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GLASILO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

KJE SMO BILI, KAJ SMO POČELI

Zmeraj storite tisto, kar je prav.
To bo nekatere ljudi razveselilo,
vse ostale pa bo presenetilo. 

(Mark Twain)

Noben začetek ni lahek. To običajno ni pot, posuta z
rožami, in tudi ni sprehod ob obali. In tudi začetek
novega leta ni nekaj, kar pride in gre in ga sploh ne
opazimo, saj je skoraj vedno pospremljen z novimi
odločitvami, izzivi, voljo, da nekaj spremenimo. Pred
nami je še eno leto, ki nas bo presenetilo z marsičim,
kar nam bo prineslo. Pa vendar nas bo mnogo tudi
naučilo in pripravilo na soočanje s problemi ter napol-
nilo z novo močjo. 

Za nekatere od vas je to tudi leto odločitve o nadalj-
njem šolanju. Vem, da je to eden izmed začetkov, ki
nikakor ni lahek. Lahko potrdim. Zato pa vas tolažim z
dejstvom, da bo to leto eno boljših vašega življenja.
Nove, sveže ideje, poznanstva, znanja, nova prebu-
jenja, prvi koraki po novi poti. Na začetku negotovi,
kasneje pa samozavestni in trdni kot kamen kost. 
Zapomnite si: naj vas padci ne prizadenejo preveč,
raje jih izkoristite in vzemite kot novo lekcijo šole živ-
ljenja. Iz njih potegnite nove izkušnje. Zaupajte vase
in izpiti bodo tekli kot namazani. In, kot pravi g. Twain,
poskusite poslušati svoje srce in storiti pravo stvar. In
takrat naj vam bo vseeno, kaj pravijo drugi.

Saj veste, začne se na začetku. Naj bo vaš začetek
kar se da uspešen, pogumen in brez padcev! Pa
začnimo!

ZNANJE ZA UMETNOST GOSTOLJUBJA
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Kdaj? 18. 12. 2006 ob 21.00
Kje? Klub mariborskih študentov (KMŠ) na tržnici 
Kdo? Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor
Vstopnina? 500 SIT oz. 2,09 €

Koliko študentov pa se ne veseli brucovanja z nestrpnim pričakovanjem? 
Ker sem letos sodelovala pri pripravi tega za nas zelo pomembnega dogodka,
lahko sedaj o tem tudi nekaj povem. Seveda si vsak želi prirediti zabavo, ki je
udeleženci ne bodo pozabili, saj le enkrat v življenju postaneš bruc oz. brucka. 

S predlogom, da se moramo študenti spoznati med sabo tudi izven predaval-
nic v bolj sproščenem okolju, se je strinjala tudi direktorica mag. Helena Cvikl,
nam dala zeleno luč in tako so priprave lahko stekle. S sošolkami in sošolci
(Petra Potrč, Marko Tokić, Filip Drame, Saša Črnic, Zlatka Pupaher, Martina
Krepek…) smo pripravili plakate, karte, nagradne igre in nagrade zanje.
Skratka, vse potrebno za dober potek. 

Seveda organizacija takšnega dogodka ni mačji kašelj, saj je potrebnega veliko
truda, da vse poteka tako, kot mora. Delo smo si razdelili in si tako vso zadevo
dosti olajšali. Saša je uporabila svojo obsežno domišljijo in naredila vstopnice,
ki sta jih kasneje Zlatka in Martina pridno prodajali najprej v šoli, kasneje pa tudi
pri vhodu. Za zaprisego brucev je kriva Petra, za nagrade pa sta poskrbela Filip
in Marko. Sama sem naredila osnutek za časovni potek dogodkov, ki je bil raz-
porejen na vsako polno uro, saj smo želeli, da se cel čas nekaj dogaja, nismo
pa vas želeli preveč utruditi. Kasneje smo vsi skupaj program pregledali ter ga
predstavili še direktorici. 

Tisti večer smo za "nizek štart" študentom pri vhodu najprej podarili "nekaj
malega" (turistom zemljevide Maribora, gostincem kuhalnice), za dobrodošlico
pa pristne domače štajerske borovničke in majhen prigrizek, za kar gre zahvala
tudi gostincem 2. letnika. Borovničke so vse dobro zagrele in pripomogle k bolj
sproščenemu začetku. 

Mag. Helena Cvikl je s svojim nagovorom uradno odprla zabavo, ki ji je sledila
zaobljuba brucev ter nepogrešljivi brucomor. S tem so vsi zbrani tudi uradno
postali novi bruci in brucke. Vzdušje v natrpanem KMŠ-ju se je vse bolj stop-
njevalo, vsi smo bili dobre volje, za kar so zaslužni tudi natakarji, ki so poskr-
beli, da nihče ni bil žejen…:) Seveda vse ni potekalo po planu, kot je značilno
za takšne velike dogodke. Potrebnih je bilo nekaj prilagajanj, zato vseh pred-
videnih iger nismo odigrali. Ampak glede na vašo dobro voljo, mislim, da vas
nismo prav za nič prikrajšali, kajne?

K zanimivemu večeru so pripomogle pripravljene nagradne igre, da pa je zaba-
va bila dovolj razgibana in živa dolgo v noč, je poskrbel DJ, ki je za svojim
delovnim pultom mešal kar brez kuhalnice. Od tega, kar je postregel, nas je kar
metalo.

Hvala vsem, ki ste prispevali svoj delež za izvedbo brucovanja, tako direktori-
ci, da nam je dogodek omogočila, Mojci Polak Zupan, da nam je pomagala s
prigrizki, ter vsem sponzorjem nagrad. Kdo ve, kako bi bilo brez vas!

Vsem brucem in bruckam želim uspešno študijsko leto, čim več opravljenih
izpitov in zabave, da vam bosta ti dve leti ostali v dobrem spominu. Kak izpit pa
vseeno prišparajte še za drugo leto, da bo še bolj zanimivo.

BRUCOVANJE 2006/07

Izvedli mednarodni seminar o bučnem olju, ki ga
je vodila predavateljica Mojca Polak Zupan, udeležilo pa se
ga je 15 predstavnikov iz šol v okviru združenja AEHT. 

Predstavili kulinarične dobrote z bučnim oljem na
prireditvi V objemu stare trte na Lentu.

Udeležili se tekmovanja GTZ, od koder so študenti
prinesli zlato (Denis Smerkolj za pripravo jedi pred gosti),
srebro (Drejc Pečečnik za pripravo in postrežbo kave) in
bron (Matjaž Frešer za vinskega svetovalca).

Izvedli ekskurzijo za predavatelje v Italijo (LdV),
kjer so spoznavali ekološko pridelavo in značilne lokalne
proizvode, ki jih uporabljajo v gastronomiji.

Udeležili se konference združenja EURHODIP v
Bordeauxu, kjer je potekalo tudi tekmovanje za najboljšo
inovativno nalogo študentov, s katero sta zmagala naša
študenta Mateja Švegl in Janez Firšt.

Bili na Irskem na 19. letni konferenci in tek-
movanju AEHT (Evropska zveza hotelskih in turističnih šol).
Trije študenti so nas predstavljali v kategorijah recepcija (Tea
Kozar), barmanstvo (Drejc Pečečnik) in slaščičarstvo (Zlatko
Kekec) pod mentorstvom Mojce Polak Zupan in Gorazda
Haliča. 

Prejeli 2. nagrado Jabolko kakovosti v okviru pro-
jektov mobilnosti, s pomočjo katerih se naši študenti vsako
leto izobražujejo tudi v tujini, njihova koordinatorka pa je
mag. Tanja Lešnik Štuhec.

Izvedli Poslovni stik, na katerem so se študentom
predstavila gostinska in turistična podjetja, koordinirali pa sta
ga Darja Osvald in mag. Tanja Lešnik Štuhec.

Sodelovali na dobrodelnem Božičnem bazarju v
središču mesta, ki je potekal pod okriljem Radia City. Štu-
denti so pripravili marmelado iz buč in kekse ter jih v ta
namen prodajali mimoidočim.  

Bili med pokrovitelji Borštnikovega srečanja, ki
ga vsako leto organizira SNG Maribor, študenti pa so pod
vodstvom mentorjev pripravili pogostitev. 

Sodelovali pri pripravi prve Strategije razvoja gas-
tronomije, ki predstavlja nabor jedi iz vseh slovenskih regij
in je namenjena tudi predstavitvi in promociji države; pri tem
je sodelovala predavateljica Mojca Polak Zupan.

Na šoli potekalo snemanje promocijskega filma o
gastronomskih poklicih, ki ga je organizirala Obrtna zbor-
nica Slovenije v sodelovanju z RTV Slovenija.

Na šoli gostili partnerje v LdV projektu DIONISO o
evropski gastronomiji in vinu, v času delovnega srečanja
so tuji udeleženci spoznali tudi izbor lokalnih jedi in vin, ki so
jih pripravili in postregli študenti pod vodstvom mentorjev
kuharstva in strežbe.

In še marsikaj ...

Piše: Živa Vincetič

Piše: Urška Knez

Dobrodošli, vsi, ki vstopate

ZA ŠE EN ZAČETEK
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ku študija priporočamo, da se štu-
denti aktivno vključujejo v dejavnosti
šole, ki jih izvaja izven rednega izo-
braževanja. Aktivni, motivirani, ambi-
ciozni študenti poskrbijo za svojo
prepoznavnost in imajo veliko večje
možnosti za zaposlitev na dobrih
delovnih mestih.  
Šola zdaj deluje 9 let. Kako bi oce-
nili njeno delovanje v teh letih, kaj
je dosegla glede prepoznavnosti
in uspešnosti?
Pričeli smo s 30 študenti in šestimi
predavatelji, danes je na šoli 486 štu-
dentov in 55 predavateljev. Imeli smo
eno predavalnico, danes imamo
sodobno opremljene predavalnice in
okolju prijazno šolo. 
Izvedli smo 12 Leonardo Mobility
projektov in tako omogočili 50 štu-
dentom prakso v tujini. Šola je aktiv-
na članica petih najpomembnejših
svetovnih in evropskih združenj
hotelsko turističnih šol, saj je v nji-
hovih predsedstvih in komisijah. Tako
omogoča študentom udeležbe na
festivalih, razstavah, prestižnih tek-
movanjih v tujini. Za ponazoritev: lani
so bili študenti na Portugalskem, v
Avstriji, Franciji, Turčiji, Italiji, Španiji,
Mehiki. 
Zelo pomembni so študijski obiski
tujih šol, obiski tujih predavateljev,
izvedba delavnic za tuje študente. 
Šola je prisotna na mnogih javnih in
kulturnih prireditvah v SV Sloveniji;
smo sponzorji Festivala Lent,
Borštnikovega srečanja, Unicefa.
Imamo že sedem evropskih prvakov;
študenti dosegajo zlate in srebrne
evropske nagrade s področja gas-
tronomije, turizma, recepcijskega
poslovanja, inovativnih projektov.
Pomembno je tudi, da  naši študenti
tekmujejo na nacionalni ravni s pro-
fesionalci in vsako leto osvajajo
zlate, srebrne in bronaste medalje.
Zaradi uspehov in aktivnega dela v
evropskih organih smo na
evropskem izobraževalnem trgu in v
okviru naštetih združenj prepoznavni
kot uspešna šola.
V katere projekte je šola trenutno
vključena, na katerih področjih so-

Z 11. novembrom 2005 je v veljavo 
stopil Zakon o spremembah in dopol
nitvah Zakona o gostinstvu, ki je 
razburkal strokovne vode po Sloveniji.
In kakšne so te spremembe v novem
Zakonu o gostinstvu, da na eni strani
žanjejo neodobravanje, na drugi pa si
posamezniki zadovoljno manejo roke?

Poglejmo. 
Največja sprememba zakona je ukinitev pravilnika, ki je
predpisoval minimalno stopnjo izobrazbe oseb, ki
opravljajo dela v gostinski dejavnosti. Prav tako ni potreb-
no več opravljati preizkusov strokovne usposobljenos-
ti za opravljanje gostinske dejavnosti. Po domače: zakon
dovoljuje vsakomur, s kakršnokoli izobrazbo, da opravlja
gostinsko dejavnost. In to je srž problema: gostince po
Sloveniji namreč skrbi, da bo tako prišlo do
neenakovredne konkurence; delavci ne bodo več potrebo-
vali ustrezne izobrazbe in nekoga, ki se je trudil in izo-
braževal, da je postal kvaliteten gostinski delavec, bo zdaj
lahko zamenjal kdorkoli, ki mu bo delo "podarjeno" v roke.
To je ena stran kovanca.

Na drugi strani pa zakon ureja tudi stvari, ki so bile nujno
potrebne ureditve. Črtan je 3. člen, ki je omogočal kršitve
s strani društev. Posamezniki so namreč našli luknjo v
zakonu, ki jim je omogočala, da so svojo gostinsko
dejavnost razglasili ko društveno, neprofitno in za lastne
potrebe in si s tem iz dneva v dan redili denarnice. Tako so
društva začela rasti kot kvašeno testo, kar pa nikakor ni 

Kritično mnenje
pripravila: 
Urška Knez

deluje, kakšni so načrti ?
Vključeni smo v prenovo študijskih
programov, ki bodo omogočali večjo
prehodnost in izbirnost. Posodobiti jih
želimo s takšnimi učnimi veščinami, ki
bodo zadovoljile potrebe turističnega
gospodarstva in bodo hkrati zanimive
za študente. 
Zelo po-
membni so
Leonardo
projekti,
predvsem
pilotski pro-
jekt o evrop-
ski gastrono-
miji in vinu,
ki ga priprav-
ljamo v part-
nerstvu z Italijo, Španijo in Francijo.
Aktivnega dela in udeležb je zagotovo
preveč, da bi vse naštevala, a bi o
njih, če bi bili študenti bolj aktivni v
Svetu študentov, na njihovo željo o
tem poročala.
Glede na število študentov in možne
širitve programov načrtujemo dodatne
ali nove prostore, zagotovo pa nisem
opustila misli o šolskem hotelu in
restavraciji.
Novo vlogo šole in učiteljev vidim v
vseživljenjskem učenju, krepitvi profe-
sionalnih sposobnosti, razumevanju
študijskega procesa, ustvarjanju
primernih učečih se skupin ter upošte-
vanju vrednot in oblikovanju vizij za
prihodnost. Gotovo se zavedam, da
uspešno šolo tvorijo kakovostni pre-
davatelji.
Kaj bi svetovali študentom, ki letos
prvo leto obiskujejo VSŠGT? 
Raziskave vrednot naših študentov
kažejo, da je v ospredju hitra prido-
bitev diplome in s tem čimprejšnja
materialna osamosvojitev. A zavedati
bi se morali, da sodobnim delodajal-
cem niso več toliko pomembni listine
in nazivi, temveč diplomantove kom-
petence, zato postaja diploma le še
vstopnica na določeno strokovno
področje in nič več. Nato pa je
potreben predan in zavzet vseživljenj-
ski študij.

dobro vplivalo na kvaliteto gostinskih uslug. Skrajni čas je
že bil, da se popravi, kar se je piscem prejšnjega zakona
"ponesrečilo". 

Žal pa tudi tokrat ni vse črno in belo. Vedno seveda obsta-
jajo siva področja. V medijih so namreč odjeknila mnen-
ja predstavnikov nekaterih društvenih prostorov in
klubov, ki so aktivno sodelovali pri ustvarjanju kulturne
sfere slovenskih mest (kot primer lahko izpostavim ljubl-
janski klub Daktari pod vzpenjačo). Pravijo namreč, da
nekaterih klubov pač ne moremo enačiti z navadnimi gos-
tilnami, saj dihajo drugače, državo pa tudi obtožujejo, da
želi iz vseh narediti podjetnike. Nov zakon celo postavlja-
jo ob bok drugim "norostim" vlade, kot so hora legalis,
povečanje natalitete…

V splošnem lahko med gostinsko in turistično stroko
opazimo deloma skupno mnenje, ki je nenaklonjeno
novim določbam. Še najbolj bo namreč trpela kakovost
gostinskih uslug zaradi neustreznega kadra. Kajti že
zdaj se vedno manj mladih odloča za poklic natakarja, kaj
bo sledilo sedaj, ko izobrazba niti po zakonu ni več
potrebna, pa si lahko le mislimo. Žal to dejstvo hodi z roko
v roki tudi s tem, da je poklic natakarja popolnoma
razvrednoten.

Upajmo, da bo še vedno ostajala razlika med natakarjem
v bifeju in tistim v vrhunski restavraciji. In da trud mladih
pri njihovem izobraževanju ne bo "v črno luknjo zakopan".

Kaj odlikuje našo
šolo, kaj jo dela

posebno?
Že od ustanovitve in tudi ves čas mojega
vodenja od leta 2000 ustvarjamo vizijo
evropsko usmerjene šole. Uvajamo
sodobne pristope, k temu pripomorejo
predavanja in razgovori z uspešnimi
podjetniki in strokovnjaki, ki jih vabimo
na šolo, pa tudi vaje strokovnih predme-
tov v podjetjih, praktično izobraževanje
in usposabljanja v tujini… Za študente je
privlačno predstavljati svoje stvaritve ter
poslovne igre in simulacije.  Delovanje
Konzorcija v turističnem gospodarstvu
omogoča, da smo z njim tesno povezani.
V tem okviru izvajamo usposabljanja za
mentorje v podjetjih, Poslovni stik, kjer
se podjetja predstavljajo študentom,
Borzo dela za študente, ki zaključujejo
študij, v okviru Projektnega sveta
pripravljamo programe usposabljanja za
potrebe turističnega gospodarstva … 
Kakšne so možnosti za zaposlitev po
končanem šolanjU, na katerih
delovnih mestih se naši študenti
lahko zaposlujejo?
Podatki Zavoda za zaposlovanje kažejo
na velik primanjkljaj na trgu dela za
gostinski kader od  III. do VI. stopnje izo-
brazbe. Podatki za Podravsko regijo za
obdobje od 1.1. do 30. 9. 2005 kažejo
potrebe za preko 5000 gostinsko-turis-
tičnih tehnikov, natakarjev in kuharjev ter
82 organizatorjev poslovanja v gostin-
stvu in turizmu. Toliko bolj je podatek
zanimiv, ker je bilo na dan 30. 9. 2005 v
isti regiji registriranih kar 51 brezposel-
nih turističnih tehnikov in 1 organizator
poslovanja v turizmu. Po napovedih
načrtovanega zaposlovanja so deloda-
jalci iz storitvenega sektorja predvideli
povečanje zaposlenosti na področju
gostinstva in turizma. 
Ker je največji primanjkljaj delavcev s III.
in IV. stopnjo, se naši študenti zaposluje-
jo tudi na teh delovnih mestih.
Popolnoma jasno je, da morajo mladi
brez izkušenj pričeti na osnovnih
delovnih mestih, kjer jih mentorji motivi-
rajo in jim dajo priložnost za izražanje
inovativnosti in kreativnosti. Takih idej
nam za kakovostno ponudbo izredno pri-
manjkuje. Seveda pa naj kasneje s svo-
jim znanjem in izkušnjami segajo po
višjih delovnih mestih. Zato že na začet-

Vprašanj se je 
domislila: Urška Knez
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Direktorica 
mag. Helena Cvikl
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Poleti je v Bordeauxu potekala 13.
konferenca EURHODIP-a na temo

"Vino - promocija v restavracijah in učenje v šolah".
Ob otvoritvi so kratek govor poslušalcem podali: Hugues
Martin, član parlamenta in župan Bordeauxa, William
Marois, rektor akademije v Bordeauxu, Serge Dubs,
predsednik francoskega združenja somelierjev, in Alain
Sebban, predsednik Eurhodipa. Med konferenco so se
predavatelji in govorniki dotaknili francoskih vin, vin
Evrope in vin "novega sveta". Govora je bilo tudi o vinu in
njegovem učinku na zdravje. Med delovnim kosilom je
potekala degustacija sirov in vina. 

Obiskovalci smo se imeli priložnost udeležiti dveh izletov,
in sicer na vinsko pot po Medocu ali v mesto Saint Emilion.
Sam sem se udeležil potovanja po Medocu, kjer smo
obiskali štiri prestižne dvorce. Omogočili so nam ogled
vsakega dvorca in kleti ter seveda degustacijo njihovih vin. 

V Medocu je prib-
ližno 750 vino-
gradov, nam pa so
vrata odprle kleti
Chateau Mouton-
Rothschild, (kjer
smo si med drugim
ogledali tudi zbirko
znamenitih vinskih
etiket: v zadnjem
stoletju so jih poslikali tudi umetniki, kot so Salvador Dali,
Chagall in Picaso) Chateau Lynch-Bages, Chateau
Lascombes, ki je klasificiran kot Grand Cru v Margauxu in
ima zgodovino dolgo od leta 1625, ter Chateau Siran, ki
je v družinski lasti že od leta 1858.

Prav tako je ob konferenci potekal izbor za najboljšo štu-
dentsko inovacijsko nalogo. Med finalista sta se uvrstila
naša študenta Janez Firšt in Mateja Švegl. S svojo pred-

stavitvijo nalo-
ge na konfe-
renci sta zma-
gala in prines-
la v Maribor   
ponovno zla-
to odličje. Na
temo Nazdra-
vimo za mir na
svetu sta štu-
denta delila
med slušatelji

letake, na
katere so lahko napisali svojo zdravico. Med predstavitvijo
naloge so izžrebali eno od zdravic in nagrajencu podelili
knjigo Wines of Slovenia. Ker pa se je vse vrtelo okoli vina,
nikakor nismo izpustili niti predstavitve slovenske vinske

kapljice. Tako smo ob promociji Slovenije predstavljali
tudi vina slovenskih vinarjev (Protner, Valdhuber in
Ščurek). Kot prigrizek ob kapljici smo gostom ponujali
košček kruha, začinjenega z bučnim oljem oljarja
Gorazda Kocbeka. 

Krasno popestritev so organizatorji konference pripravili
na večer z imenom Vini-Vegas. Kot obiskovalcem so
nam omogočili za igralnimi mizami degustirati vina in
odkrivati specifike vzorcev.

Srečanje se je končalo z slavnostno večerjo v enem od
najprestižnejših dvorcev - Chateau Smith-Haut-Lafitte
in podelitvijo nagrad za študentsko inovacijsko nalogo
2006. Kot leto poprej sta se medalji za prvo mesto leske-
tali na naših študentih. Večer je tako mineval, hladen
veter med Gironde in vinogradi pa nam je naznanjal, da
prihaja čas vrnitve domov - zmagovalcev, seveda!

EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa  rraazzkkrriivvaa  ssvvoojjee  ggaassttrroonnoommsskkee
zznnaaččiillnnoossttii

V mesecu oktobru smo se predavatelji Višje strokovne šole za gostinstvo Maribor udeležili potovanja v Italijo v sklopu
LdV projekta. Na strokovnem potovanju smo spoznavali lokalne ekološke proizvode, ki se uporabljajo v gastronomi-

ji, ter obiskali šolo za hotelirstvo v kraju Serramazzoni. 

Predstavili so nam posebno vrsto suhomesnega izdelka Culatello di
Zibello. Svinjsko   meso, ki je nasoljeno, ovijejo s svinjskim mehurjem in ga
pustijo zoreti. Pokrajina, od koder izhaja izdelek, nudi prave pogoje, saj
postopek zorenja zahteva hladno in vlažno podnebje. Kot zanimivost naj
omenim, da je izdelek tako iskan,
da ga večji del prodajo še preden
dokončno dozori. Kupci so pred-
vsem boljše restavracije po celem
svetu. 

Ogledali smo si tudi postopek
pridelave sira parmezan - najbolj znanega sira Italije. Prispeli smo ob
pravem času, da smo si lahko ogledali postopek pridelave od mleka do
koluta mladega sira, ki čez čas postane zrel parmezan. 

Seveda se nismo smeli izogniti
balzamičnemu kisu. Ta je v
Italiji sinonim za vrhunsko gastronomijo in predvsem svojevrsten izdelek. V
Modeni velja za najboljšo zapuščino med generacijami baterija z balza-
mičnim kisom. Balzamični kis, ki je staran in pridelan po tradicionalnem
postopku, dosega starost od pet in do petdeset let. Zori v t.i. baterijah, ki so
sestavljene iz več vrst sodčkov, ti pa so iz različnih vrst lesa in različnih
velikosti. Značilno je, da zori na podstrešju in ne v kleti, saj zahteva višjo
temperaturo za fermentacijo. Končni izdelek se pozneje prodaja v posebnih
stekleničkah po 100 ml. Uporablja se kot dodatek k mesnim jedem, lahko
ga pa ponudimo tudi kot aperitiv v nekaj kapljicah na keramični žlički. Cene
so seveda primerne kvaliteti. Steklenička stane tudi do 120 eur. 

Ogledali smo si tudi vinoteko Emiglia-Romagna, ki se lahko pohvali z vini celotne regije, posebno doživetje pa je
bila večerja z didaktično degustacijo tipičnih produktov in receptov Emilie Romagne v Ca´ de Ven, kjer nas je spre-
jel gospod Gian Carlo Mondini, predsednik AIS Romagna. Nad hrano v tej restavraciji smo bili očarani. Vina, ki jih je
izbiral Gian Carlo, so se lepo ujemala s hrano. Najbolj se mi je v spomin vtisnilo vino Albana, ki je bilo prvo belo vino
v Italiji z oznako DOCG. 

Pot nas je zanesla tudi v pršutarno Langhirano, kjer nam je bil razkazan celoten postopek pridelave pršuta.
Zaključili smo v Torinu, kjer smo si ogledali sejem Salone del Gusto. Na sejmu nas je sprejel ravnatelj iz šole
Serramazzoni, kjer so nas pogostili s kosilom.  

Na koncu potovanja se nam je postavilo vprašanje, kaj lahko Slovenci ponudimo kot svojo posebnost in jo tudi
uspešno prodajamo na trgu. No, razmislite.

Iz prve roke dogodek popisal: Gorazd Halič

Culatello di Zibello

Zorenje parmezana

Baterija, kjer zori balzamični kis

Zapis pripravil: Gorazd Halič

Direktorica šole mag.
Helena Cvikl je petega
septembra tudi za
sezono 2006/2007 pod-
pisala sponzorsko
pogodbo s Slovenskim
narodnim gledališčem
Maribor. 

Študenti so pod men-
torstvom predavateljice
Mojce Polak Zupan
pripravili in izvedli

pogostitev ob podelitvi Borštnikovega prstana. Kot je
dejal v zahvalnem pismu Predsednik Sveta BS Tone
Partljič, “ne obstajajo velike in male vloge”, vsak
dogodek je hkrati tudi nova priložnost za pridobivanje
svežih izkušenj.

BBBBOOOORRRRŠŠŠŠTTTTNNNNIIIIKKKKOOOOVVVVOOOO
SSSSRRRREEEEČČČČAAAANNNNJJJJEEEE

Študenta z mentorjem in direktorico
Še stisk rok obeh direktorjev

Brillat-Savarin, Jean Anthelme 
Fiziologija okusa ali Meditacije o transcedentalni gastronomiji. Ljubljana : Krtina, 2005.  

Guiliano, Mireille 
Zakaj so pa Francozinje lahko vitke : skrivnosti uživanja ob hrani. Tržič : Učila International, 2006.

KNJIGI ZA
DEGUSTACIJO
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Zaradi promoviranja slovenskega
bučnega olja in slovenske kuli-
narike, smo v septembru z organi-
zacijo AEHT na šoli organizirali

mednarodni seminar o bučnem olju. Udeleženci so bili
iz različnih koncev Evrope. Prišli so, da bi ga spoznali.
Veliko neznanko - bučno olje. 

Študentje so jim ga za dobrodošlico ponudili s kruhom.
Zvedavo so ga spoznavali. Ob večerji, ki jo je skozi vse
hode zaznamovalo zeleno olje, sem že pri juhi vedela,
da so zapore padle. Gostje so
navdušeno praznili krožnike in
radovedno škilili na meni karti-
co, ki je odkrivala naslednje
jedi. Sladica je zakoličila njiho-
vo usodo. Ob cmočkih z marci-
panom iz bučnih semen so v
srcih obljubili bučnemu olju
večno predanost. 

Kasneje je bilo v sodelovanju s tovarno olja GEA za
slušatelje organizirano predavanje o posebnostih
bučnega olja ter praktična delavnica, kjer smo demon-
strirali uporabo olja v kuhinji.

Še bolj jih je na ekskurziji prepričal mlad ambiciozen
lastnik družinske oljarne, Gorazd Kocbek, ki je
uspešno prevzel družinsko podjetje. S prepričljivim
nastopom ter jasno vizijo o visoki kakovosti domačih
pridelkov je naletel na hvaležne poslušalce, ki so komaj
čakali, da namočijo koščke kruha v hišno bučno olje, še
posebej hladno stiskano, ki ga Kocbeki, edini v Evropi,
stiskajo po strogo varovani tehnologiji.

Zaključni večer smo ob podelitvi certifikatov preživeli v
odlični mariborski restavraciji, kjer so se  brbončice
naprezale nad izbranim menijem. 

Francozinja, priznana
hotelirka, je bila vzhičena
nad številnimi jedmi,
pripravljenimi z bučami
in bučnim oljem. Kar ver-
jeti ni mogla, da je fran-
coska kuhinja do teh
plodov tako brezbrižna. 

Predlagala je, da poskušamo s poudarjanjem kulina-
rične vrednosti buč ter uporabnosti bučnega olja vpli-
vati na spremenjen odnos do komercialnega
Halloweena tako, da bi razvili praznik, ki bo bolj avto-
hton in bo častil bučo kot raznoliko in uporabno rastli-
no.

O kakovosti naših storitev lahko govorimo, ko zadovoljimo
gostova pričakovanja. Na podlagi raziskav so nastali
številni dobri viri, ki pomagajo, da strokovno pripravljeni
zadovoljujejmo potrebe posameznega gosta.

V primeru iz prakse opisujem vlogo menedžerja za odnose
z gosti (Guest Relation Manager) v hotelu kategorije treh
zvezdic. Predstavila bom, kako se načrtno pripravijo spre-
jem in posebni dogodki v okviru gostovanja petdesetih
gostov različnih starosti, različnega stanu, katerih glavni
motiv je šport in prihajajo iz Združenih držav Amerike.
Obdobje bivanja je omejeno na prednovoletni oziroma
novoletni čas. 

Z vodjo poti je potrebno govoriti o posebnih željah že pred
njihovim prihodom, na dan prihoda je možno želje le še
dobro usklajevati.  V hotelu bodo gostje koristili polpenzion
(zajtrk in večerja). Predvidevamo lahko skupne interese
športne narave (športna animacija). 

V ta namen se je potrebno v hotelu dogovoriti z animator-
jem za pozdravno pijačo, da predstavi animacijski program
(vožnja z motornimi sanmi, večerni pohod z baklami do
koče, adrenalinski park, izposoja smučarske opreme ter
najem učitelja smučanja ali deskanja na snegu), saj bo v
naslednjih dneh prav on preživel več časa z gosti. 

Splošne karakteristike ameriških gostov so, da želijo
raziskovati in biti neposredno del tujega okolja. V glavnem
se navdušujejo nad osebnim pristopom, priporočili in njim
izkazano pozornostjo. Zato lahko pričakujemo, da bodo po
dobri, pregledni in jasni predstavitvi preizkusili tako rekoč
vse animacijske produkte. 

Pri obrokih pričakujejo (Gartlgruber et al. 2005) maslo in
kruh, zelo ohlajene pijače, veliko kave in vrče vode z
ledom ob vsakem obroku. Najpomembnejša obroka sta
zajtrk in večerja. 

Zajtrk naj bo obsežen in poln svežega sadja, žit in žitnih
izdelkov, jajčnih jedi, ponujene so lahko tudi majhne ribe,
mesne jedi, sadni sok, sir, rženi in beli kruh. Za večerjo so
priljubljene ribje jedi, od teh še posebej postrv, losos in
školjke. Sicer so priljubljene tudi solate, ribje juhe, bučkine
in zelenjavne juhe, goveje meso, piščanec, svinjina, slani-
na in puran. Med sladicami radi posegajo po jabolčni piti z
vanilijevim sladoledom, češnjevi piti ali samo sladoledu. 

Kot aperitiv so zaželeni koktajli, ki jih radi popijejo stoje
pred obrokom, med obroki pa v glavnem vodo, brezalko-
holne pijače, alkoholne, tople napitke ali hladno mleko,
povprašujejo po lokalnih ali francoskih vinih in pivu. Kot
digestiv pijejo viski, rumove koktajle (na primer Cuba
Libre), Martini, kokakolo z rumom, džin in vodko. 

V nadaljevanju opisujem predvsem komunikacijske spret-
nosti in pristop hotelskega osebja ter posebni dogodek, 

imenovan kuhinjski odmor (kitchen break).
Glavni namen je druženje hotelske osebe ali
osebja (na primer menedžerja za odnose z
gosti) z gosti v hotelu in tako ustvarjanje gos-
tom domačega in prijaznega hotelskega vzdušja.

1. dan: Gostje bodo prispeli predvidoma okoli 8. ure
zvečer. Ob večerji naredimo sprejem, ponudimo aperitiv, ki
je lahko sok, sadni koktajl, medica ali borovničevec. Ob
tem jim je potrebno zaželeti dobrodošlico, jih povprašati o
poti, počutju ter z osebnim pristopom predstaviti pohorsko
tradicionalno pijačo. Borovničevec je "po pohorsko"
črničevec, kuhano žganje z borovnicami. Na zvitke papirja
iz naravnega materiala, ki jih priložimo pogrinjku, zapiše-
mo dobrodošlico in kratko zgodbo o borovničevcu.

Vsak dan delujemo na enak način: z osebnim pristopom,
nasmehom in veseljem do dela. Na ta način bo kakovost-
no delo hotelskega osebja ves čas zagotovljeno.

2. dan: Pri zajtrku pristopimo in ponudimo dodatne infor-
macije o Pohorju in mestu. Tudi tokrat sestavljajo del
pogrinjka zvitki, na katerih zaželimo lep dan in na kratko
predstavimo Pohorje in Maribor, sledi povabilo na kitchen
break s sloganom "Poizkusite pohorske jedi", ki bo ta dan
v hotelski restavraciji. Ponudimo ričoto s pohorskimi jurčki
v steklenih kozarcih, ržen in bel kruh ter namaz iz
pohorskih zelišč. Ko je večina gostov zbranih, pozdravimo
v imenu hotela, vprašamo po počutju in predstavimo regi-
jo z mestom, jedi in njihovo kulinarično ozadje. Ob tem se
lotimo pospešene prodaje promocijskih spominkov, ki  pre-
cej neopazno stojijo v recepciji.

3. dan: V času zajtrka goste tudi tokrat povabimo na
kitchen break, podobno kot prejšnji dan. Ponudimo suho
slivo, zavito v pečeno slanino in pršut na grisinih.
Ponudimo posebej pripravljeno vinsko karto odprtih vin
(večji izbor kot ponavadi), ki jih ustrezno priporočimo in
prodamo. Pri večerji, ki je na silvestrovo, je potrebno
pripraviti zvitke z lepimi željami za prihajajoče leto ter
poudariti zadovoljstvo hotela, da bodo v novo leto
prestopili prav tu.

4. dan: Gostom zaželimo vse lepo v novem letu, pri po-
grinjkih za zajtrk pripravimo zvitke z zahvalo, da so z zau-
panjem izbrali naš hotel, s priporočilom, da lahko ob odho-
du kupijo v recepciji spominek na naše konce, povabilo na
ponovno snidenje, zaželimo jim varno in udobno pot. 

Seveda jih pred odhodom še anketiramo o vtisih, o tem,
kaj jim je bilo všeč in če so kaj pogrešali in podobno.

Vir: 
Gartlgruber et al. 2005. Service. A Guide for Professionals. Linz:
Trauner Verlag.

Piše: Tea Kozar
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Kratko, jedrnato:
*

Madeži od bučnega olja vas ne rabijo spraviti v slabo
voljo. Perilo za nekaj časa obesite na sonce, ki bo madeže

pobelilo.
*

Praženje bučnih semen pred stiskanjem odločilno vpli-
va na okus in barvo bučnega olja. Zato je paleta okusov zelo

raznolika. Igrajte se z aromami bučnega olja in poskušajte najti
pravo za vašo jed. 

*
Na Štajerskem se bučno olje stiska že dobrih 200 let.

Vse skupaj naj bi se pričelo v Framu pri Mariboru, kjer je tradi-
cija pridelave bučnega olja še zmeraj živa. 

*
Nova na slovenskem trgu je Kocbekova čokolada z

bučnim oljem in bučnimi semeni, ki nosi pomenljivo ime
STRAST.

***

Besedilo in 
vsebinska izvedba:
Mojca Polak Zupan

TAPENADA IZ BUČNIH SEMEN
Za 2 osebi

Bučna semena fino zmeljemo v univerzalnem kuhinjskem
strojčku, med sekljanjem dodamo očiščen strok česna in
postopoma prilivamo vodo. Ob koncu dolijemo še bučno
olje. Namaz solimo in popramo. Ponudimo ga s kruhom,
testeninami ali kot zeliščno maslo na pečenem mesu. 

Tapenada je tradicionalno narejen namaz ali dip iz oliv, ki
ga jemo zraven opečenega kruha ali s testeninami.

Tapenada iz bučnih semen je odlična veganska alternativa
pašteti. Pa še zelo lokalna za povrh.

bučna semena   150g
vrela voda     1 dl

strok česna   1 kos
bučno olje   0,5 dl
sol, poper          .  

Bučno olje si zaradi uporabnosti in zdravilnih učinkov
resnično zasluži naziv zeleno zlato Štajerske. Privoščite si ga
in ne pozabite, da ste lahko tudi vi njegov ambasador v svetu.

Središče pogrinjka

Predavateljica in študenti v elementu
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Inovativni model izobraževanja in usposabljanja za področje enogastronomije

Namen pilotnega projekta, ki deluje  v okviru programa Leonardo da Vinci, je krepiti zavedanje o pomembnosti
lastne in raznolikosti drugih enogastronomskih kultur.  Obudil naj bi lokalne tradicije med zaposlenimi v gostinstvu s
širjenjem dobrodošlice in kulture gostoljubja. 

Specifičen cilj projekta je razviti in izdelati model za e-izobraževanje v obliki hibridnega izobraževalnega programa,
imenovanega blended learning, ki združuje prednosti učenja na daljavo in klasičnega izobraževanja. Zanj so
značilne vsebina in didaktične metode, ki se uporabljajo za usposabljanje in izobraževanje strokovnega kadra na
področju  gostinstva.

V skladu s programom Leonardo da Vinci so se v partnerstvo v projektu DIONISO vključile 4 evropske države in med-
narodna strokovna institucija: 
- Italijo predstavljajo AIS - italijansko združenje sommelierjev, EBNT - nacionalni bilateralni turistični svet,

IPSSAR - javna gostinska šola iz Cervie,  SINFORM - družba za razvoj inovativnih oblik
izobraževanja - in vodilni  partner  IAL Emilia Romagna, Mednarodni kampus iz Cervie

- Francijo predstavlja Inštitut VATEL iz Pariza
- Španijo predstavlja hotelirska šola Escuela  de Hostelleria  de Sevillia
- Slovenijo predstavlja Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor 
- ter mednarodno združenje hotelirskih šol EURHODIP.  

Projekt DIONISO bo potekal še do konca leta 2007 in je razdeljen v pet faz: 
Faza 1: zbiranje in analiza inovativnih metodologij in gradiv za evropsko izobraževanje

in usposabljanje strokovnega kadra v gostinstvu
Faza 2: izdelava e-vsebin in tehnološka implementacija na e-izobraževalni platformi
Faza 3: testiranje e-izobraževalnega modela
Faza 4: evalvacija testiranega modela
Faza 5: predstavitve in razširjanje vmesnih in končnih rezultatov projekta

Izobraževalna vsebina, ki smo jo izdelali v drugi fazi, je razdeljena na dva izobraževal-
na modula: Pomen vinogradništva, enologije in enografije in Evropska enograstronomska kultura. Sestavlja ju
več enot:

Pričenja se tretja faza projekta DIONISO, ki vključuje testiranje razvitega e-izobraževalnega modela za področje
vinske in gastronomske kulture. V tej testni fazi bomo povabili k sodelovanju tudi študente Višje strokovne šole
za gostinstvo in turizem Maribor, ki bi želeli razširiti svoje znanje o evropskih enogastronomskih kulturah s pomočjo
inovativne oblike e-izobraževanja na področju gostinstva. Poleg znanj in tehnik s področja enogastronomije boste štu-
denti lahko izpopolnjevali tudi svoje znanje strokovne terminologije v angleškem in italijanskem jeziku ter se spoznali
z učno platformo odprtokodnega programa Moodle, ki predstavlja v svetu že uveljavljeno dobro učno okolje.

19. letna konferenca in tekmova-
nje Združenja hotelirskih in tu- 
rističnih šol Evrope AEHT sta

letos potekala v predvsem zeleni,
umirjeni in čedalje bolj turistično

zaželeni otoški državici. Na jugozahodu Irske v mestecu
Killarney se je v času med 7. in 12. novembrom zbralo
več kot šeststo udeležencev, strokovnjakov, preda-
vateljev, direktorjev in študentov iz gostinsko-turistične
stroke. 

Letošnje tekmovalno ozračje je bilo po mojem občutku
bolj napeto od lanskega, saj je tekmovalno paleto zaje-
malo kar deset kategorij (slaščičarstvo, front office z
recepcijo, restavracijska strežba, bar, turizem,
kuhanje, menedžment, kuhanje s postrežbo, veščine
gostoljubja in tako imenovana "Educator Hygiene
Award"). Napetost je bila velika tudi zato, ker v tujini
takšno tekmovanje pomeni veliko mero strokovne
odličnosti tekmovalcev, ki posegajo po prvih mestih. 

V večini kategorij smo tekmovali naključno izžrebani tek-
movalni pari (po dva iz različnih držav). Za posamezni-
ka je bil zato pomemben dober žreb, kar pomeni, biti
izžreban z nekom, ki je enako ambiciozen, izkušen in
spreten v strokovni ter pogovorni angleščini. Dogajanje,
ki ga je zasnovalo irsko narodno združenje za turistični
razvoj Failte Ireland, je bilo postavljeno v visoko kate-
goriziranih hotelih, Gleneagle in Brehon. 

Konferenco so strokovno podprli tudi s seminarji:
Doseganje odličnosti v izobraževalnem sistemu,
Ustvarjanje sprememb v izobraževanju in gospodarstvu
in Izzivi dela v različnih kulturnih okoljih. Pomembna
novost za združenje AEHT je gotovo bila tudi izvolitev
novega predsednika, gospoda Roberta Louisa, direk-
torja hotelske šole Alexis Heck iz Luxemburga. V
strokovni komisiji, ki je nadzorovala dogajanje na vseh
tekmovanjih, in tisti, ki je ocenjevala tekmovanje iz turiz-
ma, je s svojo priznano strokovnostjo sodelovala tudi
direktorica mag. Helena Cvikl. Predavateljica Mojca
Polak Zupan pa je bila prav tako med ocenjevalci, in
sicer na njej domačem področju kuharstva.

Organizator je pripravil vodene izlete v okolici (Lakes of
Killarney, Dingle Peninsula, Kenmare, Spa´s of
Killarney) in plesni tečaj irskega plesa. Po ogledu prijet-
nih pubov, restavracij in znamenitosti smo dokončno
začutili južno in zahodno Irsko. Res je posebna.

Že na otvoritvi konference smo študenti Višje strokov-
ne šole za gostinstvo in turizem Maribor (Zlatko
Kekec, Tea Kozar in Drejc Pečečnik) s ponosom na svo-
jo strokovnost in dosežene uspehe, zavihteli slovenske

Piše udeleženka: 
Tea Kozar

zastavice in na velikem odru skupaj z blejskimi kolegi pozi-
rali številnim fotografom. Med občinstvom sta nam
zaploskali naši mentorici, direktorica mag. Helena Cvikl in
predavateljica Mojca Polak Zupan, ki sta nas vzpodbujali
že pred tekmovanjem in nam do konca stali ob strani.
Omeniti je pomembno tudi Drejčevega mentorja, preda-
vatelja Gorazda Haliča, ki je tekmovanje svojega
varovanca vzpodbudno spremljal preko telefona, seveda z
najboljšimi željami za Drejčev uspeh.

Zlatko Kekec je tekmoval v kategoriji slaščičarstvo.
Pripravil je "miške" ali fritole, pomarančne praline in
smoothie (jogurtov frape), dokazati pa je moral tudi teo-
retično slaščičarsko znanje. Tekmoval je v paru z nizozem-
skim prvakom Jasperjem Englom, a kljub obojestranski
profesionalnosti se jima ni uspelo prebiti v vrh.

Sama sem imela letos manj sreče pri žrebu (s tekmovalko
iz Italije). Že med pripravami doma sem dopolnila svoje
strokovno znanje z intenzivno sestavljenim repertoarjem
tekmovanja iz poslovanja front office oddelkov in recepci-
je. Prvi dan smo se tekmovalni pari urili v timskem delu in
komunikaciji ter si ogledali zanimivo predstavitev profe-
sionalnih igralcev na teme, kot so kulturna raznolikost,
zahtevnejši gostje in dogodki na recepciji (ob prijavi gosta
- check in). Naslednji dan smo na iste teme v parih reše-
vali probleme na čim boljši možni način.

Srebrna nagrada z oktobrskega GTZ-ja je vsekakor ena
izmed potrditev, da je Drejc Pečečnik rojen za bar. Težko
nalogo, ki jo je s svojim kolegom iz Italije opravil več kot
dobro, mu lahko zavida marsikateri gostinec. Z vonjanjem
prepoznati več pijač, pripraviti kapučino, natočiti pivo in
zmešati koktajl je Drejc, poznan predvsem kot barman iz
Samsare, dokazal svoje obvladanje veščin. Konkurenca
pa je bila tudi tukaj zelo velika.

Po gala večerji smo si rekli: "Vsi smo zlati, ker smo
zadovoljni sami s seboj in s tem, kar smo pokazali na
tekmovanju." Vsem, ki se bodo takih ali podobnih tek-
movanj udeležili v prihodnje, želimo veliko uspeha, precej
pripravljalnega truda in navsezadnje srečo z žrebom!

DDIIOONNIISSOO  --    eevvrrooppsskkaa  vviirrttuuaallnnaa  aakkaaddeemmiijjaa  zzaa
iizzbboolljjššaannjjee  vviinnsskkee  iinn  ggaassttrroonnoommsskkee  kkuullttuurree

Koordinatorka
projekta: 
Darja Osvald

PRVA (uvajalna)
V 3 šolskih urah se študenti seznanijo
z metodologijo e-izobraževanja.

DRUGA
Študenti spoznajo zgodovino
in tehnike vinogradništva. 

TRETJA in ČETRTA
Študenti se spoznajo s tehnikami enolo-
gije in enografije vseh 4 vključenih držav.

Prvi modul se zaključi s samopreverjanjem znanja, drugi pa s končnim testom.

PETA
Izobraževanje o enogastronom-
ski kulturi Italije in Francije.

ŠESTA
Zajema enogastronomsko kul-
turo Španije in Slovenije. 

SEDMA
Namenjena je primerjavi med delovnimi
timi pri okušanju tipičnih produktov vseh
vključenih držav in končni evalvaciji.
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Promocija poklica
Saša Mikić, nekoč dijak Srednje šole
pedagoške in kulturne usmeritve
(danes III. gimnazije), potem študent

Filozofske fakultete, smer zgodovina in sociologija, štu-
dentom zavida. Zavida predvsem študentsko življenje.
Ker je, kot pravi, na začetku srednjih let, se še dobro
spomni vseh neumnosti iz tistih časov. Nekaj mesecev
potovanj, nekaj mesecev dela in nekaj mesecev študija in
vsi so bili intenzivni in vsi so prinašali kopico izkušenj.
Predavatelj na naši šoli je štiri leta, prišel je na povabilo
direktorice, mag. Cviklove, ki jo izredno ceni. Sicer je
zaposlen (že petnajst let) na II. gimnaziji Maribor, ki je
njegov prvi dom, saj tam preživi največ časa, čeprav ta
dom še ni opremljen (manjkata kavč pa televizija).

Je učitelj, po nazivu svetnik, uživa pri delu z dijaki (pravi,
da so noro dobri), koordinira projekt Evropski oddelki, je
mentor najboljšega srednješolskega časopisa v Sloveniji,
začetnik Yearbookov na Slovenskem, mentor raznih
prireditev in akcij na gimnaziji. Veliko časa pa porabi za
pripravo promocije II. gimnazije, za pridobivanje sponzor-
jev in donatorjev. Preostali čas nameni Zvezi prijateljev
mladine, kjer opravlja funkcijo podpredsednika.Po naravi
je radoveden, vesel in glasen (meni, da verjetno celo pre-
več).

Delo na naši šoli mu je užitek, popestritev, pedagoški 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Maribor se je aktivno vključila v promocijo gostinskega
poklica v Sloveniji. Na povabilo Obrtne zbornice
Slovenije smo na šoli decembra gostili nacionalno
televizijo, ki je posnela šest televizijskih oddaj. 

Pri snemanju so sodelovali študenti, ki so z mednarod-
nih tekmovanj prinesli dobre rezultate. Posnete oddaje-
so namenjene osnovnošolcem, ki se odločajo o poklicni
poti in se želijo vpisati na poklicne šole ali tam nadalje-
vati svoje šolanje. Veliko uporabnih informacij o gostin-
skem poklicu in možnostih za uspeh so podali tudi člani
družine Rajh, ki že več let vodijo slovečo gostilno v
Murski Soboti. Poznani so po vrhunski kulinariki,
nevsiljivi prijaznosti in predvsem raznoliki ponudbi vin. 

Oddaje so bile zastavljene tako, da prikazujejo razkorak
med pravilnim strokovnim delom, ki so ga izvajali štu-
denti naše šole, in nepravilnim pristopom, ki ga je pred-
stavljal igralec Roman Končar. Tako smo lahko opazo-
vali pravilno delo kuharja in natakarja ter prepoznavali
napake, ki so pogoste v gostinstvu in se dogajajo zara-
di neprimerno izobraženega kadra. 

Med nastopajočimi študenti so bili: 
Gregor Narat, ki je pravilno prikazal flambiranje
poprovega steaka in filiranje brancina, pečenega v soli;
Gregor Žigon je demonstriral pripravo sirove plošče in
rezanje pršuta; Damjan  Veber je pravilno pripravil
pečeno ribo v soli; Jaka Polajžer je pripravil pohorsko
omleto; Matevž Visočnik je pravilno rezal sire pred
gosti in jih
postregel; ter
A n d r e j a
Zrnič, ki je
p r i p r a v i l a
omizje ter
demons t r i -
rala pravilno
pripravo in
p o s t r e ž b o
kave. 

Informacije glede študija turizma, mednarodnih tek-
movanj in možnosti za uspeh v poklicu je v intervjuju
podala tudi študentka Teja Kozar. Direktorica mag.
Helena Cvikl je predstavila dejavnosti šole, pomemb-
nost vključevanja študentov v mednarodne projekte in
izobraževanje tako v Sloveniji kot tudi v tujini.
Izpostavila je še problematiko pridobivanja strokovnega
kadra v gospodarstvu ter poudarila pomen poznavanja
stroke.

”Znanja vam ne morejo vzeti” 

Nišni turizem: sodobni problemi, trendi in primeri
Niche tourism: contemporary issues, trends and cases. 2005. Elsevier. / Ur. Marina Novelli. 

Ta teden je poln presenečenj... Povabilo k sodelovanju pri
novi številki šolskega časopisa, katerega urednica sem
bila kakšno leto, dve nazaj, me je zelo razveselilo.
Razžalostilo pa me je, da letos ni izšla še nobena števil-
ka. Bojim se, dragi kolegi, da vam je odhod predavateljice
in mentorice Markuševe porezal krila… Vem pa, da bi tudi
ona želela, da nadaljujete s pisanjem. Vsem, ki radi
pišete, naj bo to nov izziv, pri katerem lahko odkrijete
svoje skrite adute, poveste javno svoje mnenje in tako
pustite neizbrisno sled. Obenem dajete svojim kolegom
priložnost, da izvedo več o šolskem dogajanju, novostih
na turističnem področju ter pri kulinaričnih dobrotah.
In kdo tako pametuje? Sem diplomantka VSŠG Maribor,
zaposlena v Termah Ptuj, predsednica Turističnega društ-
va Ptujska Gora in mamica 9-mesečne Ane. Za študij tu-
rizma sem se odločila, ker sem želela izvedeti več o stro-
ki, navezati nova prijateljstva in sprejeti kakšen nov izziv
- tako kot večina vas. Tako sem se v prvem letniku opogu-
mila in postala predsednica domačega turističnega društ-
va. Veliko mladih (tudi dijakov in študentov turizma) se
sploh ne zaveda, da lahko z aktivnim delom v turističnih
društvih vplivajo na turistično ponudbo in razvoj kraja ter
osebno rastejo. Prav tako sem sodelovala pri nekaterih
šolskih projektih - šolski časopis in obe podelitvi diplom. 
Trenutno sem le mamica. Priznam, da me je bilo materin-
stva sprva malce strah, a zdaj je čudovito! Ana pridno
raste, je vse bolj radovedna in živahna. Spomnim se
drobne štručke, ki je štiri mesece ob večerih jokala zara-
di kolik, čudovitega prvega brezzobega nasmeha, prvih
zobkov, ki sta prišla kar v paru, smešnih poskusov grizen-
ja prstkov na nogi… Še malo, pa bo naredila prve korake,
jaz pa bom morala v službo. 
Ko smo že pri mamicah… V zadnji številki Nedeljskega
dnevnika sem na prvi strani zagledala nasmejano sošolko
Božo. Je čudovita oseba in zelo uspešna turistična delav-
ka. Študirala je v tujini, govori tri tuje jezike, je zelo komu-
nikativna in mama 16 mesečnega sina. Pripravlja se na
ponoven odhod v službo, v hotel Mons. Drage dame, kot
kaže, nekaterim uspeva oboje - uspešna kariera in
družinsko življenje. Zase tega še ne morem trditi, ker se
šele čez nekaj mesecev vračam na delo. Mojo Ano pa že
počasi privajam na nov ritem in jo večkrat za kratek čas
pustim babici v varstvu. By the way - babica servis je
zares najboljša možnost! Tiste, ki ga koristite, to že tako
veste, za druge pa naj
bo to majhen namig,
kam z otrokom, ko je
treba ponovno v
službo.
S tega mesta želim
vsem nam uspešno in
kreativno leto 2007,
nabito s pozitivno
energijo, obilico znanja
in razumevanja!

kolumna
izziv in (to ne sme nihče vedet) hobi, za katerega pravi,
je še plačan. Običajno hobiji stanejo. Drugih hobijev
nimanima časa za njih, pa tudi pogreša jih ne. Če je hobi
služba, pravi, kaj boš z drugimi hobiji. Za naše štu-dente
meni, da so zlati, da cenijo dobre ure in znajo prisluhni-
ti. Želel bi si le, da (generalno), malo več študirajo. Meni,
da se preveč ukvarjajo z delom in pogosto ne znajo
razmejiti časa, kdaj je potrebno študirati (kajti to je tudi
delo) in kdaj delati. 

Strahotno spoštuje in občuduje izo-
bražene ljudi, ljudi s smislom za
humor in ljudi, ki so pripravljeni
delati z nasmeškom. Njegova zgod-
ba o pomenu znanja je že legen-
darna (vse mi lahko vzamejo, me
ponižajo, o meni lažejo, me blatijo,
fizično uničujejo, vendar znanja mi
ne morejo vzeti). Ima čudne želje,
na primer, želi si dočakati dan, ko
ne bi rabil misliti na jutrišnje
obveznosti, želi brati (pravi, da mu za to zmanjkuje
časa). 

Profesor Mikić še študira. Pred dvema letoma se je lotil
podiplomskega študija menedžmenta in lani special-
iziral.  Kaj ima management z zgodovino? Nič kaj dosti,
je pa izredno koristno znanje, uporabno v današnjem
času. In daje dodatno širino in nov pogled, ki se ga,
pravi, v preteklosti ni zavedal. Širina znanja pa je, meni,
izredno pomembna. Z njo se zaveš, česar vse ne veš. 

pppprrrreeeeddddaaaavvvvaaaatttteeeellll jjjj     sssseeee    pppprrrreeeeddddssssttttaaaavvvviiii

Zapis pripravil:
Gorazd Halič Piše: Vilma Angel

V predgovoru Mika Robinsona v
knjigi z zgornjim naslovom bere-
mo, da je multidisciplinarnost za
turizem bistvenega pomena zaradi
njegove dinamike sprememb, v
njegovem jedru pa vselej stoji
človeška domišljija. Turistično
gospodarstvo prehaja na območja
domišljijskega, s čimer za goste
ustvarja nove svetove. 

Najbolj prozaični kraji se spremin-
jajo v destinacije, ki privlačijo
radovedne in navdihujejo ravno-
dušne. Zaradi domišljije se turisti
pustijo voditi do odtočnih kanalov
Pariza ali Dunaja, do javnih
stranišč Londona, do podzemnih
tunelov v Vietnamu, zanje so pri-

pravljeni ogledi prizorišč množičnih
pobojev, domovanj živečih bogatašev
in slavnih mrtvecev, starih slovečih
avtomobilov in podobno. Po eni strani
so tovrstne navade mejni primeri
množičnega turizma, po drugi strani
pa predstavljajo naraščajočo željo
potrošniške družbe, da se osvobodi in
zaživi svoje želje. 

Kakorkoli zavajajoč naj je pojem nišni
turizem, vendar govori o odnosu, ki se
stežka utira med proizvajalcem in
porabnikom, med realnostjo in
domišljijo, med željami in njihovo
izpolnitvijo. "Nišni turizem je ekonomi-
ja domišljije, ki koordinira, zapakira in
prodaja individualne želje in navade.
Hotenja in navade opazovalca ptic, 

golfista, rodoslovca,
ljubitelja železnic se zdaj lahko kupijo
in najobsežnejši domišljiji je sedaj
mogoče ustreči. Za turista pomeni
nišni turizem legitimnost njegovih
najbolj človeških in zasebnih nag-
njenj. Za raziskovalca pa je to samo
še ena od plasti proučevanja
človeškega ravnanja, s tem pa
poglabljanje vedenja o kompleksnos-
ti odnosov, ki jih turisti ustvarijo z ljud-
mi, s predmeti, kraji in preteklostmi.”

Predstavlja:
Gordana
Banjanin












