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ŽELITE OBJAVITI SVOJ PRISPEVEK V ŠOLSKEM ČASOPISU?
SEVEDA!
Bi želeli sporočiti svojim kolegom, kaj se je zanimivega
zgodilo, kaj ste novega videli, okusili, spoznali, kaj vas je pre-
senetilo ali razveselilo? Med predavanji, prakso, na ekskur-
ziji, v prostem času? Želite obvestiti druge, kdaj in kaj se bo
zanimivega dogajalo v prihodnje? Napišite, fotografirajte.
Veseli bomo vsakega zapisa in fotografije. 
Prispevke pošljite po elektronski pošti (v Wordu) na naslov:
knjiznica@vsgt-mb.si. Uredništvo si pridržuje pravico do kraj-
šanja prispevkov (zaželena dolžina je do 2500 znakov). Fo-
tografije naj bodo posebej priložene in v digitalni obliki (.tif,
.jpg ipd.) in ne v istem dokumentu z besedilom. Nekakovost-
nih ali pretemnih fotografij ne moremo objaviti. Obvezno je
treba navesti avtorja besedila in fotografije. 
Sedaj pa brž k računalniku in nam pišite! Fotografirajte!
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Ravno Ravno 
pravi čas ...pravi čas ...
Tokratno številko izdajamo že v novem letu, tako da je veliko
člankov kar preležalo božično-novoletne praznike, kakor tudi
masikdo med nami. 

Smo pa ustvarjalci časopisa tokrat v osveženi sestavi, saj kar
nekaj študentov oziroma študentk sodeluje prvič. Prav tako so
se prvič oglasili nekateri predavatelji. Na ta način lahko oboji
nabolje izkoristite širok doseg uporabnikov ter svoja doživetja,
izkušnje in razmišljanja delite z drugimi. Zato vam je na sosed-
nji strani tudi namenjeno povabilo - oglasite se vsaj enkrat -
kdaj pa boste kaj novega poskusili, če ne sedaj, ko ste štu-
dent?! 

Na naslednjih straneh pišemo o dogodkih, ki so posebej zazna-
movali čas od predhodne številke: o uspešnem nastopu naših
študentov na domačem in na mednarodnem tekmovanju ter o
novih znanjih, ki so jih s tem pridobili; o dodatnem usposablja-
nju predavateljev v deželi, kjer so pinchos in txokos turistična
in gastronomska posebnost; o otvoritvi dveh večjih turističnih
objektov v naši okolici, ki širita možnosti sodelovanja šole z
gospodarstvom. Tudi študij v tem letu prinaša kar nekaj spre-
memb: od izvedbe praktičnega izobraževanja do novih
možnosti usposabljanja v tujini v okviru mednarodnega pro-
grama Erasmus, pa učenje s pomočjo spletne učilnice ...

V teh dneh ponovno pričakujemo obisk velikega števila dijakov:
prišli bodo po sveže informacije o novem programu, ki ga za-
čnemo izvajati oktobra, videli in okusili bodo utrip šole in potem
bodo odšli z mislijo, da se vrnejo v jeseni že kot naši novi štu-
denti. 

In ko boste spet razmišljali, kako vam čas leti in da ste zmudili,
kar bi morali storiti že zdavnaj, pomislite raje: ne, ravno zdaj je
pravi čas, da to opravim ... 

Gordana Banjanin
urednica

uvodnik
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Štajerska kuharska
zvezda v Mondu

pogovor

Mojca Polak Zupan, predavateljica kuharstva na VSŠGT

gnon. Zanimivo je tudi, da imajo svoj pogled na gostinski ambient. Naša, dokaj minimalistično urejena
bifejska jedilnica, kjer ponujamo hladno-topli bife (all you can eat za 10 eur), jim ni pretirano všeč. Ne
glede na nizko ceno pričakujejo s prti pogrnjene mize in določeno intimo. Zato bomo v kratkem ambi-
ent dopolnili s prti, dekorjem in rožami. 

Kulinarična ponudba v Mondu:
Glede na trende, ki so trenutno prisotni v širšem okolju, prisegamo na mediteranski stil ponudbe, ki ga
dopolnjujemo s kakovostnimi lokalnimi jedmi. Srečo imamo, da smo si zgodaj ustvarili zdravo mrežo
dobaviteljev, ki nam v celoti omogočajo nabavo najboljših živil. Že pred otvoritvijo Monda pa sem se
nekaj mesecev izobraževal pri kolegu Borutu Jakiču v Perli, HIT Nova Gorica, kjer sem z delom v vseh
oddelkih kuhinje izpilil pripravo modernih mediteranskih jedi. Prav tako so bili na podobnem treningu tudi
drugi kuharji iz moje brigade, vključno s slaščičarko.

Profesionalna prihodnost:
Kljub izjemno odgovornemu in napornemu delu, kjer je 16-urni delovnik pravilo, je zame pozicija v
Mondu izjemna priložnost, ki sem jo vzel zelo resno. Glede na 24-urni odpiralni čas kompleksa je vodenje
kuhinje organizacijski izziv. Z dobro ekipo in načrtovanjem bomo postavili zdrave pogoje za razvoj kuli-
narike. Prav zato vabim študente VSŠGT Maribor, da se ob priložnosti oglasite pri nas in da skupaj
preučimo možnosti o sodelovanju. Prepričani smo, da vam lahko ponudimo izredne delovne pogoje v eni
izmed najbolje opremljenih kuhinj v Sloveniji.

Vodja kuhinje Zoran Ristič
Foto: Slaviša Amidžićj

Predvsem radovednost, kako je in kako se dogaja v
novem zabaviščnem centru Mond, me je kmalu po
otvoritvi pripeljala  v Šentilj. Z dobro znanim in izkušenim
vodjo kuhinje Zoranom Rističem je sicer prijetno
klepetati, a tokrat časa ni bilo veliko. 

Delovne izkušnje:
Gostišče Pec, Vila Andor Ankaran, Bowling center Strike,
Hotel Habakuk

Kulinarični moto:
Lokalno, sveže, okusno pripravljeno in predvsem zdravo

Kulinarični profil gosta, ki prihaja v Mond:
Največ gostov, ki se v Mondu prehranjujejo v restavraci-
jah Harmonia ali Bazar, so Avstrijci. Njihov kulinarični
okus ni primerljiv s slovenskim ali italijanskim, s katerim
imamo največ izkušenj prav Hitovci. Avstrijci so izredno
varčni, zato zmeraj pretehtajo razmerje med ceno in
kakovostjo (tudi količino!). Zelo radi jedo ribe in morske
sadeže, pripravljene na klasičen  način. Med vini  pa naj
pogosteje izbirajo bela štajerska vina, še posebej sauvi-
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SPREMEMBE PRAKTIČNEGASPREMEMBE PRAKTIČNEGA
IZOBRAŽEVANJAIZOBRAŽEVANJA

mag. Nataša Artič, organizatorka praktičnega izobraževanja

V preteklih mesecih ste študentje na posebnih delavnicah že  spoznali novosti,  ki smo jih uvedli letos
pri praktičnem izobraževanju, v nadaljevanju pa jih še enkrat naštevam:

- novost glede postopka izbire podjetja (kdor si ne uredi sam, bo določen v neko podjetje),
- novost glede opravljanja prakse v tujini (tudi prvi letniki in vse več kontaktov iz tujine),
- novi dokumenti (obrazci, ocenjevalni listi, pogodbe),
- nov postopek prijave (računalniško izpolnjena Informativna prijava poslana po e-pošti),
- novost glede seminarskih nalog (krajši obseg, vnaprej določeni naslov, predpriprava dispozi-
cije diplomske naloge v drugem letniku),
- novost glede ocenjevanja (skupna ocena se zaključi na osnovi zbranih točk).

Študentje drugih letnikov smeri Gostinstvo in neka-
teri smeri Turizem  ste že opravili zimski del Prak-
tičnega izobraževanja. Tudi študentje prvih letnikov
ste že imeli posebno delavnico o Praktičnem izo-
braževanju. Za vse torej velja novo pravilo: kdor si
do določenega roka ne uredi sam dogovora s pod-
jetjem, bo napoten v določeno podjetje s strani
šole brez možnosti naknadnih sprememb.

Ker je še posebej za študente drugih letnikov zani-
mivo opravljanje PRI v tujini, bo do konca meseca
izšla tudi zloženka z osnovnimi podatki in pregled-
nico tujih podjetij, kjer lahko opravljate PRI. Šola
ponuja možnost opravljanja PRI tudi preko pro-
grama  Erasmus. Letošnji razpis je že potekel, zato
lahko o izbranih Erasmusovih štipendistih in pro-
gramu preberete več v že v tej številki.

Še na kratko o novosti pri seminarskih nalogah:
obseg pisanja bo v prihodnje krajši (5 - 7 strani) in
bolj individualno usmerjen ter usklajen s podjet-
jem in šolo. Nova oblika pisnih izdelkov pri PRI bo
največje  presenečenje. Upam, da prijetno, saj
boste lahko poslej bolje izrazili svojo osebno
kreativnost in inovativnost.

Študentje prvih letnikov boste naslov seminarske
naloge dobili ob prevzemu pogodbe, študentom
drugih letnikov pa za zimski del ne bo potrebno
pisati seminarske naloge, za poletni del pa bo to
predlog dispozicije, ki jo boste nato z izbranim
mentorjem le še nadgradili.  Na ta način želi šola
študente spodbuditi k čimprejšnjemu pisanju 

diplomske naloge.

Novost pri ocenjevanju PRI je tudi uvedba
točkovnika, kar pomeni, da si bo vsak študent ves
čas organiziranja in opravljanja PRI nabiral točke.
Tudi v podjetjih bodo mentorji  poleg klasične
ocene študenta ocenili s točkami. Točkovana bo
tudi prisotnost na delavnicah PRI, ki bodo potekale
na šoli. Po vseh opravljenih obveznostih bo skupen
nabor točk posameznega študenta glede na
lestvico pretvorjen v pripadajočo oceno. Ocena
posameznega študenta bo preglednejša tako s
strani podjetja kot s strani šole. 

Namen novosti je predvsem poenostaviti adminis-
tracijo in omogočiti večje zadovoljstvo in kakovost
pri opravljanju PRI vseh vpletenih. Za vsakršno do-
datno vprašanje se oglasite ali me pokličete v času
govorilnih ur na telefonsko številko 3202304.

Seveda pa ne pozabite spremljati novosti in objav
o ponudbah začasnih ali stalnih zaposlitev za štu-
dente, ki jih redno objavljamo na spletnih straneh
šole pod rubriko Informacije za študente - Prak-
tično izobraževanje, ter prav tako na novi oglasni
deski, nameščeni desno od vhoda v demon-
stracijsko učilnico. 

To je bil le kratek pregled že uvedenih novosti. Ve-
liko se jih še obeta že v tem študijskem letu; med
drugim bosta tudi nov koncept šolske spletne
strani in uvedba e-učilnice pomenila veliko spre-
membo za Praktično izobraževanje.
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poročamo

“Pri predmetu Poslovanje gostinskih in turističnih podjetij se s študenti drugega letnika vsako leto
udeležimo Gostinsko-turističnega zbora. Pred strokovno ekskurzijo pripravimo itinerarij, stroškovnik poti
in razdelimo teme za vodenje na avtobusu,” predstavi način dela predavateljica mag. Tanjo Lešnik
Štuhec. “Na GTZ študenti v skupinah proučujejo določeno strokovno področje, ki ga kasneje predstavijo
v obliki predstavitve ali oddanega poročila. S takim načinom dela usmerjamo študente k ocenjevanju
problematike v stroki, kar jim omogoča lažje spremljanje in pridobivanje novih informacij.” Četudi pre-
davateljica ugotavlja, da študenti z opravljenim delom izpolnijo njena strokovna pričakovanja, pa tudi
dodaja, da je dogodek vsako leto manj privlačen. In kakšni so vtisi enega od študentov?

V okviru obveznosti, ki sodijo k predmetu PGT,
smo se študenti 2. letnika odpravili na GTZ, ki je
bil letos v Podčetrtku. Največje srečanje gostincev
Slovenije je potekalo od 8. do 10. oktobra, mi smo
bili tam drugi dan. Naša naloga (študentov Tur-
izma) je bila s turističnega vidika proučiti različne
predstavitve proizvodov, tehnik priprave, razstav
in ostalega. 

Gostitelj Terme Olimia so zaradi velikosti dogodka
razporedili prireditve na dva prireditvena prostora.
Prvi je bil pri hotelu Sotelia in v njegovi okolici
(Aparthotel Rosa, Gostilna Lipa), kjer so se odvi-
jala tekmovanja (barmanov, priprave jedi pred
gosti, sobaric, priprava in postrežba kave, točenje 

piva) in razstave (pogrinjkov, inventarja, slaščičar-
skih izdelkov, dietnih menijev). 
Drugi prireditveni prostor je bil pri kopališču
Aqualuna, kjer pa so stali montažni šotori in pred-
stavljali živila, inventar, čistila, pijače, opremo in
podobno. 

Še pred odhodom, torej v predavalnici, smo bili
študenti razdeljeni v skupine in vsaka je dobila
zadolžitev z različno temo. Nekaj izmed tem:
* proučitev tekmovanja barmanov v mešanju pijač
* proučitev tekmovanja iz priprave pogrinjkov
* proučitev kulinarične predstavitve
* proučitev gostinske ponudbe na GTZ in drugo.         

54. Gostinsko-turistični zbor

Nove nagrade, izkušnje
Iztok Sahernik, študent, Vesna Ciglarič, študentka, Mojca Polak Zupan, predavateljica, mag.
Tanja Lešnik Štuhec, predavateljica 
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poročamo

Vsi člani skupin smo si glede na izbrano temo de-
lali zapiske in na naslednjih predavanjih oddali
poročilo. 

V naši skupini smo imeli
problem, da na našo temo
letos ni bilo na srečanju
nikakršne predstavitve
ponudbe nastanitvenih obra-
tov v Sloveniji, tako smo
morali v poročilo oddati svoj
predlog, kako bi naj iz-
gledala takšna predstavitev
ponudbe na GTZ.

Strokovno  ekskurzijo smo
izkoristili tudi za ogled
novega Grand hotela Primus na Ptuju in za obisk
Muzeja na prostem v Rogatcu z delavnico »Žulike
moje babice«. Veste, kaj so žulike? Tako rečejo
hlebčkom kruha, ki smo si jih tudi sami spekli v
krušni peči. Medtem ko so se pekli, smo si ogledali

še ročno izdelavo žeblja in si izdelali zapestnice iz
ličja. Čas, ki smo ga  med ekskurzijo preživeli na

avtobusu, smo izkoristili za
vaje v vodenju na teme, ki
smo jih dobili že pri preda-
vanjih. 

Ekskurzija nam je omogočila
ogled in doživetje razstav in
prireditev, ki so za nas
strokovno pomembne. 

Najbolj zanimivo mi je bilo
tekmovanje barmanov v
mešanju pijač, opazil pa
sem, da je bila večina pred-
stavitev in razstav namen-

jenih za gostinske obrate in skoraj nič ni bilo
direktno usmerjeno v turizem. Tudi med kolegi je
prevladovalo mnenje, da je bil to bolj gostinski
zbor, saj ni bila predstavljena nobena turistična
destinacija.

***
Predavateljica in tudi mentorica študentom tekmovalcem Mojca Polak Zupan: »Tradi-
cionalno ekskurzijo, ki nas popelje na Gostinsko-turistični zbor, želimo zmeraj izkoristiti
tudi za oglede zanimivih enogastronomskih podjetij. S študenti drugega letnika Gostinstva
smo zato pred ogledom dogodka v Termah Olimia obiskali znano vinarsko hišo Šekoranja
– Vina Graben. 

.

Nagrajenci 2007

Kristjan Anderlič –  zlato
priprava jedi pred gosti

Matic Kravina – srebro
priprava jedi pred gosti 

Primož Vipotnik – bron
priprava jedi v kotličku 

Matjaž Frešer – srebro
poznavanje vina 

Uroš Januš –  zlato
priprava kave 

Nadmorska višina vinogradov je za nami pustila
meglo in nas nagradila s pisanim listjem trt in
toplim soncem. Vinar Janez Šekoranja nas je gos-
toljubno in poznavalsko popeljal skozi zanimivi svet
bizeljskega vina, ki edino na svetu zori v repnicah
– avtohtonih kleteh, ki so izdolbene v silikatnem
pesku. Prav zato ustvarjajo edinstveno okolje za
nego vrhunskega vina, ki ga (preverjeno) cenijo v
najboljših restavracijah sveta.

Navdušeni obrazi študentov po degustaciji so lahko
samo prikimali vsem odličjem in nagradam, ki jih je
vinar prejel skozi čas. Odšli smo bogatejši za
izkušnjo in kar nekaj steklenic vina. 

Kasneje smo na zboru stiskali pesti za naše tek-
movalce (bravo naši!) in tkali nove kulinarične ideje
ob ogledu razstav in tekmovanj. Dan smo zaključili
na posestvu Amon ob prigrizku in kozarcu vina.
Lušno je blo.«
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Saša Pavlinc, študentka

Pohorje nujno potrebujePohorje nujno potrebuje
mlade inovativne turističnemlade inovativne turistične
entuziasteentuziaste

Enodnevna ekskurzijaEnodnevna ekskurzija
Sredi oktobra, tretjo soboto, smo imeli drugi let-
niki Turizma enodnevno ekskurzijo na Pohorje pod
vodstvom predavateljice mag. Tanje Lešnik Štuhec.
Še preden smo se odpravili na omenjeno desti-
nacijo, je vsak posameznik dobil temo, za katero se
je pripravil. Ob 8. uri smo se odpravili, sproti pa
smo že na avtobusu spoznavali pot, ko smo pred-
stavljali svoje teme. Drugi so svoje predstavljali
pred posameznim naravnim ali kulturnim
spomenikom.

Bellevue in Bolfenk Bellevue in Bolfenk 
Najprej smo si ogledali Hotel Bellevue, ki nam ga
je strokovno predstavil in razkazal bivši študent
naše šole. Spoznali smo sodobno opremljen hotel,
ki dodatno zadovolji tako smučarje kot druge
goste, ki za dobro počutje obiščejo tudi savne, ki
so na razpolago. V neposredni bližini se nahaja
hotel Bolfenk. Ogledali smo si notranjost in tudi
eno izmed sob ter v grobem spoznali delovanje ob-
jektov. Seveda smo obiskali tudi TIC Bolfenk, kjer
nam je prijetna vodnica predstavila zgodovino
celotnega kompleksa, saj marsičesa prej nismo
vedeli. 

Na zelo zanimiv način nam je predstavila zgodbo
tamkajšnje cerkve in njenega nastanka. Nastala
naj bi s pomočjo hudiča, saj je župnik drugače ni
mogel zgraditi. V zameno za to pa je zahteval duše
vernikov, katerih župnik ni hotel žrtvovati. In tako
so začeli kamni, iz katerih je cerkev postavljena,
skrivnostno izginjati, kar bi se naj dogajalo še
danes. 

Poleg tega smo si ogledali tudi muzej - najprej smo
uzrli čudovito izoblikovane kamnine, nato smo si s
pomočjo fotografij lažje predstavljali, kako so nek-
daj smučali oziroma kako preprosto opremo so
imeli. Za konec nam je vodnica povedala kratko 

Hotel Bolfenk na Pohorju, poleti

“V sklopu predmeta Dopolnilne turistične de-
javnosti za študente Turizma izvajamo tudi
modul Destinacijski menedžment, ki smo ga
praktično utemeljili na primeru turističnega
območja Pohorje. Študenti bodo letos ocen-
jeni v okviru terenskega dela, ki vsebuje
naslednje teme: 
- vodenje na avtobusu ali pred naravnim
oziroma kulturnim spomenikom, 
- timska predstavitev turističnega programa
za specifično ciljno skupino gostov in 
- raziskava določene tematike v omenjeni
destinaciji.”  

mag. Tanja Lešnik Štuhec
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zgodovino soli, ki jo s Pohorjem povezuje zgodba
Martina Krpana, ki naj bi tudi tamkaj skozi tihotapil
sol. Mi pa smo občudovali ročno izdelane prtičke
in lesene solnice.

Nato smo se podali proti Ruški koči na Arehu in
koči Sv. Trije kralji, ki smo si ju zaradi slabega vre-
mena pogledali kar iz avtobusa. 

Prijetno zimsko vzdušje že jeseniPrijetno zimsko vzdušje že jeseni
Sledil je spust v dolino in zopet vzpon (seveda sede
v avtobusu) proti Osankarici, kjer nas je navdušila
prava zimska idila. Peš smo se nato skozi gozd
odpravili proti Črnemu jezeru. Pod nogami je bila
(oktobra!) bela odeja, med drevesnimi krošnjami
pa so naletavale nežne snežinke, kar nam je kljub
mrazu pričaralo prijetne občutke. Po približno 15
minutah hoje smo uzrli Črno jezero. Ogledali smo
si, kaj ustvarja narava, potem pa tudi mi ustvarili
nekaj skupinskih slik.

Po zaslugi kolegice Romane Zdolšek, ki je v Domu
na Osankarici opravljala praktično izobraževanje,
smo si tam ogledali kratek film, ki je prikazal boje
Pohorskega bataljona iz 2. svetovne vojne (in malo
smo se ogreli). Zaradi zasneženih cest pa smo se
tudi prej odpravili proti Mariboru. 

Naša mnenja in ugotovitveNaša mnenja in ugotovitve
Po zaključeni ekskurziji smo študentje, razdeljeni
v skupine, razmislili vsak o svoji temi (npr.
prometna signalizacija, prometno omrežje, kulturni
spomeniki itd.) ter zapisali ugotovitve, prednosti in
slabosti, ki smo jih opazili: razlike med obema
hoteloma, nekateri smo bili predvsem pozorni na
vodnike. Seveda naša mnenja niso bila povsem
usklajena, pa vendarle je vsak od nas dobil
določen vtis o Pohorju na splošno, o tamkajšnjem
turizmu in prometni povezavi, nad katero smo bili
malo razočarani. 

Mnenja smo, da bi lahko bilo po Pohorju več vo-
denih izletov po tamkajšnjih pešpoteh, da bi se
lahko turisti sprostili v neokrnjeni naravi, stran od
hrupa. 

Na ekskurziji smo videli in slišali veliko novega, za-
nimivega in predvsem pomembnega za naš poklic.
Zelo dobro je, da poteka izobraževanje tudi na
terenu, saj si študentje lažje predstavljamo in
spoznavamo snov na praktičen način. 

Dom na Osankarici

Črno jezero

utriputrip

“S takim načinom dela usmerjamo študente k
samostojnemu proučevanju turistične destinacije
ter njenih prednosti in slabosti, kar jim omogoča
lažje spremljanje problematike na terenu.

Študenti so izpolnili moja strokovna pričakovanja,
Pohorje pa nujno potrebuje mlade inovativne tur-
istične entuziaste.”

mag. Tanja Lešnik Štuhec
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Ko nasmešek seže Ko nasmešek seže 
Tajša Perovič, študentka

Letos je potekala že 20. letna konferenca
mednarodnega združenja hotelskih šol
AEHT. Danes AEHT združuje že več kot 400
šol iz 39 držav in letos je tako bilo v Jesolu
združenih okrog 650 ljudi. (Mimogrede še
podatek, da se je na prvi konferenci AEHT
leta 1988 zbralo le kakšnih sto ljudi.) V
Jesolo v Italiji naju je s Samom spremljal
predavatelj Gorazd Halič.

V Italijo sem se odpravila z metuljčki v trebuhu -
zaradi drugih dogodkov in ne tekmovanja … pa
vendar je bil zaradi tega odhod še slajši. S culico
na rami (beri: nahrbtnikom, vrečko za uniformo in
kupom knjig, ker si bom na poti še kao brala o
Benetkah, marketingu, globalizaciji, industrializaciji
turizma…) sedem v avto. Predavatelj Halič in
kolega Samo sta dobro razpoložena, peljemo se še
po našo direktorico  in smo že na poti proti Jesolu.
Ustavimo se še v Ljubljani po šest buteljk vina za
darila in eno uro krožimo naokoli, ker nimamo
pojma, kje se vinoteka nahaja.

Proti večeru smo že v Palace del Tursimo. Med 600 ljudmi iz cele Evrope srečamo Blejčane (priznam, pri
srčku me malo stisne, ker sem si celotno zadevo predstavljala v manjšem obsegu), ki so nama s Samom
takoj všeč, dejansko smo bili v tistem tednu kot družinica (ki veliko žura).
Prispemo v hotel Speranza s tremi zvezdicami, recepcija izgleda prostorno in prijazno, receptorka ima
dva majhna kužka. Dvigalo je počasno, zato jo v četrto nadstropje večkrat mahnem kar peš. Soba: štiri
postelje druga pri drugi, ena omara, mizica in majhno podstrešno okno, ki je bilo bolj podobno kakšni
srednjeveški lini. Tudi v kopalnici obvladanje hoje postrani ne škoduje - mansarda pač. Cimre se mi že
takoj zdijo fantastične in sploh si nisem mogla misliti, da se bojo razvila taka prijateljstva. Prvi dan ni-
mamo veliko časa za spoznavanje, saj po večerji v Palace del Turismo popadamo v postelje.

V torek sledi prvi del tekmovanja za vse kategorije - individual written test, za katerega smo imeli na
voljo 30 minut časa. Nihče te ne opozori, kdaj mine. Za vsako minuto dlje kot pišeš, pa se ti odbijeta
dve točki. Vprašanja lahka, odgovori, ki jih imaš na voljo, pa hinavsko zavajajoči. 21 vprašanj, swot
analiza, marketing, povprečna doba bivanja itd., kot bi pisal izpit iz Ekonomike turizma. 

Po testu so žrebali skupine za praktični del, v moji sta bili še Nikoleta iz Hrvaške in Eva iz Avstrije. Točke
individualnega testa ene skupine se seštejejo in delijo s tri, da dobijo povprečje. Tekmovala sem v kat-
egoriji Turizem, kjer je bilo tekmovanje »razvlečeno« na tri dni, tako da smo bili »turisti« v petek že v
nekakšnem deliriju. Druga tekmovanja so se dokaj hitro odvila  - se pravi, da so imeli tekmovalci drugih
kategorij veliko več časa za zabavo (med temi je bil seveda Samo, ki me je uradno okronal za par-
tykillerja).
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skoraj do čelaskoraj do čela

Za group project ima skupina, ki je sestavljena iz treh članov, na voljo dva računalnika in pet ur časa za
test iz sedmih vprašanj. Glavna tema je bila desezonalizacija Jesola, katerega glavni problem je masovni
in zgolj poletni turizem. Kaj narediti, kaj gostu ponuditi, da bo prišel tudi pozimi? Potrebno se je osre-
dotočiti na individualnega gosta in mu omogočiti, da kar najbolj kvalitetno preživi svoj prosti čas.

Na ekskurziji, ki smo jo imeli takoj po individualnem testu v torek, smo zvedeli o veliko problemih, ki
tarejo Jesolo, pa tudi, na kaj se bodo osredotočali v prihodnosti. Lahko bi rekla, da je bila to nekakšna
SWOT ekskurzija. Projektni test je uspel, team-work je bil res odličen, kar je nekako tudi glavni namen
tekmovanja. Imeli smo eno uro časa za kosilo. Kot da si glavni akter v kakšnem akcijskem filmu, tečeš
z enega mesta na drugo, da ne padeš v nezavest zaradi lakote, ko za računalnikom presediš še tri ure,
da pripraviš PowerPoint prezentacijo za naslednji dan.

Končno petek: predzadnje smo na vrsti za predstavitev, živčki delajo na polno, roke se potijo, ko vidimo,
da je predavalnica polna. Že smo na vrsti. Sodniki se smehljajo. To me malo zmede, ampak je vsega hitro
konec. Danes se bom pa res sprostila,  kot se spodobi …  Zvečer sledi še podelitev priznanj.

Dolgočasno je. Ženska, ki celotno zadevo povezuje, sploh ne zna angleško in nestrpno kliče nagrajence
na oder in če koga ni po eni minuti, ga histerično nadere, kot recimo ubogega Turka: “A ti si pa naravnost
iz Turčije zdaj, da tako dolgo rabiš do odra?!” Na vrsti je kategorija Turizem. Zdelo se mi je, da imamo
kvečjemu možnost za tretjo nagrado, ampak po tihem vem, da iz te moke ne bo kruha. Bron dobita
Avstrijec in Italijanka, srebro moji favoriti, ki so imeli najboljšo predstavitev, kar sem jih kdaj videla, pa
še simpatični so bili povrhu.

Zlato je šlo najbrž v prave roke, čeprav se res ne spomnim, kdo so bile tiste tri rdečelične gospodične,
s katerimi sem se kasneje pogovarjala. Mogoče zato, ker je bilo potem veselje preveliko, da bi sploh bilo
kaj jasno. Voditeljica je zamomljala nekaj v stilu: ” … and a special prize for Tourism goes to Eva Urbanek
– Austria, Nikoleta Franuzić – Croatia and Taiza Petrovic from Slovenia. Jeeeeeeeeee!!!! Svojega trenutka
slave nisem doživela - preden sem prišla do odra, je živčna voditeljica že podeljevala priznanja za druge

kategorije. Ni pomembno, nasmešek mi seže sko-
raj do čela.  Pristopi sodnik in pove, da smo na-
grado dobile zaradi uresničljivosti projekta. Noro,
fino, fantastično!!! Našega projekta tukaj ne bom
opisala, če koga res zanima, kaj smo si zamislile,
naj vpraša.

Nedelja je sončna. Pot domov v realnost pa zas-
pana. Lep, naporen in uživaški teden, ki si ga je
vredno zapomniti. Priporočam!!!

P.S.: zahvala za možnost udeležbe na nepozabnem
druženju/tekmovanju v Jesolu gre seveda mag.
Tanji Lešnik Štuhec in direktorici mag. Heleni Cvikl.



Drugi dan nisem imel prav kaj početi, tako da sva
odšla (se v bistvu odpeljala) z gospodom Haličem
na izlet v Bassano, kjer smo si lahko ogledali
razvpito Nardini prezentacijsko »zgradbo«; v bistvu
je bila poimenovana Bubbles, ker je bila v celoti iz
stekla in na enem nosilcu. Poizkusili smo tudi nekaj
grappe, ki (moram priznati) je bila fenomenalna.
Okoli 4. ure popoldne smo se nato vrnili v Jesolo
(LAČNI!), vendar seveda pri Italijanih pred 18.00
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“Važno je sodelovati,“Važno je sodelovati,
ne pa zmagovati ...”ne pa zmagovati ...”

predstavljamopredstavljamo

Samo Kramberger, študent

Ponavadi bi zgornje besede zasledili nekje v
koncu besedila, vendar sem napisal kar v
uvodu, in to z razlogom, ker so nekateri tek-
movalci prav zaradi tega mota prišli na tek-
movanje v Italijo (pa ne mislite, da mi ; ) ).
Pot do Jesola in nazaj je podrobneje opisala
Tajša, tako da se bom bolj osredotočil na
tekmovanje in dogajanje v Jesolu.

V moji kategoriji (Food basket) je bilo 24 ekip, ki so
jih sestavljali po 3 tekmovalci. V vsaki ekipi je bil
kakšen Italijan (Slovenca sva bila dva), razen v
zmagovalni ne! Imel sem dovolj veliko »srečo«, da
sem bi v skupini z Italijanom, ki ni znal besede an-
gleško, tako da sva se sporazumevala z rokami, in
s Švedinjo, ki pa je znala kar dobro angleško,
ampak ji je primanjkovalo drugih veščin.

Komunikacija - prvič  
Vprašanja so bila v določenih pogledih ekstremna
(kot na primer: kakšna mora biti površina nape v
kuhinji, kaj je magnetron, itd. itd.), skratka,
pričakoval sem nekaj popolnoma drugačnega:
vprašanja o tradicionalni italijanski kuhinji, pokra-
jini, vinu … Ko sem se med testom ozrl po učilnici,
jih je kar nekaj reševalo na srečo. 

Pisnemu testu je sledil skupni praktični test, pri
katerem smo morali sestaviti meni in izbrati živila.
Zopet težave s komunikacijo, saj nekateri niso znali
drugega kot italijansko (tudi eden izmed sodnikov).
Najbolj se mi je vtisnilo v spomin, ko sem sotek-
movalca vprašal »Risotto, .. do you know what is
this? Yes? Do you know how to make a good one?
NO! Ojoj…« 

Mja, finalni rezultat se je rahlo razlikoval. Po koncu
skupinskega »testa« in muke pri sporazumevanju,
smo se spravili na zasluženo večerjo in na kratko
pijačo, kjer smo Tajšo okronali za Partykillerja.

Praktični test je bil sestavljen  iz 3 hodov, in
sicer:
-  hladna predjed: Crepe with sea bass farse
and onions
-  prva glavna jed: Risotto Tris in Zucchini
rings
-  Modern Rahmsteak a’la Chef with sauteed
vegetables and chips
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ne moreš dobiti nikjer nič za prigriznit. Ta dan
sem se kar kmalu poslovil od naših, saj sem imel
naslednji dan tekmovanje.

Četrtek - stanje napeto (spet komunikacija) 
Delo se je pričelo po načrtih, imel sem čez kom-
pletno toplotno obdelavo. Najprej sem spekel
palačinke (crepe), nato mi je Elin (moja švedska
kamaradinja) narezala čebulo na kolobarje itd. (za-
enkrat vse v redu). Italijan mi je naredil fileje, jaz
sem jih začinil, popekel (on jih je hotel prej že
skuhati, ampak sem na srečo preprečil). Prvi prob-
lem je bil palični mešalnik (po domače palični
mikser). Vse, kaj je bilo od ponev, sta bili dve o-
semnajstki, ki pa sta le težko šli na veliki plinski
gorilnik. Ko mi je uspelo narediti crepe kar na roke,
sem ga namazal na palačinke, prečno nanesel če-
bulo in naredil roladice, stvar zavil v folijo in za 10
minut na paro. Elin je pripravila zelenjavo za rižote,
ki pa jih je dela kuhati prehitro. To še ni bilo kri-
tično, kritično je bilo, ko sem rekel kolegu, naj
nareže 25 rezin bučk, on jih je pa 15, in mi je stvar
potem manjkala pri prvi glavni jedi za stolpičke.

... ( ... komunikacija)
Še zanimivejša zgodba je bila pri glavni jedi, ko
sem italijanskemu inštruktorju z rokami prikazal,
da bi rad imel pečico na 170 °C (saj veste, tako na
prste oonnee, seeveen, zeerooo), pa mi jo je nas-
tavil, ni pa potrdil in je bila glavna jed »mlačna«.
Zdaj bi se nekdo vprašal, zakaj si je nisem sam…
Ker je bila italijanska pečica?!  ;) Ker smo Slovenci

bolj ali manj navajeni na Rational ali pa Combi
Profi?! Ne me napak razumeti, da se izogibam
lastni krivdi, ampak razmere in komunikacija so
bile katastrofalne. Vsi vemo, kako zgleda kuhinja
brez prave komunikacije – ne more funkcionirati.

Tekmovanja so v redu, ampak je problem v tem,
da nekateri gredo (gremo) na njih z določenimi
ambicijami, drugi pač zato, da se jih udeležijo. Sam
sem bil dokaj razočaran, saj sem pričakoval boljši
rezultat.

Končno prava - komunikacija
Drugi del tekmovanj, ki pa mi je bil izjemno všeč,
je bilo druženje. Preprosto si lahko navezal stike z
drugimi študenti, ni bilo nobene napetosti, popol-
noma sproščeno vzdušje.

Izjemno dobro smo z razumeli z našo direktorico in
gospodom Haličem, prav tako z Ircem Robertom
(Bad Bob), ki nas je kar pridno spremljal,
kamorkoli smo šli. 

Rad bi se zahvalil vsem ki so nama (s Tajšo)
omogočili udeležbo na dvajsetem AEHT-ju, še
posebej Gorazdu Haliču (ki je lepo skrbel za nas in
nas vozil naokoli), mag. Heleni Cvikl (ki nam je da-
jala napotke in prav tako skrbela za nas) ter Mojci
Polak Zupan (za vse knjige in napotke). Bilo je v
redu in vsekakor priporočam vsem kolegom, ven-
dar se morate zavedati, da je 2/3 odvisno od žre-
banja ekipe.

Predavatelj Gorazd Halič in
direktorica mag. Helena Cvikl
z udeležencema tekmovanja
Tajšo Perovič in Samom
Krambergerjem
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Evropska unija. Vseživ-
V tem študijskem letu smo na šoli pričeli izvajati program Vseživljensjko učenje – sektorski program
Erasmus. V nadaljevanju vam predstavljamo osnovne informacije o programu.

Erasmus pokriva potrebe po poučevanju in učenju vseh udeležencev formalnega visokošolskega izo-
braževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja na terciarni ravni ne glede na trajanje izo-
braževanja ali stopnjo kvalifikacije, vključno z doktorskim študijem, ter zavode in organizacije, ki izvajajo
ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje (UL L 327/45, 24.11.2006).

Kdo lahko sodeluje?  
Upravičene institucije morajo za sodelovanje v Erasmus aktivnostih biti nosilke Erasmus univerzitetne lis-
tine. Naša šola jo je prvič pridobila v letu 2007.

Komu je namenjen?  
V okviru programa Vseživljenjsko učenje je program Erasmus namenjen:
•   študentom in udeležencem usposabljanja v vseh oblikah izobraževanja in usposabljanja na terciarni
ravni; 

•   upravičenim institucijam, ki jih določijo države članice; 
•   učiteljem, vodjem usposabljanja in ostalemu osebju teh zavodov; 
•   združenjem in predstavnikom oseb, vključenih v visoko šolstvo, vključno z ustreznimi združenji štu
dentov, univerz in učiteljev/vodij usposabljanja; 

•   podjetjem, socialnim partnerjem in drugim predstavnikom poklicnega življenja; 
•   javnim in zasebnim telesom, vključno z nepridobitnimi organizacijami in NVO-ji, ki so odgovorni za
organiziranje in izvajanje izobraževanja in usposabljanja na lokalnih, regionalnih in nacionalnih ravneh; 

•   raziskovalnim centrom in telesom, ki se ukvarjajo z vprašanjem vseživljenjskega učenja (L 327/56 SL
Uradni list Evropske unije 24.11.2006); 

•   telesom, ki izvajajo storitve usmerjanja, svetovanja in obveščanja v zvezi z vseživljenjskim učenjem. 

mednarodnomednarodno

mag. Nataša Artič, institucionalna koordinatorica za Erasmus

Posebni cilji programa Erasmus:
•   podpiranje uresničevanja evropskega visokošolskega prostora in 
•   krepitev prispevka visokošolskega in poklicnega izobraževanja na višjih stopnjah k inovativnim pro
cesom. 

Operativni cilji programa Erasmus:
•   izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti študentov in učiteljskega osebja po Evropi, tako

da bi do leta 2012 v sklopu programa Erasmus in njegovih predhodnikov v študentsko mobilnost bilo
vključeno najmanj 3 milijone posameznikov; 

•  izboljšanje kakovosti in povečanje obsega večstranskega sodelovanja med visokošolskimi zavodi v
Evropi; 

•   povečanje stopnje preglednosti in združljivosti med kvalifikacijami, pridobljenimi v visokošolskem
izobraževanju in na višjih ravneh poklicnega izobraževanja v Evropi; 

•   izboljšanje kakovosti in povečanje obsega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in podjetji; 
•   omogočanje razvoja inovativnih praks v izobraževanju in usposabljanju na terciarni ravni ter njihov
prenos, vključno s prenosom iz ene države udeleženke v ostale; 

•   razvijanje inovativnih vsebin, storitev, pedagogike in prakse za vseživljenjsko učenje, ki temeljijo na
IKT. 
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Kaj lahko počnete? 
Program Erasmus podpira naslednje dejavnosti:

•   MOBILNOST POSAMEZNIKOV, ki vključuje: 
-  MOBILNOST ŠTUDENTOV ZA  ŠTUDIJ (SMS-Student Mobility for Studies) ali USPOSABLJANJE
(SMP – Student Mobility for Placement) v državah članicah v visokošolskih zavodih, pa tudi
prakso v podjetjih, centrih za usposabljanje, raziskovalnih centrih ali drugih organizacijah; 

-  MOBILNOST UČITELJSKEGA OSEBJA (TS – Teaching Staff) v visokošolskih zavodih zaradi
poučevanja ali usposabljanja v partnerski instituciji v tujini; 
- MOBILNOST DRUGEGA OSEBJA (ST – Staff Training) v visokošolskih zavodih in osebja pod-
jetij zaradi usposabljanja ali poučevanja; 
- INTENZIVNE PROGRAME Erasmus (projekti poletnih/zimskih šol; IP – Intensive Programmes),
ki so organizirani na večstranskih temeljih. 

- VEČSTRANSKI PROJEKTI, ki se med drugim osredotočajo na inovacije, eksperimentiranje in
izmenjavo dobrih praks na področjih, navedenih v posebnih in operativnih ciljih. 

•   PROJEKTI RAZVOJA ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV 
•   PROJEKTI SODELOVANJA MED VISOKOŠOLSKIMI INSTITUCIJAMI IN PODJETJI 
•   PROJEKTI MODERNIZACIJE VISOKOŠOLSKIH INSTITUCIJ 
•   PROJEKTI VIRTUALNIH KAMPUSOV 
•   VEČSTRANSKA OMREŽJA, ki delujejo pod okriljem konzorcijev visokošolskih zavodov in pred

stavljajo neko disciplino ali interdisciplinarno področje (tematska omrežja Erasmus), ki so namen-
jena razvijanju novih konceptov učenja in kompetenc. Ta omrežja lahko vključujejo predstavnike
drugih javnih teles ali podjetij ali združenj. 

•   Druge pobude, ki so namenjene spodbujanju ciljev programa Erasmus iz člena 5(1)(h) (spremlje
valni ukrepi). 

Koliko časa trajajo dejavnosti?  
Mobilnost lahko traja :
• za študente: 3 - 12 mesecev 
• za zaposlene: 1 - 6 tednov 
• za projekte: 1 - 3 leta.

Sektorski program Erasmus ima centralno bazo po-
datkov udeležencev, ki  se udeležijo mobilnosti, kar
pomeni, da je vsak posameznik v času
dodiplomskega študija lahko upravičen le do ene
mobilnosti za prakso. Torej, če boste šli na prakso
v tujino kot Erasmus štipendist v prvem letniku, se
v drugem več ne morete prijaviti oziroma niste več
upravičeni do teh sredstev. Za naslednje študijsko
leto pa upamo, da bo naša šola že začela tudi s
študijsko mobilnostjo, kajti z novim višješolskim
programom prihajajo na šolo tudi kreditne točke.
Število ur prakse v tujini ali število kreditnih točk na
študiju v tujini se torej doma priznava v enakem
obsegu.

Kdo je Erazem Rotterdamski?

Erasmus Rotterdamus je bil eden najpomemb-
nejših humanistov. Njegovo najbolj znano delo
je satira Hvalnica norosti, v kateri napada rim-
skokatoliško cerkev in se norčuje iz pokvarjenih
in nevednih duhovnikov ter trdi, da udobno živijo
samo zaradi ljudske neumnosti.

mednarodnomednarodno
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S POTI PO BASKIJI
Mednarodni projekt Erasmus

mag. Nataša Artič, institucionalna koordinatorica za Erasmus

Na obisku pri utemeljitelju baskovske kuhinje Luisu Irizarju, na
posnetku z mag. Heleno Cvikl

Čeprav nekateri Baskijo najbolje poznajo po
teroristični organizaciji ETA, ki je v že sko-
raj pol stoletja trajajočem političnem sporu
s španskimi oblastmi, je to domovina odlične
hrane in tudi ekonomsko najbolj uspešna od
vseh 17 španskih provinc. Gospodarska razvi-
tost presega 107 % povprečja Evropske unije. In
to še ni vse. Španci trdijo, da je baskovska kuhinja
med najboljšimi v svetu, zato se je konec oktobra
skupina naših predavateljev in drugih strokovn-
jakov s področja gastronomije podala na pot proti
Baskiji preveriti to trditev in pridobiti nova znanja.

Bili smo gostje višje hotelirske šole  Esuela
Superior de hosteleria Artxanda v Bilbau,
kjer smo za njihove študente opravili predavanja v
sklopu Erasmus mobilnosti zaposlenih.  Bili so nav-
dušeni nad našim študijskim programom in kuli-
narično ponudbo Slovenije, ki smo jo predstavili. 

Strokovna ekskurzija je imela poln itinerarij de-
javnosti. Ogledali smo si na primer: 

• Bilbao, nekoč velemesto industrije, danes
čudovito turistično mesto s svetovno prepoz-
navnim Guggenheimovim muzejem;  
• elegantno letovišče San Sebastian, ki pre-
more kar tri restavracije s tremi Michellinovimi
zvezdicami in kuharsko šolo znanega Luisa Irizarja,
ki je prvi prejel Michelinove zvezdice v Baskiji že
davnega 1976. leta; 
• vinsko pokrajino La Rioja z Muzejem Di-
nastia Vivanco in svetovno največjo zasebno
zbirko, ki vino predstavlja od prsti do zamaška na
steklenici; 
• velike vinske kleti Bodegas Puelles ter iz-
jemno arhitekturo sredi vinogradov - svojevrstni
hotel Elciego s petimi zvezdicami.

Predavatelj Gorazd Halič predstavlja španskim študentom
slovenska vina
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- Vseživljenjsko učenje

Od leve proti desni: Luka Jezeršek, Jure  Jezeršek, mag. Helena
Cvikl, Andrej Regoršek, Juesus Puelles, Slaviša Amidžič, Gorazd
Halič, Mojca Polak Zupan,  Nataša Artič in  Iris Kociper. Za fotoa-
paratom Tanja Lešnik Štuhec.

ženje članov, ki si sami skuhajo jed, jo pojedo in
potem kartajo do poznih ur. To je del njihove tradi-
cije. Med našimi šestmesečnimi pripravami projekta
smo imeli tri kontakte, tudi nekaj osebnih poznanstev,
a nam ni uspelo urediti soglasja, da bi si ob prihodu
vsaj ogledali prazno notranjost txoka. Usoda pa je
hotela drugače. 

Verjeli ali ne, med sprehodom po ulici smo videli, da
se v bližnjem lokalu nekaj dogaja in presenečeni
opazili majhno tablo, ki je označevala txoko. Zaradi
naše velike radovednosti se je naša vodička opogu-
mila in vprašala, ali dovolijo ogled. 

Vse, kar se je zgodilo potem, je  že posebna zgodba.
Takšna, kot txoko sam po sebi tudi je in si jo zasluži.
Za zaključek le še toplo priporočilo vsem, ki jih veter
usmerja na španska tla: pot po Baskiji zna biti nepoz-
abno doživetje pri preizkušnji vrhunskih okusov  kuli-
narike in vin.

Tudi oni so nam pripravili poseben demon-
stracijski nastop, kjer so naši predavatelji
sprem-ljali pripravo tradicionalnih baskovskih
jedi. Nepozabno je bilo popoldne v restavraciji
Guggenheimovega muzeja, ki jo vodi učenec
imenitnega Martina Berasatequia. Črna rižota z
nadevanimi paradižniki je dodala piko na i, in
če so ob tem tudi naši strokovni predavatelji do-
dali pozitivno kritiko, bo že držalo. 

Baski so frajerji, sploh ker so nas velikodušno
sprejeli v petek zvečer v svoje vrste. In sprejeli
so nas v txoko, klub, ki je rezerviran zgolj za
moška kulinarična srečanja svojih članov.

Da si boste predstavljali, zakaj je to tako
pomembno, naj povem, da med turisti obstaja
veliko za-
nimanje za obisk takšnega kluba, vendar njiho-
va pravila tega ne dovoljujejo: gre zgolj za dru-

Kukanje v čoko (txoko)
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NOVA BASKOVSKA
KUHINJA

BASKIJABASKIJA

Če pričakuješ revolucionarno odkritje, ki bo popol-
noma spremenilo tvoje sprejemanje kulinarike, si
rahlo razočaran. Baskija ni pompozna, ni utripa-
jočega neona, ne kriči po denarju, narava je lepa,
a ne nepopisna …

Pa vendar čutiš neverjetno kreativnost in občutek
za stil v vsakem, še tako majhnem koščku zgodbe
o Baskiji.

ČOKIČOKI

Pravijo, da tiči vzrok za izjemno kreativno nacionalno kuhinjo v družini. Baskovske družine so matri-
arhalne. Lahko bi rekli, da so matere zakon. Možje služijo denar in svoj prosti čas tradicionalno preživ-
ljajo v gastronomskih društvih, ki jih imenujejo – txoco (izg. čoko, kotiček). Čoki so namenjeni druženju
moških ob kuhanju, razpravljanju o novih receptih in uživanju ob pogrnjeni mizi. Ženskam je kuhanje v
čoku prepovedano, lahko pa so občasno povabljene kot gostje. 
Ni kaj, čoko bi lahko uspešno zamenjal marsikateri slovenski kvartopirski »krožek« in tako spodbujal
razvoj novih slovenskih kulinaričnih kreacij. 

PINČOSPINČOS

Razen tega pa so baskovska posebnost tudi zalogajčki (pinctxos), ki te v gostilnicah mamijo z barvitostjo
in okusi. Baski namreč redko pijejo, ne da bi zraven prigriznili (tudi zato alkoholizem ni pogost), zato so
točilni pulti obloženi z neštetimi krožniki predvsem morskih zalogajčkov. Danes gostilničarji tekmujejo v
pripravi najbolj domiselnih prigrizkov in vsako leto je izbran šopek najboljših. 

MICHELLINOVE ZVEZDICEMICHELLINOVE ZVEZDICE

Šokira tudi dejstvo, da je obalno mestece San Sebastian nabito z restavracijami, ki so okronane z Michelli-
novimi zvezdicami. Kar tri s tremi. Že dvajset let namreč glavni kuharski protagonisti razvijajo v pokra-
jini novo baskovsko kuhinjo, ki temelji na sezonskih lokalnih pridelkih odlične kakovosti. Prav to in
dejstvo, da se močno mešata obalna in rustikalna kuhinja, vpliva na atraktivnost baskovske kulinarike,
ki jo mnogi označujejo za edinstveno.

Preverite recept na sosednji strani iz priznane restavracije v  Bilbau in se prepričajte.

Mojca Polak Zupan, predavateljica

Pinčos (pintxos)
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ČRNA RIŽOTA Z
N A D E V A N I M
PARADIŽNIKOM
ZA 4 OSEBE

ZA PARADIŽNIK:
50 g slanine
100 g belega pora
300 g sipe

olivno olje
4     veliki paradižniki (nalistan strok česna, žlica 

sladkorja, žlička soli, zelišča, olivno olje) 

ZA RIŽOTO:
200 g riža (carneroli ali arborio)
1     majhna  čebula
1 dl suhega belega vina
0,5 l ribjega fonda

sol, poper
2     vrečki črnila

olivno olje
30 g masla
30 g parmezana

Za nadevan paradižnik narežemo sipo na majhne
kocke (1 cm), slanino in por na še manjše kocke
(0,5 cm). Na olju sotiramo por in slanino in
odstranimo. 
Nato na hitro v majhnih enotah na olivnem olju
opražimo še sipo in jo na koncu malo podušimo,
da se zmehča. Vse skupaj povežemo in hranimo
na toplem. 
Paradižnik olupimo in mu odstranimo semena tako,
da mu ohranimo naravno obliko. Sedaj paradižnik
nadevamo s sipino maso in ga mariniramo po zu-
nanji površini s česnom, oljem, sladkorjem, soljo
in zelišči. 
Postavimo jih v pečico, ogreto na 80º C za pol ure.
Pred postrežbo ga obložimo s tanko rezino
nanoškega sira in še malo pregrejemo v pečici, da
se sir stopi.
Za rižoto sotiramo nasekljano čebulo na olivnem
olju, nato ji dodamo riž ter pražimo tako dolgo, da
postekleni. Zalijemo s segretim vinom in ko izpari,
po enotah dodajamo vreli ribji fond ter neprestano
mešamo. Začinimo in proti koncu primešamo črnilo
ter maslo in parmezan.
Krožnik sestavimo tako, da na rižoti serviramo
nadevan paradižnik in dekoriramo z zelišči.

Martin Berasategui, solata iz tekočih solatnih srčkov

Báskija (špansko País Vasco) je
avtonomna skupnost v okviru španske
države. Njena prestolnica je Vitoria. Uradna
jezika sta baskovščina in španščina.
Baskija je kot politična enota prvič nastala
leta 1936, ko so se tri izmed štirih tradi-
cionalnih baskovskih pokrajin v Španiji
(Biskaja, Araba in Gipuzkoa) združile pod
enotno upravo z začasnim sedežem vBil-
bau. Po porazu republikanskih sil v španski
državljanski vojni so Baski izgubili svojo
kratkotrajno avtonomijo. Sledilo je obdobje
silovitega zatiranja baskovskega jezika in
kulture pod diktaturo generala Franca. 
Danes ima Baskija lastni parlament, vlado
in predsednika, razdeljena je na tri
"zgodovinska ozemlja", ki ustrezajo trem
pokrajinam, kot jih določa španska ustava:
Biskaja (s sedežem v Bilbau in Gerniki),
Araba (s sedežem v Vitoriji) in Gipuzkoa
(San Sebastian). 
Baskija je ob Madridu in Kataloniji gospo-
darsko naj razvitejša regija v Španiji.

(iz Wikipedije, proste enciklopedije)
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Grand hotel Primus s štirimi zvezdicami nosi ime slavnega rimskega generala Marka An-
tonija Primusa, poveljnika panonskih legij, ki je ime Ptuja ponesel v zgodovino

Hotel z 250 ležišči, termalnim kopališčem, savnami, centrom dobrega počutja seminarskimi dvoranami,
barom, jedilnico, a la carte restavracijo in nočnim klubom je v celoti klimatiziran. Sobe so sodobno
opremljene, razpolagajo s kopalnico (prha/kad), fenom, kopalnim plaščem, kopalnimi brisačami, kabel-
sko LCD-TV, priključkom za internet, telefonom, sefom in mini barom. Večina sob ima balkon. Večna-
menske konferenčne in seminarske sobe sprejmejo od 120 do 180 oseb. Sodobna tehnična podpora
zagotavlja vrhunsko izvedbo najrazličnejših prireditev.

Vodja recepcije diplomantka VSŠGT Maribor 

Zaposleni v Termah Ptuj smo na novo pridobitev
zelo ponosni in si želimo, da bi bili gostje zadovoljni
s kakovostjo naših storitev. V nadaljevanju vam
predstavljam uspešno sodelavko, vodjo recepcije
Grand hotela Primus****.

Alberta Drevenšek je leta 2005 na mednarodnem
tekmovanju združenja AEHT na Bledu osvojila zlato
medaljo v recepcijskem poslovanju. Izkušnje, ki jih
je skozi leta nabirala v turizmu, so zagotovo pripo-
mogle, da se je v novi vlogi tako dobro znašla. 

Kakovostnega kadra je malo 

V pogovoru mi je zaupala, kaj vse je bilo potrebno postoriti, preden je njena ekipa lahko pričela z
nemotenim delom na recepciji novega hotela. Takole pravi: »Priprave na otvoritev hotela so se začele
že spomladi z izbiranjem kadrov, kar je predstavljalo večji problem, kot smo si predstavljali, kajti
kakovostnega kadra na trgu je zelo malo. Med prijavljenimi kandidati smo stežka našli kadre, ki bi us-
trezali razpisnim pogojem. Trenutno smo z izbiro zadovoljni, menim pa, da bomo v naslednjem letu
morali zaposliti dodatne ljudi, saj opažamo, da je delo na recepciji hotela s toliko sobami zahtevno in
zahteva več kot enega receptorja na izmeno. Z veseljem lahko povem, da je en receptor tudi absolvent
naše šole. 

Glede recepcijskega dela je bilo potrebno nastaviti in nabaviti vse – od svinčnika, papirja do vse
tehnologije. Tehnične zadeve še po 4 mesecih niso v celoti narejene, tako da jih sproti urejamo. Pred
otvoritvijo smo bili v hotelu cele dneve, da smo se učili dela na računalniku, sprejema gostov, osnovnih
recepcijskih poslov, saj je bil ves kader, z izjemo ene receptorke, nov in nevešč. V prvih mesecih sem
jim bila res brez predaha na razpolago in tako večino časa preživela v službi. 

Od oktobra 2007 nova pridobitev Term Ptuj 

Na Ptuj se Primus
Vilma Angel, diplomantka VSŠGT Maribor in vodja recepcije Termalnega Parka

Alberta Drevenšek, vodja recepcije Grand 
hotela Primus***
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vrača …
Delo je zelo razgibano

Danes je moje delo predvsem skrb za brezhibno
delovanje recepcije in rezervacij, sodelovanje s
prodajno službo, hotelsko gospodinjo, vodjo
gostinstva in vodjo wellnessa. Sproti urejamo
zadeve za skupine in individualne goste, prav tako
opozarjam na tehnične težave, da jih kar se da
hitro odpravimo. Delo je zelo razgibano. Vsak dan
znova ugotav-ljam, da se pojavljajo stvari, ki jih
prej kot receptorka apartmajskega naselja nisem
videla. Pojavilo se je veliko administracije, kar mi
najbolj ne leži, saj mi vzame veliko časa, ki bi ga
raje namenila gostom. To vzamem v zakup, saj
vem, da brez tega ne gre. Je pa res, da grem na
recepcijo, ko je le mogoče, saj ne želim zgubiti
stika z gosti.« 

Zaupala mi je, da je z dosedanjim poslovanjem
hotela zadovoljna, saj je zasedenost blizu zastav-
ljenih načrtov za to obdobje. Do sedaj je skoraj
40%, kar je za začetek poslovanja hotela dobro.
Se pa trudijo, da bi se ta odstotek dvigoval. 

»Trenutno so sicer meseci nižje zasedenosti, med
prazniki pa je bil hotel 100% zaseden. Prav tako
smo gostili nekaj večjih skupin iz tujine, nekaj
znanih imen iz sveta zabave in tudi slovensko
vlado. Slovenija je dovolj mala, da se glas o nas
hitro širi. Gostje prihajajo iz radovednosti, pa tudi
konkurenca nas je že obiskala. 

Na recepciji smo uvedli koncept sedeče recepcije,
ki je edinstven v Sloveniji, kar nekatere goste
malce zmede, saj ob vstopu v avlo ne vedo takoj,
kje najti recepcijo. Jim je pa celo bolj všeč kot
klasična recepcija«. 

Wellness in kongresni turizem

Povprašala sem jo še o kongresnem turizmu in
zadovoljstvu hotelskih gostov s ponudbo well-
nessa. Pravi, da so gostje, ki koristijo wellness, zelo
zadovoljni. Včasih se izkaže, da bi potrebovali še 

kakšno masažno sobo več, takrat poskušajo im-
provizirati. Odziv gotov je zelo pozitiven, veliko je
presenečenih nad cenami storitev, saj so pričako-
vali navite cene. Wellness je namreč namenjen
širšemu krogu ljudi, ne le hotelskim gostom, tako
da so tudi cene dostopne. Hotelski gostje se
pogosto odločajo za pakete in dodatne storitve.

»Kongresni turizem se razvija počasneje. Imamo
veliko manjših seminarjev, konec meseca pa gos-
timo tudi prvo mednarodno konferenco. Za izvedbo
seminarjev v našem hotelu se je odločilo že precej
lokalnih podjetij ter več slovenskih podjetij, tudi
multinacionalk. Bili so zelo zadovoljni z našimi
storitvami. Zaradi štirih različno velikih sejnih sob
lahko imamo v hiši naenkrat celo 2-3 seminarje«. 

Povabilo 

»Vabljeni v Grand hotelu Primus! Morda na okusno
kavo ali vročo čokolado, kozarček ob spremljavi
klavirja v baru hotelske avle, na ples oz. koncerte
v klub Gemina XIII, ali pa v čudovit ambient
našega Valens Augusta wellness-a z bogato
ponudbo masaž, programov za nego telesa. Lahko
pa seveda pri nas prespite.«

pogovorpogovor
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“Hotel smo sanjali že
Andrej Klasinc, direktor Term Ptuj, je razkril potek uresničevanja že 

Dokazali ste, da se z vztrajnostjo, vizijo in pogumom lahko doseže ogromno. Spomnim se,
da v začetku vašega vodenja Term Ptuj zaposleni nismo popolnoma verjeli v uresničitev
zastavljenih ciljev. Zdelo se nam je nemogoče. A danes je slika drugačna – ponosni smo na
vaše dosežke.
No, uspelo nam je vsem, na to vedno opozarjam. Je pa res, da je največja odgovornost in dolžnost di-
rektorja ter vodij, da gledajo naprej. Ni pomembno le, da je vsak mesec plača, ampak je potrebno pod-
jetje razvijati. Od prvotne vizije je bilo nekaj odmikov, tako da nekaj projektov še čaka na izpolnitev,
predvidevam pa, da bodo okrog leta 2011 Terme Ptuj zaključena in urejena družba, ki bo lahko brez
večjih investicij normalno poslovala naslednjih 10-15 let.

Hotel je bil zagotovo najzahtevnejša inves-
ticija doslej. Kako se je začelo?
Hotel smo sanjali že zelo dolgo, od leta 2004 pa je
zadeva intenzivno tekla. Od idejnih projektov do
dogovorov z lastnikom o rentabilnosti projekta,
pogajanj z lastniki zemljišč… Prvotni projekt smo
kasneje tudi malce spremenili, mislim pa, da imamo
sedaj to, kar smo želeli in moramo peljati uspešno
naprej. Precej smo se vključevali sami. 

Sobe so zelo lepe…
Obstoječi gabariti so bili definirani že na začetku,
mi smo dodajali na klasično **** sobo 20% oz. 4
do 6 m², zato so sobe vizualno malce daljše. Že

takrat smo mislili na to, da bi pri prvi obnovi hotela čez kakšnih 10 let velikost sob še vedno zadoščala
kategorizaciji. Vemo namreč, da so norme kategorizacije vse višje. Z notranjo opremo smo imeli nekaj
težav, precej pa smo sodelovali z Italijani. V mislih smo imeli čim boljše rešitve z vidika gosta. 

Kaj pa Valens Augusta wellness?
Za wellness so imeli izvajalci nalogo, da vpletejo rimski stil, a na spodnji meji kiča. Rimske zgodbe nam-
reč nismo mogli prepletati v celotnem hotelu, zato smo si dali duška ravno v wellnessu. H končnemu iz-
gledu so veliko pripomogli prav izvajalci. Osnova je bila dana, vedeli smo da gremo v rimski stil, da
želimo vključiti vinske zgodbe s tega območja. Temu primeren je torej ambient in tudi ponudba. 

Vsi vemo, da lep hotel ni dovolj, da je uspešnost hotela odvisna predvsem od neotipljivih
elementov, prijaznosti, ustrežljivosti zaposlenih … 
Trudili smo se, da se obstoječi kader privzgoji in pripravi za delo v novem okolju, kakor tudi, da se ne
pozabi na razvoj in ponudbo celotnih term. Nimamo le GH Primus. Vemo, da je Termalni Park srce term
in bo še mnogo let. V vseh enotah se moramo potruditi za konstantno izvajanje kakovostnih storitev.
Razpisi za nova delovna mesta so bili že dokaj zgodaj objavljeni, v aprilu, nekaj pa smo poskusili na pre-
verjenem kadru (študentih). Na kadrih moramo še vsi delati, od mene naprej se moramo izobraževati,
spreminjati … Trenutno nas je 140, se pravi 70% več kot pred odprtjem hotela.

Vilma Angel, diplomantka VSŠGT Maribor in vodja recepcije Termalnega Parka

Andrej Klasinc, direktor Term Ptuj
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dolgo”
pred leti zastavljenega cilja ter svoje poglede na prihodnost Term

Podjetje že več let sodeluje z Višjo strokovno
šolo za gostinstvo in turizem Maribor. Kako
kaže v bodoče?
Sodelujemo, a bi želeli,  da je tega sodelovanja še
več, da se čim več praks odvija tukaj. Ne le, da mi
preverimo, kako delajo, ampak da se sami ocenijo, če
so primerni za delo v gostinstvu in turizmu. Na žalost
sta urnik in tempo drugačna od večine služb, kar se
ne bo izboljšalo, kvečjemu zahtevnejše lahko postane. 

Kakšne so povratne informacije o dogajanju v hotelu?
Klub Gemina XIII pospešujemo s čimbolj raznolikimi dogodki … Ptuj in okolica potrebujeta takšno
lokacijo. Vrata wellnessa Valens Augusta so odprta tako hotelskim kot zunanjim gostom in zadovoljni
smo, da se število obiskovalcev povečuje. Glede na nov hotel je zasedenost zadovoljiva - oktobra smo
začeli s 30%, do decembra 40%, cilj v letu 2008 pa je 50% zasedenost. Tržne poti še niso ustaljene,
moramo pa se čim bolj povezati z Mariborom, Pohorjem, Zagrebom. Zelo pomembno je, da je letališče
le 20 minut oddaljeno od nas. V prihodnje se bo odpiralo vedno več novih letalskih linij, kar je lahko
priložnost tudi za nas. Še bolj nas bo povezala avtocesta. Menim, da sta Ptuj in Maribor premalo
povezana. 

Še kakšen hotel mogoče?
Če bo vse po sreči, bodo Sekundus začeli projektirati naslednje leto, njegova  otvoritev pa bi bila leta
2011. Vsekakor pa mora prej GH Primus doseči močno zasedenost (60-65%) v letu 2009. K uspešnosti
hotela bosta zagotovo pripomogla dobro gostinstvo in atraktivna ponudba wellnessa.

Kako gledate na sodelovanje z mestnima hoteloma, apartmaji, zasebnimi sobami?
Želimo biti bolj povezovalec kot konkurenca. Bilo bi krasno, če bi se Pot v toplice spremenila v ulico
manjših družinskih hotelov, apartmajev … Terme Ptuj so sicer glavni nosilec, a bi se pri 1000 ležiščih
(2011) ustavili. Vodnih površin zagotovo ne bo delal nihče, ker smo zaščitili vodne vire, in niti ni smiselno.
Počasi moramo preiti na mehke veščine. Do zdaj smo dograjevali tobogane, zdaj je čas za ureditev kole-
sarskih poti, pohodništvo. Okrog hotela bomo uredili skoraj 4 ha površin za sprehode, da bo okolica
lepo urejena. Večino animacije bomo poskusili izvajati sami, bomo pa vlagali v znanje zaposlenih. 

Načrti za v prihodnje?
Odločitev, da smo po obnovi Termalnega Parka šli naprej, se je izkazala za pravilno. Postavili smo hotel,
ki bo v naslednjih letih velik finančni zalogaj za nas, a nam daje močno varnost. Imam še nekaj imagi-
narnih idej, tudi za evropski prostor. Najbližji sta pokritje letnega kopališča, morda že letos, ter izgrad-
nja novega apartmajskega naselja, ki bo vrhunec arhitekture. 
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Že imate svojo učilnico
na internetu?

Radovan KranjcRadovan Kranjc , predavatelj, predavatelj

Svet nenehnih spremembSvet nenehnih sprememb
Poleg tehničnih naprav se spreminjamo tudi ljudje. Predavatelji opažamo velike spremembe še pose-
bej pri učencih, dijakih in študentih. Njihov način dojemanja sveta in resnic je drugačen od "starej-
še" generacije, saj so odraščali z miško, telefonom in daljincem v roki. Navajeni so sprejemati
obogatene (multimedijske) vsebine iz več kanalov hkrati. Iz velike množice podatkov so sposobni v
trenutku izluščiti za njih najpomembnejše. Tehnologija jim ne predstavlja ovire in je njihov zaveznik
na poti do želenega cilja. Nov koncept spletnih aplikacij (imenovan Web 2.0) jih vzpodbuja, da sodelu-
jejo z ostalimi, z njimi izmenjujejo mnenja, znanje in izkušnje. 

Kljub prednostim, ki jih prinaša uporaba tehnologij, opažamo pri mlajši generaciji, da niso dobri
bralci. Zaradi dostopnosti podatkov na spletu se jim prav zato zdi nesmiselno memorirati velike
količine podatkov. Če se že učijo, potem iščejo le tista znanja, ki jim manjkajo v danem trenutku. Izo-
braževanje "na zalogo" se jim zdi nesmiselno.

Spremembe v izobraževanju Spremembe v izobraževanju 
Vedno večji poudarek je na individualizaciji poučevanja, spletno podprtem učenju in skupinskem
delu. Obstaja več konceptov poučevanja s pomočjo (spletnih) tehnologij. Tehnologijo lahko uporab-
ljamo v klasičnih učilnicah, lahko pa izvajamo čisto e-učenje, kjer sta predavatelj in slušatelj fizično
ter časovno ločena. V obeh primerih potrebujemo spletno učilnico oz. spletno učno okolje. Eno na-
jboljših spletnih učnih okolij na svetu je Moodle. 

MoodleMoodle
Je kratica izraza Modular Object-Oriented Dynamic Learn-
ing. Je odprtokodno učno okolje, kar pomeni, da:
• je brezplačno na voljo
• se še razvija in posodablja
• obstaja velika skupnost uporabnikov, ki si izmenjuje
znanje in izkušnje pri spletno podprtem poučevanju
• obstaja preko 200 dodatnih modulov, ki uporabnost
Moodla razširjajo za vse mogoče namene.

Moodle je preveden tudi v slovenščino. Uporablja ga veliko slovenskih šol, kot svoje učno okolje ga
uporablja tudi Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Čeprav je Moodle odlično učno okolje, je lahko, tako kot vsaka tehnologija, v izobraževanju napačno
uporabljen. Moodle lahko iz slabega predavatelja naredi še slabšega, toda v pravih rokah in
uporabljen na pravi način je zelo uporaben. Za njegovo uspešno uporabo je potrebna sposobnost
posredovanja svojih idej in znanja s pomočjo slik, besedila ter ostalih medijev, ki obstajajo na inter-
netu. Z nekaj kliki lahko spremenimo postavitev v spletni učilnici, dodamo aktivnost ali nalogo in ko-
municiramo z udeleženci. 

koristnokoristno
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Ideja Moodla temelji na teoriji o socialnem konstruktivizmu. Ta teorija uči, da znanja ni mogoče pre-
našati, ampak si ga mora učeči z lastnim delom in naporom sam zgraditi v svoji glavi. Zato Moodle
ni namenjen le objavljanju gradiv, temveč predvsem različnim aktivnostim, ki pomagajo udeležencem
zgraditi ("konstruirati") svoje znanje. Z uporabo Moodla predavatelji ne privarčujejo časa in pa-
pirnega dela. Kljub temu ga z veseljem uporabljajo, saj lahko organizirajo aktivnosti, ki so v klasični
učilnici nemogoče. V Moodlu postajajo udeleženci samostojnejši in pričnejo prevzemati odgovornost
za svoje znanje. 

Značilnosti MoodlaZnačilnosti Moodla
- Za uporabo Moodla je potreben le računalnik z dostopom do interneta. Ni potrebno nameščati
dodatnih programov. Učilnica je dosegljiva s kateregakoli mesta na svetu (ki ima povezavo z inter-
netom). Predavatelj (ali udeleženec) je lahko "prisoten" v učilnici tudi na potovanju ali službeni poti.
- Predavatelj izbira med različnimi postavitvami učilnice. Učilnica je lahko organizirana po ted-
nih, temah, kot forum ali kot učilnica s SCORM gradivi.
- Udeležence v učilnici je možno razdeliti v skupine.
- Na voljo je veliko orodij za skupinsko delo. 
- Za ogled multimedijskih vsebin (video, zvok) niso potrebni dodatni programi. Programi za
ogled zvočnih in video datotek so že naloženi v Moodlu.
- Udeleženci lahko v Moodlu shranjujejo svoje datoteke. Datoteke so tako na voljo od koderkoli.
- Vsa komunikacija poteka na enem mestu – v učilnici. Z uporabo forumov odpade neskončno
pošiljanje istih sporočil različnim osebam. Vsa vprašanja in odgovori so vidni vsem, zato forum kmalu
postane zbirka znanja. Za komunikacijo se lahko uporabi tudi klepetalnica (chat) in orodje za pošilja-
nje internih sporočil. 
- Vsak ima možnost pisanja spletnih dnevnikov -
blogov.
- Na voljo so orodja za preverjanje in ocenjevanje
znanja
- Aktivnosti udeležencev lahko predavatelj ocen-
juje. Vse ocene se zbirajo v t.i. e-redovalnici in
omogočajo predavatelju odličen pregled nad opravl-
jenim delom. Lestvice za ocenjevanje so številčne ali
opisne. Predavatelj ocenjevalne lestvice kreira glede na
svoje potrebe.
- Predavatelj lahko spremlja delo udeležencev.
- Vso nastalo gradivo in aktivnosti ostanejo na
voljo tudi v drugem šolskem letu. Učilnice je možno kopirati.

Moodle res modularen in ga je možno popolnoma prilagoditi lastnim potrebam. Delo z Moodlom pre-
davatelja vzpodbuja k razvijanju strokovnih kompetenc, ima pa pozitiven vpliv tudi na udeležence
izobraževanja.

Star kitajski pregovor pravi: Učitelji odpirajo vrata, učenci morajo vstopiti samiStar kitajski pregovor pravi: Učitelji odpirajo vrata, učenci morajo vstopiti sami
Še tako dobra učilnica in še tako dobre multimedijske vsebine niso dovolj, da bi znanje udeležencev
postalo avtomatično boljše. Pridobivanje znanja je sicer lahko zanimivo in zabavno, toda za dobrim
znanjem se vedno skriva trdo delo in učenje. Predavatelji lahko s spletno učilnico v učenje vnesejo
svežino in nove načine dela, toda glavni korak k znanju mora še vedno storiti učeči. Moodle je pri
tem lahko v veliko pomoč.

koristnokoristno
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POZNAVANJE ZAKONODAJE V
GOSTINSTVU IN TURIZMU

TTo načelo, ki ni povsem v skladu z resničnimi

možnostmi poznavanja prava, je utemeljeno v
pravni učinkovitosti.  Kršitelju pravnih pravil bi
namreč izredno težko dokazali, da je vedel za
določeno pravno pravilo. ''Nepoznavanje prava
škodi'' je pravna domneva, da posamezniki poz-
najo pravna pravila. Če jih kršijo in se zoper njih
sproži pravovarstveni postopek, se ne morejo iz-
govarjati, da pravnega pravila niso poznali in da
niso vedeli, da delajo kaj narobe. Izjem je zelo
malo. V okviru kazenskega prava namreč velja
določba, da ni kazensko odgovoren storilec
kaznivega dejanja, ki iz upravičenih razlogov ni
vedel, da je to dejanje prepovedano. Če bi se sto-
rilec zmoti lahko izognil, je sicer kazensko odgovo-
ren, toda sodišče ga sme kaznovati mileje.

Omenjena domneva temelji na dejstvu, da morajo
biti pravna pravila vnaprej (tj. pred začetkom velja-
ve) objavljena v Uradnem listu in dostopna vsem,
da se seznanijo z njimi. Obdobje od objave do za-
četka veljave zakona (npr. sedem, petnajst dni-
lahko tudi več, izjemoma manj) se imenuje vaca-
tio legis.

»Ignorantia iuris nocet« predstavlja»Ignorantia iuris nocet« predstavlja
odgovornost posameznika, da se seznaniodgovornost posameznika, da se seznani
s pravnim predpisoms pravnim predpisom

Naloga države pa je, da mora omogočiti vpogled v
pravno normo oz. zagotoviti dostopnost do pred-
pisov, ki jih izdaja. S pojavom elektronske oblike
besedil se je naloga države poenostavila, saj danes
objava predpisa v elektronski obliki na internetu ne
predstavlja nobenega problema. 

Jasmina Topalovič, univ.dipl.iur., predavateljica

Pravo (ius) je v vsakdanjem družbenem življenju vsepovsod prisotno in zeloPravo (ius) je v vsakdanjem družbenem življenju vsepovsod prisotno in zelo
pomembno. Njegova veljava prihaja do izraza tudi na področju gostinstva in turpomembno. Njegova veljava prihaja do izraza tudi na področju gostinstva in tur--
izma. Splošno znano je, da nepoznavanje zakonov in predpisov ni olajševalnaizma. Splošno znano je, da nepoznavanje zakonov in predpisov ni olajševalna
okoliščina. V našem pravnem sistemu je uveljavljeno strogo  načelo  okoliščina. V našem pravnem sistemu je uveljavljeno strogo  načelo  ignorantiaignorantia
iuris nocetiuris nocet - nepoznavanje prava škoduje.- nepoznavanje prava škoduje.

pravniški kotičekpravniški kotiček

Pomen prava je razviden iz našega praktičnega
vsakdana in je odraz vrednot  v naši družbi. Pravo
je zgodovinski pojav, doživljalo je  spremembe in
se spreminja tudi  po vstopu naše države v EU.

In kje smo zasledili zadnje zakonskeIn kje smo zasledili zadnje zakonske
spremembe  s področja gostinstva in tu-spremembe  s področja gostinstva in tu-
rizma?rizma?

Danes opozarjamo na spremembe Zakona o
gostinstvu, ki so bile objavljene v Ur. listu št. 60/07
z dne 06. 07. 2007. Septembra tega leta je bilo ob-
javljeno prečiščeno besedilo (Zgos-UPB2) zgoraj
omenjenega zakona. Nov zakon prinaša poenos-
tavitev in pocenitev začetka opravljanja dejavnosti
ali morebitno razširitev dejavnosti podjetja, kar je
posledica črtanja  dosedanjih odločb: odločbe o
minimalnih tehničnih pogojih, odločbe o katego-
rizaciji nastanitvenega obrata, odločbe o  izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti
v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmeti-
jah, odločbe o določitvi pogojev za opravlja-nje
gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata ter
odločbe za opravljanje gostinske dejavnosti na
prireditvah in v času turistične sezone. Pogoji za 
opravljanje gostinske dejavnosti ostajajo nespre-
menjeni, izpolnitev le-teh nadzirajo pristojni in-
špekcijski organi.

Preidimo od teorije še h konkretnemuPreidimo od teorije še h konkretnemu
primeruprimeru

V kavarni  ob naročilu kave prosimo še za kozarec
navadne vode iz pipe. Ob izstavitvi računa vidimo,
da nam jo je zaračunal. Ali je gostinec ravnal
pravilno ?  
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aktualnoaktualno

Zakon o gostinstvu in na njegovi podlagi sprejeti
predpisi ne določajo vrste storitev, ki jih gostinci
postrežejo in zaračunavajo gostom. Če gost zaprosi
za kozarec navadne vode iz pipe, je poslovna od-
ločitev gostinca ali mu bo z vodo postregel ali ne.
Prav tako je odločitev gostinca ali bo kozarec vode
gostu zaračunal ali pa ga bo postregel brezplačno. 

Če gostinec kozarec vode gostu zaračuna, mora to
storitev navesti v ceniku storitev, ki mora biti
izobešen na vidnem mestu, tako da je gost takoj
seznanjen, da bo moral za kozarec navadne vode
plačati. 

Če gostinec ne označi cen gostinskih storitev, krši
26. člen Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki
določa, da mora podjetje za blago oziroma storitve,
ki jih ponuja, vidno označiti ceno. Podjetje mora
upoštevati označene cene. 

Če gostinec krši citirano določilo, ga lahko tržni in-
špektor sankcionira, kot to določa druga točka 78.
člena ZVPot.

ŠTUDIJ GOSTINSTVA IN 
TURIZMA NA NAŠI ŠOLI

INFORMATIVNA DNEVA STA LETOS 15. IN 16. FEBRUARJA 

Prenovljen študijski program, ki daje naziv organizator v gostinstvu in turizmu, je ovrednoten s 120
kreditnimi točkami (kt). Od tega boste imeli v vsakem letniku 24 tednov predavanj ter seminarskih in
laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjet-
niških izobraževalnih centrih.

Študij traja dve leti in je zasnovan tako, da boste lahko glede na svoje interese samostojno kom-
binirali in izbrali tiste vsebine, zaradi katerih vas študij veseli. Dodatno je izredni študij prilagojen tudi
tistim med vami, ki ste že zaposleni, saj posamezne vsebine izvajamo v obliki e-učenja.

Na naši šoli dajemo poudarek samostojnim projektnim nalogam študentov, saj predstavljajo svojevrstno
obliko praktično-strokovnega dela in  konkreten stik z realnim okoljem. S pestrostjo kulinaričnih in s tur-
izmom povezanih tem želimo vplivati na kulturo študentov in okolja, zato poskušamo spreminjati tudi
ambient. Tako so bile nekatere naloge že izvedene v restavracijah, vinoteki, na turistični kmetiji, v gledal-
išču, na splavu, med vinogradi in podobno.

Glavne novosti programa:
- zasnovan je na osnovi več poklicnih standardov, kar vam omogoča mobilnost študija
- izhaja iz kompetenc, ki jih kot študent med študijem pridobite, in so zelo praktično usmerjene
- izvaja se v obliki modulov, zaradi česar je izbira prepuščena vam 
- upošteva kreditno vrednotenje po sistemu ECTS, s čimer uveljavljate pridobljene kreditne točke
tako pri prehajanju med izobraževalnimi ustanovami kot pri nadaljnjem izobraževanju bodisi v
Sloveniji ali tujini.
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SPOZNAJTE GA

Primož Vodeb, mlad kuhar, ki se bo lahko
pohvalil, da je tudi sam izkusil šolske klopi
na VSŠGT, trenutno obiskuje prvi letnik
smer Gostinstvo, kljub temu pa se lahko po-
hvali že s številnim dosežki, ki mu bodo v
življenju prišli še kako prav. Pred kratkim je
zmagal na mednarodnem evropskem prven-
stvu v Avstriji, prav tako je član mladinske
nacionalne kuharske ekipe.

Postavila sem mu nekaj vprašanj, ki so se kar sama
ponujala.

Kaj najraje ješ?
V splošnem jem vse, težko bi izpostavil eno jed,
recimo, zelo rad jem vse vrste testenin in rižot.
Včasih si rad privoščim hitro hrano, saj sem se že
malo naveličal hrane, ki se pripravlja v restavraci-
jah.

Kaj najraje kuhaš?
Najraje delam inovativne predjedi in sladice,
čeprav vedno tudi glavne jedi in vse ostalo. Rad
izbiram recepte, ki niso široko znani in jih potem
sam priredim ali naredim nekaj novega.

Kdaj si prvič poprijel za kuhalnico?
Od tega je preteklo že ogromno časa, se niti več ne
spomnim. Že v osnovni šoli sem vedno pomagal
mami kaj pripraviti.

Kje si se šolal doslej?
V Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje. Šolal
sem se po programu 3 + 2; tri leta za kuharja, dve
leti za gostinsko-turističnega tehnika. 

Kako si se znašel na mednarodnem evropskem
tekmovanju v Innsbrucku v Avstriji?
Dva meseca pred tekmovanjem sem se prijavil, iz
Slovenije sta se prijavili dve ekipi, v vsaki ekipi sta
po dva tekmovalca. Vendar se med seboj nismo
poznali, slednje nam je predstavljalo kar velik
problem, saj smo iz različnih koncev Slovenije in
se nismo niti enkrat dobili na kakšnem treningu. 

pogovorpogovor

Urška Gorjup, , študentka

Tako sem se s svojim sotrpinom Dejanom Pavličem
slišal samo po telefonu, da sva se dogovorila, kaj
mora kdo prinesti s seboj. Vse ostalo smo se do-
govorili med potjo. Tekmovanje je trajalo tri dni,
prvi in drugi dan so potekale kvalifikacije, tek-
movali sta po dve ekipi, in tista, ki je bila boljša, je
odšla v drugi krog. Razlike v točkah so bile mini-
malne. Naša prednost je bila v tem, da nas ni bilo
tako strah, bili smo bolj sproščeni, saj nismo vedeli,
kako bo tekmovanje potekalo, medtem ko so se
drugi na tekmovanje pripravljali ogromno časa.

Kaj počneš v prostem času?
Moj največji hobi trenutno je styling; to je zunanja
in notranja predelava avtomobilov. Sedaj delam
svoj avto doma že dva meseca in do konca bo še
verjetno trajalo kakšen mesec dni.

Kaj ti več pomeni: ljubezen do kuhanja ali do av-
tomobilov?
Predstavljam si, da sem za kuhanje rojen, ljubezen
do avta pa je ljubezen do hobija,  čeprav mi že
punca pravi, da imam rajši avto kot njo, samo to
ne drži ravno najbolj.

Primož Vodeb
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EDEN IN EDINIEDEN IN EDINI
V sodelovanju z multimedijskim spletnim portalom Zadetek.si (sponzor nagrade) smo se odločili, da
izberemo naj profesorja, profesorico, ki nas je v preteklem prvem semestru najbolj navdušil/a. Rezultat
je bil več kot pričakovan. Glavna lovorika pripada enemu in edinemu gospodu Saši Mikiću! Za nagrado
prejme sivo Radgonsko penino, za katero upamo, da si jo bo z užitkom privoščil v nedeljskih jutranjih
urah ob dobri družbi. Nagrada bo podeljena na brucovanju 2008. Čestitke in na zdravje! 

Kdo je prvi prinesel v Evropo prva kakavova zrna?Kdo je prvi prinesel v Evropo prva kakavova zrna?
Med vsemi prispelimi odgovori, ki bodo oddani v škatlico z napisom: Čokoladna nagradna igra, ki bo
nameščena pri oglasni deski do dne 27. 2. 2008, bomo izžrebali dobitnika 300 g čokolade Gorenj-
ka. Nagrado sponzorira multimedijski spletni portal Zadetek.si, podeljena pa bo na brucovanju. Veliko
sreče in obilo čokoladnih trenutkov.

Najljubša restavracija?
Težko bi izbral najljubšo restavracijo, ker se v vsaki
najde kaj zanimivega, trenutno pa mi je najbolj pri
srcu restavracija v Hotelu Evropa v Celju, kjer
delam v kuhinji. Tam mi je super, saj lahko mar-
sikomu na kakšnem slow foodu pokažem kaj
novega.

Bi izpostavil katero osebo, zaradi katere si zašel v
kuharske vode?
Za šolanje v tej smeri sem se odločil sam, bi pa
kljub temu izpostavil profesorja Andreja Voha, ki
me je v sredni šoli učil 5 let in dal velik navdih ne
samo za kuhanje, ampak tudi za tekmovanja.
Marko Pavčnik je bil vsa leta moj mentor, ko sem
v hotelu Žonta v Šentjurju opravljal prakso in delal
med vikendi in počitnicami, in me je tudi veliko
naučil ter mi pokazal največ novega. Dejan Mast-
nak pa je vodja kuhinje, kjer trenutno delam.
Vedno mi prepusti odgovornost do gostov in mi
omogoča samostojno izvajanje slow foodov in os-
talih jedi, kar zelo cenim.

Ali se kot član mladinske nacionalne kuharske
ekipe že pripravljaš na tekmovanje?
Pred dvema letoma je bila izbrana mladinska na-
cionalna kuharska ekipa, kjer nas je šest kuharjev,
ki bomo letos oktobra zastopali slovenske barve v
nemškem mestu Erfurt na svetovni olimpijadi.
Priprave se še niso začele, ker se je pred kratkim
spremenil pravilnik tekmovanja in z novim
potekom tekmovanja še nismo povsem seznanjeni.

Zmagovalni krožnikZmagovalni krožnik

pečen piščanček z medom
*

krompirjev in zelenov pire na pečenem
jabolku
*

blanširana blitva
*

opečen vitlof na maslu
*

meso pečene tirolske krvavice
*

pinjolina omaka
*

testena dekoracija, ocvrt žajbelj

NAGRADNA IGRA
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Začelo se je novo študijsko leto (zame prvo) in s tem prehranjevanje na bone... Tega se
vsak študent nedvomno razveseli, saj je cena bonov približno tri- do štirikrat nižja od redne
cene kosila. Pa je toliko nižja tudi kvaliteta poundbe? 

Glede na to, da razliko plača država, naj bi se študente obravnavalo enako kot ostale goste. Kljub temu
pa pogosto slišim pritožbe študentov, da jih zanemarjajo pri postrežbi. Prav tako se od lokala do lokala
ponudba, postrežba, odnos do gosta in ne nazadnje tudi cena (študentu ni vseeno, ali bon stane 1 € ali
3€), razlikujejo. Odločila sem se, da bom gostinske lokale preverila in ocenila tudi sama. In kdaj bi bil
primernejši čas, da to ugotovim, če ne zdaj, ko študiram gostinstvo in turizem in ko lahko do kosila pri-
dem po minimalni ceni? 

S kolegico s Pedagoške fakultete sva se dobili na kosilu v Akademiji. Za prvič se mi je  kot tipična štu-
dentska restavracija zdela najprimernejša za  nabiranje izkušnenj. Na prvi pogled me je prostor spom-
nil na kantino iz srednje šole. S to razliko, da v srednješolski kantini nimaš ugodnosti postrežbe pri mizi.
Pozitivno me je presenetilo tudi strežno osebje, ki je bilo zelo prijazno in je potrpežljivo odgovarjalo na
moja vprašanja. S svojimi gosti, ki so v celoti študenti, v Akademiji ravnajo zelo spoštljivo in prijazno.

Na naročilo sem čakala kar nekaj časa, potem pa sem hrano dobila zelo hitro, v nekaj minutah. Dnevna
ponudba obsega več kot tri menije, od tega je drugi vedno vegetarijanski. Ker nisem bila razpoložena
za oblikovanje jedilnika po lastnem izboru, sem naročila kar vegetarijanski meni. 

Med čakanjem na glavni obrok je čas, da stopiš po juho, saj ti je ne prinesejo k mizi. Na voljo sta vedno
dve različni - lahko sem izbirala med kremno zelenjavno in govejo juho. Ker ne jem mesa, izbira ni bila
težka. Najbolj od vsega na meniju gre pohvaliti prav juho - bila je zelo okusna. Glavni obrok - riž in
kaneloni z zelenjavnim nadevom - me je razočaral. Riž je bil nezačinjen in tudi kaneloni niso bili dosti
boljši. Kolegica, ki je naročila špagete z omako na milanski način, je bila zadovoljna. 

Za konec sva dobili še »domačo« sladico - namreč
pripravljeno v restavraciji, ne kupljeno v trgovini
(zelo priljubljene in verjetno zelo poceni so za-
pakirane roladice, ki ponekod postajajo že klasična
sladica za študente), in sicer rahlo rezino s čoko-
ladno kremo. Moja lakota je bila tako popolnoma
potešena. Menim, da za ceno 1,75 € , kolikor stane
bon za Akademijo, študent dobi veliko - kompleten
obrok in primerno velike porcije. 

V celoti je Akademia Pedagoške fakultete name
naredila dober vtis, ne toliko s samo hrano, ki sicer
ni bila slaba, zato pa z urejenim in čistim notra-
njim ambientom, prijetnim zunanjim okoljem in us-
trežljivim strežnim osebjem. Gotovo se bom v času
študija tja še vrnila.

Nina Boljevič, študentka

Akademija, restavracija na Pedagoški fakulteti

utriputrip

BONI SO TU...
PRVIČ: AKADEMIJA PeF
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PRVI VTISI PRVIH

Šola je zelo lepo urejena, s sodobno tehnologijo, vzdušje je
sproščeno ter vse je na nivoju, kar se tiče odnosov med profesorji
in študenti. Pogrešam kantino ter kakšne zabave, kjer bi se lahko
vsi študentje VSŠG bolje spoznali.

Gregor Fekonja

Moj prvi vtis je zelo pozitiven, saj je zame vse novo, dobrodošlica
brucom je bila izjemna. Profesorji, direktorica šole in ostalo osebje
so zelo prijazni in nam nudijo pomoč vselej, ko se srečamo s kakšnim
problemom. Zame  je kar težko, saj je moj materni jezik angleščina
in imam probleme pri iskanju knjig v angleščini, saj je vse gradivo,
ki smo ga do sedaj dobili, v slovenščini. Ampak, hvala profesorjem,
ki razumejo mojo težavo. Upam, da bomo s sošolci preživeli več časa
izven šole.

Suzanne Jadrzyk

Po dobrem mesecu na šoli  je moj prvi vtis dokaj dober. Sicer
menim, da bi nekatere stvari lahko bile boljše, kot so npr. da bi
na šoli imeli kantino. Všeč mi je, da smo študentje pravočasno
obveščeni o vseh pomembnostih preko interneta.

Dalibor Šmitran

Prva stvar, ki me je presenetila, so lepo urejene in dobro opremljene
predavalnice. Všeč mi je formalnost med predavatelji in študenti, saj
slednje daje občutek spoštovanja. Nekateri predavatelji imajo dober
smisel za humor in znajo popestriti predavanja, nekateri žal ne. Želim
si, da bi bilo več študentskih zabav, na katerih bi se lahko s sošolci in
drugimi študenti iz naše šole bolje spoznali.

Marko Vranc

utriputrip

Urška Gorjup, študentka
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Kot večina sošolcev na šoli lahko tudi jaz rečem, da je prvi vtis
pozitiven. Šola je lepa, zanimiva, ima dober sloves in žanje
mnogo odličnih rezultatov. Študentje, ki se izobražujemo na
tej šoli, pa smo tukaj, da si pridobimo znanje, ki ga bomo s
pridom uporabljali pri svojem poklicu. Manjka samo kakšen
avtomat za sendviče.

Matija Kalšek

Osredotočil bi se predvsem na predavatelje, saj se mi zdi, da
ne znajo predavanj popestriti ter jih tako narediti zanimivej
ša. Sam osebno obiskujem v veliki meri le predavanja pri pred-
metu Poslovno sporazumevanje in vodenje pri  profesorja Mi-
kiću, saj nas vedno nasmeji in kaj novega nauči.

Matej Domiter

Všeč mi je, da imamo večinoma predavanja popoldan, da smo
se s sošolci in sošolkami dobro ujeli in da nimamo prenatr-
panega urnika. Rada obiskujem predmeta Poslovno spo-
razumevanje in vodenje ter predavanja pri ge. Topalovič
–Pravni in tehnični predpisi. 

Vesna Polak

Za tujega študenta, prihajam namreč iz Srbije, je moj prvi vtis
o Mariboru in o VSŠG pozitiven. Navdušen sem nad šolo, oseb-
jem in sošolci. Počutim se super in upam, da bo tako tudi v pri-
hodnje. Pozdrav vsem, posebej pa največji šefici Urški.

Aleksander Kokerič

Šola je super, tako da je moj prvi vtis pozitiven. S študijskimi
kolegi in kolegicami se dobro razumemo, parv tako je odnos
s profesorji na zavidljivi ravni. Potrebno bi bilo poskrebeti še
za prehrano, če ne drugače, vsaj s kakšnim avtomatom za
sendviče. 

Kristijan Burazer


