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

Naslovnica: Mnenja učencev OŠ L.
Pliberšek
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»Ali je mogoče»Ali je mogoče
biti predober?«biti predober?« ......

… se v uvodnem prispevku sprašuje Vanja, udeleženka letošnje
finalne predstavitve inovativnih raziskovalnih nalog s področja
turizma. Mednarodna komisija, ki je ocenjevala njihovo
strokovno delo (seveda, tudi njihovih mentorjev), je s svojo od-
ločitvijo našim študentom morda želela sporočti, da je prav, da
so inovativni, a naj vendar dovolijo nekaj suspenza in ne ciljajo
vedno v sredino tarče. Kdo je za? 

Razen pisanih vtisov, ki ste jih v svoje tokratne zapise skrčili
nekateri udeleženci tekmovanj, predstavljamo tudi nekaj drugih
izkušenj. Miha na primer pripoveduje, kaj pomeni praksa v tu-
jini in kako se je znašel v britanski prestolnici. O tem, kako or-
ganizirati in izvesti svečano pogostitev za izbrane goste (in ob
tem uživati), je opisala »dirigentka«simfoničnega dogodka,
Urška, ki je, kot boste prav tako lahko prebrali v Nikijevem
članku, postala tudi predsednica Študentskega sveta. Torej,
sedaj ko se je tudi formalno z izvedenimi volitvami aktiviral vaš
predstavniški organ, lahko pričakujemo nekaj več pobud in idej
z vaše strani. No, nekaj novosti, ki zadevajo praktično izobraže-
vanje v podjetjih, pa mednarodno sodelovanje in projektne de-
javnosti ter odhode na prakso v tujino (mobilnost) je za novo
sezono predstavila predavateljica Nataša Artič. Na skupinskih
ekskurzijah ste v minulem semestru tudi doživeli marsikaj
novega in zanimivega, enega od teh vtisov je tokrat pripravila
Nina, drugega pa Tea, ki je poskrbela, da smo izvedeli več o
druženju alumnijev. Ker slika pove več kot sto besed, so Niki-
jeve zbrane slike z zabav s komentarji dovolj tudi za tiste, ki se
jih (še) niso udeležili. Vsi pa ste bili del semestra, ki se je
pravkar iztekel, četudi se niste ujeli v Urškin (ali čigav drug) ob-
jektiv. 

Toda slika v časopisu ali zlata medalja še nista vse (včasih je
nepojmljivo veselje že četrto mesto), kaj pravite? 

...  

Gordana Banjanin
urednica

uvodnik
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»Oprostite, prevečkrat ste 
Ali je zmag res kdaj preveč?

tekmovanja

Letos  je potekala že 20. konferenca
združenja EURHODIP. Tokrat v Maroku, v
prestižnem hotelu Golden Tulip v
Casablanci. Tudi to leto se je naša šola
udeležila evropskega tekmovanja za najboljšo
študentsko nagrado E.A.S.I. (Eurhodip Award for
Student Innovation) oziroma Mariane Muller
Award, ki ga vsako leto razpiše mednarodno
združenje evropskih hotelskih šol Eurhodip. 

Končno smo dočakali 21. november in
odhod v Maroko
Dobro razpoložena sem prispela pred šolo, kjer
me je že čakala Mojca. Branči in ostali so nama
zaželeli veliko sreče in že sva bili na poti proti
Dvoru Jezeršek, kjer naju je Martin pričakal s
kozarcem Beaujolais Nouveau in dobrim kosilom.

Vsako leto je tretji četrtek v novembru dan,
ko na vinski trg vstopi beaujolais nouveau.
Ko ga začnejo prodajati, se odvijajo prave tekme
za prve steklenice tega novega vina. Steklenice
beaujolaisa sicer nekaj dni pred njegovim
dnevom razpošljejo po vsem svetu, a prodajalci
so zavezani, da vino ne pride do kupcev pred
polnočjo premiernega dne. Zgodovina tega
mladega vina sega v 19. stoletje, svetovni hit pa
je postalo v 80. letih prejšnjega stoletja. Leta
1985 je nacionalni Institut of Appellations d'Orig-
ine tretji četrtek v novembru zaznamoval s tem
mladim vinom.

Vanja Vujisić, študentka 2. letnika Turizem

Po kosilu smo se s kovčki stlačili v enega najman-
jših avtomobilov in se po makadamski bližnjici
odpeljali do letališča. Se poslovili še od Deane,
Martinove punce, ja punco ima! In že smo leteli
proti Parizu, kjer smo morali prestopiti na drugo
letalo za Maroko. Pa se je zataknilo. Kar precej
lahkotno oblečeni smo v mrazu in vetru čakali na
prevoz do drugega terminala; ko smo končno do-
bili informacije o sumljivi prtljagi, zaradi katere
smo na prevoz čakali že več kot pol ure, je shut-
tle pripeljal. Zdaj že močno v skrbeh, če bomo
sploh še ujeli letalo, smo se pognali v tek proti
našim vratom …, a prepozno, tako smo bili »ob-
sojeni« na pet ur dolgo čakanje. In kaj zdaj? Nič,
zdaj smo že vedeli, da bomo zamudili orga-
nizirano maroško večerjo, zato smo poiskali na-
jboljše nadomestilo … francoske sire, hrustljave
bagete in beaujolais nouveau kar v terminalu.
Mmmm-njami! Pet ur je ob dobri hrani in še
boljši družbi izjemno hitro minilo.

Končno Maroko!
Prispeli smo v poznih večernih urah, že zelo utru-
jeni. In ker nesreča nikoli ne počiva, je Martin
ostal brez prtljage, pa tudi obljubljenega prevoza
do hotela ni bilo od nikoder. Pa smo šli s taksjem.
Šofer ni govoril angleško, naj povem še, da v
Maroku vsi govorijo francosko, zato smo imeli kar
nekaj težav s sporazumevanjem. Nekako smo se
sporazumeli in prišli do hotela. Preveč utrujeni,
da bi še komentiral,i kakšen je hotel, smo se
odpravili spat. 

Sobota, 22. november: uradna otvoritev
konference
Zjutraj, ko smo komaj čakali na zajtrk, pa smo
imeli na izbiro: dve vrsti rahlo sladkega kruha,
črne in zelene olive, med in čaj. Hm, resnično
bogat zajtrk, kajne? Pa smo se ob tem še dobro
nasmejali. Po zajtrku smo odšli v hotel Golden
Tulip, ki je bil oddaljen slabih 10 minut hoda, tam
nas je pričakala naša direktorica in skupaj smo se
udeležili konference. V hotelski restavraciji smo
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zmagali ...« 

imeli udeleženci konference še izvrstno kosilo,
potem pa prosto popoldne. Martin je moral še
nazaj na letališče po prtljago, z Mojco pa sva jo
mahnili kar na Bazar.

Na bazarju sva si ogledovali, kupovali in barantali
do onemoglosti. Ljudje, ki sva jih tam srečevali,
so mi bili takoj všeč, tako prijazni, odprti, veseli
in ne preveč vsiljivi. Odločili sva se, da se kasneje
vrneva še z Martinom, ki je medtem že dobil prt-
ljago. Zato smo se zvečer vsi skupaj odpravili
nazaj in si na bazarju privoščili še večerjo. Sprva
smo si samo ogledovali in popili metin čaj, ki je
tako značilen za Maroko. Potem pa akcija!
Poskusili smo lečino juho kar stoje: dobra, a pre-
malo slana. Potem smo si privoščili še ocvrte ribe
in rakce z izjemno pikantno omako. Po okusni
večerji smo poskusili še kaktusove fige, ki nam
jih je prodajalec spretno odpiral, bile so dobre,
rahlo sladke, kot malce preveč razredčen sok.:)
Za konec pa še polžki, nekakšen maroški fast
food, ki jih kuhajo v velikem kotlu v pikantni juhi,
in že težko pričakovano pivo.

Nedelja, 23. november: dan D
To noč nisem spala. Za zajtrk so razširili ponudbo
in dodali še kumare, pa ni bilo apetita, kakšna
škoda. Živčki, živčki, živčki! Po zajtrku smo imeli še
briefing glede predstavitve, ki nas je čakala to
popoldne. Z Martinom sva skupaj preletela pred-
stavitev, sledili so še zadnji popravki in ob 12h smo
se z avtobusi odpravili v »Hotelschool of El Ja-
dida«. Tam so nas pričakali z bučnim aplavzom,
tradicionalno glasbo, plesom in petjem. 
Sprejem, ki ga - z vsem spoštovanjem - mi nikoli
ne bi spravili skupaj, tega enostavno nimamo v
krvi. Občutek ob takem sprejemu je bil čudovit in
na predstavitev, ki naju je čakala, nisem več niti
pomislila. Postregli so nam z okusnim kosilom.
Končno kus-kus, nič lepljiv, kar padal je z vilic. Ups,
šele kasneje smo ugotovili, da bi ga morali jesti z
žlico. Imela sem priložnost poskusiti tudi jagnječje
možgane; niso slabi, mehki, rahlo kremasti in za-
logaj kar hitro spolzi po grlu. Najbolj smo se
razveselili sadja, kar ploskali smo od veselja. Spet 

pa je manjkal kozarček vina, ki smo ga tako vajeni
uživati ob dobrem kosilu. Bučno poslavljanje in že
smo na poti nazaj. 

Prispemo kar dve uri kasneje, kot je bilo predvi-
deno in kar zdrvimo v prostor, kjer potekajo pred-
stavitve. Z Martinom sva prva na vrsti in odločiva
se, da se bova zabavala. Vse gladko steče in
resnično uživava v predstavitvi, na katero smo vsi
trije z Mojco res ponosni. Morda je čas, da povem
tudi nekaj o nalogi. Pripravili smo strategijo
ponovnega razvoja in obuditve slovenske gostilne,
ki zaradi globalizacije in modernih prehrambnih
navad tone v pozabo. Predstavila sva njen
zgodovinski, družbeni in ekonomski pomen.
Prikazala sva tudi prehranjevalne navade
Slovencev in predstavila tradicionalne slovenske
jedi. Nova gostilna naj bi zadovoljila širši krog gos-
tov, saj sva poleg klasične gostinske ponudbe
vključila še fast food, take away in vrhunsko kuli-
nariko in tako bi resnično lahko zadovoljili vse
okuse in potrebe gostov. Za osnovo vseh oblik
ponudbe sva postavila visoko kakovost, saj naj bi
jedi ustvarjali iz sezonskih in kakovostnih lokalnih
izdelkov in pridelkov. Za konec ponudiva pražena
bučna semena, začinjena s cimetom in kajenskim
poprom. Predstavitev je končana. Publika je nav-
dušena. Občutek je neverjeten! Mojca pove, da sva
bila enkratna in čakamo še na predstavitev
konkurence … Hm, sem videla že boljše!

Podelitev nagrad
Dobre volje, skoraj prepričani v zmago, se
odpravimo na slavnostno večerjo. Veliko ljudi
pristopi, da bi nama čestitali za dobro izpeljano
predstavitev. »You are the winers, the best pres-
entation, congratulations,…« To so le nekatere
izmed čestitk, ki sva jih bila deležna. Sedemo k
večerji in tokrat ne manjka niti vino. Za predjed
postrežejo s škampi in gosjimi jetri. Uau, gosja
jetra so pa res neverjetno dobrega okusa! Za
trenutek prestrašim natakarja in mu povem, da
sem vegetarijanka, vendar ga hitro potolažim, ko
mu povem, da jem ribe. Tako mi za glavno jed
postrežejo zelo okusnega brancina. Sledi 

tekmovanja
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tekmovanja

Tekmovanje je potekalo v mestu Kuressaare, do koder je skoraj štiri ure vožnje z avtobusom iz
glavnega mesta Tallinn, od tega pol ure vožnje s trajektom, kar je tudi imelo svoj čar. Tekmovanje je
bilo zame nepozabna izkušnja, saj je bilo več kot 700 udeležencev iz 32 držav.

Po otvoritveni prireditvi v dveh jezikih (angleščini ter francoščini) nas je čakalo kosilo, popoldan pa so
bili na vrsti briefingi, kjer so nas člani komisije seznanili s pogoji
tekmovanja ipd. Tekmovanje je zajemalo več kategorij, sam pa
sem nastopil v kategoriji »Bar«.
Ta kategorija je zajemala več disciplin: 
1. Poznavanje alkoholnih pijač - Teoretični test 
2. Klasični način priprave koktajlov - 20 receptov, ki smo jih
morali vedeti na pamet in pripraviti koktajl po standardu IBA (In-
ternational Bar Association) 
3. Priprava fantazijskega koktajla na klasični način - Kkoktajl
je moral obvezno zajemati Vana Tallinn (estonski liker), ostalo je
morala ustvariti domišljija. Pred pripravo smo morali napisati še
postopek priprave in njegovo poimenovanje 
4. Natakanje piva - Ker smo tekmovali v parih, smo se s
sotekmovalci lahko dogovorili, kdo nataka iz steklenice in kdo iz
soda (točeno pivo). Seveda ga je bilo treba natočiti po pravilih
5. Poznavanje pijač »no tasting«  - V zadnji discplini smo morali prepoznati pet naključnih pijač
(ki jih je izbrala komisija) od petnajstih (ki so bile podane predhodno) samo glede na barvo in vonj.

Zadnji dan med zaključno prireditvijo je potekalo tudi podeljevanje medalj. Ker so razglasili samo
prve tri ekipe (po dva tekmovalca) od šestnajstih , ne vem, katero mesto je pripadlo meni. 
Spoznal pa sem veliko vrstnikov iz cele Evrope, s katerimi sem delil znanje in izkušnje. Navdušen sem
bil nad prijaznostjo organizatorjev in gostoljubnostjo Estoncev, ki so bili res veseli našega obiska. 

podelitev. Predsednik komisije nas pokliče na oder, stojim na odru polna pričakovanj, zdaj že
prepričana v zmago… potem pa… »Vanja Vujisić and Martin Jezeršek second prize!...« Kaj? Kako?
Prosim??? S kislim nasmeškom sprejmem nagrado. Prvo nagrado dobita Italijana. Nekaj časa še sto-
jiva na odru in se nastavljava fotografom, jaz pa bi najraje zbežala od jeze in razočaranja. Nekje vmes
še ugotovimo, da so nama pomotoma izročili nagrado za prvo mesto. Kakšna zmešnjava! Potem
pristopi član komisije in naju prosi za razumevaje, ker je šola že trikrat zapored osvojila zlato medaljo
in četrtič pa res ne moremo dobiti zlata… Kako prosim? To je zame prvič in midva nisva kriva, da smo
najboljši! Komaj čakam, da se lahko vrnem domov. Niti dostojne izjave nisem bila več sposobna.
Kakšna krivica! 
Razočarani se vrnemo v hotel, Martin se prav po moško dobro drži, mene je pa čisto sesulo.
Poslovimo se, Martin ostaja v Maroku in prav nič mu več ne zavidam. Stlačim stvari v kovček, vmes
ubijem še dva ščurka in čakam, da ura odbije 5 zjutraj. Z Mojco sedeva v taksi in že sva na poti
domov.  Moja jeza se je že rahlo ohladila in spet se veselim francoskega sira.:)
Sledi še en zaplet, saj naju pomotoma napotijo proti letalu za New York, in če ne bilo nekega
gospoda, ki je čisto slučajno hotel še enkrat preveriti najini karti, bi morda namesto na zasneže-nem
brniškem letališču pristali v New Yorku. 
Če povzamem celotno izkušnjo: bilo je nepozab-no, čudovito in še bi šla! Zato bi se rada zahvalila
vsem, ki so nama omogočili pot v Maroko. Prav posebej pa bi se zahvalila najini mentorici Mojci Polak
za vso podporo, zaupanje in super druženje.  NAJ ŽIVI GOSTILNA!

AEHT 2008 ESTONIJA

Skupaj s kolegi z Bleda
Foto: Gorazd Halič

Leon Marinič, študent 2. letnika, Gostinstvo



tekmovanja

Mojca Polak, predavateljica in mentorica

Očitno je, da krize gostinskega poklica ne bo kmalu konec. Recesija, ki  nezadržno nažira sve-
tovno ekonomijo, bo pustila svoje sledi tudi v turističnem gospodarstvu. Tako bo postalo
ekonomsko vrednotenje našega poklica še bolj pereče. Kako torej uspešno motivirati
mlade, da vseeno poskušajo uspeti v kreativnem poklicu, ki ga gostinstvo zagotovo ponuja.

Možnost udeležbe na mednarodnih strokovnih tekmovanjih ostaja izredno močno orodje pro-
moviranja stroke in znanja mladih strokovnjakov … čeprav le-to običajno zahteva veliko uskla-
jevanja zaradi treningov v že zelo zatrpanih urnikih vseh, ki živimo gostinstvo.

Med množico tekmovanj, ki se jih lahko udeležujejo mladi gostinci, še posebej izstopajo tek-
movanja, ki jih organizira prestižno gastronomsko združenje Vodilnih kuharskih mo-
jstrov Francije (Maitre Cuisiniers de
France). Za naše študente je še posebej za-
nimivo Tekmovanje za najboljšega
mladega kuharja Evrope - Concours du
Meilleur Apprenti Cuisinier d'Europe.
Zaradi zahtevnosti tekmovanja, ki zahteva vi-
soko raven strokovnega znanja in specifičnih
znanj iz restavracijske kuhinje, je tekmovanje
primerno za študente ali absolvente s precej
kilometrine v praksi. 

Letošnje tekmovanje je potekalo v savojskih
Alpah v mestu Moutiers. Srž tekmovanja pred-
stavlja popolna strokovna (tehnično,
higiensko in  senzorično) brezhibnost
priprave jedi, ki so izbrane iz bogate klasične
francoske zakladnice. Tekmovalci iz posameznih držav (vsako državo lahko zastopa le en pred-
stavnik) dobijo tri tedne pred tekmovanjem aktualne recepture za hladno predjed in glavno jed,
ki jih morajo na tekmovališču pripraviti za osem oseb. Sladico pripravljajo po sistemu magic
box.

Kompetentno žirijo zastopa kar 16 strokovnjakov, ki jih sestavljajo mentorji tekmovalcev in člani
združenja (priznani chefi, lastniki restavracij z Michellinovimi zvezdicami). Še posebej velja med
njimi omeniti Španca Louisa Irizarja (očeta sodobne baskovske kulinarike). Le-ti ocenjujejo sen-
zorično kakovost jedi, ob njih pa še 6 strokovnjakov bdi v kuhinji nad tehnično in strokovno us-
posobljenostjo tekmovalcev. Organizacija tekmovanja je na izjemno visokem nivoju, prav tako
omogoča sistem ocenjevanja zelo verodostojno razvrščanje tekmovalcev.

SAMO NAJBOLJŠI LAHKO
KUJEJO NAJBOLJŠE

Študent Borut Jovan z mentorico Mojco Polak
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tekmovanja

Še posebej je presenetljiva medijska odmevnost tekmovanja in pozornost stroke, ki
to priložnost hitro izkoristi za sklepanje poznanstev, ponudbo delovnih mest in ostalega. Da
ne omenjam bogatih daril, ki so jih deležni vsi tekmovalci, med katerimi najdemo krasne sete
inventarja, vredne več tisoč evrov, prestižne čokolade in šolanja v elitnih hotelskih in
restavracijskih hišah. Vsak  tekmovalec, ne glede na uvrstitev, prejme v spomin kovček z noži
in spominsko kuharsko uniformo. 

Veliko vrednost ima tudi druženje med tekmovalci, ki praviloma prihajajo iz odličnih
restavracij ali hotelov, okronanih z Michellinovimi zvezdicami. Letošnji zmagovalec
je bil  Britanec  Adam Bowden, kuhar v londonskem Ritzu, srebrno medaljo je osvojil fran-
coski kuhar, ki dela pri razvpitem Gordonu Ramsayu, in tretjo mesto mlada luksemburška
kuharica, ki bo januarja asistirala svojemu kolegu na prestižnem kuharskem tekmovanju
Bocuse d'Or in dela v Belgiji v restavraciji s tremi zvezdicami.

Sladko-grenko četrto mesto si je priboril naš študent Borut Jovan, ki že nekaj časa vodi
kuhinjo v gostilni Miran v Dramljah. Med vrhunsko gala večerjo, ki jo je v svoji z zvezdicami
okronani restavraciji gostil priznani šef Michel Rochedy, naš Borut ni ostal neopažen.  Med
drugim je dobil ponudbo za delo v restavraciji z dvema zvezdicama v Provansi. Da ne omen-
jam gore daril, ki so zahtevala novi set potovalk za pot do Slovenije.

Iz povedane zgodbe se lahko mnogo naučimo: očitno je, da se imidž kuharskega poklica v
Sloveniji ne da meriti s tistim, ki ga ima v Franciji. Razen ostalih dejavnikov ima nekaj vloge
pri tem tudi dejstvo, da je Francozom uspelo ustanoviti stanovska združenja (med katere
zagotovo sodi  združenje Vodilnih kuharskih mojstrov Francije - Maitre Cuisiniers de France),
ki svoje člane sprejemajo na osnovi dosežkov v stroki. Na tak način postane združenje
ključno varovalo kakovosti v stroki in njen temeljni promotor. Iskanje sponzorjev za tek-
movanja tako ne predstavlja več velike ovire, saj si vsak želi deliti prostor z najboljšimi. Prav
tako lahko takšno tekmovanje ponudi ogromno priložnosti za sodelovanje med ikonami in tis-
timi, ki bodo to v kulinariki še postali.



Gost.Art, januar 2009 9

obveščamoobveščamo

Obveščamo

●  
Šola je v začetku novembra 2008 ponovno pre-

jela nacionalno priznanje Jabolko kakovosti, in
sicer na področju mobilnosti za študente v sek-
torskem programu Erasmus, ki ga na šoli koor-

dinira mag. Nataša Artič. Podeljujeta ga
Ministrstvo za šolstvo in šport RS in CMEPIUS,
Center RS za mobilnost in evropske programe

izobraževanja in usposabljanja. Šola ima sedaj že
štiri Jabolka.

●                      ●  
4. novembra 2008 so naši preda-

vatelji Mojca Polak, Gorazd Halič in
Nataša Artič s študenti sodelovali pri

izvedbi Dneva dejavnosti na 
Osnovni šoli Ludvika Pliberška –
predstavili so šolo, delo pri nas,

pa tudi povsem strokovne izzive, kot
so: serviranje, mešanje koktajlov,
flambiranje, pripravo kanapejev in
drugega. V svojih poročilih so bili
učenci zelo pohvalni in izrazili nav-

dušenje nad praktičnim delom.

●
Na 55. Gostinsko-turističnem
zboru v Moravskih Toplicah in v orga-
nizaciji GZS so se tekmovanja
udeležili: Tjaša Bauman, ki je osvo-
jila zlato medaljo v Pripravi in
postrežbi kave, Gregor Šagi srebrno
za Pripravo jedi po naročilu in Denis
Munda za Pripravo jedi (bograča) v
kotličku

●                                  ●
12. novembra 2008 so študenti z mentorjema Mojco

Polak in Gorazdom Haličem izvedli 
Gastronomski abonma za povabljene goste. Na

prvem v ciklusu kulinaričnih dogodkov so predstavili
Sodobno štajersko kulinariko ter svojo spretnost in

kreativnost.

●
8. oktobra je potekala v

Moravskih Toplicah 1. na-
cionalna borza dela v gostin-

stvu in turizmu, pri izvedbi
katere je sodelovala tudi naša

šola.

●  
PODELJEN CERTIFIKAT EURHOQUAL 

V času konference združenja EURHODIP je šola - in
v njenem imenu direktorica mag. Helena Cvikl -
prejela iz rok predsednika združenja mednarodni
certifikat kakovosti EURHOQUAL, ki bo študentom

omogočal lažjo izmenjavo ter navezovanje
dragocenih stikov.

●  
Predavateljica Mojca Polak je predstavila

svojo knjigo Obožujem sir, ki jo je napisala
skupaj poznavalko sirov Ireno Orešnik in poz-
navalcem vin in našim nekdanjim študentom

Matevžem Visočnikom.
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Novosti praktičnega izobraževanja
mag. Nataša Artič, , koordinatorica PI

Praktično izobraževanje v študijskem programu naše šole je postavljeno na zelo
pomembno mesto, saj gre za strokovni študij, kjer morajo študentje v času študija
nabirati tudi praktične izkušnje v podjetjih. Naša šola je v preteklih letih samoiniciativno
vzpostavila enega od naj kakovostnejših sistemov organizacije PI, tudi zi ustanovitvijo Konzor-
cija turističnega gospodarstva. Na osnovi novih pravnih regulativ pa smo ponovno na začetku
poti: samo registrirana učna podjetja bodo lahko sprejemala na praktično izobraževanje naše
študente. Čeprav bo v začetku tega leta še veliko administrativnih opravil in usklajevanj, ven-
darle upamo, da se bo sistem do meseca marca vzpostavil do te mere, da bodo na praktično
izobraževanje že odšli prvi študentje po novih pravilih.

V nadaljevanju poglejmo, kakšne novosti prinaša nov Pravilnik o vsebini in postopku vo-
denja registra delodajalcev, ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem
strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 25/2008 z dne: 14.3.2008, celotno besedilo
je na http://www.uradni-list.si/1/content?id=85431). 

Nov sistem PRI temelji na učnih podjetjih, ki so registrirana pri Gospodarski zbornici Slovenije
(GZS) in je istočasno tudi pogoj za državno subvencioniranje.  Podjetje mora oddati vlogo pri
GZS na obrazcu, v roku 60 dni ga obišče komisija, ki pregleda učno okolje, popiše mentorje in
sestavi zapisnik,  v katerem poda strokovno oceno o izpolnjevanju pogojev, kar je osnova za vpis
v register. V kolikor je ocena komisije pozitivna, GZS vpiše delodajalca v register in po vpisu, se
podpiše še pogodba med podjetjem in šolo in šele nato lahko v izbrano učno podjetje napotimo
študente. Enkrat letno naj bi na osnovi zahtevka učnega podjetja (s poimensko navedbo štu-
dentov, ki so v podjetju opravljali PRI) država podjetjem dodelila posebno subvencijo. Komisija
verificira delodajalca za dobo štirih let. 

Za izvajanje PI v delovnem procesu se lahko verificirajo podjetja, ki v skladu s sklepom pristoj
nega sodišča opravljajo dejavnost, za katero bodo sprejeli študente na prakso, ter zagotovitvili
mentorja ali izobraževalca z delovnimi izkušnjami, kot izhaja iz poklicnega standarda. 

Tudi vse sklenjene pogodbe med delodajalci in šolami se morajo pri GZS vpisati v poseben re-
gister pogodb. Šele nato lahko šola vsakemu napotenemu študentu izda Pogodbo o prak-
tičnem izobraževanju, ki jo kot doslej potrdijo vse tri pogodbene stranke (podjetje, šola,
študent).

Na šoli se zavedamo dejstva,  da podjetij k sodelovanju ne moremo prisiliti in bomo spoštovali
vsako odločitev, tudi to, če se bodo odločila, da se ne želijo registrirati pri Gospodarski zbornici
Slovenije kot delodajalec, ki izvaja praktično izobraževanje za študente višjih strokovnih šol.
Vsekakor pa upamo, da bodo podjetja v veliki meri prepoznala priložnost, ki se ponuja, in to
predvsem tista, ki na tem področju že imajo večletne izkušnje. 
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za leto 2009

Ena večjih novosti novega sistema je tudi obvezna pedagoško–andragoška izobrazba mentor-
jev in izobraževalcev v podjetjih, ki jo je moč pridobiti le z udeležbo na seminarju, ki ga izva-
jajo na Centru za poklicno usposabljanje - CPU v Ljubljani.

Ker smo na šoli v rednem stiku z GZS, so nam v prvih dneh januarja zagotovili, da bodo okrog
20. januarja že objavljena na spletni strani prva podjetja, ki bodo uspešno opravila
postopek registracije in se vpisala v register delodajalcev. Ta bo objavljen na spletni strani
GZS in se bo redno dopolnjeval. 

V teh dneh se na šoli trudimo obvestiti in k registraciji spodbuditi čim večje število podjetij iz
našega lokalnega območja. Obvestila je prejelo okrog 200 podjetij, za registracijo se jih je do
konca 2008 leta odločilo 33 , seveda pa upamo, da jih bo z vsakim novim mesecem vse več.

Dragi študentje, naj vas ne skrbi, da ne bi bilo mest za praktično izobraževanje v poletju 2009,
saj so se  za registracijo odločila predvsem večja podjetja, ki lahko sprejmejo tudi več
posameznikov. Ob tem naj omenim še novost, da bo vsakemu učnemu podjetju z odločbo
določeno tudi maksimalno število študentov, ki jih v tekočem letu lahko sprejme na PRI. Manj
podjetij (prehod z mreže s 140 podjetji na mrežo s 40 podjetji) bo za študente v prihodnje
pomenilo sicer manjšo izbiro, na delovnem mestu v podjetju pa večjo konkurenčnost med štu-
denti… 

Vsekakor bo moralo preteči še nekaj časa, da se bo tudi v praksi potrdilo, da uvedba novega
sistema pomeni večjo transparentnost in dvig kakovosti na področju praktičnega izobraževanja
v višjem strokovnem izobraževanju na področju gostinstva in turizma.

OBVESTILO O ŠTUDENTSKIH UNIFORMAH
V mesecu januarju na šoli potekajo še zadnji prevzemi uniform, ob tem bi vas želeli posebej opozoriti
na njihovo vzdrževanje.  Pravila nošenja so zapisana v Kodeksu obnašanja, ob tem pa velja, da mora
biti uniforma čista in zlikana oz. nezmečkana. Uniforme podjetja Mura ni priporočljivo prati v pralnem
stroju, ampak jih je potrebno odnesti v čistilnico. K temno modrim uniformam študentke nosijo bluzice
z ovratnikom v beli barvi in študentje moške srajce v beli barvi. Kravata je obvezen del uniforme. Štu-
dentje, ki so izbrali modul Kuharske veščine, morajo na vaje nositi poleg kuhinjskega suknjiča še vse
ostale prejete kose uniforme. 

Obleka naredi človeka, uniforma pa študenta. Bodite ponosni na drugačnost in na stroko, ki ste si jo
izbrali za svoj poklic. 
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... za vse tiste, ki razmišljate o študijski
praksi v tujini, in za tiste, ki še ne. Ker je
bila že dolgo moja zelo velika želja, da si
naberem nekaj izkušenj v tujini, sem se že
v prvem letniku prijavil za študijsko prakso
v tujini.

Končno mi je sedaj v drugem letniku uspelo s po-
močjo stikov, ki jih ima naša šola v tujini, in s po-
močjo koordinatorice mag. Nataše Artič uresničiti
željo. Pri njej sem dobil tudi vse potrebne infor-
macije, da sem navezal stike v Hotelu Dalmacia v
Londonu. In dogodivščina se je lahko začela.

Pot se je pričela na mariborskem letališču, od
koder sem poletel proti londonskemu letališču
Stanstead. Na letalu sem spoznal Dada in Ivana,
ki sta že bila v Londonu, tako da sta mi ob pri-
hodu v London pokazala, kako se uporablja javni
prevoz, kje kupit karto in - seveda obvezno -
English pub in njihovo pivo. »Thanks again,
guys!« V hotelu so me že pričakovali, zato smo si
še izmenjali naslove, da se kdaj srečamo v
Sloveniji oz. na Hrvaškem, in se  poslovili. Pet-
najst minut vožnje do hotela Dalmacia, medtem
pa negotovost, ko ne veš, kakšne ljudi boš srečal
in  moral z njimi preživeti tri tedne. 

Ob prihodu  v hotel sta me pričakala lastnika in
vodji hotela gospa in gospod Krivošič, ki sta bila
tudi moja gostitelja in mentorja naslednje tri
tedne. Z uvajanjem sem pričel že takoj naslednji
dan. Moje delo je bilo delo  receptorja, vsak dan
sem se naučil kaj novega. To je bilo zelo
zabavno, saj je gospod Krivošič zelo zabavna in
prijetna oseba.

Po končanem delu sem imel vsak dan čas za
spoznavanje Londona. Čeprav sem bil tam tri
tedne, v tem času nisem mogel videti vsega, kar
me je zanimalo, saj za vse preprosto ni bilo časa.
Naj naštejem samo nekaj zanimivosti, ki sem si
jih ogledal:najprej bi omenil Tower Bridge, zna-
meniti most čez reko Temzo, ki naj bi ga na tem

»Welcome to London!«
Miha Holz, študent 2. letnika, Turizem

mestu prvotno postavili že Rimljani; Tower of Lon-
don, ki je bil utrdba, palača in tudi zapor za pre-
možne, saj je bila v njem zaprta celo kraljica
Elizabeta prva. Obiskal sem še Wimbledon, prvi
kraljevi teniški klub, v katerega se še danes lahko
včlanijo samo nesramno bogati in vplivni ljudje.
Ker so Angleži nori na nogomet, sem si ogledal no-
gometni stadion Wembley, ki ga uporablja njihova
izbrana nogometna vrsta, razen tega pa se zvrstijo
tudi različne prireditve, kot so koncerti in razstave. 

Že sam sprehod oziroma vožnja z avtobusom skozi
London je nekaj posebnega, saj je mesto arhitek-
turno zelo bogato in lepo urejeno z velikim
številom parkov. Mesto ponuja vsak dan nešteto
gledaliških predstav in muziklov, kino predstav,
brezplačnih ogledov v muzejih in galerijah, šport-
nih prireditev, koncertov in še in še. 

Najbolj zanimiv del Londona  se mi je zdel Camden
Town. »Freak Show« povedano z dvema
besedama, ali drugače: najrazličnejši ljudjeiz vsega
sveta, ki jih druži drugačnost. 

V teh treh tednih  na študijski praksi v Londonu
sem spoznal, kako mesto živi, kakšne so navade
ljudi in kaj pomeni turizem v pravem pomenu
besede. Zato se še enkrat zahvaljujem vsem na šoli
za izkazan trud in družini Krivošič ter vsem ostalim
v hotelu Dalmacia za prijaznost in gostoljubnost.
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Leto 2008 je na VSGT zaznamovalo tudi uradno otvoritev mednarodne pisarne, ki se je vneto
lotila priprave na sodelovanje v več projektih EU. V mesecu marcu 2008 smo prijavili
stroškovno najobsežnejši projekt v zgodovini šole in presrečni nad avgustovsko novico ugo-
tovili, da smo bili izmed 37 prispelih prijav med šestimi izbranimi na 4.mestu.

Izbrani projekt začenjamo izvajati na začetku leta 2009. Imenuje se WELLPRO in je sofinan-
ciran iz sredstev Evropske skupnosti v okviru programa Vseživljenjsko učenje, Leonardo da
Vinci – prenos inovacij. 

Osnovni namen prenosa inovacije je prenos izobraževanja na področju velnesa v Slovenijo in
posledično poklicno usposabljanje za velneškega svetovalca. V  obdobju 23mesecev,
kolikor traja projekt, vas bomo sproti obveščali o aktivnostih sodelujočih.

Prav tako smo v preteklem letu 2008 v sodelovanju s turistično šolo iz avstrijskega Bad 
Gleichenberga pristopili k projektu ECVET TC NET. Ta bo v ttreh letih sodelovanja na osnovi
bogatega mednarodnega partnerstva vzpostavil novo mrežo podjetij, ki bo temelj za
mobilnost prakse študentov gostinstva in turizma znotraj meja Evropske unije po
enakih pogojih in kriterijih za vse državljane EU. 

Sodelujemo tudi v projektih združenja EUHRODIP, ki prav tako pripravlja program za spodbu-
janje mobilnosti študentov gostinstva in turizma.

Prav tako pa z badgleichenberško šolo sodelujemo še v drugem projektu imenovanem CULI-
NARY NEWS NETWORK – CNN, kjer sodelujejo še partnerji iz Walesa, Belgije, Ni-
zozemske, Bolgarija in Avstrije. Z njim želimo razvijati kompetence študentov kuharstva preko
spleta, in sicer z interaktivnim pristopom, kjer se bodo lahko sočasno izvajale iste vsebine na
lokalni ravni, hkrati pa bo potekala izmenjava mnenj in izkušenj. Projekt je zasnovan pred-
vsem kot e-vsebina, z uporabo modernih telekomunikacijskih metod pa bomo poskrbeli za
to, da bodo študenti lahko preko spleta sledili kolegom v drugih državah pri pripravljanju
kulina-ričnih vsebin in se iz tega učili. K projektu želimo povabiti tudi mednarodno priznane
kuharske mojstre, ki bodo lahko  preko spleta širili svoja znanja med študente tudiv drugih
državah, na voljo pa bodo tudi forumi, kjer bodo študenti, mentorji in predavatelji lahko
diskutirali o relevantnih aktivnostih, dogodkih, novih trendih insmernicah v kuharstvu. Naša
željha je vzpostaviti spletno zbirko/knjižnico receptov in lokalno obarvanih kuharskih tehnik, s
katerimi bodo lahko razpolagali študenti in predavatelji v vseh državah partnericah.  

Novo leto se je že pričelo , kolesje se je že zavrtelo, upamo, da naša pot ne bo preveč polna
ovinkov in ovir. Mednarodno sodelovanje, znanje in izkušnje ostajajo naša velika prioriteta v
delovanju VSGT.

VPETI V KOLESJE VSE VEČ PROJEKTOVVPETI V KOLESJE VSE VEČ PROJEKTOV
EUEU

mag. Nataša Artič, , vodja mednarodne pisarne
dr. Tanja Angleitner Sagadin, predavateljica
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Na Višji strokovni šoli za gostinstvo Maribor smo se za sodelovanje v programu Erasmus
odločili na osnovi večletnega sodelovanja v projektih mobilnosti preko programa
Leonardo da Vinci, v okviru katerega smo bili nekajkrat  tudi v nacionalnem merilu  pose-
bej nagrajeni.

Prvič smo postali nosilci  Erasmus razširjene univerzitetne listine leta 2007 za enoletno ob-
dobje, leta 2008 pa za obdobje 2008-2013. Vse naše “Erasmus aktivnosti” so povezane
izključno z mobilnostjo posameznikov.

V obdobju  2008 – 2013 želimo omogočiti vsem javnostim šole čim večjo prepoznavnost
programa Vseživljenjsko učenje in Erasmus mobilnosti in izpeljati čim večje število mobil-
nosti posameznikov na osnovi transparentnega in nediskriminatornega postopka  izbora
kandidatov. 

Poglavitno izhodišče za oblikovanje naše institucionalne politike je omogočiti mobilnost
čim večjemu številu primernih kandidatov. Tako smo že v prvem letu s prvotno odobrenih
9 mest na prakso v tujino z Erasmus dotacijo  poslali  24 študentov. Ti študentje so 
opravljali prakso v Italiji, Avstriji, Nemčiji, Grčiji, Veliki Britaniji in na Irskem. V prvem letu
smo mobilnost omogočili tudi 10 predavateljem.

V študijskem letu 2008/09 smo na šoli  priča izjemnemu porastu zanimanja študentov za
razne oblike mobilnosti. Tako smo morali uvodno delavnico o mobilnosti izvesti še enkrat,
tako da smo skupno prejeli več kot 40 informativnih prijavnic za tujino. 

Na šoli omogočamo našim študentom tako mobilnost praktičnega izobraževanja v prever-
jenih podjetjih,  v letu 2009 pa prvič tudi mobilnost študija.  Študentje lahko gredo na
mobilnost z lastnimi sredstvi, lahko pa se potegujejo tudi za Erasmus dotacije. V kolikor se
med trajanjem ali po opravljeni mobilnosti ugotovi, da študent pogodbenih določil ne
izpolnjuje, Erasmus komisija odloča o sankcijah za kandidata oz. deležu dotacije, ki jo
mora vrniti.

Januarja 2009 še poteka razpis  za 3 mesta v Veliki Britaniji, 3 mesta v Italiji, 2
mesti v Nemčiji in 2 mesti na Irskem.

Čeprav imamo zaenkrat sredstev dovolj le za 10 posameznikov, se bomo potrudili na 
osnovi korektnega sodelovanja z Nacionalno agencijo  CMEPIUS v tem letu pridobiti še
več sredstev in tako omogočiti vsaj podobno število mobilnosti kot v preteklem letu.
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Zanimanje za programe Erasmus 
mobilnosti še narašča

mag. Nataša Artič, institucionalna koordinatorica  
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Študentje in študentke 2.letnika smeri Gostinstvo imamo pri predmetih
Kuharstvo z organizacijo dela ter Strežba z organizacijo dela v letošnjem štu-
dijskem letu prav posebno nalogo. Zasnovana je kot projekt, ki ga moramo
izvesti samostojno, pri tem pa pokazati čim več lastne kreativnosti.

Osnovna ideja naše projektne naloge je bila
združiti teorijo s prakso. Že omenjena pred-
meta smo povezali še s predmetom Poslo-
vanje gostinskih in turističnih podjetij ter tako
eno izmed nalog, ki smo jo pripravljali pri
omenjem predmetu teoretično, izvedli tudi
praktično. Lahko bi jo opisali kot  nalogo, ki je
drzna, drugačna, tako kot jedi, ki smo jih
postregli. Žal pa moram tudi tokrat zapisati,
da si želimo, da bi pripadalo znatno več ur za
vaje pri predmetih Kod in Sod vsaj našim 
mlajšim sotrpinom.

Gostje  so se prepustili zgodbi predprazničnega
večera, ki smo ga priredili študentje naše šole
17. 12. 2008v degustacijski  učilnici, ki je vse
prej kot spominjala nanjo. Postregli smo sim-
fonijo okusov in izbranih vin, zavito v melos de-
cembrskega večera. Projekt je dobil oznako:
uspešen. 

Za mnoge od nas je bil to prvi dogodek, ki smo
ga organizirali v celoti sami in se lahko postavi 
ob bok dogodkom, ki jih organizirajo druga
gostinska podjetja v Sloveniji. In to le zato, ker
smo se poistovetili z dogodkom ter dali vse od
sebe. Vsak posameznik se je srečal z novo
izkušnjo, ki mu je predstavljala izziv. Lastnosti,
pod katerimi smo se podpisali, so inovativnost,
ustvarjalnost, gostoljubje ter sposobnost. Začu-
tili smo timski duh ter končno prebili led med
kuhinjo in strežbo, saj smo oboji delovali kot
eno. Ne kot razred zase, kot je to običajno.
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GASTRONOMSKA SIMFONIJA
Urška Gorjup, študentka 2. letnika, Gostinstvo
Fotografije: Željko Zelenič in Urška Gorjup

Plesni par, ki je popestril dogodek

Topla predjed imenovana Alpe Adria duet
– sardela polnjena s krvavico na kolera-

binem pireju in z grahovo omako

Ena od miz, pripravljena za večerjo
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Strežnemu osebju je uspelo postreči
tako hrano kot pijačo po naprej zas-
tavljenem scenariju, brez nepotreb-
nih premikov po prostoru.
Elegantnost, prijaznost in
strokovnost so lastnosti, s katerimi
smo se poistovetili. V kuhinji so se
predpriprav lotili že v ponedeljek.

Potrebno je bilo nakupiti živila, si
razdeliti naloge, preučiti recepte,
pospraviti kuhinjo in odstraniti
nepotreben inventar. Terina iz kranj-
skih klobas je luč sveta ugledala že v
torek, prav tako prekmurska giba-
nica. Kljub prostorski stiski v kuhinji so vsa
dela potekala po načrtu, hrup ni bil pri-
soten do te mere, da bi motil gastronomski
večer.  Težav pri izdaji jedi ni bilo, vse jedi
smo uspeli narediti v realnem, predvidenem
času.

Z odhodom zadnjih gostov, še zdaleč ni
bilo konec našega dela. Sledilo je čiščenje
inventarja ter prostora, saj smo morali zju-
traj izposojene stvari vrniti.

Hvala g. Andreju Regoršku, vodji gostin-
stva v Habakuku, ki nam je omogočil iz-
posojo inventarja, miz ter prtov.
Posebna zahvala mentorjem: g.
Gorazdu Haliču, ge. Mojci Polak, ge.
Tanji Lešnik Štuhec ter Samu Kram-
bergerju. Vsem vinarjem, ki so nese-
bično sponzorirali vina, gostom, ki so
se odzvali vabilu. Navsezadnje pa
iskrene čestitke ekipi, ki je žrtvovala
svoj čas, trud in pokazala svoje
znanje. 

Uspelo nam je.

Strežna ekipa (od leve proti desni):
Patrik Unuk, Alen Mogu, Jernej Lipar, Rok Šijanec z 

mentorjem g. Gorazdom Haličem

Predstavitev glavne jedi in vina – Cabernet
Sauvignon (Capo d'Istria, 2003)

Del ekipe, ki je združil svoje moči 
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Ko smo pred odhodom dobili program ekskurzije v Avstrijo, se nam je že zdelo, da bomo
doživeli veliko zanimivega. In imeli smo prav.

Pot nas je najprej vodila do avstrijske vasice
Blumau, ki se je iz ene najrevnejših vasi na avstrij-
skem Štajerskem spremenila v eno najbolj prepoz-
navnih krajev v tem delu Evrope. Za tak sloves gre
zahvala predvsem znanemu avstrijskemu arhitektu
Hundertwasserju, ki je v kraju oblikoval zdravlišče
Rogner – Bad Blumau Hotel & Spa. Že od daleč
smo zagledali hotelska poslopja, ki pa bi jih težko
tako imenovali. Predavateljica, ki nas je spremljala,
mag. Tanja Lešnik-Štuhec, nas je vnaprej opozorila,
da je hotelski kompleks zelo nenavaden. Ko smo se
približevali, se je gruča majhnih in malo večjih ho-
telskih stavb razprostirala na gričih pred nami kot

podobe iz pravljice. Bele fasade, okrašene z raznobarvnimi kamni in ukrivljene oblike so se nam dobro
vtisnile v spomin, ko smo se na čelu z avstrijsko spremljevalko iz hotela sprehajali po Hundertwasser-
jevi stvaritvi. Povedali so nam, da je filozofija zdravilišča čimbolj naraven pristop, da promovirajo
zdravo življenje in ekološko ozaveščenost. Po ogledu hotelskega kompleksa od zunaj in od znotraj
smo se počasi poslovili od tega zanimivega zdravilišča. 

Polni vtisov smo se odpravili proti našemu naslednjemu postanku - čokoladnici Zotter. Ogled
proizvodnje čokolade in predvsem pokušnja več kot 100 vrst čokolade je bil za mnoge od nas vrhunec

dneva. Ob prihodu smo si najprej ogledali kratek
film, ki nam je prikazal življenje obiralcev kakavovih
semen v državah, od koder Zotter uvaža (na žalost
kakavovec ne raste pri nas!). Potem so nas opremili
s slušalkami, ki naj bi nas vodile po celotni tovarni.
Dobili smo tudi žličko, ki se je izkazala za še kako
priročno, saj smo z njo kasneje poskušali neštete
vrste čokolade, predsvem tiste v tekoči obliki. Vsem
nam je bilo zanimivo poskusiti tekočo čokolado od
10 % vsebnosti kakava do 100 % (ta zadnja je
samo za pogumne). Ljubitelji »prave« čokolade smo
se zadrževali predvsem na drugi polovici, od 50 %
naprej, sladkosnedi pa na prvi. Vsak je prišel na svoj

račun! V čokoladnici smo videli in poskusili še trdo čokolado z različno vsebnostjo kakava in z različnim
poreklom, povohali smo lahko začimbe, ki jih dodajajo čokoladi (od ingverja do čilija) in si naredili
svojo vročo čokolado. Vrhunec ogleda čokoladnice pa je degustacija ogromnega števila različnih čoko-
lad, ki se mimo vozijo na tekočem traku. Od tistih bolj običajnih, kot so čokolada z lešniki, marelicami
in drugim sadjem, pa do zelo nenavadnih - čokolada s šampanjcem, portovcem in celo z ocvirki! Kdor
tukaj ni ubogal nasveta profesorice (»Ostanite pri 30 vrstah.«), mu je bilo verjetno pošteno slabo. 

Nina Boljevič, študentka 2. letnika, Turizem
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NEPOZABNA EKSKURZIJA
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Nekateri smo se kar predolgo zadržali notri, ker smo čisti pozabili na čas. Čokoladnica Zotter je defini-
tivno kraj, kamor se bom še vrnila. 

Avtobus nas je nato odpeljal proti najstarejšemu
zdraviliškemu kraju na Štajerskem, Bad Gle-
ichenbergu. Tam smo imeli kosilo in si ogledali
srednjo turistično šolo, kot bi jo imenovali mi,
oziroma Landesberufsschule. Kosilo so nam v
eni izmed šolskih restavracij pripravili dijaki in zelo
dobro so se odrezali. Ko smo se okrepčali, so nas
popeljali na ogled poslopij. Pri tem so velike šolske
kuhinje, veličastna dvorana za sprejeme in mod-
eren dijaški dom iz nas večkrat izvabili osupel
»vau«. Lažje smo razumeli to, kar smo videli, ko
nam je ena izmed predstavnic šole povedala, da je
avstrijska Štajerska samo prejšnje leto namenila
bajne vsote denarja obnovi teh šol. Na žalost smo
tudi ugotovili, da smo že prestari za srednjo šolo in da je šola predsvem za domačine. Vsekakor pa se
lahko vsi od podjetnosti Avstrijcev veliko naučimo in verjetno nekateri med nami upajo, da bodo nekoč
lahko vplivali na razvoj turizma v Sloveniji.

Z ogledom Landesberufsschule v Bad Gleichen-
bergu pa se naš dan še ni zaključil. Čakal nas je še
ogled Radgonske kleti z degustacijo priz-
nanih vin in penin, zato smo se odpeljali nazaj
proti Sloveniji. Ogled kleti je bil še lepši, saj je bila
zunaj že trda tema in smo nestrpno pričakovali
odprtje vrat, ki hranijo dragocena vina in penine. V
kleti pod slapom - ki se tako imenuje zato, ker na
koncu kleti teče pravi slap in se kot v potočku
izteka na prosto - smo poskusili že prvo vino. Pravo
degustacijo pa smo imeli v degustacijski dvorani,
kjer smo poskusili kar 6 vrst vin in penin, med njimi
tudi slovito zlato radgonsko penino. 

Utrujeni, ampak zadovoljni, smo se odpravili proti
Mariboru, kjer se je naša ekskurzija tudi začela.
Iskreno lahko rečem, da je bila to ena najbolj za-
nimivih ekskurzij, ki sem se jih kdaj udeležila in
menim, da so moji sošolci in sošolke podobnega
mnenja. Videli smo veliko stvari, ki jih sicer nikoli
ne bi, razširili pa smo tudi svoj pogled na to vejo
gospodarstva, kar nam bo nedvomno koristilo kot
bodočim delavcem v turizmu.  

Fotografije: Urška Gorjup
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Ogled novega hotelskega mogotca
KEMPINSKI PALACE v Portorožu

Tea kozar, diplomantka in  članica Alumnija VSGT

Dragi kolegi  diplomanti in cenjeni študenti, ki aktivno stopate diplomi naproti, v Alumniju smo začeli
veseli december in zaključili leto  s strokovno ekskurzijo.

V ponedeljek 1. decembra ob 12. uri smo se zbrali
pred hotelom Habakuk, 15 entuziastov, ki nas je
družila dobra volja in pozdravni nagovor »Janeza
Janše«. Kljub zelo spremenljivemu vremenu smo
pogumno drveli proti obali, ki je na ta dan doživela
skoraj popolno naravno katastrofo na sečoveljskih
solinah. V Kopru smo doživeli celo pravo točo, ki
nas je tako »prizadela«, da smo se bili primorani
ohladiti z borovničevcem. Hvala Gorazdu. Nekaj
kolegov se nam je pridružilo v Portorožu.

V hotelu Kempinski Palace sta nas gostoljubno
sprejeli skrbnica rezervacij in skrbnica kadrovskega
področja. Takoj so izrazili željo in navdušenje nad
sodelovanjem z Višjo šolo za gostinstvo in turizem Maribor. Zatorej, v kolikor hrepenite po delu v luk-
suznem hotelu na slovenski obali, izvolite povprašati njihovo kadrovsko službo.

O  hotelu ...
Vsi oddelki temeljijo na individualnem obravnavanju gosta, torej je osebni pristop del skupne filozofije
mednarodne hotelske verige Kempinski. Prvi vtis je za gosta najpomembnejši, prav zavoljo tega imajo
»sedečo« recepcijo, kjer se nahaja tudi hotelski concierge, ki skrbi za rezervacijo letalskih kart, izletov
in posebnega servisa za goste. 

V gostinskem delu so bele orhideje prvo pravilo, sledijo jim minimalnistični detajli, ki se odlično ujemajo
s prevladujočimi svetlimi barvami. Sodoben lounge bar vodi na teraso, ki ima razgled na urejen  hotel-
ski  bazen in na gostu z visokimi zahtevami ne tako prijazen portoroški Tivoli. Penzionskih obrokov ni,
saj v nasprotnem primeru ne bi zmogli dovolj individualno prilagoditi ponudbe posameznemu gostu.
Wellness center Rose razvija svojo filozofijo na čim bolj naravni bazi in si kljub vplivu mednarodne verige
prizadeva vključevati naravne slovenske produkte za wellness, kot so na primer morsko blato, zdravilna
morska sol in podobno z lokalnega področja. Cenovno ni bistveno oddaljen od nam domačega centra
za wellness v hotelu  Habakuk*****.

V hotelu imajo tudi kongresno ponudbo (preberite več na spletni strani).     
Med prenovljenim in na novo zgrajenim hotelskim delom ni tako očitne razlike kot smo morda pričako-
vali. Ogledali smo si suito in executive apartma. Morda smo pričakovali blišč ali po domače »kič«, ki
daje luksuznemu hotelu običajno eleganco, a le-tega nismo doživeli. Sobe se v glavnem ponašajo s
sodobnim minimalnističnim slogom.(Več na: www.kempinski-portoroz.com)
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O Santomasu …
Željni po doživetju vrhunskih vinskih arom smo z manjšo zamudo prispeli v mirno  vasico Šmarje pri
Kopru, kjer  se v osrčju Slovenske Istre nahaja vinogradniško-oljkarska kmetija Ludvika Nazarija Glavine.
Na skoraj 20 hektarjih vinogradov in 3 hektarjih oljčnikov se začne zgodba o vrhunskem vinu, značilnem
šmarskem oljčnem olju in tropinovcu, ki se tržijo pod blagovno znamko Santomas. Filozofija lastnika
temelji na spoštovanju tradicije in istrske kulturne dediščine ter poštenosti v odnosu med kmetijstvom
in okoljem.Vinska klet v sedanji podobi je nastala po zamisli arhitekta Marka Lavrenčiča in je zgrajena
iz pristnega istrskega plavega kamna. Razprostira se na 2400 m² in je zgrajena na treh nivojih. V prvem
nivoju je prostor za predelavo grozdja, laboratorij in degustacijski prostor. Na drugem nivoju je poleg
prvega skladišča prostor za zorenje vina v barikih (fr. barrique). Na najnižjem nivoju pa se poleg drugega
skladišča nahaja vinska banka, v kateri lahko kupci  vin shranijo svoja vina v idealnih pogojih do želenega
datuma prevzema vina.

Uživali smo v vinskih zgodbah, ki nam jih je pripovedoval predstavnik marketinških aktivnosti pri San-
tomasu. Predajali smo se aromam in okusom različnih vinskih sort ter oljčnega olja. Prilegel se je tradi-
cionalni kraški pršut in sir. Pri Santomasu pravijo, da je vino navdih in zdravilo, za našo veselo družbo
so njihova vina postala predvsem  navdih za strokovne debate in odkritosrčne nasmehe. (Več na:
www.santomas.si) 

Pri Jezerških na kranjski klobasi …
Na poti iz koprskega območja v smeri Ljubljane nas je že v poznih večernih urah zvesto spremljal močan
dež, urni kazalec pa težil k poti domov. Opravili smo še obvezno izvolitev predsednika Alumni kluba. Z
močnim entuziazmom in enotnostjo smo izvolili gospo Mojco Polak, prvo diplomantko v zgodovini šole.
Ko smo o novopečeni predsednici telefonsko obvestili vso vesoljno Slovenijo, se je zgodilo prav posebno
povabilo. Povabilo na kranjsko klobaso. Simpatizer Alumnija, sicer uveljavljeni gostinec Luka Jezeršek,
nas je v Dvoru Jezeršek pričakal s pravkar kuhano kranjsko klobaso, toplim kruhom in široko paleto
svoje vinske zbirke. Za konec pa še domači digestiv, orehovec. Luka, ne bomo te pozabili.
Ker je ura odbila že skoraj polnoč, ko smo zapustili Brnik pri Ljubljani, nas je voznik že lepo prosil, če do
Maribora zares ne bi imeli več postaj. A spet smo bili primorani narediti izjemo, tokrat pa res le za pet
minutk.

Navdušeni nad novimi vezmi in vtisi smo se poslovili s skupno željo, da se kmalu snidemo. Najbrž nam
bo to uspelo v pomladnem času, ko vse cveti in so želje po novih doživetjih še toliko večje. Razmišljali
smo že o sosednji Avstriji, natančneje o spoznavanju pomena čokolade v sodobni kulinariki. Podrobne
informacije sledijo pravočasno in glede na presenetljivo velik interes bomo tokrat organizirali velik av-
tobus.

V Alumniju VSGT nas družijo stroka, drznost in 
drugačnost. Želimo sprejemati novosti in rasti.

Tea Kozar
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ŠTUDENTSKI SVET VSGT

Kot novost na naši šoli vam lahko predstavim, da smo dobili Študentski svet, čigar namen je skrbeti za
interese študentov. 

V sredo 26. in v četrtek 27. novembra 2008 so potekale volitve članov
ŠS Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor. Vsak študent,
ki je na dan glasovanja imel status študenta, je lahko volil ali kandidi-
ral za člana ŠS. Volitve so potekale na dveh lokacijah, na sedežu šole
in v predavalnici na IZUM-u.

Najprej smo določili volilno komisijo: to sta bila dva neodvisna štu-
denta, ki sta izpeljala volitve in poskrbela, da je celoten proces potekal
nemoteno in po pravilih. Izdelala sta glasovnice in vloge za kandi-
daturo, izbrala dan volitev, poskrbela, da so se študentje prijavili h kandidaturi, pobirala prijave, nadzi-
rala in izvedla volitve, seštela glasove in sestavila zapisnik, ki si ga lahko tudi ogledate na spletni strani
šole. 

Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov prvega in drugega letnika. Sestavljen je
iz 5 članov (3 študentje iz prvega in 2 študenta iz drugega letnika), ki se izvolijo na tajnih volitvah.
Razmerje 3:2 je prilagojeno številu študentov posameznega letnika, prav tako je natančno določeno, da
ŠS sestavljajo tako študenti prvega kot drugega letnika. Tako se lažje izvede predaja znanja na nižji let-
nik ter prav tako pričetek sodelovanja med obema letnikoma z izmenjavo mnenj.  Izvoljeni člani ŠS
imajo nalogo, da med seboj izvolijo predsednika Sveta.To storijo po svoji presoji o pripravljenosti
posameznika do dela v dobro študentov. Člani ga lahko izvolijo tajno ali javno. Letos smo za predsed-
nico ŠS predlagali Urško Gorjup ter jo javno, na prvi seji, tudi potrdili. Zakaj predsednika ŠS določijo
člani ŠS in ne more biti izvoljen od vseh študentov šole? Preprosto: zato, da nekdo zaradi popularnosti
oz. večjega števila prijateljev ne zasede predsedniškega stolčka, ampak ga morajo potrditi izvoljeni člani,
ki bodo s tem (v imenu vseh študentov) izrazili svoje zaupanje v nje-
govo (ali njeno) sposobnost za uspešno opravljanje te funkcie.

Prva seja ŠS je potekala v Seminarski predavalnici v  torek, 9. decem-
bra 2008, ob 12. uri. Seja je bila javna, kar pomeni, da se je lahko
udeleži vsak študent naše šole. Na začetku smo se člani ŠS drug
drugemu na hitro predstavili, saj se do takrat le nismo poznali. Pogovor
je potekal o občutkih študentov prvih letnikov o tem, kaj jim je všeč in
kaj ne, kako so zadovoljni s predavanji in predavatelji. Nato smo se
pogovarjali o študentskih zabavah, o šolskem časopisu, o organizira-
nosti članov ŠS in o izmenjavi informacij med njimi. Naslednja točka so
bile neurejene zadeve na šoli, ki jih bo potrebno rešiti za nemoteno delo študentov. Potekala je krajša
predaja znanj in izkušenj drugih letnikov prvim.

Na naslednjo sejo ŠS bi rad povabil vse študente, ki bi želeli kaj pograjati ali pohvaliti, predlagati ali
samo poslušati. V primeru, da takrat ne boste imeli časa, sporočilo predajte svojemu predstavniku ali
ga v pisni obliki, naslovljenega na ŠS, oddajte v nabiralnik pri oglasni deski. 

Sicer pa nas najdete na spletni strani šole (Študenti in diplomanti – Študentski svet).

Niki Žveglič, študent 2. letnika, Turizem
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Po končani splošni gimnaziji se kot marsikatera
srednješolka nisem znala  odločiti, kateri študij bi
bil primeren zame. Veliko sem razmišljala, kaj je
tisto, kar bi me zanimalo, kaj je tisto, kar bi rada
v življenju počela? Biti učiteljica, to so bile želje, o
katerih sem sanjala kot deklica, pa vendar me je
nekaj oddaljevalo od te smeri. Zamislilasem se, kaj
je tisto, kar naj-raje opravljam. Odgovor sem
imela na dlani. Nemški jezik!! Od malega sem
imela veliko interesa za učenje nemškega jezika, v
gimnazijskih klopeh sem svoje znanje izpopolnje-
vala z branjem nemškega čtiva, izkušnje si prido-
bivala na raznih delavnicah in tudi tekmovanja in
priznanja so bila dokaz, da sem v tem jeziku us-
pešna.

To je skrajšana zgodba o poti, ki me je pripeljala
kot 19-letnico iz dežele kočevskih gozdov na-
ravnost v Maribor na študij na Višjo strokovno šolo
za gostinstvo in turizem  Maribor.
Po pravici povedano je bil prvi mesec študija zame
zelo težak in naporen. Sama nisem bila prepričana
ali je to tisto pravo. Pa saj me je zanimal študij
nemškega jezika, sedaj pa sedim v predavalnici,
polni študentov, ki so mojstri v hotelirstvu, kuhinji,
… Moje misli so bile zmedene.
Po mesecu dni sem se spoprijateljila s sošolko
Petro, ki je v gostinstvo prišla prav tako z gimnaz-
ijske smeri, in tako se nisem več počutila 
osamljeno. Spoznala sem zaveznico in prijateljico
podobnih misli, načrtov in želj.
Nisem bila več sama in moja prijateljstva z drugimi
sošolci so se razširila. Spoznavati sem začela novo
študijsko okolje in se kmalu pričela zavedati svoje
šibke lastnosti: nepoznavanje gostinstva, strežbe,
kuhinje in hotelirstva. Hkrati pa sem se zavedala
tudi svojih prednosti  (trdna gimnazijska podlaga,
komunikativnost, široka razgledanost, zanimanje
za več stvari, poznavanje tujih jezikov in hitro
učenje). 
Izpiti mi niso delali nikakršnih težav, predavanja
so bila zelo zanimiva, veliko sem se naučila ob
opazovanju dela svojih sošolcev. Vse do prvega
praktičnega izobraževanja mi ni bilo lahko. In
takrat se je začelo: opravljanje poletnega izobra-

Študijska pot pripelje kočevsko dekle
v štajersko prestolnico
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Ljubica Kondić, diplomantka 2008

ževanja v gostišču Jasenc. Prvikrat se znajdem v
strežbi, prvikrat strežem hrano, prvikrat pripravljam
mizo, prvikrat razkosam jed pred gostom, prvikrat
odpiram in prezentiram buteljčno vino pred gostom
itd.
Gostinsko delo opravljati strokovno in natančno ni
lahko. Pod budnim očesom mojega mentorja An-
dreja Jasenca sem se veliko naučila in spoznala
osnove strežbe. Zame je bil to velik dosežek.
Hvaležna sem mu še danes, brez njega in njegove
spodbude mi nikoli ne bi uspelo. Andrej, hvala!

Drugo praktično izobraževanje je bilo zame prava
preizkušnja zmogljivosti in znanja ter volje do
dela v gostinstvu. Udeležba v projektu mobilnosti
Leonardo da Vinci in 3-mesečno izobraževanje v
bavarskem delu Nemčije, delo v hotelski strežbi in
predavanja na visoki Volksschule. Izkušnje in
znanje, ki sem ga pridobila na tem izobraževanju,
so neprecenljive. To izobraževanje me je utrdilo,
postala sem samozavestna in odločna, da lahko
vsako delo privedem do konca.

Zaposlena sem že eno leto v mednarodnem trans-
portnem podjetju kot vodja tovornega prometa:
prva služba in niti sanjalo se mi ni o takem
položaju! Danes ne bi opravljala svojega dela brez
študijske poti, ki me je odpeljala v Nemčijo (kot
sem si želela), kjer sem pridobila ogromno
besedišča. Moj delavnik poteka večinoma v
nemškem jeziku, veliko sestankujem in ponosna
sem, da sem kot najmlajša predstavnica popol-
noma mirna in sproščena pred sestanki. Vse to
sem se naučila med šolanjem na naši šoli.
Naučila sem se biti samozavestna, predstaviti
svoje delo, ga s ponosom predstaviti tudi drugim,
naučila sem se komunikacije z ljudmi in kar je
najpomembnejše: naučila sem se biti zadovoljna
sama s seboj.

VSEM ŠTUDENTOM IN BODOČIM ŠTUDENTOM
ŽELIM VELIKO USPEHA PRI ŠTUDIJU IN IZKORIS-
TITE VSE POTI, KI SO VAM V VELIKI MERI ZAGO-
TOVLJENE NA VSGT MARIBOR.
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ŠTUDENTI SMO SE ZABAVALI …
Niki Žveglič, študent 2. letnika, Turizem

SPOZNAVNI VEČER

V sredo, 5. novembra 2008, smo organizirali študentsko
zabavo, da se študenti naše šole spoznamo in družimo. V

večernih urah smo se dobili v prostorih jazz kluba Satchmo
v centru mesta. Vsakega udeleženca je pri  vhodu pričakal
welcome drink, domača pijača s Pohorja, v notranjosti pa
DJ, ki nas je s plesno glasbo zabaval vse do konca večera.
Za študentski žep je vso noč veljala prilagojena cena treh
pijač. Dogodka se je udeležilo ogromno študentov, kar je
bilo neverjetno  in zagotovo je bila to najbolj nora in divja

noč, kar jo kot študent naše šole pomnim.

Juhuhu, božična zabava je tu! Veseli december je čas
obdarovanja in druženja s prijatelji. Seveda smo se
tudi študenti naše šole dobili na večerni zabavi s

prazničnim vzdušjem. Tokrat smo čagali v prostorih 
Picassa. Zabava z božičnimi kapicami se je pričela v

torek 16. 12. 2008 ob 20. uri. Za glasbo je poskrbel DJ
DIME, naš študent 2. letnika, Turizem. Ves večer smo
izpolnjevali glasbene želje in stregli pijačo s tako rekoč

smešno nizkimi cenami. Klub je bil napolnjen s pri-
jatelji, smehom, domačnostjo in predvsem z božičnim
vzdušjem. Skupaj s sošolci smo potrdili, da je veseli
december res vesel! Sedaj pa komaj čakamo težko
pričakovano BRUCOVANJE, ki bo naša naslednja

zabava.

BOŽIČNA ZABAVA
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… se v velikem
številu udeležili
Gostinsko turis-
tičnega zbora, ki
je letos potekal v

Moravskih
Toplicah,  ter prve
nacionalne borze v

gostinstvu in 
turizmu …

UTRINKI PRVEGA SEMESTRA

… sprostili smo se na spoznavnem večeru …

… imeli prav poseben izlet ter piknik … … se pridno udeleževali vaj in pokazali svojo 
ustvarjalnost …

… ljubezen do sirov je vedno simpatična preda-
vateljica Mojca Polak okronala s svojo knjigo z

naslovom Obožujem sir … čestitamo!

Urška Gorjup, študentka 2. letnika, Gostinstvo

… predavatelj Gorazd Halič nas je
popeljal v čarobni svet bučnega

olja k oljarju Gorazdu Kocbeku ...


