji v sodelovanju z BBQ 
društvom Slovenija je z namenom širjenja kulinarične diplo-
macije gostilo predstavnike Kansas City Barbecue Society, 
med njimi tudi priznanega mojstra žara Jima Johnsona. 
Slednji je v svoji dolgoletni tekmovalni karieri za svoje 
pečenje na žaru pridobil že številna priznanja in lovorike.  
 
V času svojega obiska je Jim Johnson v torek, 19. septem-
bra, na šoli izpeljal delavnico pečenja na žaru. Pri tem je 
podal veliko koristnih nasvetov za peko in širil značilno 
energijo ob tradicionalni ameriški BBQ zabavi.  
 

Kljub slabemu vremenu mu je skupaj s študenti uspelo pri-
praviti več kot 15 različnih jedi iz žara, ki jih boste lahko v 
prihodnje občasno pokušali tudi v šolski restavraciji Sedem. 

Na fotografiji: (na sredini) direktorica mag. Helena Cvikl, mojster žara 
Jim Johnson, (povsem desno) predavateljica Mojca Polak 

Podjetje Radgonske gorice Gornja Radgona d.d. je priznani 
proizvajalec vrhunskih in kakovostnih vin in penin. Njihove 
trte se bohotijo v vinogradih, zasajenih po prisojnih legah 
dela Slovenskih goric med rekama Ščavnico in Muro, na 
stičišču predalpske in panonske klime, ki daje vinu vrhunsko 
kvaliteto ter posebno svežino. 
V svojih vinskih kleteh polnijo Zlato radgonsko penino po 
klasični ali šampanjski metodi že od leta 1852, novica o tem 
je bila že takrat objavljena v Bleiweisovih novicah. Pridelu-
jejo še Srebrno radgonsko penino po tankovski ali charmat 
metodi, od sonca razvajeni Janževec, traminec »s črno eti-
keto«, avtohtono sorto Radgonska ranina, pa tudi druga 
buteljčna vina. 
Ob koncu drugega tisočletja so pod slapom, ki teče iz skale 
grajskega hriba in je najbolj zanimiv pritok reke Mure, ob-
novili klet za njihova buteljčna vina. Več kot 120.000 stekle-
nic različnih vrhunskih vin hranijo v dveh kleteh, ki sta po-
vezani s hodnikom. Slap je za vinsko klet nenavadna atrak-
cija, ki ustvarja posebno vzdušje ob pokušnjah vin. (Vir: 

https://radgonske-gorice.si/o-podjetju/ 7.9.2017) 
Intervju je bil opravljen z gospo Klavdijo Topolovec Špur, 
glavno enologinjo Radgonskih goric. 
  
 
 
 

AMERIŠKI BBQ Z MOJSTROM ŽARA 

USPEŠNO PODJETJE: RADGONSKE  

GORICE SE PREDSTAVIJO 
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1. Kako bi nekomu, ki še ni slišal za vas, predstavili svoja 
vina?  
Radgonske gorice smo delniška družba. Pridelujemo vina in 
penine že od davnega leta 1852. Seveda je tukaj predvsem 
mišljena proizvodnja penečih vin po klasični metodi in ta 
proizvodnja traja vse do danes. Vsekakor vzporedno s proiz-
vodnjo penečih vin pridelujemo tudi mirna vina, ki jih deli-
mo nekako v dva ranga, to so kakovostna in vrhunska. Tako 
s tega vidika lahko rečemo, da smo po eni strani zelo tradi-
cionalno podjetje s tradicionalnimi proizvodi, ki pa imajo 
danes vsekakor pridih modernega, kar dejansko današnji 
potrošnik tudi zahteva. To pomeni vina z neko svežino, 
sadno noto, prav tako peneča vina s poudarjeno sadno no-
to, medtem ko pri klasičnih penečih vinih, če tukaj govori-
mo o blagovni znamki Zlata radgonska penina pa bi lahko 
rekli, da gre za tisto res tipično klasično proizvodnjo, kjer 
poteka fermentacija v steklenici. Poleg tega pa seveda, da 
se zazna kvasna nota, je značilen za naše penine tudi ta pri-
dih osnovne sorte ki jo sestavlja, to je Chardonnay.  
 

2. Kako pomembne so ocene vinskih kritikov in ocenjeval-
cev za prodajo? 
Kritike in ocene so bile vedno pomembne in lahko bi rekli, 
da v zadnjih desetih letih še pomembnejše. Namreč preko 
raznih medijev, preko socialnih medijev seveda, več vinskih 
poznavalcev tudi podaja ocene, katere potem potrošniki 
berejo in se tudi velikokrat na osnovi tega odločajo po kate-
rem oz. po kakšnem vinu posegajo.  
Vsekakor pa bi tukaj na prvo mesto dala še vedno strokovna 
ocenjevanja. To so predvsem ocenjevanja v tujini in tudi 
konec koncev v Sloveniji, saj po kvaliteti ocenjevanja tudi 
naša ne zaostajajo za ocenjevanjih npr. v Franciji (Bordeaux) 
ali v Ameriki in Angliji. 
 

3. Kako lahko nepoznavalec loči dobro vino od povprečne-
ga ali slabega? 
V prvi vrsti je seveda osebno prepričanje, osebni okus, so pa 
neki osnovni kriteriji, po katerih se vina ločijo. Če gledamo 
pri peninah, kvaliteta penin oz. pri peninah, ki pravimo, da 
so kvalitetnejše, je poleg aromatike in okusa pomembno 
tudi iskrenje, penjenje, to pomeni penine, ki se lepo iskrijo, 
torej mehurčki, ki lepo potujejo proti vrhu kozarca; drobni 
mehurčki nakazujejo na neko kvaliteto penine. Pomembno 
je tudi, da se pri peninah pojavlja pena, ampak ne sme biti 
obstojna, kot je to značilno za pivo. Pri mirnih vinih so prve 
vizualne ocene vina, kot je barva, ki je odvisna seveda od 
sorte, vrste vina ali gre za sveža sadna vina ali nekoliko zor-
jena vina. Pri svežih vinih te barve zavisijo od sorte od ru-
meno zelene, svetlo rumene do zelenkasto rumenih odten-
kov. Pri vinih, ki so dlje časa zorjena, torej če se osredotoči-
mo na bela vina, so potem te barve zlate, zlato rumene. Pri 
rdečih vinih so tu drugi rangi, spet odvisno od sorte, od sta-
rosti, od teroar-ja. Skratka zelo težko je to povedati, lažje je 
ocenjevati, ko imamo vino v kozarcu in ga potem na osnovi 
tega ocenimo.  
 

4. Ali sodelujete tudi s tujimi, zunanjimi enologi vinarji? 
Sodelovanja oz. neposrednih konzultacij, ki bi bile plačljive 
nimamo. Je pa res, da že vrsto let sodelujemo, že moji pred-
hodniki so sodelovali, predvsem z inštitutom iz Champagne, 
iz Épernay-a, to je inštitut Oenologie de Champagne, kajti  

tudi vse kvasovke, ki jih uporabljamo za peneča vina tudi 
kupujemo na tem inštitutu. Seveda so tam zaposleni enolo-
gi z znanjem, katerega potem tudi mi s pridom uporabljamo 
in dejansko tako dobivamo tudi kakšne konzultacije. 
 

5. Katere inovacije v vinogradništvu oz. vinarstvu so vas 
najbolj navdušile? 
V zadnjih dvajsetih letih je bil narejen preskok predvsem v 
sami tehnologiji predelave grozdja, vina. 30 let nazaj so vina 
v glavnem zorela v lesenih sodih, danes se je to preneslo v 
inoks posode, kjer je kontrolirana proizvodnja, v kontrolira-
nih pogojih, brez prisotnosti kisika, čemur pravimo protek-
tivna tehnologija, namen katere pa je, da ohranjamo pri-
marne sortne arome, ki jih dejansko grozdje prinese že iz 
vinograda in se tako ohranijo v vinu. Tu so še potem sekun-
darne arome, ki nastanejo tekom fermentacije in to želimo 
v samem vinu obdržati. Potem so tu obremenitve v vinogra-
dih, ki so za vrhunska vina res tiste minimalne. Kar se tiče 
proizvodnje samih penečih vin, je osnovna tehnologija stara 
že od leta 1850, od časa Dom Pérignon-a. Tehnološko se 
osnovna tehnologija ni spremenila, se je pa izpopolnila v 
smislu že pridelave osnovnega vina v teh kontroliranih po-
gojih, odbire zdravega grozdja, modernizirala pa se je tudi 
nadaljnja proizvodnja, tudi kasnejši postopki do končnega 
proizvoda so se modernizirali.  
 

6. Kje prodajate svoja vina, poleg slovenskega trga seve-
da? Kje v tujini so najbolj cenjena? Katero vino je za tujino 
najbolj zanimivo? 
Prvi trg je še zmeraj slovenski trg. Nekaj vina tudi izvažamo, 
predvsem v države bivše Jugoslavije, npr. Hrvaška in Srbija. 
Dejansko pa smo prisotni povsod po svetu, malo v Mehiki, 
nekaj tudi na Kitajskem, Kanada, Nemčija. V glavnem je trg 
bivše Jugoslavije in predvsem peneča vina. Če se usmerimo 
proti vzhodu, so to peneča vina blagovne znamke Srebrna 
radgonska penina, torej charmat metoda, proti zahodu pa 
so to klasična peneča vina in tudi bolj brut izvedbe. 
 

7. Kje bi radi še razširili ponudbo oz. kje bi radi bili še bolj 
prisotni?  Na katere trge, kjer vas trenutno še ni, bi želeli 
še vstopiti?  
Leto oz. dve leti nazaj smo se zelo trudili vstopiti na avstrij-
sko tržišče iz čisto preprostega razloga, ker je blizu. Ampak 
smo ugotovili, da je na avstrijski trg zelo težko prodreti, 
predvsem, ker zelo cenijo svoja lokalna vina. Seveda je za 
vse zelo zanimiva Anglija, zaradi že znanega mnenja, da če 
prodajaš v Angliji si prisoten povsod po svetu. In seveda še 
katere evropske države, npr. Skandinavske države.  
 

8. Velikokrat slišimo, da je suša vzela veliko pridelka. Koli-
ko pa se bo to poznalo pri količini vina? 
O tem je trenutno še preuranjeno govoriti, glede na to da 
smo šele septembra. Letos je bilo prisotnih več teh narav-
nih dejavnikov, kot so suša, pozeba, toča. Posledično je se-
veda zmanjšana količina pridelka v kg kot tudi izplena.  
 

9. Če bi vas nekdo povabil na večerjo in ne bi vedeli, kaj 
vam bodo ponudili na krožniku, katero vino bi prinesli? 
Vsekakor penino. Če je nekoč prevladovalo mnenje, da so 
penine primerne kot aperitiv ali samo za slavje, to danes ne 
drži več. Penino lahko dejansko ponudimo k celotnemu ob-
roku.  
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Tako, da če se osredotočimo na naše blagovne znamke, z 
brut Zlato radgonsko penino ne morete zgrešiti. Ker le to 
lahko postrežemo k belemu mesu, k rdečemu mesu, k ribam 
in prav tako k testeninam. 
 

10. Kako bi ocenili kulturo pitja vina pri nas? 
Kultura pitja vina se je v zadnjih letih dvignila oz. izboljšala, 
tako pri penečih vinih kot tudi pri mirnih vinih. V Sloveniji je 
v preteklosti prevladoval predvsem polsuhi okus vina in pe-
nečega vina ali pa še celo slajši. Danes se potrošnik, prav 
zaradi večjega poznavanja vina, vedno bolj usmerja k suhim 
ali celo brut okusom. Pomembna je seveda harmoničnost 
okusa.  
 

11. Ali opazite razliko med tem, po kakšnih vinih posegajo 
ženske in po kakšnih moški? 
Generalno gledano ženske pijejo Traminec, moški Janževec. 
Pri penečih vinih moški posegajo po brut peninah, ženske pa 
po Srebrni polsuhi penini. Seveda to zmeraj ne drži. Odvisno 
je od okusa in poznavanja, tako da se ti okusi zelo prepleta-
jo. 
 

12. Kaj so trenutni trendi pri postrežbi penin?  
Kot sem že omenila, se s poznavanjem penečih vin dviguje 
tudi rang zahtevnosti potrošnika in se zmeraj bolj posega po 
suhih oz. brut peninah. Tudi stroka pri postrežbi k jedi pripo-
roča brut peneča vina, medtem ko se slajša priporočajo 
vzporedno s sladicami.  
 

13. Kašni so vaši namigi o druženju penine z jedmi?  
Vedno priporočamo penine kot aperitiv, slajše penine za 
pripravo raznih sorbetov, ki so pripravljene po tankovski oz. 
charmat metodi, tukaj govorimo o blagovni znamki Srebrna 
radgonska penina. K menijem, od aperitiva, začetne jedi, 
glavne jedi pa priporočamo različne variante klasičnih penin, 
torej blagovne znamke Zlata radgonska penina. Tukaj gre za 
širok asortiman, od brut natur, zelo suhe, suhe, polsuhe in 
nenazadnje Zlate radgonske penine, ki različno dolgo zorijo 
na kvasovki, kjer se potem tudi že zazna pridih kruhove 
skorje, lupinastega sadja. Le-te se bolj priporočajo k zahtev-
nim jedem. 
 

14. Kako vidite penine radgonske kleti v prihodnosti? 
Če gledamo v Sloveniji, smo prva hiša penin in je seveda naš 
cilj, da to tudi ostanemo oz. da se še na tem mestu seveda 
utrdimo, ne samo v količini, ampak tudi v kvaliteti. K temu 
tudi stremimo s tem, da nadgrajujemo proizvodnjo z novo 
opremo, novimi tehnologijami, da lahko ta korak s svetov-
nim stilom penečih vin tudi ohranjamo.  
 

15. Kakšna je vaša vizija in načrti za prihodnost? 
Vsekakor pri proizvodnji penečih vin utrditi kvaliteto, jo nad-
graditi. Vedno pa so tukaj še vzporedni proizvodi, kot je bila 
pred leti penina Traminec, različno zorjene penine. Razvija-
mo delno zorjeno osnovno vino v barik sodih, v kombinaciji 
s svežim osnovnim vinom za penine. Imamo kar precej idej, 
katere počasi uveljavljamo. Pomembno je, da potrošnik ne 
zazna razlike, zazna pa napredek v kvaliteti. Seveda se mora-
mo razvijati in napredovati, ker se okusi ljudi spreminjajo 
prav tako tudi zahtevnost potrošnika.  
 

Intervju je izvedla diplomantka Bojana Pučko. 
 
 

 

Praktično izobraževanje v študijskem letu 2017/2018 traja 
do 31. avgusta 2018. V posameznem letniku mora študent 
opraviti 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetju, ki je 
registrirano kot učno podjetje in je del učne mreže podjetij. 
Po uspešno opravljenih 400 urah čaka študente še priprava 
seminarske naloge in pristop k izpitu, ki se izvaja v vseh 
treh izpitnih obdobjih. 
Študenti, ne pozabite, da morate na PRI nositi šolske uni-
forme (v kolikor dogovor z delodajalcem ni drugačen zaradi 
posebnih internih pravil v podjetju). 
Delavnice z informacijami o praktičnem izobraževanju štu-
dentov bodo redno mesečno izvedene v obeh letnikih in na 
obeh študijskih smereh, kjer bodo predstavljene podrobno-
sti in novosti glede izvedbe praktičnega izobraževanja v 
študijskem letu 2017/2018. 
 
Pomembna priložnost za vas je tudi Erasmus mobilnost, 
kjer se po usvajanje praktičnih znanj podate v tujino. O raz-
pisu za prijave, postopku in pogojih boste pravočasno ob-
veščeni. Spremljajte obvestila na spletni strani pisarne za 
praktično izobraževanje. 
 
Želimo vam uspešno in izkušenj polno študijsko leto! 
 
 
 

NEKAJ NOVEGA 
 
Preden sem začela opravljati prak-
so v restavraciji 7, sem dobila kar 
nekaj vprašanj, ki so si bila zelo 
podobna: vas je zelo strah? Pred 
tem me ni bilo niti malo strah, po 
10 takšnih vprašanjih pa sem za-
čela razmišljati, kaj bodo z nami 
počeli, da bi se morala bati. 
 
Ne vem, zakaj so me to spraševali, 
saj se v teh 120 urah ni zgodilo nič 
groznega ali pa da bi imela slab 
občutek; najbolj grozen izmed njih je bil občutek lakote, če 
sem iskrena. 
 
To je bila moja prva izkušnja z delom v gostinstvu in bila mi 
je všeč. Delo gostinca sem spoznala v čisto drugačni luči, 
kot sem ga prej. Ko me je nekdo vprašal, kakšno prakso 
opravljam na šoli, sem vedno odgovorila, da delam v strežbi 
in ne, da sem natakarica ali kaj podobnega, ker sem svoje 
delo občutila kot nekaj dosti večjega kot pa samo 
''kelnarjenje''. Všeč mi je bilo, ko sem se trudila čim bolj 
elegantno nalivati vino in gosti so me pri tem zadovoljno 
opazovali.  
 
Seveda so se mi dogajale tudi napake, npr. pred gostom 
sem polila led in kozarce, medtem ko sem jim želela naliti  

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
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penino. V tistem trenutku bi se bila najraje v zemljo pogrez-
nila, od strahu, kaj mi bo rekel gospod Marinič, ki je celo si-
tuacijo videl, pa sem postala vsa rdeča. Ko sem hodila proti 
šanku, sem gledala v tla, a ko sem videla, da se g. Marinič 
prijazno smeji, sem se takoj boljše počutila. Rekel mi je, naj 
grem vse pobrisat, naj sem pri tem prijazna in sproščena in 
naj ponovim vajo. To mi je bilo najbolj všeč, zaradi moje na-
pake me ni nadrl ali kaj podobnega, ampak mi je pustil, da 
sem iz nje odnesla najboljše.  
 

Delo gostinca je tudi veliko bolj naporno, kot sem mislila, 
zato od zdaj naprej, kadar sem v vlogi gosta lokala, vedno 
pustim napitnino. Ko smo že pri napitninah, menim, da je 
napitnina sredstvo motivacije študenta pri opravljanju svoje-
ga dela. 
 

Brez dvoma nam ta restavracija omogoča prakso v gostin-
stvu na najvišjem nivoju, ki bi jo verjetno sama zelo težko 
dobila. Ali bi v Rožmarinu zaposlili nekoga povsem brez izku-
šenj? Dvomim. V Restavraciji 7 so nam mentorji tudi študen-
ti višjega letnika, od katerih se lahko veliko naučiš in ki jim ni 
težko prenesti malo svojega znanja. 
 

Seveda se najdejo stvari, ki bi jih lahko izboljšali (kar je do-
bro, ker je še prostor za napredek). Ne bom rekla, da se bila 
vedno vesela, ko sem se morala vstati in iti na prakso ali pa 
da nisem štela ur in se veselila, da jih opravim; a če pogle-
dam malo bolj široko, je ta praksa res nekaj, kjer dobimo 
veliko izkušenj in znanja, vidimo, kako je biti 8 ur na nogah, 
naučimo se ostati mirne in prijazne, čeprav bi gostu najraje 
povedal, kaj mu gre, razvijamo lahko svoje komunikacijske 
sposobnosti in sam nastop pred ljudmi. Tudi gosti, ki jih je 
zanimalo kaj o naši šoli in praksi, so bili navdušeni, ko smo 
povedali, kako funkcionira in da smo sami študenti. Mislim, 
da polne mize povejo več kot jaz o kvaliteti restavracije in 
dobrem delu študentov. 
 

Naja Gerič, študentka 1. letnika programa Gostinstvo in turi-
zem 

Praktično izobraževanje je bistven del študija, saj vso znanje, 
ki ga pridobite tekom predavanj in vaj, preizkusite, uporabite 
in, kar je najpomembneje, nadgradite med vašim praktičnim 
izobraževanjem pri izbranem podjetju. Posebna izkušnja je 
opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini preko Erasmus 
mobilnosti, ki vam odpre povsem nova vrata. 
 

Pustiti za sabo domače okolje in se podati v neznano preko 
meja, med neznane ljudi, je lahko na začetku kar strašljivo. 
Svoje občutke je z nami delil Tomaž Potnik, študent progra-
ma Gostinstvo in turizem, ki ga je kariera popeljala v Kuvajt. 
 

1. Tomaž, pozdravljeni. Zakaj ste se odločili za vpis na 
VSGT? 
Za študij na VSGT sem se odločil, ker me je že od nekdaj zani-
malo delo na področju turizma. Rad delam z ljudmi, sklepam  
 
 
 

nova prijateljstva, spoznavam svet in študij mi je omogočil 
združiti le-te ter me naučil razmišljati na široko. Tekom štu-
dija sem spoznal, da premalo tvegamo v kariernih odloči-
tvah in radi ostajamo v coni udobja, kar me je gnalo po iska-
nju drugačne poti in ne podleči črednemu nagonu.  

Na fotografiji: Tomaž Potnik 
 

2. Kaj vam je iz časa študija najbolj ostalo v spominu?  
Iz časa študija so mi najbolj ostale v spominu prakse in eks-
kurzije. Dale so mi veliko izkušenj in mi pomagale pri komu-
nikaciji ter delu z ljudmi, kar se je kasneje izkazalo za po-
membno pri doseganju zastavljenih ciljev tako na osebnem 
kot na poslovnem področju.  
 

3. Vpisali ste se na program Gostinstvo in turizem, vendar 
vas je poklicna pot zanesla na področje Velnesa. Menite, 
da se ti dve smeri prepletata? 
Verjamem, da sta področji kar povezani, saj gre pri obeh v 
osnovi za “well being” strank in ponudbo kvalitetnih stori-
tev, čeprav na nekoliko različnih področjih.  
Ko me je pot zanesla na področje velnesa, mi je predhodno 
znanje dalo odlično popotnico pri izobraževanju na tem po-
dročju, vse skupaj pa tudi kaže na vsestranskost in uporab-
nost pridobljenega znanja. 
 

4. Slišali smo, da vas je služba popeljala v tujino. Kje in kaj 
delate?  
Služba me je popeljala na Bližnji Vzhod in trenutno že tretje 
leto živim v Kuvajtu, kjer delam kot osebni trener fitnesa v 
Velnes centru.  
Priložnost se mi je ponudila popolnoma nepričakovano, 
vendar sem jo kljub lastnim zadržkom in skepticizmu okolice 
sprejel. Bila je ena izmed najboljših odločitev v mojem živ-
ljenju, odprla mi je nov pogled na svet in ljudi, obenem pa  
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sem spoznal, da svet ni tako velik, kot sem si ga predstavljal 
in da je večina ovir bila le v moji glavi.  
Delo v neznanem okolju popolnoma izven “cone udobja”, z 
vplivnimi in visoko izobraženimi ljudmi različnih narodnosti, 
mi je ne le vlilo dodatno samozavest in spoštovanje do dru-
gih kultur, temveč mi pomagalo na poti osebne rasti. 
 
5. Popotnica za študente naše šole? 
Vse študente in študentke izzivam, da razmišljajo široko in 
iščejo nevsakdanje poti. Ne morem reči, da je vedno lahko 
živeti stran od doma, lahko pa trdim, da je vredno. Navse-
zadnje, kakšen je boljši način pri ugotavljanju, česa si zmo-
žen kot skočiti v vodo in ugotoviti, kako splavati? 
 
Tomaž Potnik 
::::::::::::::::::::: 
Kar 21 študentov se je v študijskem letu 2016/2017 po nove 
izkušnje in izzive podalo v tujino, med drugim v Španijo, na 
Malto in na Hrvaško. Nekaj utrinkov iz različnih krajev je 
zbranih na naslednjih straneh. 

  
NA KONCU SVETA—OLE 

 
Na skrajnem zahodu Evrope, na "koncu sveta" kot domačini 
radi opisujejo svoj kraj, leži to majhno mestece, ki mi je v 
vsej svoji veličini ukradlo srce.  
Sagres je raj za vsak tip turista. Tukaj najdeš mir, le 20 min 
vožnje stran pa so najboljše zabave s svetovno znanimi ime-
ni, na vsaki plaži posebej te čaka paleta vodnih športov in 
vsak kotiček tukaj je pravljica za raziskovanje. 
 

Tukaj so kilometri plaž, sinje modre in zelene barve Atlant-
skega oceana, vroče sonce in mogočni klifi, s katerih razgle-
di so rajski. Tukaj leži najbolj skrajna točka zahodne Evrope 
in svetilnik Cape St. Vincent je zaradi tega tudi največji 
trend. Od tukaj se vidi eden izmed najlepših sončnih zaho-
dov in pravijo, da nisi bil tam, če nisi pojedel "zadnje hre-
novke pred Ameriko".  

Ljudje so prijazni, srčni, nasmejani, delovni in umirjeni – 
življenju na obali primerno. Večina jih tukaj živi že od ne-
kdaj, zato se tradicije nadaljujejo iz roda v rod.  
 

Glavne dejavnosti tukaj so ribištvo, turizem in šport. V Porto 
de Baleeira, kot se imenuje pristanišče, vsak dan pripluje 
več ribiških ladij, ki domače restavracije, hotele in domove 
oskrbujejo s svežimi morskimi poslasticami. Iz tega lahko 
razberemo, da je zraven vseh mesnih, veganskih in vegetari-
janskih jedi morska hrana največji hit. Od školjk na 100 in 1 
način, rakov, hobotnic in na pohvale vredne načine priprave  
 
 
 

rib se tako lahko odpraviš v prav vsako restavracijo.  
Za Algarve, kot se imenuje pokrajina, so značilne tudi zelo 
sladke pomaranče. Tukaj je sramota, če bi ti postregli juice 
iz tetrapaka. Pomarančni sok je celo tako sočen, da gostje 
večkrat potožijo, zakaj smo ga sladkali – a ko jim ponudimo 
svežo pomarančo, da jo pojedo in presodijo sami, so vsi 
osupli ... Tudi jaz sem bila, priznam.  
 

Surfanje, windsurfanje, supanje, potapljanje in vožnja s ka-
jakom so tukaj vodilni športi. Nekateri sem prihajajo le zara-
di tega. Tukaj so organizirani kampi in šole na "vsakem vo-
galu". ''Če si tu, moraš probati,'' so rekli, ko sem prišla. In 
tudi sem – vsak šport posebej je za mano pustil tudi kako 
zanimivo zgodbo. Valovi, mogočne plaže, veter in filmski 
prizori ti tudi, če nisi ravno športen tip, dajo moč, da si vide-
ti kot profesionalec.  

In nenazadnje je tukaj turizem. Dva večja hotela in nekaj 
manjših hostlov je na tem zaščitenem delu pokrajine Algar-
ve. Memmo Baleeira Hotel je lociran na čudovitem klifu 
nad pristaniščem. Spada med t. i. design hotels in ima dva 
bratska hotela še v Lizboni.  

Jaz svoj del prispevam na F&B področju. Delovnik je enak 
kot pri nas, le da se pol ure malice tukaj oddela. Kakšne so 
ure delovnika, je odvisno od tega, katero področje pokrivaš. 
Moj delovni dan se vsak dan začne ob 9.00 z zajtrkom. Tu-
kaj je tempo hiter in vedno moraš imeti na obrazu nasme-
šek in na zalogi kakšno dobro besedo, saj se po jutru dan 
pozna in vsi si želimo zadovoljne goste vsak dan, cel dan. 
Večino časa po zajtrku in odmoru za kosilo nadaljujem z 
delom na bazenu. Tukaj je razgled tako čudovit, da kaj hitro 
pomisliš, kako super bi bilo, če bi bili v obratni situaciji. Na 
bazenu strežemo prigrizke, vse vrste napitkov in seveda 
dobro voljo. Zelo veliko se da na kvaliteto in zadovoljstvo 
strank, zato krožniki izgledajo nebeško, cocktaili kot iz slike 
in napitki iz svežega sadja in zelenjave so tukaj pravi hit.  
Moja druga možnost pa je deljen delovnik. Kar pomeni, da 
imam po zajtrku prosto do 18.45, ko je čas večer-
je. Fornarija, kot se imenuje naša restavracija in pomeni 
krušna peč, streže vrhunske pizze pod strogim vodstvom 
italijanske mojstrice. Glavni chef je domačin in pohval na 
njegov račun resnično ne manjka. 
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Gostje so čudoviti, vsak s svojo zgodbo in pričakovanji. Na-
pitnine se tukaj zberejo skupaj in delijo med osebjem – na-
takarji, barmani, kuhinjo in pomivalci posode. Napitnine se 
realno in enakopravno razdelijo med celoten tim, ki je nena-
zadnje zaslužen, da je na koncu gost zadovoljen. 

Za zunanje delavce imajo tukaj zelo dobro poskrbljeno. En 
del hotela so preuredili posebej za nas. Tukaj je 7 sob in nas 
je približno 30. Vsak dan imamo na voljo 3 obroke; kavo, 
sadje, sokove in kruh pa čez cel dan na pretek.  
Vsak začetek je težak in tudi tukaj se je bilo treba prilagodi-
ti. Večina sezonskih delavcev namreč ne zna niti pogovorne 
angleščine oz. znajo le toliko, da se z gostom dogovorijo o 
tem, kaj želijo. Ampak vse se da, če se hoče, pa četudi smo 
uporabili roke ali pa list papirja in svinčnik, da smo se uspeli 
dogovoriti. Nenazadnje sem tukaj spoznala ogromno čudo-
vitih novih ljudi, ki so me naučili nekaj novega; tukaj so se 
vsak dan napisale nove zgodbe in vsak posebej se je potru-
dil, da je moje bivanje tukaj kot edini tujki čimbolj olajšano.  
Šefi oz. nadrejeni si vsi zaslužijo le pohvale. So prijazni, 
gostoljubni in pripravljeni deliti svoje znanje. Takoj so me 
sprejeli kot eno izmed njih in mi dali razlog, da se lahko 
"počutim kot doma". 
 

Odkrito povedano, je Erasmus praksa v tujini ena izmed 
mojih najboljših odločitev. Ne le da sem svoje znanje izpo-
polnila na strokovnem področju, tukaj sem našla tudi sebe 
kot osebo.  
Šele ko si sam nekje, med samimi neznanci, brez možnosti 
pobega domov, takrat komaj vidiš, kako se odzoveš na dolo-
čene situacije. In tukaj je ta čarovnija, ko dorasteš določe-
nim zadevam in vidiš, če je ta služba sploh zate. Jaz sem se 
tukaj v svet gostoljubja še toliko bolj zaljubila. Videti vse te 
nasmejane obraze, slišati vse zaupane zgodbe in prejeti 
vsak objem ter pohvalo ob slovesu je najboljša nagrada za 
ves trud. 
 

Moj moto pred odhodom je bil angleški pregovor :" day one 
or one day - it's your decision ". Jaz sem svojo priložnost 
zgrabila in izkoristila, kolikor je le mogoče. V tem trenutku, 
ko vam pišem o moji dogodivščini, je pred menoj še dober 
mesec dni izobraževanja v tujini in prav veselim se, kako me 
še lahko ta izkušnja preseneti.  
Odločite se in poskusite. Vredno je videti, kaj vam svet po-
nuja in kaj lahko vi ponudite svetu.  
 

Prilagam pa še recept za značilno sladico tega okolja. Posku-
site jo. 

Pastéis de nata 
  
Sestavine 
Testo: 
- 227 g moke (pomokajte tudi delovno površino) 
- četrtina čajne žličke soli (1 g) 
- 208 ml mrzle vode 
- malo masla  
 

Jajčna krema: 
- 23 g moke 
- 297 ml mleka 
- 264 g sladkorja 
- 1 cimetova palčka 
- 158 ml vode 
- 3 ml vaniljevega ekstrakta 
- 6 velikih rumenjakov 
 

Preliv: 
- sladkor 
- cimet 
 
POSTOPEK 
Za testo 
1. V mešalniku zmešajte moko, sol in vodo, dokler ne nastane 
mehko testo. 
2. Pomokajte delovno površino in testo oblikujte v približno 15 cm 
velik kvadrat. Pomokajte testo, ga prekrijte s plastično folijo in ga 
pustite počivati na sobni temperaturi 15 minut. 
3. Nato na delovni površini ponovno razvaljajte in oblikujte ponov-
no kvadrat. Odstranite odvečno moko s površine testa, poravnajte 
neravne robove in z lopatico pomažite levi dve tretjini testa z 
maslom (pustite si dve tretjini masla), pri tem pa pustite rob testa 
nenamazan. 
4. Lepo preložite desno tretjino testa, ki je niste premazali z 
maslom, preko preostanka testa. Odstranite odvečno moko, pre-
pognite levo tretjino testa. Z roko pritiskajte na testo, da sprostite 
morebitne mehurčke, nato pa stisnite robove testa, da se sprime-
jo. 
5. Obrnite testo za 90 stopinj v levo tako, da bo prepogib obrnjen 
proti vam. Dvignite testo in pomokajte delovno površino. Ponovno 
ga zvaljajte v kvadrat, nato pomažite levi dve tretjini testa z tretji-
no masla in ga premažite po testu. Preložite testo kot v korakih 4 
in 5. 
6. Pri zadnjem valjanju, obrnite testo za 90 stopinj v levo in razva-
ljajte testo v pravokotnik, pri čemer naj bo krajši rob obrnjen proti 
vam. Premažite preostanek masla po celotni površini testa. 
7. Z lopatico dvignite rob testa, najbližjega vam, in zvaljajte testo (v 
smeri od sebe) v tesen zvitek, odstranite odvečno moko izpod de-
lovne površine. Obrežite robove in prerežite zvitek na polovico. 
Zavijte vsak del v plastično folijo in pustite počivati 2 uri ali preko 
noči. (Testo lahko pustite zmrznjeno do 3 mesecev.) 
 

Jajčna krema: 
1. V srednje veliki posodi umešajte moko in četrtino lončka mleka, 
dokler ne nastane gladka zmes. 
2. Sladkor, cimet in vodo zavrite in kuhajte do temperature 100 
stopinj Celzija. Ne mešajte. 
3. Medtem v drugi ponvici prekuhajte preostalo mleko. Vlijte vroče 
mleko v zmes. 
4. Odstranite cimetovo palčko in prelijte sladkorni sirup v tankem 
curku v vročo zmes mleka in moke, pri tem pa narahlo mešajte. 
Dodajte vaniljo in mešajte približno eno minuto, dokler ne postane 
zelo toplo, vendar ne vroče. Dodajte jajčne rumenjake, zmes prelij-
te v skledo, jo pokrijte s plastično folijo in postavite na stran. Preliv 
bo tanek, kot tudi mora biti. (Preliv lahko shranite v hladilniku do 3  
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dni.) 
5. Specite testo. 
6. Segrejte pečico na 290 °C. Vzemite testo iz hladilnika in ga na 
nekoliko pomokani delovni površini razvaljajte do debeline 2,5 
cm in dolžine 40 cm. Narežite ga na krajše kose. Kose prerežite 
po strani in jih namestite v modelčke za peko kolačkov (mufinov). 
Pustite stati nekaj minut, da postane testo prožno. 
7. Pripravite si majhen kozarec vode. Konice prstov namočite v 
vodo, nato jih pomočite v sredino testa. S prsti naredite luknjo in 
prostor za jajčno kremo.  
8. V vsak modelček vlijte še toplo jajčno kremo (ne povsem do 
vrha). Pecite 8 do 9 minut, dokler ne bodo robovi testa lepo rjavi. 
9. Vzemite iz pečice in pustite nekaj minut. Vzemite sladice iz 
modelčkov in jih postavite na pladenj ali krožnik. Potresite s slad-
korjem za posip, nato še cimetom in postrezite. 

 
Olé! 
 
Kristina Dušak, študentka 1. letnika programa Gostinstvo in 
turizem 
 

ISKANJE NOVIH IZKUŠENJ PREKO MEJE 
  

V praktičnem izobraževanju na tujem, preko programa 
Erasmus+, sem videl edinstveno priložnost za pridobitev 
izkušenj v kvalitetnem pod-
jetju, kakršnega pri nas ni. 
Zato sem to priložnost za-
grabil in se odpravil na so-
sednjo Hrvaško, v Hotel 
Diadora – Resort Punta 
Skala, ki spada pod okrilje 
svetovno znane hotelske 
verige Falkensteiner. 
 

Moje doživetje se je pričelo 16. junija, ko sem se skupaj s 
starši odpravil na pot. Ta dan smo preživeli še skupaj, nato 
pa sem se naslednje jutro prvič odpravil na delo. Opravljal 
sem delo receptorja, ki me je resnično navdušilo. Ljudje, s 
katerimi sem delal, so me prelepo sprejeli medse in postal 
sem eden izmed njih. To je bila mlada, dinamična ekipa 
receptorjev, s katerimi sem delal v sproščenem vzdušju in 
prav vsak od njih mi je bil pripravljen kadarkoli pomagati in 
me »mentorirati« na vsakršen možen način. 

Natančneje se hotel, v katerem sem delal, nahaja v vasi 
Petrčane, del Punta Skala, približno 20 minut od najbližjega 
večjega mesta – Zadra.  
 
Bival sem v »naselju« mobilnih hišk, skupaj z ostalimi zapo-
slenimi, kjer sem si skupaj s tremi cimri delil eno izmed 
hišk. Za pranje in likanje je moral skrbeti vsak sam. 

Imeli smo skupen prostor s pralnimi stroji, namenjenimi 
prav nam. Tudi za prehrano je bilo poskrbljeno, saj sta mi v 
hotelu vsak dan v tednu pripadala dva topla obroka dnev-
no. Skoraj vsak dan je bil moj delovnik enak - od 10.00 do 
18.00, kar je pomenilo, da sem imel zjutraj dovolj časa za 
spanje, pa tudi popoldne še ravno dovolj za pozno popol-
dansko ohladitev v morju. Resda so bili namestitveni pogoji 
zaradi majhnosti same mobilne hiške malo manj ugodni, 
toda kljub temu zelo vzdržni. Pozitivni stvari sta bili bližina 
do delovnega mesta (2 min) in vsekakor spoznavanje novih 
ljudi v novem okolju.  
 

Delal sem večinoma štirikrat na teden, z dvema prostima 
dnevoma. Kakšen teden sem delal tudi  brez prostega dne-
va, da sem imel potem naslednji teden proste tri ali štiri dni, 
ko me je prišla obiskati družina ali punca. V prostem času, 
ob popoldnevih in prostih dneh sem se večino časa kopal in 
družil s cimri/sodelavci, ponavadi kar znotraj resorta, saj je 
vas Petrčane premajhna za kakšno »zanimivejše« dogaja-
nje, do Zadra pa je brez prevoza vseeno predaleč. 
 

Pridobil sem delovne/praktične izkušnje, ki jih prej še nisem 
imel, spoznal sem celotno zgradbo in delovanje hotela na 
praktičnem primeru, ob tem pa mislim, da mi bo ta izkušnja 
prav tako ogromno pripomogla pri nadaljevanju mojega 
izobraževanja na področju turizma, na VSGT, kot tudi 
kasneje v tujini. Z izkušnjo kot celoto sem več kot zadovo-
ljen in niti malo ne obžalujem sprejetja te odločitve.  
 

Vsakomur, željnemu znanja in izkušenj svoje stroke, pri-
pravljenemu na (vsaj kratko) osamosvojitev, zagotavljam, 
da ga Erasmus+ program praktičnega izobraževanja ne bo 
razočaral. 
  

Nik Cekov, študent 2. letnika programa Gostinstvo in turi-
zem 
 

DUBROVNIK—MESTO, KI NIKOLI NE SPI 
  

Dubrovnik. Mesto, ki nikoli ne 
spi. Ko vstopiš v skozi pravljič-
na vrata v sam center mesta, 
se prostor zdi majhen in ozek , 
a bogat v duhu in kulturi. Stis-
njen med obzidje nosi v polet-
nih večerih v sebi polno življe-
nja. Ozke ulice, vpete vprek in 
vzdolž strmine so kot mravlji-
šče. Tako omejene se zdijo, da 
nehote povlečeš k sebi rame-
na, izogibajoč se zidu, ki je na 
tvoji levi in desni na dosegu 
roke.  Za hip morda pomisliš, ali nisi v domačem Piranu, a je 
tu le malo preveč živahno. Priznam, da kadar se mi bo zaho-
telo podoživeti duh Dubrovnika se bom z veseljem vrnila 
tja. In tako sem, po vsem občudovanju mesta in navdušena 
nad njegovo veličastnostjo si potrdila, da sem našla pravo 
mesto za Erasmus izmenjavo. A moje največje navdušenje 
se je izkazalo, ko sem videla hotel v katerem bom delala. Še 
zdaj se točno spomnim občutkov, ki so me spreleteli.  
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Oblečena v živo rumen plašč, s skodranimi lasmi, širokim 
nasmehom in trepetajočimi nogami sem se odpravila proti 
vhodu. Dva portirja sta se prijetno nasmehnila, eden pa me 
je pospremil do Spa centra. Ko sem vstopila v Spa, sem se v 
trenutku zaljubila. Z vsakim dnem sem se bolj zaljubljala 
vanj. Delo me je sproščalo, spoznala sem izjemne ljudi, se 
ogromno naučila in spoznala veliko novega o sebi.  

Izvajala sem vse vrste masaž (masaža z vročimi kamni, z vro-
čimi olji ...), nege telese (body wrap, anticelulitni tretma-
ji ...), nege obraza, depilacije, pedikure in manikure, delo na 
recepciji. V Spa-ju smo delali s kozmetično linijo THALGO. 
Delala sem sicer kot kozmetičarka, vendar občasno, ko ni 
bilo receptorja, sem opravljala še to delo.  
Delovni dan je potekal različno. Spa se je odprl ob sedmih 
zjutraj in zaprl ob desetih zvečer. Terapevti smo po navadi 
začeli z delom okoli desete ure zjutraj. Naš delovnik je obse-
gal po 7 ur, po 6 dni v tednu in en prost dan. 

Erasmus izmenjavo priporočam vsem, ki se odločujejo za-
njo. Poleg vsega kar boste spoznali o kraju, ki ste si ga izbra-
li, boste največ spoznali ravno sami osebi. Še globlje boste 
spoznali svoje želje, potrebe, kaj v življenju želite delati in 
kaj vas veseli, spoznali boste česa v življenju ne želite oprav-
ljati. Potrebno je le dobro opazovati, se naučiti poslušati 
okolico kaj nam sporoča seveda pa v največji meri poslušati 
sebe. 
 
Za konec bi rada povedala še samo to: Do not listen to what 
they say. Go see.  
  
Žvirc Anja, študentka 1. letnika programa Velnes 

ZLATO PRIZNANJE PODJETJA LIFECLASS 
  

1. Kako bi se na kratko predstavili? 
Sem Laura Šibal Planko, študentka 
1. letnika VSGT. Rada potujem, be-
rem. Sem tiha, vendar samozavest-
na, marljiva oseba. Poleg smeri 
študija, ki sem ga izbrala, rada 
spremljam šport. Predvsem nogo-
met in košarko. 
  

2. Kje ste opravljali praktično izo-
braževanje in kakšne so bile vaše 
naloge?  
Prakso, 400 ur, sem opravljala v strežbi v hotelih LifeClass.  
Za božičnonovoletne praznike sem delala v Grand Hotelu 
Portorož v restavraciji Adria kot pomočnica natakarja. Poleti 
sem bila v hotelu Apollo v restavraciji Herbae kot pomočni-
ca natakarja in hostesa. Kot pomočnica natakarja sem pod-
vajala pogrinjke, deservirala na določenem rajonu pri zajtr-
ku in večerji. K delu spada še poliranje pribora, štetje perila, 
polnjenje točilnice, mini-bara ter skrb za bife (dovolj krožni-
kov, kruha, kozarcev). Posebej mi je bilo všeč delo hostese, 
saj sem se s tem srečala prvič. Hostesa zjutraj na vhodu po-
zdravlja goste, jim nudi informacije ter njihove želje in vpra-
šanja posreduje šefu strežbe in kuhinji (npr. dieta, kasnejši/
zgodnejši prihod na večer-
jo, menjava mize, ostale 
prehranske posebnosti). 
Preverjala sem zalogo in 
prodajo točilnice Apollo. 
Zvečer sem sodelovala na 
sprejemu gostov. Popelja-
la sem jih do mize, kjer 
sem jim razložila, da je ta 
miza namenjena njim v času njihovega bivanja, pojasnila 
dvojni sedežni red ter se dogovorila za uro prihoda na 
večerjo.  
 

3. Zakaj ste izbrali prav to podjetje za opravljanje prakse? 
Kot srednješolka sem opravljala praktično izobraževanje v 
turistični agenciji in v velnesu na recepciji. Vedno iščem no-
ve izzive in želim 
spoznati kaj novega. 
Želela sem spoznati 
delo v hotelski indu-
striji. Na VSGT Mari-
bor se mi je ponudila 
priložnost, da zač-
nem s prakso v Por-
torožu, v hotelih Li-
feClass. 
 
4. Kako vam je že usvojeno znanje koristilo pri opravljanju 
prakse? Ste se kaj novega naučili? 
Letos sem prvič spoznala delo v gostinstvu. Usvojeno znanje 
s predavanj, vaj ter delo v Restavraciji Sedem mi je zelo olaj-
šalo delo. Nadgradila sem svoje komunikacijske sposobno-
sti, saj smo delovali kot tim. Izziv pa je bilo sporazumevanje 
s tujimi gosti. Ponosna sem nase, saj mi je dobro uspelo.  
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V prihodnje se želim izpopolniti predvsem v italijanščini, 
nemščini in ruščini.  
 

5. S strani podjetja ste prejeli ZLATO PRIZNANJE za pomoč in 
opravljeno prakso na področju strežbe. Kaj vam pomeni to 
priznanje? Ste ga pričakovali? Je podeljevanje priznanj stal-
na praksa v tem podjetju (kot dejavnik motivacije) ali je bilo 
prvič, da so podelili priznanje? 
Vedela sem, da podeljujejo priznanja študentom, ki so se res 
izkazali pri opravljanju prakse. Priznanja nisem pričakovala. 
V delovnem timu smo se zelo dobro razumeli, si medseboj-
no pomagali. Šef strežbe nas je večkrat pohvalil. V vlogi 
hostese bolje spoznaš goste, njihove želje. Začutila sem 
večjo odgovornost in bila močneje vključena v sam proces 
dela. Prejeto zlato priznanje je potrditev dobrega sodelova-
nja v timu in posledično čim boljše počutje gostov v hotelu. 

6. Kaj je po vašem mnenju odlika dobrega gostinskega de-
lavca? 
Urejenost, dobro sodelovanje v timu, veselje do dela z ljud-
mi, komunikativnost ter profesionalnost. 
 

7. Kakšni so vaši načrti za prihodnost, po diplomiranju? 
Želela bi pridobiti licenco za turističnega vodnika, s tem bi si 
omogočila sodelovanje s turističnimi agencijami. V gostin-
stvu in turizmu je pomembno znanje tujih jezikov, želim se 
aktivno naučiti več jezikov. 
 

8. Bi želeli kaj sporočiti novim generacijam študentov VSGT? 
VSGT nam nudi odlične priložnosti za pridobivanje praktič-
nih in teoretičnih znanj, izkoristite jih! 
 
 

Laura Šibal Planko, študentka 1. letnika programa Gostin-
stvo in turizem 
 

ODSKOČNA DESKA ZA NOVE IZKUŠNJE 
 

Ime mi je Jan Jaušovec, sem študent drugega letnika VSGT v 
Mariboru in letos sem se odločil, da bom opravljal praktični 
del svojega izobraževanja v tujini. Pot me je ponesla na Hr-
vaško, natančneje v Zadar, kjer bom od 15. julija do 15. ok-
tobra delal kot receptor. Razlogov je bilo več: hotel sem 
spoznati nove ljudi, videti, kako je živeti v tujini, ter se pri-
praviti na samostojno življenje v prihodnosti. 

Hotel, ki sem si ga izbral, je club Funimation Borik, v Zadru. 
Dela se 5 dni na teden, 2 pa sta prosta, tako da je od vas 
odvisno, kaj naredite iz njih. Dnevi potekajo različno, vse je 
odvisno od urnika. Kadar delam zjutraj (ob 10. uri), se zbu-
dim, pripravim in odpravim na delovno mesto. Tam preživim 
8 ur, vmes pa grem na kosilo v restavracijo Maestral, kjer je 
bogata izbira juh, mesa, rib, testenin, svežega sadja in sladic. 
Med delom se pogovarjam s strankami iz celega sveta (od 
Američanov do Japoncev), dajem informacije o mestu, ho-
telu, prevozih, naročam taxi-je, opravljam check-in in check-
out-e, ter v backoffice-u dopolnjujem profile gostov.  

Z delom končam ob 18. uri in preostanek dneva preživim na 
plaži, v hotelski sobi, kjer stanujem ali v mestu, na pijači s 
sodelavci. Delam tudi ponoči, kar pomeni, da imam čez dan 
čas za sebe, saj z delom pričnem šele ob 22. uri. V nočni iz-
meni je dela približno za 4‒5 ur, vsebuje pa zaključke spa 
recepcije, zaključke obeh barov (Tramontana bar in Barbara 
bar), ter nato zaključek dneva, kasneje pa še tiskanje doku-
mentov, ki so potrebni, v primeru da se zruši sistem in pa 
delo z veliko količino denarja, ki ga je potrebno shraniti v 
sef. Ko je vse to opravljeno, si lahko oddahneš in počakaš na 
sodelavca, ki prispe ob 6. uri zjutraj. Omenil bi tudi, da me je 
ekipa na recepciji zelo lepo sprejela in če naletim na kakšno 
težavo, so vedno pripravljeni pomagati. Pri svojem delu sem 
se naučil, kako poteka delo na recepciji, kaj so odgovornosti, 
ki jih ima receptor, kako ravnati ob pritožbah in veliko dru-
gih stvari, ki še jih do sedaj nisem obvladal.  
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Kot že omenjeno, stanujem v hotelski sobi, v hotelu Donat, 
ki je približno 200 m oddaljen od hotela Funimation, kjer 
delam. V sobi sem sam, za večino bo pa verjetno pomemb-
na informacija, da imam wifi, tako da nisem "odrezan" od 
sveta. Zajtrk, kosilo in večerjo lahko prav tako jem v hotelu 
Funimation ali pa se odpravim v kakšno restavracijo v bližini 
hotela ali v mestu.  
 

Zadar leži na polotoku ob stari magistralni cesti Reka - Split 
in je pomembno tranzitno pristanišče. V mestu so po-
membne stavbe iz beneškega obdobja, stolnica iz 13. stole-
tja, rimski forum, mestna vrata, ostanki mestnega obzidja iz 
zgodnjega srednjega veka itd. V center Zadra se odpravim z 
avtobusom (povratna vožnja 16 kn) ali pa s turističnim vlak-
cem kateri stane 30 kn, za zaposlene hotela pa je brezpla-
čen, vožnja traja dobrih 10 min, vendar tudi peš se brez 
težav pride tja in nazaj.  
 

Mesto ponuja nekaj za vsakogar, ima bogato zgodovino, v 
njem se nahajajo številni muzeji, galerije in ostale znameni-
tosti. Turistom so verjetno najbolj zanimive morske orgle, 
ter "pozdrav soncu", 
kjer se tudi ponoči 
odvijajo razne pred-
stave in nastopi ulič-
nih umetnikov, okoli 
njih pa se zbirajo 
velike množice ljudi.  
 

Na ulicah je ves dan 
živa glasba in trgi so 
nabito polni. Osebno mi je bil najbolj pri srcu arheološki 
muzej, kjer so razstavljene najdbe iz prazgodovine in antike. 
Vreden ogleda je tudi samostan sv. Frane, muzej antičnega 
stekla, muzej iluzij, zlato in srebro Zadra in še mnogo več. 
Imel sem tudi veliko srečo, saj je v kneževi palači potekala 
razstava del Marca Cha-
galla, ki sem si jo prepro-
sto moral ogledati. Če pa 
to slučajno ni za vas, pa se 
v mestu tudi čez noč veli-
ko dogaja, drugače reče-
no, ne primanjkuje lokacij, 
kjer lahko popiješ kakšno 
pivo in spoznaš nove ljudi. 
 

Praktično izobraževanje v 
tujini bi priporočal vsake-
mu študentu, saj je izkuš-
nja enkratna in zanimiva. 
Če menite, da je to nekaj 
za vas in da ste pripravlje-
ni preživeti 3 mesece iz-
ven domačega okolja, se 
vsekakor prijavite. Prepri-
čan sem, da vam ne bo 
žal. Osebno sem šoli za to 
izkušnjo zelo hvaležen. 
 
Jan Jaušovec, študent 2. letnika programa Gostinstvo in 
turizem 
 

ŽIVLJENJE NA VSGT 
 
Ste si kdaj zaželeli, da bi lahko svoj hobi 
spremenili v poklic, ki bi ga lahko z vese-
ljem opravljali? V kolikor ste si kdaj želeli 
postati kreativni kuhar ali odličen vodja 
gostinskega oz. turističnega obrata, po-
tem je izbira študija na VSGT pametna 
odločitev.  
 

Menim, da je izbira študija zelo pomem-
ben korak, saj nam omogoči osebnostni razvoj in nas izo-
blikuje kasneje v kakovosten kader. Sama sem si od nekdaj 
želela imeti razgiban poklic, v katerem bi se lahko dopol-
njevala in učila skozi celo življenje. Študij gostinstva in turi-
zma nam nudi prav to, vseživljenjsko učenje, v katerega si 
lahko drznemo vnesti svoje ideje in kreativnost ter jih uve-
ljaviti pred celim svetom. Najlepše od vsega pa je, da nam 
lahko ta šola ponudi ogromno znanja, ki ga boste kasneje 
še kako potrebovali. S pomočjo predavateljev, ki so nam 
bili pripravljeni pomagati in nam prisluhniti vsako minuto, 
je bilo dokončanje tega študija mala malica.  
 

Ker sem že zaposlena v hitro rastočem mladem podjetju, 
je bila pridobitev izobrazbe zame velikega pomena. Verje-
mite, da se vam z diplomo v rokah odprejo vrata, ki jih prej 
niste upali niti poskusiti odpreti. Poleg napredovanja so 
me kasneje čakale še druge ugodnosti, ki so samo čakale, 
da jih zagrabim z veliko žlico. Včasih se je potrebno v živ-
ljenju opogumiti in slediti svojim sanjam. Vem, odločitev 
za izbiro študija je težka, ko pa nam ponujajo na vsakem 
koraku mamljive ponudbe iz drugih fakultet. Vendar verje-
mite, da vam na VSGT nikoli ne bo dolgčas, saj je dogajanja 
na pretek. Če ste si od nekdaj želeli pokukati v tujino in si 
nadgraditi svojo razgledanost, potem nimate kaj oklevati.  
Ta študij vam ponuja izobraževanje v tujini na vsakem ko-
raku. Mene je zelo pritegnilo to, da se lahko praktično veli-
ko naučim. Najlepši 
trenutki so bili se-
veda v šolski kuhi-
nji, v kateri so se 
zgodili noro dobri 
kreativni krožniki 
izpod naših rok. Kaj 
je lepšega, če se 
lahko učimo od samih mojstrov in znanje prenesemo nase 
in kasneje tudi na druge. Brez skrbi, če niste še tako vešči v 
kuhinji, saj vam bo gospa Mojca Polak v izredno pomoč. 
Njej sem tudi hvaležna, saj sem z njeno pomočjo napisala 
diplomsko nalogo ekspresno in se z njo tudi rada pohva-
lim.  
 

Bodočim študentom svetujem, da se samo malo ozrejo 
okoli sebe in prisluhnejo profesorjem, saj jih bodo usmerili 
na pot do uspeha. Ponudili vam bodo vrata, ki pa jih bodo 
upali odpreti le najbolj radovedni. Tistim je uspeh zagotov-
ljen. Imejte inspiracijo, ideje in svoje znanje delite z drugi-
mi, saj se vam bo kasneje to še kako obrestovalo. 
 
Iris Rasperger, diplomantka programa Gostinstvo in turi-
zem (izredni študij) 
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 DELOVNA IN PREDSTAVITVENA OBLEKA (uniforma) 
Osnova za prijetno, varno in higiensko neoporečno delo v gostinstvu, 
turizmu in velneških obratih je primerna delovna obleka. Lepa in upo-
rabna delovna obleka zaokrožuje celotno podobo gostinskega oziro-
ma turističnega podjetja in ugodno vpliva na počutje zaposlenih.  
Študenti nosijo uniformo v skladu s Kodeksom šole. Šola organizira 
nakup predstavitvene, strežne in kuharske delovne obleke (po meri 
študentov). Študentkam kril ni dovoljeno krajšati.  
Uniforma je zmeraj obvezna. Študenti nosijo predstavitveno obleko 
tudi na strokovnih ekskurzijah, pri pisnih in ustnih izpitih in pri zagovo-
rih diplomskih del, na praktičnem izobraževanju v podjetjih in pri 
predstavitvah šole (oziroma v drugih okoliščinah, o čemer so študenti 
obveščeni). 
 

2. ŠOLSKA UNIFORMA  
 

Ne glede na to, katero uniformo oblečete (predstavitveno, kuharsko, 
strežno, velneško …), osnovni standardi ostajajo vedno isti: 

 redno in po potrebi večkrat dnevno moramo poskrbeti za osebno 
higieno (tuširanje, umivanje las, nega zob), 

 oblačila morajo biti oprana in zlikana, ne smejo imeti vonja po ciga-
retnem dimu, 

 daljši lasje morajo biti v specialnih učilnicah, v kuhinji, Restavraciji 7 
in na PRI speti v urejeno pričesko, 

 pri delu s hrano morajo biti nohti negovani, čisti, kratko pristriženi, 
nelakirani in negelirani, v strežbi in velnesu pa negovani, kratki in 
nevpadljivi, 

 ličenje mora biti nevpadljivo, 

 brada in brki niso dovoljeni, 

 prav tako niso dovoljeni piercingi in vpadljiv nakit (viseči uhani, več 
uhanov v vrsti, večji prstani, zapestnice, ure …), 

 tetovaže morajo biti zakrite. 
 

POZOR: Vstop v šolske prostore brez ustrezne uniforme ni dovoljen. 
Študenti se v prostorih študentskega utripa preoblečejo in preobujejo, 
nato pa vse kose oblačil, ki ne sodijo k uniformi, prav tako tudi večje 
kose prtljage, pustijo v svojih prostorih.  
 

PROGRAM GOSTINSTVO IN TURIZEM 
Predstavitvena obleka za študente in študentke vključuje: 
   -   hlače (črni pas) oziroma krilo, ki sega največ 2 cm nad kolena, 
   -   suknjič oziroma jakno, 
   -   belo srajco, 
   -   kravato,  
   -   delovno obutev, torej črne kakovostne elegantne čevlje z usnje-
nim podplatom (ki se nosi le v šolskih prostorih) za študente oziroma 
črne kakovostne elegantne čevlje z usnjenim podplatom in peto, ki naj 
ne bo višja od štirih centimetrov (ki se nosi le v notranjosti šole), za 
študentke, 
   -   temne nogavice za študente, ki segajo nad gležnje, oziroma noga-
vice kožne barve za študentke (največ 20 DEN), 
   -   priponko z imenom in priimkom. 
Dodatni kosi oblačil, ki niso del uniforme, so prepovedani.  
 

Modul Osnove gostinstva (kuharska uniforma): 
   -   bel šolski kuharski suknjič z dolgimi rokavi in črnimi gumbi, 
   -   črne ali temno modre hlače (študenti jih kupijo sami), 
   -   črn ali bel predpasnik (študenti ga kupijo sami), 
   -   bela papirnata kuharska kapa (študenti jo kupijo sami), 
   -   kuhinjska krpa (študenti jo kupijo sami), 
   -   ustrezna delovna obutev (čista kuharska delovna obutev z meh-
kim in protidrsnim podplatom; športna obutev je prepovedana), 
   -   priponka z imenom in priimkom. 
Dodatni kosi oblačil, ki niso del uniforme, so prepovedani.  
 

Modul Kulinarične in strežne veščine (popolna šolska kuharska de-
lovna uniforma): 
   -   bel šolski kuharski suknjič z dolgimi rokavi in črnimi gumbi,  
   -   črne kuharske hlače, 
   -   ovratna rutica (črna), 

IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE 
 
Šolska knjižnica v svetli preobleki se nahaja v tretjem nad-
stropju na koncu hodnika, nedaleč stran od referata. Na 
policah boste našli veliko strokovne literature s področja 
gostinske, turistične in velneške dejavnosti, prav tako pa so 
vam na razpolago strokovne in poljudne revije. Knjižnica je 
prav tako prostor, kjer si lahko ogledate diplomska dela, 
hkrati pa so vam na razpolago računalniki z dostopom do 
spleta. Vse informacije, povezane s študijem ali aktualnim 
dogajanjem na šoli, najdete na spletni strani šole www.vsgt-
mb.si. Spletna stran je namenjena vam študentom, zato 
raziskujte vsebine in iščite informacije. Upoštevajte uradne 
ure referata, knjižnice, mednarodne pisarne, govorilne ure 
predavateljev in druga pomembna obvestila. Prav tako pa 
opozorite na morebitne pomanjkljivosti ali napake pri pred-
stavitvi vsebine (pisno na elektronski naslov referata). VSGT 
Maribor lahko poiščete tudi na družabnem omrežju facebo-
ok. Dobrodošli so predlogi izboljšav spletnih vsebin in sode-
lovanje pri oblikovanju vsebin šolskega glasila gostART. Svo-
je ideje in predloge lahko predstavite v šolski knjižnici v času 
uradnih ur ali pošljete po mailu na knjiznica@vsgt-mb.si.  
 
RUBRIKA: Knjižne police ponujajo 
Nedavno smo knjižne police obogatili s knjigo A solid base 
for professional chefs. Za vse, ki se želite naučiti osnov, in 
tiste, ki želite svoje znanje nadgraditi, je ta knjiga prava izbi-
ra—v njej boste našli vse o hrani, postopkih kuhanja, organi-
zaciji kuhinje in sodobnih tehnikah, opisom pa so dodane 
fotografije. Posebna dodana vrednost knjige pa sta dva DVD
-ja, na katerih so prikazane osnovne tehnike kuhanja, osno-
ve higiene in higienskih standardov v kuhinji. 
 
UPOŠTEVAJTE PRAVILA VEDENJA IN OBLAČENJA NA VSGT 
MARIBOR in s tem naredite pomemben korak k oblikovanju 
lastne profesionalne podobe.  

 

KODEKS VEDENJA IN OBLAČENJA 
ŠTUDENTOV VSGT MARIBOR 

 
Temelj našega poslanstva je zadovoljstvo gosta. Za uspešno komuni-
kacijo z ljudmi, ki nas vsakodnevno obkrožajo, je potrebno vedenju in 
urejenosti nameniti posebno pozornost. V šoli si prizadevamo, da se 
študenti široko strokovno usposobijo na vseh področjih, zato dajemo 
velik poudarek tudi razvijanju in utrjevanju profesionalne osebnosti in 
medsebojnih odnosov. Pri tem je osnovno vodilo naš Kodeks vedenja 
in oblačenja. Z upoštevanjem Kodeksa in z zglednim vedenjem boste 
pokazali svojo zrelost in predanost poklicu, ki ga želite pridobiti in 
opravljati, ter si zagotovili nemoteno opravljanje študijskih aktivnosti. 
 
1. OSEBNI VIDEZ IN UREJENOST 
 

            PRVI VTIS je odločilen. Obleka, obutev, pričeska, nakit, ko-
zmetika, moška brada, dišave in splošna higiena naj vselej dajejo vtis 
urejenosti, vendar ne pretiravajmo z eleganco in vpadljivostjo. Oblika 
pričeske mora slediti klasičnim smernicam in ne zadnjim frizerskim 
trendom. Barva las mora biti skladna z naravnimi odtenki las in ne-
vpadljiva, najbolje, da je v enem odtenku ali pa s prameni, ki le za 
nianso odstopajo od osnovne barve. Naš nastop in videz ne smeta biti 
agresivna, temveč primerna delu, ki ga opravljamo. Profesionalni vi-
dez in vedenje si ljudje zapomnijo.  
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   -    predpasnik (bel ali črn), 
   -    visoka bela kuharska kapa iz blaga z všitim šolskim logotipom ali 
belo pralno kuharsko kapo s črno obrobo, 
   -    kuhinjska krpa, 
   -   ustrezna obutev (čista kuharska delovna obutev z mehkim in 
protidrsnim podplatom; športna obutev je prepovedana), 
   -    priponka z imenom in priimkom. 
Dodatni kosi oblačil, ki niso del uniforme, so prepovedani.  
 
Uniforma za delo v Restavraciji Sedem  
Uniforma strežbe: 
   -    hlače (črni pas), 
   -    temno siv sommelier predpasnik, 
   -    bela zlikana srajca z dolgimi rokavi, 
   -    kravata z emblemom šole,  
   -    delovna obutev – čisti, črni, kakovostni in elegantni čevlji z usnje-
nim podplatom (ki se nosijo le v šolskih prostorih) za študente oziro-
ma črni, kakovostni in elegantni čevlji z usnjenim podplatom in peto, 
ki naj ne bo višja od štirih centimetrov (ki se nosijo le v notranjosti 
šole in restavracije) za študentke, 
   -   temne nogavice dokolenke za študente, ki segajo nad gležnje, 
oziroma nogavice kožne barve za študentke (največ 20 DEN), 
priponka z imenom in priimkom. 
Dodatni kosi oblačil, ki niso del uniforme, so prepovedani.  
 
Kuharska uniforma: 
   -    bel šolski kuharski suknjič s šolskim emblemom, dolgimi rokavi in 
črnimi gumbi, 
   -   dolge črne ali temno modre hlače (študenti jih kupijo sami, če 
niso vpisani v modul Kulinarične in strežne veščine), 
   -    črn ali bel predpasnik (študenti ga kupijo sami, če niso vpisani v 
modul Kulinarične in strežne veščine), 
   -    bela papirnata kuharska kapa (študenti jo kupijo sami, če niso 
vpisani v modul Kulinarične in strežne veščine), 
   -    ustrezna delovna obutev (čista kuharska delovna obutev z meh-
kim in protidrsnim podplatom; športna obutev je prepovedana). 
Dodatni kosi oblačil, ki niso del uniforme, so prepovedani.  
 
PROGRAM VELNES 
Predstavitvena obleka za študente in študentke vključuje: 
   -    hlače (črni pas) oziroma krilo, ki sega največ dva centimetra nad 
kolena, 
   -    suknjič oziroma jakno, 
   -    belo srajco,  
   -    rutico/šal, 
   -   črne kakovostne čevlje z usnjenim podplatom samo za notranjo 
uporabo za študente oziroma črne kakovostne čevlje z usnjenim pod-
platom in peto, ki naj ne bo višja od štirih centimetrov (ki se nosi le v 
šolskih prostorih), za študentke, 
   -    temne nogavice, ki segajo nad gležnje za študente oziroma noga-
vice kožne barve za študentke (največ 20 DEN), 
   -    priponko z imenom in priimkom. 
Dodatni kosi oblačil, ki niso del uniforme, so prepovedani.  
 
Modul Kulinarika za vitalnost: 
   -    belo majico s kratkimi ali dolgimi rokavi (študenti jo kupijo sami) 
   -    črne ali temno modre hlače (študenti jih kupijo sami) 
   -    črn ali bel predpasnik (študenti ga kupijo sami) 
   -    kuhinjsko krpo (študenti jo kupijo sami) 
   -    ustrezno delovno obutev (čista kuharska delovna obutev z meh-
kim in protidrsnim podplatom; športna obutev je prepovedana), 
   -    priponko z imenom in priimkom. 
Dodatni kosi oblačil, ki niso del uniforme, so prepovedani.  
 
Za študente in študentke študijskega programa Velnes je predstavi-
tvena uniforma obvezna pri izvajanju vaj pri predmetu KZV in na va-
jah pri vseh predmetih (razen pri predmetih športnega modula, kjer 
so obvezna športna oblačila po navodilih predavatelja), projektnih 
nalogah, izpitih in izvajanju praktičnega izobraževanja v podjetjih, če 
ni s strani mentorja v podjetju drugače določeno.  

Pri vseh vajah, ki se bodo izvajale v demo velneški učilnici v petem 
nadstropju, morajo študenti nositi belo majico, bele hlače in belo obu-
tev z mehkim podplatom, ki se nosi le v šolskih prostorih. 
 

V primeru, ko uniforma še ni zašita ali je na popravilu, jo lahko nado-
mesti le ustrezno primerljiva zamenjava, kar pomeni: 
-   za študente temne hlače (temno modre ali črne barve), k hlačam 
ustrezen suknjič, enobarvna srajca in barvno ustrezna kravata (ostali 
elementi so enaki kot pri uniformi, npr. obutev);  
-   za študentke temne hlače ali krilo primerljive dolžine (temno modre 
ali črne barve), h krilu ali k hlačam ustrezna jakna in enobarvna bluza 
(ostali elementi so enaki kot pri uniformi, npr. obutev). 
Tako kot pri uniformi, tudi pri ustrezno primeljivi zamenjavi dodatni 
kosi oblačil niso dovoljeni. Športne večbarvne srajce in bluze niso 
ustrezno nadomestilo za uniformo, prav tako ne oprijete elastične črne 
hlače. 
 

Zagotovitev uniforme in vse morebitne nadaljnje aktivnosti, poveza-
ne z uniformami, se urejajo v referatu.  
 

3. GIBANJE PO ŠOLSKIH PROSTORIH 
 

 Skozi vsaka vrata se vstopa in izstopa po pravilih bontona: najprej 
pustimo ljudem, da izstopijo, nato sami vstopimo v prostor. Izjemo-
ma pa moramo osebo, ki je od nas starejša ali nam po položaju nad-
rejena, vedno spustiti, da gre skozi vrata prva ne glede na to, ali 
vstopa ali izstopa. 

 Študent po vstopu v šolo najprej obišče prostore študentskega utri-
pa v kleti, kjer odloži odvečno opremo in se preobleče ter preobuje.  

 Ko študent na stopnišču sreča druge ljudi, jim vljudno odstopi pro-
stor, jih pozdravi in šele nato sam nadaljuje pot.  

 Predavatelja vedno počaka na podestu nadstropja, kjer je predaval-
nica. Na hodnik pred predavalnicami in v predavalnice lahko študent 
vstopa le v spremstvu predavatelja, ki predavalnico odklene. 

 Kadar je študent namenjan na praktično izobraževanje v Restavracijo 
7, vstopi skozi vrata šole, nato pa v svoji garderobi počaka inštruk-
torja, ki ga bo v restavracijo pospremil po kletnem prehodu. Tudi 
odhod iz restavracije izvede po prehodu do garderobe, iz garderobe 
pa nato spet izstopi skozi vrata šole. 

 Izjemoma je v soboto študentu, ki je prišel na praktično izobraževa-
nje v Restavracijo 7, dovoljeno vstopiti skozi vrata restavracije, ven-
dar se mora takoj odpraviti levo skozi vrata na šolsko stopnišče. Pot 
do garderobe in vstop v Restavracijo 7 se izvede na enak način kot 
ostale dneve. Odhod iz restavracije poteka v obratni smeri. 

 Vstop v Restavracijo 7 je za študente prepovedan. Restavracijo lahko 
obiščejo takrat, ko v njej opravljajo praktično izobraževanje, in ta-
krat, ko želijo postati njeni gostje. 

 Terasa je del Restavracije 7, zato za vstop na teraso veljajo enaka 
pravila kot za vstop v restavracijo. 

 Vstop v 5. nadstropje je študentom dovoljen samo v spremstvu pre-
davatelja, njihovo zadrževanje pa je dovoljeno samo v prostorih 
specializirane učilnice velnesa. 

 Posedanje po stopnicah v šoli ni dovoljeno. 

 Vožnja z dvigalom ni dovoljena (razen v posebej dogovorjenih prime-
rih). 

 

4. KO SE SREČAMO 
 

POZDRAV pomeni prvi stik s človekom, pozdravljanje naj bo diskret-
no in ne preglasno. Naj se zmeraj prične s prijaznim nasmehom in 
pogledom v oči osebi, ki ji je pozdrav namenjen. 
ROKOVANJE mora biti prisrčno in naj izraža spoštovanje. Stisk roke 
ne sme biti ne mlahav in ne premočan. Oseba, ki najprej ponudi roko, 
je starejša ali ima višji položaj. Prva lahko ponudi roko tudi ženska. 
Izogibajmo se rokovanju čez mizo. 
PREDSTAVLJANJE naj bo prijazno, ime in priimek pa izgovorjena raz-
ločno. Ko predstavljamo druge, je v navadi, da moški najprej predstavi 
žensko. Izjema je le v poslovnem svetu, kjer veljajo pravila poslovnega 
bontona. Kadar imata osebi enak položaj, predstavljamo mlajšo osebo 
starejši. 



NAGOVOR SOŠOLKE, SOŠOLCA bo najprimernejši z uporabo besed 
kolegica, kolega, kadar sošolke ali sošolca osebno ne poznamo.  
NAGOVOR ZAPOSLENIH NA ŠOLI naj se začne z besedo gospa oziroma 
gospod, dodamo pa še poimenovanje direktor, direktorica, predava-
telj, predavateljica, inštruktor, inštruktorica. Če imajo nagovorjeni 
akademski naziv, je prav, da to omenimo (npr. magister, doktor). 
 
5. MEDSEBOJNI ODNOSI  
 
SPOŠTOVANJE IN SODELOVANJE sta osnova za doseganje osebnih in 
skupnih ciljev, zato naj bosta vljudnost in uvidevnost do vseh oseb, ne 
glede na njihov spol, starost ali položaj, naše vodilo v vseh situacijah. 
POGOVOR je osnova sodelovanja, zato svoja mnenja vedno izmenjuj-
mo in usklajujmo kulturno in spoštljivo. Ko drugi govorijo, zbrano po-
slušajmo in sogovorniku ne skačimo v besedo. Tudi sami govorimo 
jasno, umirjeno, naravno in nikoli preglasno. Ne dovolimo, da bi se 
nestrinjanje sprevrglo v prepir ali spor. Izzivanje, sarkastično odgovar-
janje, zmerjanje, psovke, prostaške, grobe besede, prepiri, kričanje, 
pretepi ipd. naj nam bodo tuji. Prevladujejo naj besede prosim, izvoli-
te, hvala, oprostite.  
URESNIČEVANJE DOGOVOROV je pogoj za uspešno sodelovanje. Do-
govorjene obveznosti in svoje obljube dosledno izpolnjujmo. Kadar 
nečesa resnično ne moremo opraviti tako ali takrat, ko smo se dogovo-
rili, se zmeraj pravočasno opravičimo in pojasnimo svoje razloge. Z 
nedejavnostjo, izmikanjem, prelaganjem in navajanjem izgovorov ško-
dujemo sebi, saj si bodo drugi o nas ustvarili negativno mnenje.  
Pri PISNEM SPOROČANJU (elektronska sporočila predavateljem, semi-
narske in druge naloge, pisni izpiti in podobno) moramo biti pozorni na 
pravopisna pravila. Za pisanje prošenj in drugih javnih sporočil uporab-
ljajmo kakovosten papir, pišemo s pomočjo računalnika, besedilo naj 
bo skrbno sestavljeno. Preden besedilo oddamo, ga še enkrat pozorno 
preberemo. 
 
6. ŠOLSKI RED 
 

 V prostorih šole je UNIFORMA ZMERAJ OBVEZNA (specialna ali pred-
stavitvena, odvisno od predmeta). V primeru, da študent uniforme 
nima, mora biti urejen v skladu s primerljivo zamenjavo (opisano 
zgoraj). Zmeraj mora nositi tablico z imenom.  

 Uniformo in ustrezno obutev, ki je del popolne uniforme, hranijo 
študenti v garderobni omarici v študentskih prostorih, kjer se ob 
prihodu v šolo preoblečejo in preobujejo. Jakne, plašči in druga vrh-
nja oblačila se prav tako odložijo v omarice in se ne nosijo v preda-
valnice in druge prostore šole. 

 Garderobne omarice se nahajajo v študentskih prostorih v kleti. Štu-
denti prevzamejo ključe garderobnih omaric v referatu, kjer plačajo 
zanje tudi kavcijo. V garderobnih omaricah je potrebno vzdrževati 
red in higieno. V njih je prepovedano hraniti pokvarljive prehrambe-
ne izdelke in pijače. Garderobno omarico lahko študent najame za 
dve leti. Če jo potrebuje dlje, je mogoče v referatu pisno zaprositi za 
6-mesečno podaljšanje.  

 Šola ne odgovarja za varnost predmetov v garderobnih omaricah 
študentov. 

 V študentskih prostorih je študentom na voljo prostor za preoblače-
nje in prhanje ter kotiček za druženje, kjer lahko študenti pojedo tudi 
svojo malico. V prostorih morajo študenti skrbeti za ustrezno čistočo, 
še posebej v prostoru za prhanje, ki se mora po uporabi skrbno oči-
stiti (lasje v odtoku, pena ...). Kozmetiko za osebno higieno in brisače 
prinesejo študenti s seboj.    

 Pred predavanji ali vajami študenti počakajo predavatelja/
inštruktorja na podestu nadstropja, kjer je predavalnica. Na hodnik 
pred predavalnicami in v predavalnice lahko študenti vstopajo le v 
spremstvu predavatelja, ki jim predavalnico odklene. 

 Prihajanje k predavanjem in vajam naj bo pravočasno, vsaj 10 minut 
pred pričetkom. Dokler trajajo predavanja ali vaje, prostora ne zapu-
ščamo. Zamujanje oziroma vstopanje v specializirane učilnice po 
pričetku predavanj oziroma vaj je prepovedano. V času predavanj in 
vaj niso dovoljeni obiski prijateljev, znancev ali sorodnikov.  

 

 V specializiranih učilnicah in prostorih (velnes, satelitske kuhinje, stre-
žba, degustacijska in računalniška učilnica, knjižnica ...) študenti upoš-
tevajo dodatna pravila, ki jih zahteva stroka in vestno ravnanje z opre-
mo ter varnost pri delu. O tem jih redno seznanjajo predavatelji in 
inštruktorji, ki izvajajo študijski proces. 

 Študentom v času izvajanja študijskega procesa ali praktičnega izobra-
ževanja ni dovoljeno naročanje alkoholnih pijač.  

 Vstop v  peto nadstropje je mogoč le v spremstvu predavatelja, ne 
glede na to, ali aktivnosti potekajo v prostorih, namenjenih velneški 
dejavnosti ali cateringu VIP salona. Študentom študijskega programa 
Velnes je v petem nadstropju dovoljeno le zadrževanje v prostorih 
specializirane učilnice velnesa.  

 Nagibanje čez ograjo podesta ali balkona je strogo prepovedano.  

 Skrbimo za šolsko infrastrukturo in inventar (stene, tla ... pohištvo in 
avdio-vizualno opremo) in ga ne uničujemo.   

 Dvigalo je namenjeno le v uporabo invalidom in zagotavljanju logistike 
med specializiranimi prostori šole. Vožnja z dvigalom je za študente 
prepovedana (razen v posebnih primerih, ko je to dogovorjeno s pre-
davateljem oziroma zaposlenim na šoli). 

 V šoli in v neposredni okolici šole ne posedamo na stopnicah ali drugih 
pohodnih površinah.  

Najdene predmete zmeraj oddamo v referat za študente. 

 Ekološko ozaveščen posameznik skrbi za čistočo, poišče koš za smeti, 
ne umaže sten s prislanjanjem nanje, toaletne prostore zapušča čiste in 
varčuje z elektriko, ko ugaša nepotrebno razsvetljavo in ločuje odpad-
ke v ustrezne koše, ki se nahajajo v vseh prostorih šole.  

 Za seboj zmeraj pospravimo, poravnamo stole in klopi, smeti odlagamo 
na ustrezna mesta v skladu s pravili ločenega zbiranja odpadkov, v 
toaletnih prostorih pazimo na red in čistočo. 

 Oglaševanje na šolskih oglasnih prostorih je dovoljeno le z odobritvijo 
referata.  

 Upoštevamo uradne ure vseh služb na šoli.   
 
STROGO PREPOVEDANO je: 
 
*  Kajenje v uniformi v prostorih šole, restavracije in kavarne (prepoved 
velja po zakonu na celotnem območju šolskega objekta in okoli njega), 
*  prehajanje iz velike predavalnice na teraso ali s terase v predavalnico 
(vrata se smejo uporabiti le kot požarni izhod), 
*  prehajanje s terase na sosednje dvorišče, 
*  uživanje hrane in pijače, posedanje ali zadrževanje na terasi, pločniku 
oziroma na ulici pred šolo ter kajenje v prostorih šole in okoli nje (kar 
vključuje tudi pločnik na nasprotni strani šole) ter odmetavanje ogorkov 
na tla, ulico, zelenico ali druga neprimerna mesta, 
*  uporabljati mobilne telefone v prostorih šole v času študijskega pro-
cesa (razen v študentskih prostorih v kleti), 
*  uživanje hrane in pijač v predavalnicah in drugih prostorih šole, ki 
temu niso namenjeni, 
*  žvečenje žvečilnih gumijev, ker s tem izražamo nespoštljiv odnos do 
osebe, s katero se pogovarjamo, jo poslušamo oziroma z njo delamo, po 
uporabi vržemo žvečilno v koš, 
*  biti pod vplivom opojnih substanc ali jih posedovati ali razpečevati 
drugim v prostorih šole, 
*  kričanje, igranje kart in uporaba zvočnih aparatov, 
*  zasebno trgovanje, 
*  prislanjanje prevoznih sredstev (koles, skirojev, motorjev ...) na fasado 
šole (prostor za hrambo koles se nahaja na začetku ulice) in odmetavanje 
odpadkov in ogorkov na tla ali v korita za rože pred šolo, 
*  spreminjanje temperature oziroma dotikanje krmilnih in drugih stikal 
na hodnikih oziroma v drugih prostorih šole, 
*  zadrževanje študentov v servisnem hodniku restavracije (razen za 
tiste, ki v restavraciji delajo), prehod skozi servisni vhod je dovoljen le 
določenim posameznikom (hišnik, dobavitelji) in se ne uporablja kot 
vhod v šolo. 
 

V primeru kršitve določil bo šola prisiljena ukrepati v skladu s Pravilni-
kom o disciplinski odgovornosti, v primeru škode, povzročene namerno 
ali iz velike malomarnosti, pa od povzročitelja zahtevati povračilo. 




