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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!
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Priprave naPriprave na
proslavljanje ...proslavljanje ...
... so vedno mešanica prijetnega pričakovanja in nekaj
napetosti, saj vendar želimo pričarati posebno vzdušje in
narediti dogodek tak, da se bodo vsi udeleženci počutili 
prijetno, ob tem pa obvezno kaj ne gre po načrtih, ja ... 

Eno desetletje za šolo prazaprav ni tako veliko - če pogledamo
malo širše, se govori o omembe vredni tradiciji izobraževanja
šele, ko so številke višje. Po drugi strani pa je presenetljivo, kaj
vse je mogoče stisniti tudi v eno samo desetletje. No, o tem
smo se prepričali, ko smo zbirali gradivo za pripravo posebne
publikacije, ki bo ob tej priložnosti izšla. Prav ob tem zbi-
rateljskem delu pa smo obžalovali, da bo - kot je že nuja v
takih primerih - množica posameznikov in dogodkov ostala
neimenovanih.

Pa vendar, ko boste brali tokratno številko časopisa, boste
opazili nekaj novih imen: hvala vsem, ki ste se odzvali in vsak
po svoje pomagali ustvarjati (Urška in Niki sta absolutna rekor-
derja!). Torej, seznanjamo vas o doživetjih z mednarodnega
tekmovanja na Danskem, pa z ekskurzij na vzhod in v osrednji
del Slovenije; izvedeli boste, kako in zakaj je konec aprila
potekalo posebno ocenjevanje kakovosti našega dela na šoli;
spoznali boste nepozabne izkušnje iz prve roke o opravljeni
praksi; z vami pa bomo delili tudi vaše lastne vtise pri enem od
strokovnih predmetov. In še: izvedeli boste nekaj uporabnih za
počitniško (ali vsako drugo) potovanje - v pravniškem kotičku.
Na koncu ne bo manjkalo niti zabave (ali pa si jo privoščite kar
na začetku, če boste začeli listati z zadnje strani).

Ker je to zadnja številka pred jesenskim ponovnim začetkom
(ja, zdaj zveni še tako daleč, čista znanstvena fantastika!), a
ker bo morda prišla v roke še kakšnemu bodočemu brucu, je
tudi nekaj besed o novem programu, s katerim bomo štartali,
namenjeno še temu.

In končno: privoščim vam dovolj znanja, da dobro opravite vse
potrebne izpite; ne samo tiste za oceno, ampak tudi tiste, ki
nam jih življenje postavlja izven šolskih zidov - potem bo
proslavljanje sledilo kar samo.   

Gordana Banjanin
urednica

uvodnik
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Ob svečani podelitvi
diplom tudi desetletnica 

pogovor

SPONZORJI Priprave na letošnjo zaključno prireditev s
podelitvijo diplom diplomantom so se okvirno za-
čele že na začetku leta. Ker je leto 2008 ravno
deseto leto delovanja šole , je vodstvo šole skle-
nilo, da šola ne bo prirejala ločene slovesnosti,
pač pa bo obletnico proslavila z vrsto dogodkov
in dejavnosti, ki se bodo vrstili čez vse leto.

Zato bo 4. junija v Hotelu Habakuk še pose-
bej zanimivo: najprej bo ob 16. uri Srečanje z
novinarji, nato pa ob 17. uri osrednja prireditev.
Povabljenih je preko 400 gostov: diplomantov,
predstavnikov države, gospodarstva, javnih in za-
sebnih ustanov ter posameznikov iz države in tu-
jine. 

Kratek pregled bo predstavil zgodovino šole in
njen sedanji utrip, predstavljen bo alumni klub
in nekdanji študenti, prav tako pa bodo prejeli
priznanja tudi najmlajši udeleženci naših letošnjih
delavnic zdrave prehrane - Junior kuharji. 

Letos se bo na odru zvrstilo skoraj 70
novopečenih diplomantov, nekateri študenti
pa bodo nastopili in predstavili tudi svoje druge
talente. 

Gostje bodo nato povabljeni na Zeleno pot Šta-
jerske, ki jo bodo predstavljali lokalni ponudniki
vin in kulinaričnih dobrot. Zelena barva lahko
simbolizira marsikaj, tokrat pa bo pomenila pred-
vsem barvo “štajeskega zlata” - bučnega olja, ki
ga bomo lahko okušali v novih, neobičajnih kom-
binacijah.

Kot rečeno, tudi ob drugih priložnostih se bo utrip
desetletnice čutil še vse do konca leta. 
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Po dve leti trajajočem nacionalnem
projektu prenove, bo letošnjo jesen
stekel program Gostinstvo in turi-
zem, ki je oblikovan po vseh merilih,
ki jih predvideva bolonjska reforma.
Omogočal bo več izbire posamezniku
glede na njegove interese, prav tako
pa se bodo še bolj upoštevala znanja
in veščine, pridobljene tudi izven red-
nega študijskega programa, bodisi z
različnimi usposabljanji, s sodelovan-
jem v projektih in podobno. 

Študij predvideva zaključek oveznosti
v dveh letih, kar pomeni, da bi štu-
dent tudi diplomsko delo opravil že v
tem času in tako zbral skupaj 120
kreditnih točk (KT). Z novim pro-
gramom predvidene študijske ob-
veznosti upoštevajo tudi samostojno
delo doma kot na primer izdelavo
seminarskih nalog, študij predpisane
literature, priprave na izpit in
podobno. 

Prenovljeni program ima začrtano
večje medsebojno povezovanje tudi
pri pridobivanju posameznih znanj in
spretnosti (kompetenc), še več pa bo
praktičnega izobraževanja v povezavi
s turističnimi podjetji, saj bo prak-
tičnemu izobraževanju v podjetjih na-
menjeno kar 800 ur. 

Ne nazadnje naj bi program omogočal
študentom kar največjo fleksibilnost
in mobilnost - tako pri izbiri študijskih
vsebin, kakor tudi kasneje pri za-
poslovanju.   

aktualnoaktualno

ZAČETEK PRENOVLJENEGA ZAČETEK PRENOVLJENEGA 
PROGRAMA JESENIPROGRAMA JESENI

1. LETNIK

2. LETNIK

RAZDELITEV PO MODULIH: 
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poročamo

Moji vtisi iz Kopenhagna, tam je namreč potekalo
tekmovanje za Georges Baptiste Coup, so zelo
prijetni. 
Ob prihodu na letališče v Kopenhagen so nas pri-
jazno sprejeli študentje tamkajšnje šole za
gostinstvo in hotelirstvo. Po uvodnih govorih in
sprejemu na šoli ter pozdravih ravnatelja je
sledila večerja s tipičnimi jedmi danske kulinari-
ke, po večerji pa nastanitev v bližnjem hotelu.
Naslednji dan smo v spremstvu študentov šli na
ogled Kopenhagna s turistično ladjo. Celoten
ogled so vodili študentje v kar 3 jezikih
(nemščina, angleščina, francoščina), seveda s
pomočjo lokalnega vodnika, na začetku pa nas je
čakala manjša pogostitev.

Kopenhagen je zelo prijetno mesto s prečudovito
arhitekturo in pod močnim vplivom zgodovine.
Po lažjem kosilu na eni izmed šolskih lokacij je bil
čas za krajši počitek in sestanek pred velikim
dnem.

Šola se širi na kar treh lokacijah, na vsaki pa
imajo kuhinjo in jedilnico oz. strežno ter
kuharsko učilnico. Tekmovanje poteka vsako leto
v drugi državi in zajema vsakič drugačne disci-
pline, odvisno od šole gostiteljice. Na tekmovanju
je bilo še 12 sotekmovalcev. Pričeli smo s teo-
retičnim testom. Nato se je začel še praktični
preizkus, ki je bil sestavljen iz 8 disciplin.

Vse discipline smo opravljali pred komisijo na
način priprave jedi pred gosti. 

Tekmovanje v Kopenhagnu sem zaključil s
skupno 6. mestom. Bila je prijetna in zanimiva
izkušnja. Spoznal sem vrstnike iz cele Evrope in z
njimi delil svoje znanje in ga tako tudi izpopol-
njeval. Prav tako pa sem bil navdušen nad gos-
toljubnostjo organizatorjev kot tudi vseh Dancev.

Sprejem naročila:
pri tem preizkusu si dobil jedilni list in si nato od
4-članske komisije prevzel naročilo; da pa to ne
bi bilo tako enostavno, je komisija od tekmovalca
zahtevala popolno poznavanje hrane, ki je bila
na jedilnem listu, zraven tega pa še znanje pri-
poročanja vina k jedem.

Hladna jed:
priprava škampovega koktajla z avokadom

Ribja jed:
priprava lososovega tatarca

Mesna jed:
razkosavanje perutnine

Sladica: 
flambirane palačinke (creppes falambe)

Mešanje koktajlov: 
1 short drink in 1 long drink (recepte smo že
dobil predhodno in se jih je bilo treba naučiti na
pamet)

Poznavanje alkoholnih pijač: 
morali smo ugotoviti dve vrsti vina in eno vrsto
žganice. Pijače smo opisali, povedali njihove last-
nosti ter tudi priporočali k jedem.

Georges Baptiste Coup 2008

“Moji vtisi s tekmovanja”
Kristjan Anderlič, študent, 1. letnik Gostinstvo 
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Konec aprila nas je obiskala mednaro-
dna akreditacijska komisija združenja
evropskih hotelirskih šol EURHODIP,
katerega članica je tudi VSŠG Maribor.
Združenje EURHODIP deluje že 20 let,
glavni namen pa je povezovanje
hotelirskih šol iz Evrope in Sredozemlja
z namenom ustvariti strokovno, inova-
tivno in prijazno okolje, v katerem
lahko šole članice izmenjuje svoje
poglede na turistično in gostinsko
stroko, znanje, izkušnje ter tudi tek-
mujejo v spretnostih in znanju. Šole
članice združenja  prihajajo iz 35
držav, združenje pa vključuje 34.000
študentov.

Glede na to, da so pristopi in poučevane vsebine
turizma in gostinstva v Evropskih državah različni,
ter da poznamo tudi različne tipe šol, so se v
združenju pred nekaj leti lotili projekta EURHO-
QUAL, namen katerega je najti skupne značil-
nosti različnih študijskih programov ter analizirati
kakovost posamezne šole. Kakovost izobraže-
vanja pa je tudi sicer eden od ciljev Evropske
unije.

Pilotna šola
VSŠG Maribor je imela čast in priložnost postati
prva, torej pilotna šola v tem akreditacijskem
procesu. To je bil vsekakor velik izziv, še posebej
zato, ker v postopku priprave gradiv nismo ne mi
ne oni vedeli, kaj konkretno želimo in kako naj
gradiva izgledajo. Naša predvidevanja ob začetku
projekta, da bomo pripravili približno 100 strani
raznih gradiv, so se kar hitro razblinila kot milni
mehurček, saj so iz Bruslja, kjer je sedež  
EURHODIPA, vsak teden prihajale nove zahteve
in želje, tako da so komisijo na koncu čakali de-
beli redniki z več sto stranmi gradiva. Priprava te
dokumentacije je bila velik izziv tudi za mene.
Sedaj, ko je postopek končan, lahko rečem, da
še nikoli o nobeni organizaciji nisem vedela toliko 

OBISK AKREDITACIJSKE KOMISIJE 

EURHOQUAL
dr. Tanja Angleitner Sagadin, predavateljica , koordinatorica vizitacije

kot o VSŠGT, saj smo jo z združenimi močmi
analizirali na vseh področjih in iz vseh zornih
kotov. Na tem mestu bi se rada tudi zahvalila
vsem zaposlenim na šoli in honorarnim
sodelavcem, ki so v vseh možnih in nemožnih
časih prejemali moje 'mejle' s takšnimi in drugač-
nimi zahtevami, katerih skupni imenovalec je bil
vedno: »Potrebujem to tabelo, pa tisto anaizo, pa
takšen povzetek. Imate tisti seznam? Ne, potem
ga je pa potrebno napisati do petka. Ja, to je
jutri… Lepo prosim!« Res, najlepša hvala vsem!

Vsebina in postopek priprave
Rdeča nit v celotnem gradivu je bila na različne
načine predstaviti povezovanje šole z lokalnim
gospodar-stvom. Pri tem je potrebno omeniti de-
jstvo, da ima večina podobnih šol v tujini svoje
šolske hotele, restavracije, pa še kaj. Tako se
lahko študenti tudi praktično usposabljajo kar na
šolah, ki zanje postanejo hrami učenosti in pros-
tor za delovno prakso. Realnost v Sloveniji je
seveda nekoliko drugačna, čeprav si direktorica,
mag. Helena Cvikl, že kar lep čas prizadeva, da bi
tudi pri nas imeli podobne možnosti. Glede ne to,
da ji ne manjka ne energije ne entuziazma, sem 
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prepričana, da bo tudi VSŠGT lepega dne imela
vse to, kar je v tujini že skoraj standard.

Lokalno gospodarstvo
VSŠGT je v prvi vrsti VIŠJA STROKOVNA ŠOLA.
Za vse šole takšnega tipa je značilno intenzivnej-
še povezovanje z gospodarstvom, kot ga poznajo
na univerzah ali visokih šolah ter seveda veliko
več praktičnih izkušenj, ki jih morajo študenti pri-
dobiti v sklopu študija. Tako smo imeli pri pripravi
gradiv kar veliko dela, saj smo predstavili različne
oblike delovne prakse, konzorcija, praktičnega
dela in izmenjav s tujino. Pozabili pa nismo niti
na mednarodno izmenjavo in razne projekte, pri
katerih je šola aktivna že vrsto let.

Mednarodna komisija
Končno je prišla težko pričakovana komisija: Cees
van der Klip, nekdanji direktor hotelirske šole v
Maastrichtu, tudi ustanovitelj hotelirske šole v
Bolgariji in kmalu še v Tanzaniji – vodja akred-
itacijske komisije, ter člani: Shyam Patiar, direktor
hotelirske šole Llandrillo, Wales (Velika Britanija),
Louis Pauwels, predstavnik gostinske stroke iz
Belgije, in Christine Quentin, tajnica in koordina-
torica združenja EURHODIP. 

Komisija je imela kar zahtevno delo, saj se je v
dveh dneh, kolikor je trajal obisk, sestala z vsemi
redno zaposlenimi, sedmimi zunanjimi sodelavci,
nekaj predstavniki gospodarstva, srečali pa so se
tudi s skoraj 20 sedanjimi in bivšimi štu-
denti. Razen tega so se morali prebiti tudi
skozi rednike, ki smo jih pripravili kot teo-
retično podlago za vizitacijo.

Od vizitacije je minil že mesec dni
Dejstvo je, da sta bila tista dva dneva
izredno naporna, saj smo morali komisiji
neprestano pojasnjevati sistem
slovenskega šolstva in višjega šolstva,
smernice ministrstev, postopke akreditacij
študijskih programov in potrjevanja preda-
vateljev, odnos različnih ministrstev,
lokalnega gospodarstva, stroke, itd.
Menim, da smo jim kar dobro predstavili
slovensko situacijo, nekaterih podrobnosti
sicer niso (hoteli) razumeli(ti), pri drugih
so bili začudeni, pri tretjih spet navdušeni. 

Napetost in naporno delo dveh dni sta na koncu
sicer poskrbela za nekaj neprijetnosti, vendar se
tovrstni zapleti pozabijo, življenje gre naprej, šola
pa je iz združenja že dobila dopis s pohvalo. Urad-
nega poročila sicer še ni, vendar upamo, da bo šola
akreditacijo prejela v najhitrejšem možnem času.

Pa še končni: ZAKAJ? 
Zakaj akreditacija? Glede na veliko število šol članic
in vedno intenzivnejše in boljše povezovanje izo-
braževalnih institucij v Evropi je seveda želja vseh
nas, študentov, predavateljev in direktorjev šol, da
bi imeli čim boljše možnosti za mednarodno iz-
menjavo, saj se ravno pri teh izmenjavah naučimo
največ koristnega za nadaljnjo uspešno kariero. Ne
gre samo za izmenjavo znanja, temveč predvsem
za spoznavanje drugih kultur, jezikov, običajev in
ljudi. 

Akreditacija posameznih šol bo pomenila, da bomo
lažje določili njihovo primerljivost, tako programov
kot tudi zahtevnosti. Zato bo tudi mednarodna iz-
menjava dosti lažja, saj bomo natančno vedeli, kaj
tista druga šola ponuja na področju znanja, za-
htevnosti, spretnosti in stroke. EURHOQUAL bo do
konca leta opravil še vizitacijo šole VATEL COLLEGE
NIMES, v naslednjih letih pa sledijo še vse druge,
ki se bodo prijavile v postopek. Lahko pa smo
ponosni, da nas je združenje EURHODIP izbralo za
pilotno šolo. Pa srečno! 



Gost.Art, junij 2008 9

Verjetnost, da še niste vsaj slišali za gostilno
Šiker, ki se nahaja nedaleč stran od Maribora,
natančneje v Močni pri Pesnici, je minimalna. 

Gre za gostilno
z izjemno
tradicijo, saj
njene korenine
segajo v daljno
leto 1870. Delo
predhodnih
generacij
danes nadalju-
jejo gospa
Breda in gos-
pod Silvo Cotar
ter njuna hči
Nataša Fluher,
ki je pred ne-

davnim povila
hčerko Anuško.  Za nadaljnje ohranjanje tradicije
se tako ni potrebno bati. 

Izbira jedi na jedilniku je res pestra, zraven pa
vam ponudijo še njihova domača vina: rumeni
muškat, muškat otonel in modro frankinjo. Imajo
tudi vrt z razgledom na bližnje jezero Pristava, z
otroškim igriščem, na katerem so številna lesena
igrala, z otroškim jedilnikom pa niso pozabili tudi
na najmlajše. Premorejo vinsko klet in vinoteko,
ki jo bogatijo vina priznanih vinarjev, ter kmečki
muzej, za katerega vestno skrbi gospod Silvo.
Šarloto, ki je prepoznavni znak gostilne Šiker,
lahko vzamete tudi za zraven.  Gospa Breda 

Cotar je zapisala: "Ideja za šarloto izvira iz di-
jaških let, ko sem na Srednji šoli za gostinstvo v
Mariboru preizkusila recept in se mi je že prvič
dobro posrečila." 

Predvsem pa so Šikerjevi prijazni in pozitivni
ljudje, ki vas bodo vedno sprejeli z odprtimi
rokami, vam pričarali obilo kulinaričnih užitkov ter
s tem poskrbeli, da se boste radi vračali k njim. 

V okviru prakse sem se tudi sama dva tedna
zadržala pri njih. Zadeva, ki je človek ob bežnem
obisku niti ne opazi, če pa se tam zadržiš dlje
časa, kaj hitro vidiš, da je ena izmed Šikerjevih
posebnosti tudi strokovno podkovan, predvsem
pa predan in usklajen tim. Tako v kuhinji kot v
strežbi. Pod številnimi inovativnimi sladolednimi
okusi, ki vam bodo pomagali prebroditi poletno
vročino (obvezno morate poskusiti Jurkin
sladoled), se je podpisal Aleksander Šiker. Zago-
tovo eden izmed velikih mojstrov strežbe, ki mi je
pomagal pri mojih prvih praktičnih izkušnjah. 

Saj veste, prve ne pozabiš nikoli, in tako bo tudi
moja prva praksa, ki sem jo opravila v gostilni
Šiker, ostala neponovljiva in nepozabna. Res, da
kratka, a sladka. Zatorej se naslednjič, ko se
boste peljeli mimo Močne, nikar ne pozabite us-
taviti  v kulinaričnem biseru Štajerske.

utriputrip

ČISTA DESETKAČISTA DESETKA
Urška Gorjup, študentka, 1. letnik Gostinstvo
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Ekskurzija Ekskurzija 
na Goričkona Goričko

Niki Žveglič, študent, 1. letnik Turizem

V sklopu obvezne šolske ekskurzije smo v soboto

10. in v nedeljo 11. maja 2008 odšli na strokovno
ekskurzijo na Goričko. Profesorja Davorin Urih in
Dušan Tomažič ter 71 študentov in študentk se je
v soboto zjutraj pred šolo zbralo in z dvema avto-
busoma odpeljalo proti Prekmurju. 

Kaj smo počeli?
Naučili smo se kartiranja, orientiranja, iskanja po-
datkov, priprave in sestavljanja turistične pred-
stavitve posameznega kraja, vodenja po mestu,
vodenja na avtobusu in drugo. Seznanili smo se s
turističnim razvojem Prekmurja, spoznali naravne
in kulturne znamenitosti ter si ogledali ta konec
Slovenije.

Na avtobusu smo začeli s predstavitvijo
posameznih krajev. Predavatelja sta nam razdelila
posamezne naloge, naša zadolžitev pa je bila, da
se že doma pripravimo za ustno predstavitev
določenega kraja in ta nastop izvedemo na avto-
busu kot turistični vodiči. 

Geografske in druge posebnosti
Naš prvi postanek je bil pri Ledavskem jezeru, ki je
umetnega nastanka. Lokalni prebivalci so imeli v
preteklosti težave s poplavljanjem rek in potokov,
zato so se odločili, da svoje njive malce osušijo, in
izgradili so akumulacijsko jezero, kamor se steka
vsa voda. Ob njem najdemo mnogo vrst ptic, vider,
žab in ostalih dvoživk. In veste kaj: ko se žabe
brstijo, lokalni prebivalci poskrbijo za varen prehod
žab čez prometno cesto!

Pot smo nadaljevali proti zahodnemu delu
Goričkega in se pripeljali do gradu Grad, kjer smo
si ogledali predstavitveni film o njem. Strokovne
delavke gradu so nas popeljale še skozi sobane in

poslopja ter na kratko predstavile zgodovino in
pomembnejše podatke te zgradbe ter zbirko obrti,
na koncu, kar se nam je zdelo najpomembnejše,
pa je sledila degustacija vin, značilnih za to po-
dročje.

200 metrov nižje v naselju Grad smo si ogledali
tamkajšnjo cerkev, za katero smo izvedeli, da je
bila zadnje delo  znanega slovenskega arhitekta
Jožeta Plečnika. 

Ob odhodu iz cerkve, nas je zunaj prijazno počakal
župan občine Grad. Preprostost in nasmeh na ust-
nicah nam je dalo vedeti, da so tamkajšnji ljudje
resnično prijazni in dobrosrčni. No, na udobnih
sedežih v poslopju občine Grad smo si ogledali še
film o trideželnem parku in tamkajšnjih občinah.

Kartiranje
Sledilo je kartiranje po Gradu, druga skupina pa se
je odpeljala v Rogaševce. Profesor nam je razdelil
zemljevide oziroma karte, kamor smo morali vrisati
posamezne objekte. Pomagali smo si s kompasom.
S določenimi barvami smo pobarvali objekte, ki so
bili stanovanjski, gostinski, trgovski ali turistični.
Izračunavati smo morali tudi dolžino določene poti.

Župan nas je kasneje popeljal do kamnoloma, ki
je vulkanskega izvora. Sledila je razlaga ter
napoved projekta v prihodnosti, ki bo pomemben
za razvoj turizma. 

Kmetija Ficko
Odpeljali smo se do sadjarske kmetije Ficko, kjer iz
raznega pristnega domačega sadja pridelujejo
marmelade in žganje. Pokazali in opisali so nam
postopek predelave sadja. Seveda je sledila de-
gustacija njihovih dobrin. Tako kot marmelada so
bili tudi sadni likerji odličnega okusa, zato sem tudi
primerek ustekleničene tekočine kupil za domov.
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Pot smo nadaljevali v Kančevce, kjer smo prenočili.
Nočitveni objekt je bil duhovni dom pod vodstvom
tamkajšnjega 'patra', ki nas je prijazno pričakal. 

Nekaj  prostega časa ...
Preostali del večera smo imeli prosto, zato smo
fantje in del punc izoblikovali dve ekipi in odigrali
nogomet na travi. Ostale punce pa so igrale odbo-
jko. No, kmalu se je zvečerilo in sošolci in sošolke
smo odšli na bližnji travnik, veliko nogometno
igrišče, se posedli v krog in pričeli z raznimi družab-
nimi igrami ter s petjem raznih 'partizanskih'
pesmi. Vsaj meni se je tako zdelo. Druženje je
potekalo pozno v noč.

Zjutraj je sledil zajtrk in razlaga o domu duhovnosti
ter kraju Kančevci. 

Dom smo zapustili z nasmeškom na obrazu in se
odpravili do Trdkove, kjer smo si ogledali gozdno
učno pot, spoznali nekaj o rastlinstvu in živalstvu,
na vrhu pa prišli do tromeje in si ogledali tamka-
jšnji spomenik s tremi grbi obrnjenimi vsak proti
svoji državi. Tu je stičišče Slovenije, Madžarske in
Avstrije. Lepa razgledna točka, ki nam bo ostala v
spominu. Naredili smo še skupinsko sliko in se
počasi vrnili proti avtobusoma. 

Pot nas je vodila skozi Madžarsko proti Monoštru,
centru porabskih Slovencev. Tam smo si tudi
ogledali njihov dom. Sledila je kratka razlaga pred-
stavnice porabskih Slovencev ter predstavitev skozi
film. Pri ogledu filma smo začutili močno utru-
jenost. Toda nič hudega, saj je sledilo kosilo v nji-
hovem domu, s katerim smo si načrpali nove moči. 

Sledilo je nadaljevanje poti proti Moravskim Topli-
cam. Razdelili smo si naloge po skupinah in pričeli
z vodenjem po kraju, seveda s pomočjo turističnih
vodnikov.

Za konec
Ker prihajam iz Posavja, moram reči, da mi je bil ta
konec Slovenije nepoznan in verjetno bi tako tudi
dalj časa ostalo. S to ekskurzijo pa sem podrob-
neje spoznal vsaj severni del Prekmurja, se mnogo
naučil o kulturi, naravnih in družbenih značilnosti,
o gostoljubju v Prekmurju, njegovi preteklosti, nje-
govem dosedanjem in bodočem razvoju v turizmu,
doživel prijetne izkušnje z tamkajšnjimi prebivalci.
Zato sem kar zadovoljen, da smo na strokovno ek-
skurzijo odšli prav v ta konec Slovenije.

Foto: Davorin Urih
Na tromejniku - stišišču Slovenije, Madžarske in Avstrije. 
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Urška Gorjup, študentka, 1. letnik Gostinstvo

V mesecu maju smo se Gostinci odpravili na že komaj pričakovano ekskurzijo. 

V jutranjih urah smo v skoraj popolni zasedbi krenili proti Zrečam,  kjer je v naše udobno prevozno
sredstvo (avtobus) prisedel še drugi (poleg ge. Mojce Polak Zupan) vezni člen, g. Gorazd Halič. Prva
postojanka: turistična kmetija Urška. Majhna kmetija, za katero v celoti skrbi družina, sami opravl-
jajo domača opravila ter pridelajo kar 80 odstotkov hrane. Gospa Vilma je poskrbela za naše prazne
želodčke in nam postregla z bezgovim sokom ter marmeladnimi buhtlji. Posebnost, s katero se pon-
ašajo, je Hiša dobrega počutja, tako se lahko gostje razvajajo v parni in turški savni, pod masažn-
imi tuši, v seneni kopeli, masažnem whirpoolu ali preprosto v sobi za počitek. Soba, prilagojena za
ljudi s posebnimi potrebami, jedi pripravljene po receptih naših babic, domača vina, prelepa narava in
številne domače živali (še posebej smo se navdušili nad ovčkami), so le nekateri razlogi, zakaj je
kmetija pustila pozitiven pečat. 

Mimo Celja
seveda
nismo
mogli, saj
so se nam
tam
pridružili še
zadnji ak-
terji, naši
celjski
dečki, ki so
s harmoniko

prebudili še zadnje zaspance na avtobusu. V
Ljubljani smo obiskali restavracijo Rotovž, ki
se nahaja v samem centru mesta, kjer nas je
nagovoril njen lastnik Erik. Z budnim očesom
smo z velikim zanimanjem premerili tako
restavracijo kot kuhinjo, nazdravili s penino in se
podali na bližnjo tržnico. Brez okrepčilnega
napitka in sladoleda ni šlo, čeprav nas je čas že
priganjal. Sledil je ogled hotela Austria Trend.
V slednjem dajejo poudarek predvsem poslovnim

gostom, konferen-
cam in različnim
seminarjem. Kljub
številnim
posodobljenim
stvarem v objektu,
smo se v en glas
strinjali, da hotelu
manjka duša, nekaj,
kar bi ga ločilo od
drugih hotelov. 

V edinem slovenskem objektu, zgrajenem
izključno za namen cateringa, pri družini Jez-
eršek, smo se okrepčali s kosilom in sladico.  Ob
predstavitvi in besedah, ki nam jih je namenil g.
Jezeršek, smo bili vidno presenečeni. Komentarji,
ki so se kar vrstili, so se glasili nekako takole:
"Juj, koliko delajo, da se ti zmeša. Pridni so ti
Jezerški, ni kaj."  Naša zadnja postojanka se je
nahajala v Šentjurju pri Celju, natančneje pri
gospodu Aciju Urbajsu,  vinogradniku in
zagovorniku biodinamičnega vinograd-
ništva. Svojo kmetijo je zaprisegel biološki pre-
delavi, kar pomeni, da ne uporablja običajnih
škropiv. Ima lastna semena, trto pa škropi z
zdravilnimi čaji, ki jih nabira v vinogradu in
okolici. Ogledali smo si eno izmed njegovih starih
hiš, vinograd ter degustirali vina. Ne bi si mogli
želeti lepšega in bolj harmoničnega zaključka.
Zliti z naravo in z nasmeškom na obrazu, smo se
odpravili proti štajerski prestolnici. 
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OPEČENEC S SIROM
a la Harold Pinter

1 čabata * 1 jajčevec * eksta deviško oljčno olje
pesto * 200 g mocarele

2 čajni žlički sveže nasekljanega origana

PRVO DEJANJE
kuhinja, vsa v neredu. neonska svetilka migota in se
trudi, da bi zasijala. pod oknom je pomivalno korito,
zvrhano umazane posode. koš za smeti je prepoln
odpadkov, nedaleč proč stojijo prazne steklenice.
Sredi prostora je kuhinjska miza, pokrita s časopisi in
neodprto poštov. Zasliši se ključ, ki se obrača v vratih,
pridušeni glasovi. Vrata se s treskom odprejo in HUR-
LEY, mladenič v usnjenem suknjiču, in CLACK, starejši
možak, videti je kot klošar, prideta na oder z leve
strani.

HURLEY: Kar naprej, počuti se kot doma. (CLACK
vstopi in se razgleduje). Prekleta luč. Že nekaj časa
nameravam kupiti novo neonko. (HURLEY dvigne roke
in tako dolgo s prstom trka po svetilki, da neha
mežikati.) Pripravil ti bom kaj za pod zob.
CLACK: Že ves dan nisem imel ničesar v ustih. Sploh
se ne spomnim, kdaj sem zadnjič pošteno jedel. Mis-
lim, pravi obrok za mizo, nekaj toplega.
HURLEY (gleda v hladilnik): Bi rad telefoniral? Poklical
hčer?
CLACK: Ob tej uri? Jutri jo bom poklical. Nocoj ne bi
prišla pome, že zgodaj mora na delo.
HURLEY: Nimam ti kaj prida ponuditi. Že celo večnost
nisem bil zares v trgovini. Ali bi opečenec s sirom?
CLACK: Kakšnim sirom?
HURLEY: Z mocarelo.
CLACK: Z moca kaj?
HURLEY: Mocarelo. Italijanskim.
CLACK: To pa ne. Raje bi sam opečenec. Premor.
HURLEY: Tole ponev bi moral kdaj pa kdaj očistiti. (V
roki drži rebrasto ponev, pokrito s posušenim sirom.
Prereže čabato po dolgem na pol. Potem podobno
prereže še jajčevec in polovici položi v ponev, v kateri
se že segreva olje.)
CLACK: Ni slaba tale luknja. Čisto tvoja? Premor.
Gotovo je nekaj vredna. Koliko časa že stanuješ tukaj?
HURLEY: Ne vem ... kaka tri leta.
CLACK: Najbrž ni bila poceni, a ne? (HURLEY položi
čabato na žar, da bi se pogrela.) To je pa velik toast.
HURLEY: To je čabata.
CLACK: Čaba kaj?
HURLEY: Čabata. Italijanski kruh.
CLACK: Si ti Italijan, ali kaj?
HURLEY: Danes to vsi jejo: čabate, fokače, skjačate,
panine.
CLACK: A mi ne moreš vtakniti v opekač samo dveh
navadnih šnit kruha?

HURLEY: Opekač je pokvarjen. Premor. Nekega dne bi
rad imel majhno italijansko okrepčevalnico. Nič poseb-
nega. Preprosti prigrizki s čabatami, fokačami, bruske-
tami; za obed pašto, špagete, peresnike, rigatone,
osnovne omake, pesto, bolonjsko, arabiato. Klasične
glavne jedi: tunov karpačo, pobrizgan s tartufovim
oljem, popečeno pljučno na poparjeni špinači v lastnem
soku. Bi skodelico čaja?
CLACK: Si se pa razgovoril. Daj mi malo čaja.
HURLEY: Si bil kdaj v Italiji? Nekoč sem tam poznal tipa,
malo ti je bil podoben. Precej let nazaj. Zdaj je najbrž
že mrtev. (Iz ponve vzame jajčevce, sadež je popil olje
in je zlate barve s temnimi progami, ki so jih pustila
rebra ponve. Čabata se je medtem segrela in namaže jo
s tanko plastjo pesta po tisti strani, kjer je bila pre-
rezana.) Kje živi tvoja hči? 
CLACK: Moja hči?
HURLEY: Tvoja hči. Tista, ki naj bi te pobrala na postaji.
CLACK: A, ona. Premor. Živi v Catfordu.
HURLEY: V Catfordu? Tja sem včasih hodil na pasje
dirke ... Vse sem izgubil. Ti kdaj staviš?
CLACK: Kaj? Da bi z lopato metal denar skozi okno? Jaz
že ne. Premor. (HURLEY položi rezini jajčevca na ča-
bato, pomazano s pestom, in začne rezati mocarelo.)
HURLEY: Jo boš pa zjutraj poklical. 
CLACK: Zjutraj dela. Saj sem ti že povedal.
HURLEY: Imaš rad oljčno olje? (Naložil je mocarelo na
jajčevca, vse skupaj pobrizgal z oljčnim oljem in nazad-
nje dodal ščepec nasekljanega origana, potem pa
postavil čabato pod vroč žar v pečici.)
CLACK: Ne maram teh tujih svinjarij.
HURLEY: Oljčnega olja? Koristilo bi ti, zdravo je.
CLACK: Ti bi si moral z njim očistiti ušesa, veš.
HURLEY (Odvrže filter vrečko s čajem v prenapolnjen
koš za smeti): Evo, izvoli, tukaj imaš čaj.
CLACK (zadovoljno zavzdihne): Ni boljšega od šalce do-
brega čaja. (Srkne požirek in se nakremži.) Imaš kaj
sladkorja?
HURLEY: Tamle, na mizi. Ne uporabljam ga veliko.
(Sladkor se je že strdil. CLACK ga tako dolgo drobi z
žličko in ga stresa v čaj, da je ta dovolj sladek. Vmes ga
sem in tja poskusi. Iz pečice se zasliši cvrčanje. HURLEY
počaka, da mocarela delno porjavi.)
HURLEY: Evo, pripravljen je. (Razreže polovici čabate
na kosce.) Saj boš malo poskusil, a ne?
CLACK: Jaz že ne. To ni za take, kot sem jaz. (HURLEY
postavi krožnik s čabato na mizo.) Ampak ne zgleda
slabo, to že moram priznati. Tako lepo ... Premor. Tako
lepo si ga pripravil. Ja res, lepo je pripravljen.
HURLEY: Okrasil bi ga še s kakim listom solate ali sveže
bazilike, če bi ga imel.
CLACK: Ne zgleda slabo, res ne. Premor. Samo malo
bom poskusil. (Vzame kos in ugrizne. Mocarela se mu
pocedi na brado. Obraz mu od presenečenja kar zažari.)
Ni slabo, ne, res ne. Mislim, da bi res moral začeti s tem
biznisom. (Seže po drugem kosu. HURLEY tudi že je.
Moža molče sedita, sem in tja srkneta čaj ...) Zavesa.

Iz:Mark Crick, KAFKOVA JUHA. Vale-Novak. 2007
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Barbara Izlakar, študentka 1. letnika Turizem

Osnove kuharstva z gastronomijo (OKG) je predmet, ki temelji pred-
vsem na strokovnosti. Skupaj z Osnovami strežbe nam želi približati
tisti najnujnejši del gostinstva, potrebnega v turizmu, in nas hkrati
naučiti, da sta pitje in prehranjevanje predvsem umetnost in užitek.
Čeprav naj ne bi živeli zato, da jemo, je ob dejstvu, da gre za zado-
voljevanje ene najosnovnejših primarnih potreb, to včasih postavl-
jeno tudi na glavo, zanemarjajoč vse možne psihološke vzgibe
hranjenja. (Kajti z njimi je to tako ali tako obrnjeno na glavo.)

Pri OKG-ju smo spoznali gole osnove (za razliko od Gostincev, za
katere predvidevamo, da zadevo "obvladajo v nulo") enogas-
tronomskega turizma, zgodovine prehranjevanja, sodobnih zvezd-
niš-kih kuharjev, kulture jedilne mize, organizacije dela v kuhinji,
tehnologije in vrstnega reda pripravljanja hrane, serviranja in deko-
riranja jedi, oblikovanja obrokov in menijev, higiene v kuhinji, ani-
macije v jedilnici, trendov v sodobni kuhinji, senzoričnega
ocenjevanja hrane, kombiniranja živil ter hrane in pijače, lastnosti
živil, ipd. Nič, kar ne bi sodilo k splošni izobrazbi in bontonu!

In potem je sledil del, ki smo
se ga najbolj veselili.
Kuharstvo. Čisto praktično.
Otipljivo. Barvno in dišeče. In
materialno. Za gristi in oblizniti
prste. Oblekli smo neke
modro-bele halje in se pret-
varjali, da vemo, kako se
zadevi streže. Rezultat - "nej
slabou". 

Najprej nas je čakal kruh. Natančneje pekarski izdelki. Ali še bolj - testo. Ker je to primarno in
prvinsko in domače. In smo pacali in mesili tisto lepljivo zmes, ki se zna zalepiti v črevesje, a nihče
o tem ne razmišlja, ker tako tekne, dokler je še vroče. Četudi potem boli želodec. Ampak nas
seveda ni bolel - mi smo jedli in jedli in nič nam ni prišlo do živega, razen vonja in okusa.
Želja dneva: da mi je imeti konvektomat!

Fotografije so prispevali: Helena Hribernik, Maruša Mrdjenović,
Antea Demirović in Niki Žveglič

Kako smo (vz)ljubili
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kuhanje ...

Kaj je bilo boljše? Perutnina, govedina, svinjina? Kdo bi vedel! Ver-
jetno kombinacija vsega. Da nam je drugič še divjačina in so nam
ribe, in kakšne druge poskočne živali. Karkoli - "samo, da je meso". 

Sladice so sledile tam nekje proti koncu. Kar nekaj sladkosned-
nežev imamo. Čeprav mesu niso segle niti do kolen. Bodo morale
postati bolj beljakovinske in manj ogljikovohidratne, da bi se
lahko kosale z njim. Niso pa bile slabe. Sploh ne. Smo jih jedli in san-
jali o mesu. ;)

Čisto nazadnje smo se lotili slovenskih nacionalnih jedi. V referatih
smo predstavili slovenske regionalne kuhinje ter njihove osnovne
značilnosti. Upali, da bo čimveč takšnih dni in da bomo še naprej tako
fino jedli v šoli. To je namreč čisti luksuz. S hrano in pijačo se pač
težko zgreši. Razlog: nekje v prvem odstavku. Če ljudem daš jesti in piti
so pač zadovoljni. Generalno. Če pa je tisto, kar dobe, še okusno, pa
toliko bolje. 

Na tem mestu moram omeniti še našega predavatelja, asistenta,
glavnega kuharja in svetovalca, g. Vladimirja Pignarja, ki je bil tako
potrpežljiv, da nas je prenašal, z vsemi muhami vred in se znal prilagoditi
situaciji. Ob vsem tem pa je ostal miren in prijazen, zato tudi ni priha-
jalo do ekscesov. Nauk te zgodbe: kako si z mirnostjo, preprostostjo in
prijaznostjo ustvariti avtoriteto na neavtoritativen način. Zato upamo,
da se naslednje leto spet srečamo. Do takrat bomo že mojstri.
Morda celo tudi kuharski.

Glavne jedi - jupi! Nekaj, kar je zmanjkalo in ostalo prebavljanju.
Saj ne, da drugega nismo jedli. Nasprotno. A vsega pojedli - nikdar!
Glavne jedi pa, kdo bi upal oporekati, so teknile kot za stavo. Bile so
namreč mesne. In v naši skupini - sami zapriseženi karnivori. Meso
ob desetih dopoldne? Zvenelo je zapleteno, ampak je šlo skoz. Smo
tisti dan pač manj kosili.  

Potem pa so prišle na vrsto - žup'ce. Tista vodna zadeva, ki napolni želodec in te pripravi na nadalje-
vanje. Ki mora biti skoraj vrela, da se iz nje kadi, razen, kadar gre za gaspačo. In smo se igrali. Z mod-
nimi jušnimi vložki. Pripravili smo paljeno testo in brizgali profiterolčke. Kdor bi nas gledal, bi rekel, da
nam je dolgčas. A pustite nam iger! Tudi zato so palačinke bolj romale v usta kakor v juho (in iz
nje oz. z njo v usta).

Ugotovitve: moderna štajerska kuhinja nam ne leži, kislo zelje z medom
in bučnim oljem je bljaks (sploh,če je preveč medu); ješprenj je boljši v
ričetu kot v solati; manj je več (kaj to ni že neko splošno pravilo?!) in
balkanska navezava nam je ostala v podzavesti - šopska solata "rulz"!

Naslednjič so sledile solate. Tista, baje zdrava zadeva, velikokrat tako
podobna neki travi. Vsak je poprimil svojo. Na koncu smo vse lepo servi-
rali. Da je prijetno očesu in da vemo, kako pogostiti "navidezne" goste.
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POHITI, GOSTJE

Ob zaključku vaj pri predmetih Kuharstvo
z organizacijo dela ter Strežba z organi-
zacijo dela se je za Gostince prvega letnika
v tri-dnevnem ocenjevalnem obdobju
zgodil vrhunec.

Razdeljeni v ekipe, smo svoje znanje dokazovali
tako  v kuhinji kot v strežbi. Udobno pa smo se
namestili tudi na stole in uživali v vlogi gostov.  

Vendar, kot se je izkazalo, naloga sploh ni bila
tako preprosta, kot smo mislili na začetku.  

Tim, ki je združil moči pri strežbi, je moral
poskrbeti za pripravo mize. Kar  pomeni, da je
bilo potrebno izbrati kozarce (tiste ta prave),
krožnike, pribor, vse to pravilno razporediti,
poskrbeti še za pogrinjke ter  prte, za piko na i
pa še za aranžma. 

Najizvirnejši so poskrbeli še za okrasitev celot-
nega ambienta, s svečkami, posutim cvetjem,
glasbo ter primerno svetlobo. 

Nekateri smo dogodek tudi tematsko obarvali,
mu namenili razstavo in številne slike ter s tem
poskrbeli za inovativnost. 

Ker smo vino odpirali pred gosti, si je bilo
potrebno pravilno pripraviti mizo za slednje, po
želji tudi mizo za koktajle. 

Kdaj natočiti vino, postreči z aperitivom, jedmi,
kako neverbalno komunicirati med seboj, sinhro-
nizirano servirati in deservirati, delovati čim bolj
strokovno, samozavestno ter še mnoge druge
naloge so se podile v mislih strežnega osebja. 

predstavljamopredstavljamo

Urška Gorjup, , študentka, 1. letnik Gostinstvo

Še zadnji popravki pred prihodom gostov. 
Je vse na svojem mestu? 

Kljub napornemu delu se najde še dovolj energije za
nasmešek in slikanje.
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predstavljamopredstavljamo

Nedaleč stran so se kaleči kuharski mojstri
ubadali z vročino (uporaba aparatov terja svoj
davek), se spraševali, ali so okusi jedi skladni,
predvsem pa je ura v kuhinji tiho, a vztrajno
tiktakala.

Resda so bili naši gostje študijski kolegi iz
druge skupine, vendar zaradi tega nismo bili
nič manj živčni. 

Upamo, da nam bo drugo leto po urniku pri-
padalo znatno več ur, namenjenih kuharstvu in
strežbi. 

Kljub temu menim, da smo vse ekipe delo
dobro opravile, zato čestitam vsem sošolkam in
sošolcem, ker pa vaja dela mojstra, verjamem,
da bomo v novem študijskem letu presenetili s
preseški, ki jih definitivno premoremo. 

Razstava posvečena gostilni Šiker - domače vino,
marmelade, številni albumi s članki in slikami, kn-
jige pohval, jedilni list ter jedilni list za otroke

Ribji file na beluševi omaki

Visoška pečenka na smetanovi omaki s po-
lentnimi lističi

Jagodna pavlova z jagodnim tatarcem in čoko-
ladni fondant

SO ŽE TU!
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pravniški kotiček
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MI, POTROŠNIKI - 
IZOBRAŽENI POTROŠNIKI 

Jasmina Topalovič, univ.dipl.prav., predavateljica

Vsakdo izmed nas nastopa tudi v vlogi potrošnika na trgu, kjer se posredno kot kupec ali
neposredno zgolj kot uporabnik, srečuje z različnimi ponudniki blaga in storitev. Slednji so
v primerjavi s potrošnikom močnejša pogodbena stranka, saj razpolagajo z več informaci-
jami, so ekonomsko trdnejši in z njim ne poslujejo vedno pošteno.

Zaradi tega se je v svetu in pri nas začelo razvijati
potrošniško gibanje, ki je sčasoma preraslo v
politiko varstva potrošnikov, katerega cilj je boljša
osveščenost in varstvo potrošnikov na vseh po-
dročjih srečevanja s ponudniki, kar zagotovo vpliva
tudi na varnejšo in kakovostnejšo ponudbo blaga
in storitev.

Vstop v Evropsko unijo nam prinaša številne izzive,
saj je trg postal nekajkrat večji, kupujemo lahko v
drugih državah članicah, s tem pa se postavlja tudi
vprašanje uveljavljanja reklamacije v primeru
nakupa izdelka oziroma storitve z napako.

V EU že od vsega začetka namenjajo pozornost
zaščiti potrošnikov in posledično tudi njihovemu
izobraževanju. 

Izobraženi potrošniki so temelj uspešnega
gospodarstva in boljšega načina življenja, poznajo
svoje pravice kot državljani in potrošniki, ter vedo,
kako jih uveljaviti, zahtevajo boljše izdelke in
storitve ter s tem vplivajo na tehnološki razvoj in
večjo konkurenčnost gospodarstva. 

So pomembni ustvarjalci aktivnega državljanstva,
na podlagi lastnega znanja stališč in veščin obliku-
jejo kritičen in odgovoren odnos do svojih
potreb ter oblikujejo zdrav življenjski slog, ki za-
jema zdrav način prehranjevanja, gibanje in ra-
zlične socialne aktivnosti.

Potrošniki smo danes postavljeni pred velike izzive,
npr. kako med množico izdelkov izbrati tistega,
ki je za nas res potreben in primeren, kako
razumeti navodila za uporabo, kako razumeti
pogodbene pogoje, kaj nam povedo oznake na
živilu … 

Sodoben, osveščen potrošnik poskuša pri potrošnji
upoštevati tudi vidik varovanja okolja.

Potrošniki se moramo učiti, da bomo lahko zas-
tavljali prava vprašanja in zahtevali poštene
odgovore.

Državljani Evrope moramo postati dobro izobraženi
potrošniki, da bomo na podlagi lastnega znanja,
stališč in veščin oblikovali kritičen in odgovoren
odnos do svojih potreb ter pravilno in pravočasno
uveljavljali pravice, ki jih kot potrošniki imamo.

Nadaljujmo to pot osveščanja s pravicami
potrošnikov s sosednjim prispevkom študenta 1.
letnika Turizma, ki nas bo poučil o pravicah letal-
skih potnikov.
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Pravice letalskega potnika

Anton Pučko, 1. letnik Turizem

Prišla je sezona potovanj in marsikdo od nas
se bo tudi letos odločil odpotovati na počit-
nice z letalom. Da ne bi potovanje postalo
nevšečnost že ob prijavi na let, je pomem-
bno, da se kot potniki zavedamo določenih
pravic.

Zavrnjeno vkrcanje, velike zamude, odpovedi letov
ali poškodovana prtljaga povzročijo letalskim pot-
nikom kopico preglavic in izgubljenega časa. V
vseh teh in še številnih drugih primerih imajo letal-
ski potniki pravice do nadomestil, o katerih večina
letalskih prevoznikov molči ali jih objavi v drob-
nem tisku, da si ne bi povzročali dodatnih
stroškov in nevšečnosti. 

Zaradi tega je pomembno, da se na potovanjih z
letalom zavedamo, kakšne pravice imamo v
primeru, če gre kaj narobe. Letalski prevozniki v
primeru motenih letov najpogosteje niti ne ob-
vestijo potnikov o njihovih pravicah, čeprav
jih k temu navedena uredba zavezuje, potniki pa te
informacije potrebujejo, če želijo uveljaviti svoje
pravice. 

Evropska unija je določila vrsto pravic, da bi zago-
tovila pravično obravnavo letalskih potnikov, ki po-
tujejo z letališč ali na letališča EU.

Zavrnjeno vkrcanje
Za zavrnjeno vkrcanje je potnik upravičen do
odškodnine v znesku od 125 do 600 €, odvisno od
dolžine leta in zamude.

Odpoved leta
Če je letalski prevoznik odpovedal let, je potniku
dolžan plačati odškodnino; tega ni dolžan edino v
primeru, če vas je obvestil 14 dni pred letom ali
vam lahko ponudi nadomestni let oz. je vzrok za
odpoved višja sila.

Velika zamuda
V kolikor pride do zamude letala večje od 5 ur, ima
potnik pravico do povračila stroškov za vozovnico
vendar zgolj, če ne namerava nadaljevati leta.

Zguba prtljage
Zdaleč največ težav je z izgubljeno ali
poškodovano prtljago. V kolikor se potnik pritoži v
7 oz. 21 dneh, ima pravico do denarnega nado-
mestila za izgubljeno prtljago, vendar ne več kot v
vrednosti 1.165 € ne glede na vsebino prtljage.

Odgovornost
V kolikor ni prišlo do višje sile, je za vse
nevšečnosti odgovoren letalski prevoznik.

Več informacij na to temo je možno
dobiti tudi pri Zvezi potrošnikov
Slovenije:
http://www.zps.si/index2.php?op-
tion=com_content&task=view&id=
245&pop=1&page=0&Itemid=236Graško letališče
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Hrana, ki zdravi...

Zelenjava oziroma sadje nosi v sebi vzorec, ki je podoben telesnemu organu ali fiziološki
funkciji telesa. Ta vzorec deluje kot znamenje ali znak in hrani ter zdravi telesne organe. 

Oglejmo si nekaj teh podobnosti in blagodejnih koristi.

Kolobar korenja spominja na človeško oko. Ima zenico, šarenico in razširjene linije
resnično spominjajo na človeško oko. Tudi znanstveniki so potrdili, da korenje krepi
krvni obtok in izboljšuje delovanje oči.

Paradižnik ima štiri kamrice in je rdeče barve. Tudi srce ima štiri kamrice in je
rdeče barve. Vse raziskave so potrdile, da paradižniki delujejo blagodejno na srce
in kri.

Grozdne jagode visijo v  grozdu, ki ima obliko srca. Vsaka grozdna jagoda iz-
gleda kot krvna celica in raziskave so potrdile, da grozdje blagodejno vpliva na srce
in poživlja kri.

Jedro oreha izgleda kot majhni možgani, z levo in desno hemisfero, z malimi in ve-
likimi možgani. Tudi gube ali zavoji pri orehu spominjajo na možgansko skorjo.
Vemo, da orehi pomagajo razviti preko tri ducate živčnih oddajnikov za možgansko
delovanje.

Rdeči ledvičasti fižol dejansko spodbuja delovanje ledvic in ja, spominja na
človeške ledvice.

Zelena, rabarbara, por in še več je take zelenjave (in sadja), ki fizično
spominjajo na kosti. Ta živila vplivajo na trdnost kosti. Kosti sestojijo iz 23 %
natrija in ta živila vsebujejo 23 % natrija. Če vam primanjkuje natrija, ga telo
srka iz kosti, kar kosti slabi. Tovrstna živila zopet napolnijo potrebe po natriju
v telesu.
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in spominja na telesne organe

Jajčevci, avokado in hruške krepijo zdravje, delovanje maternice in mater-
ničnega vratu – tudi izgledajo kot omenjena ženska organa. Sodobne raziskave
so pokazale, da samo en zaužit avokado na teden pomaga ženski, da hitreje
izgubi kilograme  pridobljene med nosečnostjo, hormoni pridejo v ravnovesje,
avokado prav tako varuje pred rakom na materničnem vratu. Nadvse zanimivo
je naslednje dejstvo: natanko 9 mesecev je potrebnih, da vzgojimo avokado (od
cveta do zrelega sadeža).

Sladki krompir spominja na trebušno slinavko. Dejansko uravnoteži glikemični
indeks pri diabetikih.

Olive krepijo zdravje in delovanje ovarijev.

Čebula je podobna telesnim celicam. Sodobne raziskave so pokazale, da če-
bula pomaga odstraniti odpadne snovi iz vseh telesnih celic. Proizvaja solze, ki
očistijo vrhnje plasti v očeh.

Banane, kumarice, bučke,.. blagodejno vplivajo na velikost in
moč moškega spolnega organa.

Arašidi imajo močan učinek na moda in libido. V Srednjem veku je cerkev
moškim prepovedala uživanje arašidov. Ste vedeli, da arginine, glavna sestavina
v viagri, pride iz arašidov.

Fige so polne semen in med rastjo visijo v paru. Fige
povečajo gibanje spermijev, število spermijev in plod-
nost.

Vir: www.dontolmaninternational.com/
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Predpriprave na brucovanje, ki je bilo 20. marca 2008, so
potekale na Mariborskih Benetkah v neposredni bližini KMŠ-
ja.Študentje prvega letnika Turizma smo se pripravljali na hud
dvoboj :):). Pihala je burja in skoraj je padel sneg, toda to nam
ni prišlo do živega.

Po prvih izpitih v zimskem času smo študentje 1. letnika Turizma dobili veliko željo po zabavi. Od-
ločili smo se, da bomo organizirali Spoznavni večer študentov 1. letnika, smeri Turizem. Toda med
pripravami na ta dogodek se je porodila želja, da se spoznamo še z ostalimi študenti te šole. Kljub temu,
da naša šola ni prav velika, pravzaprav nismo imeli še nikakršnih stikov. Zato smo k temu družab-
nemu dogodku povabili prav vse študente naše šole in nastal je SPOZNAVNI VEČER VSŠGT Maribor. Na
prijetno presenečenje je bila zabava, ki se je odvijala na Štuku 18. februarja, obiskana v velikem številu.
Cene pijač so bile še več kot primerne za vsak študentski žep, na plesišču pa se je odvijal pravi vihar
divjih plesalcev. Kar pa je najpomembnejše, spoznali smo se v prijetnem vzdušju, navezali stike in
se začeli dogovarjati za prihodnja srečanja.

SPOZNAVNI VEČER

ŠTUDENTSKE ZABAVE VSŠGT MARIBOR

Toni Pučko, 1. letnik Turizem

PREDPRIPRAVE - PREDPRIPRAVE - 
Mariborske BenetkeMariborske Benetke

Niki Žveglič, 1. letnik Turizem

22 Gost.Art, junij 2008



utriputrip

No, pa se je le zgodilo! Dočakali smo dan, ko so študentje prvih let-
nikov tudi uradno postali BRUCI. Preživeli lep večer in druženje.
Na brucovanju so potekale družabne igre med študenti Gostinstva in
študenti Turizma. V prvi igri so morali študentje prepoznati
določeno živilo z zavezanimi očmi. V drugi igri (eksanje do
neskončnosti) pa popiti čim več dodeljene pijače v določenem času.
Fantje so imeli pivo, punce pa shooterse. No, tretja igra pa je bila še
najbolj 'sexi'. Med ženskimi in moškimi nogami se je pozibavala
plastenka vode, s katero so morali nastopajoči spraviti škatlico ciga-
ret preko odra. Zanimivo. V skupnem številu točk so zmagali štu-
dentje prvega letnika Gostinstva, ki so si pridobili naziv KRALJI
BRUCEV. Podeljena jim je bila častna nagrada Čaša MODROSTI.
Slavje, ples in zabava je potekala vse do jutranjih ur.

Brucovanje VSŠGT Maribor je potekalo 20. marca
2008, v KMŠ-ju.

Samo Kramberger, 
2. letnik Gostinstvo

BRUCOVANJE
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AFTER PARTY - Karaoke Night

Tudi tokrat smo štartali v KMŠju na našem afterju. Večer so
popestrile karaoke, kjer so se "pomerili" najpogumnejši.
(smeha ni manjkalo:)).
Seveda pa je zabava trajala do jutranjih ur, ko smo (ne po
naši volji) zapustili KMŠ... in se mogoče odpravili še kam. 
Za vse "špilferderberje"....kr naj vam bo žal, meli smo se
super!

ČAŠA MODROSTI - Kralji Brucev
KRALJI BRUCEV, naziv v letošnjem letu 2007/08, so si pridobili štu-
dentje prvega letnika, smer Gostinstvo. Prav v letošnjem letu smo
se študentje VSŠGT Maribor organizirali in postavili temeljni pred-
met - KOZAREC, ki si ga bodo morali vsako novo študijsko leto za-
služiti novi bruci! Kljub spremembam, ki sledijo v prihodnjem
študijskem letu, menimo, da bo to družabno tekmovanje potekalo
tudi vsa prihodnja leta. Čaša modrosti je shranjena v šolski vitrini
in je na ogled vsem ostalim. Tako tudi vsi natančno vedo, kdo je
bruc leta.

Fotografije z vseh treh študenskih zabav so prispevali: Sabina Gojković, Tjaša Lešnik, Sanja Simonič
in Niki Žveglič.
Dodatna zahvala gre Urški Gorjup, zaposlenim v referatu ter hišniku Branetu za ponujeno pomoč.
Lep pozdrav, naslednje leto pa se spet vidimo na študenskih zabavah VSŠGT Maribor.

Niki Žveglič

Petra Smogavc

Iztok Dobrilovič
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