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Uvodnik

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

za nami je že del drugega semestra študijskega leta 
2011/2012. Vstopili smo v poletno izpitno obdobje, ki naj 
bo čim bolj uspešno in predvsem ne preveč stresno. 

Študenti prvih letnikov ste se dobro spoznali z ritmom 
in venomer živahnim dogajanjem na šoli, študenti drugi 
letnikov pa že stopate proti končnemu cilju – DIPLOMI na 
VSGT Maribor.

Pred nami je podelitev diplom, ki se bo odvijala v petek, 
1. junija, kjer se bomo s ponosom poslovili od več kot 
petdesetih študentov in jim zaželeli uspešno pot v svet 
gostoljubja, za katerega so se v zadnjih letih pripravljali 
in krepili s pomočjo mentorjev, ki jim jih je ponudila šola 
ter s pomočjo profesionalcev, ki so s študenti delili svoje 
izkušnje na praksi.

Dogodka, ki bosta sledila podelitvi diplom, sta kulinarično 
popotovanje po mariborskih ulicah in okušanje ter ocen-
jevanje inovativnih mariborskih uličnih prigrizkov, ki mu 
sledita razglasitev zmagovalca najbolj inovativnega pri-
grizka in dogodek, ki ga že nestrpno pričakujemo – razgla-
sitev AMBASADORJA GOSTOLJUBJA 2012.

mag. Helena Cvikl
direktorica VSGT Maribor
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Kaj se je dogajalo?

Pro am turnir v golfu (23. 5. 2012)

Študenti Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem 
Maribor so se s predstavitvijo in pogostitvijo na Pro am 
turnirju na Ptuju ponovno izvrstno odrezali. Pod men-
torstvom predavateljice Mojce Polak so študenti gos-
tom ponudili zvijačnike s slovenskimi šparglji in sloven-
skimi tartufi, za posladek pa so pripravili carski praženec 
(šmorn) s flambiranimi jagodami in poželi navdušenje 
domačih in tujih obiskovalcev.

Teden mobilnosti (7. 5. 2012)

V ponedeljek, 7. maja, se je na Trgu Leona Štuklja, v 
središču Maribora, pričel Teden mlade Evrope. Na dog-
odku se bodo skozi cel teden, do 10. maja, predstavljali 
izbrani Erasmus, Leonardo da Vinci in Comenius projekti 
mobilnosti. Da dan pričetka dogodka je svojo mednarodno 
dejavnost predstavila tudi VSGT Maribor. Svojo izkušnjo 
mobilnosti so z obiskovalci dogodka delile študentke na 
predstavitveni stojnici ter »kuharska ekipa« pod men-
torstvom predavateljice Mojce Polak s svojimi slastnimi 
prigrizki, podrobneje pa je lastno izkušnjo kot gostja okro-
gle mize predstavila študentka Katja Golubič.

Erasmus dan na VSGT Maribor (4. 4. 2012)

V sredo, 4. 4. 2012, je na VSGT potekal Erasmus dan 
2012. Gostje so bili ob prihodu deležni osvežilnega spre-
jema pred šolo, podprtega z mednarodnim glasbenim oz-
adjem. Sledil je pozdravni nagovor direktorice mag. Helene 
Cvikl, po katerem je vodja MIC-a, mag. Nataša Artič, 
predstavila mobilnost študentov in predavateljev VSGT 
Maribor v letu 2011. Študentom, ki so se v lanskem letu 
udeležili študijske izmenjave v tujini, smo podelili priznanja 
za udeležbo na mobilnosti. Ker smo presegli organizaci-
jo stotih mobilnosti, smo razglasili in nagradili tudi 100. 
študentko na Erasmus mobilnosti. Po podelitvi so gostje 
sodelovali na Kulinarični delavnici, ki so jo izvajali študenti 
pod mentorstvom predavateljice Mojce Polak. Dogodek 
se je zaključil z »mednarodno pogostitvijo«, katere osred-
nja tematika je bila krompir mednarodnih okusov.

Predavanje mag. Aca Prosnika na temo “Današnji 
študij in študenti so drugačni” (20. 3. 2012)

V torek, 20. 3. 2012, je na VSGT potekalo predavanje 
mag. Franceta Aca Prosnika, priznanega kliničnega psi-
hologa in varuha bolnikovih pravic. Na povabilo preda-
vatelja Saše Mikića je mag. Prosnik predstavil mladost-
nika, ki pripada generaciji Y, v katero sodi tudi večina naših 
študentov. Ob izpostavljenih značilnostih te generacije 
in težavah v komunikaciji med različnimi generacijami so 
se odprla številna vprašanja, med drugim tudi, na kakšen 
način se spopadati z medgeneracijskimi konflikti in kako 
iskati najustreznejše načine za uspešno reševanje le-teh.

Obisk vodje Kariernega centra na IMI University 
iz Švice (19.3.2012)

V ponedeljek, 19. 3., je VSGT Maribor gostila go. Greto 
Musu, vodjo Kariernega centra na IMI University Centre iz 
Luzerna v Švici. Gostja je študentom prvih in drugih let-
nikov predstavila študijski program zasebne hotelske šole 
ter hkrati študentom približala mednarodno razsežnost 
turistične panoge.

Informativni dan na VSGT Maribor (10. 2. 2012)

Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor 
se je v petek, 10. 2. ob 11. uri odvijal prvi del informa-
tivnega dne, poimenovan Vrtiljak čutil na VSGT Maribor. 
Obiskovalci, med katerimi so zagotovo bili tudi bodoči 
študenti višje strokovne šole, so se na dogodek odzvali v 
velikem številu. Že v dopoldanskem času je na delavnicah 
sodelovalo več kot 180 obiskovalcev. Udeležence so ob 
prihodu pričakale darilne vrečke, ki so jih študenti VSGT 
napolnili z okusnim in hkrati koristnim informativnim 
materialom. Po sprejemu z nagovorom direktorice mag. 
Helene Cvikl so se obiskovalci udeležili štirih tematskih 
delavnic. Prva delavnica je potekala na temo koktajlov, v 
drugi so uživali ljubitelji čokolade, na velneški delavnici so 
študentke v prijetnem ambientu s pomirjujočim glasbe-
nim ozadjem nudile masažo rok, v sklopu četrte delavnice 
pa sta že večkrat nagrajena študenta VSGT predstavila 
Maribor v sklopu EPK-ja. Pred zaključkom dogodka so 
študenti sodelovali v nagradni igri, kjer si je zmagovalec s 
pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje prislužil lepo 
nagrado in si ogledali aktualne fotografije delavnic ter za 
popotnico s seboj odnesli še okusni kulinarični prigrizek, ki 
so ga posebej zanje pripravili študenti šole.

 
Pro am turnir v golfu, Ptuj
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Kempinski Career Day

Kempinski Hotel Airport 
München

Kempinski Hotel Airport v Münchnu 
je hotel, ki stoji tik ob letališču, med 
terminaloma 1 in 2. V prvem pogledu 
je to hotel, ki nudi nastanitev turis-
tom, ki potujejo z letalom v oddaljene 
kraje, da lahko prenočijo v komfort-
nem, luksuznem hotelu, ki jim nudi 
vse, kar potrebujejo za počitek in 
sprostitev med napornim potovan-
jem. Sobe so komfortno opremljene, 
hotel ponuja tudi wellness in fitnes, 
dve restavraciji in bara, ki ponujata 
kulinarične specialitete v popolnem 
ambientu in vsakem trenutku. 

Kempinski Career Day, ki je bil lani 
organiziran prvič, bo postal nova 
tradicija v verigi Kempinski. Ker se nas 
je letos udeležilo tako malo, zaradi 
prekrivanja ITB-ja in kariernega dneva 
v Münchnu, že sedaj vse študente in 
bivše diplomante VSGT Maribor va-
bim, da se v naslednjem letu tega do-
godka udeležimo v večjem številu. Za 
spodbudo naj omenim, da je bila naša 
šola edina šola iz Slovenije, ki je bila 
povabljena na ta dogodek. 
Kempinski Career Day je organiziran 
z namenom, da se na enem mestu 
zberejo vsi general managerji vseh 
hotelov Kempinski po celem svetu in 
na tem dogodku iščejo bodoče sode-
lavce. 

V soboto, 10. 3. 2012, v zgodnjih 
jutranjih urah smo se s kombijem in 
enim osebnim avtomobilom izpred 
VSGT Maribor odpravili v München. 
Pot je bila malce naporna zaradi dolge 
vožnje, ampak smo na želeno lokacijo 
prispeli 3 ure pred dogodkom, tako 
da smo imeli čas, da se sprostimo po 
dolgi vožnji in pripravimo na razgov-
ore. Z gospo Artič smo si imeli čas 
ogledati hotelske sobe, wellness in 
fitnes studio in okolico. 

Gostitelji so nas sprejeli z nasme-
hom. Do 14. ure nam je družbo delalo 
sonce, ki nas je vztrajno grelo. Pred 
začetkom razgovorov smo se morali 
zanj prijaviti, razložen nam je bil tudi 
potek dogodkov, postavitev miz, kjer 
so potekali razgovori in osnovni na-
potki. 

Mislim, da smo bili vsi presenečeni 

nad številom obiskovalcev, saj nas 
je po naši oceni bilo več kot 1000. 
Iskalci zaposlitve v Kempinski verigi 
so prihajali s celotnega sveta. Takoj 
po odprtju prostorov so se napoln-
ila vsa mesta za razgovore, tako da 
smo morali biti vztrajni, da smo prišli 
na vrsto pri izbranem ponudniku. Ob 
vstopu v dvorano smo prejeli vrečke, 
ki so vsebovale knjigo o vseh Kem-
pinski hotelih po svetu, predstavitev 
verige, beležko in razglednico. Prav 
presenečeni smo bili nad tem, da so 
bile police polne darilnih spominkov 
Kempinski, ki so bili zelo kreativni. 
Eno izmed daril je vsebovalo namreč 
pršut in desko za rezanje z zlatim 
graviranim napisom Kempinski. 

Za spodbudo naj omenim, da 
je bila naša šola edina šola iz 
Slovenije, ki je bila povabljena 
na ta dogodek. 

Menim, da je bila večina študentov iz 
naše skupine bila po prvem razgovoru 
rahlo razočarana. Jaz sem se najprej 
prebila do hrvaškega hotela Kempin-
ski Adriatic. Manager me je, sicer na 
lep način, po hitrem postopku od-
slovil, z razlogom, da ne zaposlujejo 
tujcev, saj še niso v Evropski Uniji in 
si je težko zagotoviti vizo. Na žalost 
je prvi vtis zelo pomemben, zato smo 
že v začetku izgubili nekaj motivacije, 
ampak je bilo nadaljevanje razgovorov 
za vse bolj uspešno. Zanimanje je bilo 
raznoliko. Nekateri od nas so že na 
začetku zavili med managerje hotelov 
bližnjega vzhoda in Azije, drugi smo se 
osredotočili bolj na evropske ponud-
nike. V povprečju smo opravili okoli 
4 razgovore, saj sta bila konkurenca 
in število obiskovalcev zelo velika. 
Tisti, ki so v motivacijskem pismu 
zapisali zaželjen kraj zaposlitve, so 
imeli točno določeno uro za razgovor 
pri ponudniku, ostali smo si čas za 
razgovor morali izboriti sami. Organ-
izacija celotnega dogodka je bila do 
potankosti urejena. Med razgovori so 
nas organizatorji večkrat nagovorili in 
napovedali nadaljnji potek dogodkov. 
Med čakanjem smo si lahko postregli 
z njihovimi specialitetami. 

Za obiskovalce so pripravili ogromen 
izbor hrane; od sadja, finger fooda, 
kanapejčkov, sladic itd. Bili so rado-
darni tudi glede izbora pijač, tako da 

smo se lahko okrepčali in hidrirali od 
napetosti razgovorov. 
Po končanem dogodku ob 18. uri 
smo uspeli ustvariti nekaj fotografij 
in tako je bil Kempinski Career Day 
za nas zaključen. Z različnimi vtisi 
smo se odpravili na pot proti Mari-
boru. Sicer že malce utrujeni smo še 
poklepetali o naših občutkih o poteku 
dneva. Glede na izjave udeležencev 
menim, da smo se imeli zelo lepo, vsi 
smo bili zadovoljni z razgovori, z or-
ganizacijo, predvsem pa s celotnim 
dnevom. Glede na to, da je bilo na 
izletu prisotnih več generacij, smo se 
res lepo ujeli. 

Za zaključek naj napišem, da so nas 
vsi, katerim smo oddali življenjepise 
in s katerimi smo imeli razgovor, 
kontaktirali, nekateri z negativnim, 
nekateri s pozitivnim odgovorom. 
Nekaj nas je tudi dobilo priložnost, da 
opravljamo praktično izobraževanje v 
njihovem kompleksu ali pa ponudbo 
za zaposlitev za krajši čas. Torej vsi, 
ki si želite pridobiti izkušnje v gos-
tinstvu, turizmu, velneški dejavnosti, 
managementu ali na katerem drugem 
področju v hotelirstvu in vam je Kem-
pinski veriga všeč, se naslednje leto 
prijavite in doživite to izkušnjo, ki je 
več kot fenomenalna, skupaj z nami. 

Natalija Trebše,
študentka 2. letnika
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Praksa v hotelu Schloss Elmau 
Luxury Spa & Cultural Hideaway
Moja prva praksa v tujini je bila v štirizvezdičnem superior 
hotelu Das Kranzbach v Nemčiji, natančneje v Garmisch 
Partenkirchenu, svetovno znanem turističnem središču. 
Ker stremim k novim ciljem in novo pridobljenemu znanju, 
odločitev kako nadaljevati sploh ni bila težka. Odločil sem 
se, da svoje izobraževanje nadaljujem v »sosednjem« ho-
telu (drug od drugega sta oddaljena le 2 km). 

Schloss Elmau Luxury Spa & Cultural Hideaway je 
petzvezdični superior hotel, ki se ponaša tudi z Michelinovo 
zvezdico chefa Maria Cortija. Schloss Elmau pobira leto 
za letom najvišja priznanja svetovnega formata. Njihovi 
največji uspehi so poleg dodeljene Michelinove zvezdice 
vsekakor 2. mesto za najboljši počitniški hotel na svetu 
2011, uvrstitev med 100 najboljših velneških hotelov Ev-
rope 2012 in pa nagrada za hotelirja leta 2012, ki jo je 
prejel Dietmar Müller-Elmau. 

Hotel sprejme okoli 350 gostov, za katere skrbi približno 
220 zaposlenih in ponuja kar 6 restavracij, v katerih 
poskrbijo še za tako zahtevnega gurmana in vse ostale 
goste, ki radi dobro jedo. 
Kolektivu sem se priključil 1. marca 2012, prakso pa 
bom zaključil 31. 5. 2012. V tem času sem se seznanil 

z vsemi procesi dela in spoznal vse tri največje kuhinje. 
Delo poteka na vrhunskem nivoju z odlično organizacijo. 
Živila, s katerimi delamo, so predvsem lokalna in pa sveža, 
kar je seveda najpomembnejše. Imel sem tudi priložnost 
sodelovati z dvema kuharskima chefoma z Balija, ki sta 
predstavljala kulinariko z Balija. 

Največ časa sem do sedaj preživel v »hladnih kuhin-
jah«, kjer sem pripravljal različne predjedi, kar tudi najraje 
počnem. Ker so bili vodilni z mojim delom zelo zadovolj-
ni, sem prejel zase največje priznanje do sedaj, in sicer 
ponudbo za nadaljnje enoletno sodelovanje kot Commis 
Chef de cuisine. 

Verjamem, da je to življenjska priložnost, katere ne smem 
zapraviti. Vsekakor je Schloss Elmau odlična priložnost 
oziroma odskočna deska za naprej, saj ti dobro izkoriščena 
ponujena priložnost odpira vrata v katerokoli restavracijo 
ali hotel. 
 

Matija Sadek, 
študent zaključnega letnika 
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Predizbor za najbolj izvirni 
mariborski ulični prigrizek
Predizbora za najbolj inovativni mariborski ulični prigrizek, 
ki je potekal xxx so se udeležili študenti in diplomantiVSGT 
Maribor Darko Borinc, Žiga Kristan, Aleks Zankolič, Tinca 
Vomer, Martina Sagaj, Ivan Jeger, Matija Sadek in Tjaša 
Čavnik. Uglednim članom komisije, ki so jo sestavljali dr. 
Janez Bogataj, Uroš Mencinger, Slaviša Amidžić in Romana 
Kancler in Janez Bratovž, so ponudili naslednje inovativne 
prigrizke. 

KAJZERICA Z GOVEJIM JEZIKOM IN ZELENJAVO

Avtor: Darko Borinc
O avtorju:
Dark(ot)a imamo vsi radi. S svojo živahno energijo takoj 
osvoji, kar se pozna tudi pri jedeh, ki jih pripravlja. Dišijo 
po… več!

Sestavine za 4 osebe
4 kajzerice 
mlada čebula
100 g pora
4 rdeče redkvice
150 g kuhanega govejega jezika
2 žlici bučnega olja
žlica jabolčnega kisa
0, 5 dl bučnega olja
rumenjak
žlička nastrganega hrena
sol, poper

Priprava
Vse sestavine (z izjemo kajzeric) narežemo na rezance, 
stresemo v posodo, prelijemo z bučnim oljem in kisom ter 
narahlo premešamo. V rumenjak počasi vmešamo bučno 
olje, da dobimo majonezo, ki jo začinimo s hrenom, soljo 
in poprom. Kajzerice prerežemo na polovico, jih napolni-
mo z nadevom in nabrizgamo z majonezo iz bučnega olja. 
Pokrijemo in postrežemo.

ZDROBOV POLE(N)TNI MARIBORČEK

Avtor: Žiga Kristan
O avtorju:
Zigec-migec je umetniška duša, ki navduši s svojo iskrivo 
in človeško osebnostjo. Žiga ne kuha, Žiga gradi okuse. 
In lišpa njihov izgled, da še Janezu Bratovžu uide vzklik 
občudovanja, ko vidi njegove krožnike. To je Žiga.

Sestavine za 4 osebe

Mariborček:
200 g pšeničnega zdroba
400 ml jušne osnove
sol, poper
1 dl bučnega olja

Priprava
V kozici zavremo jušno osnovo ali mleko (po željah 
povprašamo gosta. Za vegane lahko uporabimo sojino 
mleko). 
Solimo glede na gostovo željo in dodamo bučno olje.

Ko jušna osnova ali mleko zavre, dodamo zdrob (pšenični, 
koruzni, mešanico obeh) in skuhamo tekoč ali gostejši zd-
rob, ponovno po gostovi želji.

Ponudimo z bučnimi semeni, in sicer v kepicah ali rezinah 
na svežih listih vinske trte ali sezonske, hrustljave solate, 
ali na listih rdečega radiča. 
Če si gost zaželi jed v tekoči obliki, mu jo lahko ponudimo 
v skledicah za enkratno uporabo ali v skledici iz kruhove 
skorjice.
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MARIBORSKA POLETNA SLADOLEDNA SOLATA

Avtor: Aleks Zankolič
O avtorju:
Aleks je s Primorske. Ko razmišlja o štajerskih jedeh, si 
okuse prevaja v tiste, ki dišijo po morju, olivnem olju in 
nonini kuhi. Ni naključje, da je Mariboru v tem tekmovanju 
namenil gelato (sladoled).

Sestavine za 4 osebe
4 janeževi upognjenci
4 kepice jogurtovega sladoleda
100 g jagod
30 ml reduciranega balzamičnega preliva iz jabolk
žlica limoninega soka
nekaj listov melise
2 žlici piškotnih drobtin
žlica bučnega olja

Sladoledu dodamo bučno olje in reducirani balzamični 
preliv iz jabolk. Premešanega hranimo v zamrzovaln-
iku. Jagode narežemo na drobne kocke in jih mariniramo 
z limoninim sokom. Piškotne drobtine zmeljemo z listi 
melise. Kepico oplemenitenega sladoleda postrežemo v 
janeževem upognjencu in ga posujemo z mariniranimi ja-
godami ter z melisinim posipom.

POSTRVČKI

Avtorica: Tinca Vomer
O avtorici:

Tinca kuha s srcem in s soncem. Ljubi vse, kar diši po 
dobrem. Uživa v kuhanju in obožuje suši. In če smo čisto 
iskreni, so njeni postrvčki skoraj suši. Po mariborsko.

Sestavine za 4 osebe
jabolko
ščepec naribanega hrena
100 g kisle smetane
limona
porovi listi
2  fileja postrvi 
skodelica ajdove kaše
sol, poper
olivno olje
česen

Filejema odstranimo kožo in ju mariniramo s sokom 
limone, olivnim oljem in začinimo s soljo ter poprom.
Sredico jabolka izdolbemo in narežemo na kocke, doda-
mo kislo smetano in hren ter začinimo s soljo in poprom. 
Premešamo.
Kuhano in odcejeno ajdovo kašo začinimo s sesekljanim 
česnom, z olivnim oljem ter čemaževim pestom. Porove 
liste blanširamo in odcedimo.
Porove liste razgrnemo, nanje naložimo malo začinjene 
ajdove kaše, pokrijemo jih z mariniranim filejem postrvi 
in zvijemo.
Postrvčke ponudimo z jabolčnim hrenom in se pretvar-
jamo, da jemo suši.
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SIROV STOLPIČ

Avtorica: Martina Sagaj
O avtorici:
Sirov stolpič je miniaturna užitna kopija zvonika mari-
borske stolnice. Martina ga je razvila iz lokalnih sestavin 
Štajerske. Ker je prepričana, da imamo vse, kar potrebu-
jemo, doma. Prav ima.

Sestavine za 4 osebe
4  ržene bombetke
Nadev za bombetke:
 polovica paradižnika, narezanega na pol centimetra velike 
kocke
30 g naribanega korenja 
20 g regratovih lističev, narezanih na manjše kose
 jušno žlico in pol balzamičnega kisa 

Sestavine premešamo in z njimi napolnimo bombetki, ka-
terima  smo  previdno odrezali pokrovček in izdolbli sredi-
co. Napolnjene bombetke pokrijemo s pokrovčkom in v 
vsako zapičimo leseno nabodalo, na kateri se že nahajajo 
okusne sestavine. 

Sestavine za jedi na palčki
8  češnjevih paradižnikov
100 g poltrdega kravjega sira
 8 lističev regrata
 8 rezin domače štajerske klobase
 pol dl rdečega štajerskega vina 

Iz sira, debeline pol centimetra, izrežemo kroge s pre-
merom približno 1,5 cm. Iz »odpadnega« sira naredimo 
sirovi liziki (glej sliko), ki smo ju pekli v pekaču, obloženem 
s peki papirjem pri 200°C približno 7 minut. 

Rezine klobase (narežemo jih po dolgem) nabodemo v 
obliki »harmonike«, zalijemo jih z rdečim vinom in  5–7 
minut pečemo v pečici na 180°C. Ko so rezine popečene, 
jih previdno snamemo z nabodal. Nabadanja na lesena na-
bodala, na katerih je že pečena sirova lizika, se lotimo po 
naslednjem zaporedju (2x ponovimo):  
rezini klobase, zaviti v klobčič sledi rezina regrata v 
klobčiču. Naslednja sestavina, ki jo nabodemo, je rezina 
sira, ki ji sledi rezina regrata v klobčiču, tej pa sledi košček 
paradižnika.
Nabodalo napičimo v bombetko in postrežemo.
Jed je preprosta, s kmečkim pridihom in enostavna za 
zaužitje; nabodalo vzamemo iz bombetke, ki jo držimo 
v eni roki, nabodalo damo v drugo roko. Sestavine med 
uživanjem ne padajo iz bombetke.

GOLAŽ
+
NUDLI

= MEŠANO

Avtor: Ivan Jeger
O avtorju:
Ivo obvlada tudi kuhanje golažev. Da to drži, pričajo medalje 
s tekmovanj. Izziv pa je iz golaža in vlivancev pripraviti jed, 
v kateri lahko uživaš med sprehodom po mestu. In to je 
golaž + nudli = mešano.

Sestavine za 4 osebe
Goveji golaž:
140 g govedine (pleče)
50 g čebule
40 g korenja
30 g zelene
1 dl modrega pinota
sol
poper
majaron
lovorov list
brinove jagode
mleta rdeča paprika
timijan
Bučni vlivanci z drobnjakom:
2 jajci
100 g moke
10 g bučnih semen
drobnjak
sol
10 g masla
Kruhove kocke, pokapljane z bučno smetano:
15 g belega kruha
10 g kisle smetane
0,4 cl bučnega olja
Dekoracija: zajčja detelja

Čebulo sesekljamo in prepražimo na maščobi, dodamo 
na koščke narezano meso, ki ga rahlo opečemo. Korenje 
in zeleno olupimo, narežemo na kocke in dodamo mesu. 
Sestavine popražimo in jih zalijemo z rdečim vinom. Na 
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hitro jih pokuhamo, dodamo rdečo papriko in sol ter os-
tale začimbe. Te smo na suho že popražili v ponvi, da so 
pridobile na aromi. Zalijemo z jušno osnovo in kuhamo 
eno uro. Na koncu lahko omako zgostimo s škrobom. 
V posodi zmešamo s šibo jajci in vmešamo moko, bučna 
semena in drobnjak. Skozi veliko cedilo z večjimi luknjami 
ali penovko vlijemo maso v slani krop. Kuhamo eno do dve 
minuti. Odcedimo in sotiramo na maslu.
Beli kruh narežemo na kocke, ki jih za kratek čas popečemo 
v ponvi. Medtem zmešamo bučno olje in kislo smetano za 
preliv. 
Postrežemo v stekleni kozarec. V spodnjo plast nalijemo 
golaž, na vrh damo vlivance in kruhove kocke. Pokapljamo 
z bučno smetano in okrasimo z zajčjo deteljo. Kozarec 
zapremo s pokrovom in jed serviramo.

RAČJA LIZIKA

Avtor: Matija Sadek
O avtorju: 
Prefinjena izgled in okus sta prepoznavni lastnosti jedi, 
ki jih pripravlja Matija. Lačen znanja in izzivov stremi k 
popolnosti, ki jo zmeraj spremljata dobra volja in nasmeh. 
Odlična kombinacija.

Sestavine z 4 osebe
kos račjega fileja
sveža zelišča (timijan, drobnjak, rožmarin)
sol, poper
100 g masla
olje za cvrtje
100 ml portske omake
šalotka
8 kosov mladega krompirja
8 kosov češnjevega paradižnika

Očistimo račje prsi in jim odstranimo maščobo. Kožo 
narežemo na drobne koščke, ki jih ocvremo kot ocvirke. 
File narežemo na tanke trakove. Trakove zvijemo v kepi-
co in jih nataknemo na leseno nabodalo. Začinjene jih 
popečemo v ponvi, nato jih položimo skupaj z zelišči na 
pekač in pečemo v pečici pri 160°C približno 5 minut. 
Pomočimo jih v portsko omako in paniramo v ocvirkih iz 
račje kože. Na nabodalo nataknemo še ocvrti krompirček 
in pečeni paradižnik.
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JEZIKOVA LUČKA

Avtorica: Tjaša Čavnik
O avtorici:
Tjaša ni polovičarka. Zato se je v sklopu tekmovanja lotila 
preobrazbe štrukljev, ki jih je odlično predstavila že v svo-
jem diplomskem delu. Tako je nastala zgovorna jezikova 
lučka.
Sestavine z 4 osebe

ajdovo testo za štruklje
150 g polnomastne nepasirane skute
jajce
10 g nasekljanih metinih lističev
150 g tankih rezin govejega jezika
sol, poper

Testo razvaljamo in premažemo s skuto, v katero smo 
zamešali jajce in zelišča. Obložimo z jezikom in tesno zvi-
jemo v prtič. Kuhamo 30 minut v slanem kropu. Štrukelj 
narežemo na rezine, ki jih nataknemo na nabodala.

Člani komisije so izbrali pet jedi, ki bodo predstavljene na 
mariborskih ulicah v petek, 1. 6. 2012, ko bo razglašen 
tudi zmagovalec najbolj inovativnega mariborskega 
uličnega prigrizka.

5 tekmovalnih jedi:

KAJZERICA Z GOVEJIM JEZIKOM IN ZELENJAVO

MARIBORSKA POLETNA SLADOLEDNA SOLATA

POSTRVČKI

GOLAŽ + NUDLI = MEŠANO

RAČJA LIZIKA

dr. Janez Bogataj, Uroš Mencinger, Tjaša Čavnik

Janez Bratovž, mag. Helena Cvikl, Romana Kancler, Slaviša 
Amidžić 

Romana Kancler, Slaviša Amidžić



Kristjan Anderlič, nagrada za najbolj inovativni štajerski prigrizek 2011
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Ambasador gostoljubja 2012

Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor že 
četrtič podeljujemo častni naslov Ambasador gostoljubja 
študentki oziroma študentu, ki je s svojim delom, stroko-
vno podkovanostjo, ambicioznostjo, nagradami z domačih 
in tujih tekmovanj pustila/pustil sledi na svoji strokovni 
poti in doprinesla/doprinesel k ugledu VSGT doma in po 
svetu.

V petek, 1. 6. 2012, bo v večernih urah na prireditvi na te-
rasi Hotela City v Mariboru ena izmed študentk oziroma 
eden izmed študentov razglašena/razglašen za nosliko/
nosilca naslova. 

Nominiranci za Ambasadorja gostoljubja 2012 
so:

Daša Režonja

Izjemno simpatična in vedno nasmejana. Po fotografi-
jah, ki jih najdemo na enem izmed družabnih omrežij, tudi 
strastna popotnica, ki ji pri vsem šviganju sem in tja le 
stežka sledimo.  

Nataša Prelog

KAVA. Ko pripoveduje o svojem najljubšem toplem 
napitku, se počutimo kot da bi sedeli lepega toplega dne 
pred kavarno in srkali to omamno pijačo. Ki nam jo je 
seveda pripravila sama. Svoje znanje entuziastično širi 
tudi na Češko in Slovaško. 
Janja Mišić – Janjo je usoda s področja psihologije ponesla 
v popolnoma druge vode – v gostinstvo. Je kreativna in 
silno iznajdljiva. Čisto po očetu (izumitelju bobna za peko 
kostanjev).

Katja Golubič.

Vzor vsem, ki trpimo zaradi neorganiziranosti. Skrbna in 
učinkovita vedno najde pravo rešitev in pogumen nasmeh 
za vsak problem. 

Simon Černe

Skrben, strokoven in uglajen. Na informativnem dnevu je 
s svojim suverenim nastopom in šarmom za vpis na šolo 
zagotovo prepričal številne bodoče študente (in seveda 
študentke). 

Bojan Černelč 

Srečamo ga na skoraj vsakem kulinaričnem dogodku. Ka-
darkoli je pripravljen priskočiti na pomoč, s svojimi recepti 
je že nekajkrat zapored rešil rubriko Kulinarični kotiček. 
Spravlja v smeh še najbolj slabovoljne brucke. Na šoli su-
vereno zastopa barve Gorenjske.

Matija Sadek 

Ne išče prakse, praksa ga najde sama. Tudi v nemškem 
petzvezdičnem superior hotelu. Izjemna odzivnost po 
e-pošti. Zmeraj ponudi tiste odgovore, ki jih potrebuješ. V 
roku največ 24 ur, navadno še prej.

Ivan Jeger 

Kadar potrebujemo pomoč glede česarkoli, Ivana sploh 
ni potrebno poklicati, saj je vedno na pravem mestu 
(hišnikova desna roka). Letošnja pot ga bo ponesla v ZDA 
in na Japonsko. Zasluženo. 

Drago Kajtna

Najhitrejši voznik med kuharji in najhitrejši kuhar med 
vozniki. Med drugim tudi odličen harmonikaš. Zaradi svo-
jih slavnih nastopov na Christmas in Europe, ga poznajo 
skoraj vsi, ki v Evropi študirajo gostinstvo. Tudi če ga niso 
nikoli srečali.

Aleksander Zavec 

Ne glede na situacijo ohrani trezno glavo, mirno roko 
in šarmerski nasmeh. Vedno si vzame čas za šolo, kljub 
temu, da ga doma čaka več hektarjev vinograda.

Opomba: Na spletni strani VSGT najdemo vse informa-
cije v zvezi z nagradami in s priznanji s tekmovanj, ki so 
jih prejeli letošnji nominiranci. Iz tega razloga jih v tem 
prispevku ne navajamo, saj bi v glasilu zmanjkalo prostora 
(www.vsgt-mb,si).

Mojca Polak, Živa Brumec



Aljaž Toplak,
Ambasador gostoljubja 2009/2010
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Aktivnosti mednarodne pisarne v 
pomladnih mesecih 2012
V pomladnih mesecih leta 2012 je bilo na področju 
mednarodne dejavnosti VSGT Maribor izjemno pestro. Mi 
smo odpirali vrata Evropi, Evropa pa je prihajala k nam.
Za program Erasmus je letošnje leto prav posebno, saj se 
praznuje »srebrna obletnica« njegovega obstoja. 

Da, program Erasmus se izvaja že 25. leto in je tako post-
al najbolj prepoznavni in najuspešnejši program izmenjave 
študentov na svetu. S poudarkom na jezikih, prilagod-
ljivosti, medkulturni ozaveščenosti in vodstvenih sposob-
nostih zagotavlja Erasmus mladim pomembne spret-
nosti, s katerimi izboljšujejo svojo zaposljivost in krepijo 
osebni razvoj. Po podatkih Evropske komisije je program 
od svojega začetka leta 1987 več kot 2,5 milijona evrop-
skim študentom omogočil študij na visokošolski ustanovi 
ali delovno prakso v podjetju v tujini. V študijskem letu 
2010/2011 je štipendije Erasmus za študij ali usposa-
bljanje v tujini prejelo več kot 231 000 študentov, kar je 
rekordno število in 8,5-odstotno povišanje v primerjavi s 
predhodnim letom. Če se bo ta trend nadaljeval, bo Ev-
ropska unija dosegla cilj treh milijonov študentov Eras-
mus do leta 2012/2013.

Obeležitvi 25. obletnice programa Erasmus ter promociji 
mobilnosti na VSGT Maribor je bil 4. aprila 2012 na šoli 
namenjen Erasmus dan. Na dogodku so svojo izkušnjo 
z mobilnostjo predstavili študenti, ki so se na mobil-
nost odpravili v poletnih mesecih prejšnjega leta. Med 
priljubljenejšimi destinacijami je izstopala Španija, med 
bolj »eksotičnimi« predstavitvami pa je izstopala izkušnja 
mobilnosti deklet na Finsko. Destinacija se po temper-
aturah ne more primerjati s sončno Španijo, ljudje pa se 
s svojo toplino in odprtostjo, po pripovedovanjih deklet, 
brez dvoma lahko. Na dogodku smo posebno pozornost 
namenili 100. študentki, ki je na VSGT Maribor odšla na 
mobilnost v tujino ter vsem dobitnikom Erasmus potrdil z 
mobilnosti v študijskem letu 2010/2011. 

Na VSGT Maribor zasledujemo smernice pospeševanja 
mobilnosti študentov tudi v letošnjem študijskem 
letu. V ta namen sta bila izvedena dva Erasmus razpi-
sa – za pogodbeno leto 2011 ter pogodbeno leto 2012. 
Na praktično izobraževanje v tujino se tako v poletnih 
mesecih odpravlja 15 študentov, ki so bili na razpisih iz-
brani ter so prisostvovali vsem pripravljalnim delavnicam 
pred odhodom v tujino. Študenti VSGT Maribor v polet-
nih mesecih tako odhajajo na destinacije v pet držav – v 
Nemčijo, Avstrijo, Belgijo, Španijo ter na Hrvaško. 

Gostili smo tudi predstavnike institucij iz tujine. V marcu 
se nam je predstavila ga. Greto Musu, vodja Kariernega 
centra na IMI University Centre iz Luzerna v Švici, ki je 
študentom predstavila študijski program zasebne ho-
telske šole ter nam približala mednarodno razsežnost 
turistične panoge. 

V aprilu pa so svojo ponudbo mest za praktično 
izobraževanje predstavili predstavniki Kempinski Ho-
tel Adriatic Istria Croatia (Kempinski Savudrija), ki so 

kar nekaj študentov navdušili s svojo ponudbo. Šest 
študentov VSGT Maribor se bo njihovemu kolektivu na 
praktičnem izobraževanju pridružilo med junijem in sep-
tembrom.

V tednu od 7. do 10. maja se je na Trgu Leona Štuklja 
v središču Maribora odvijal dogodek Teden mlade Evrope. 
Na dogodku so se celi teden predstavljali izbrani Erasmus, 
Leonardo da Vinci in Comenius projekti mobilnosti. Na 
uvodni dan dogodka je svojo mednarodno dejavnost pred-
stavila tudi VSGT Maribor. Svojo izkušnjo mobilnosti so 
z obiskovalci dogodka delile študentke na predstavitveni 
stojnici ter »kuharska ekipa« pod mentorstvom preda-
vateljice Mojce Polak s svojimi slastnimi prigrizki, podrob-
neje pa je lastno izkušnjo kot gostja okrogle mize pred-
stavila študentka Katja Golubič. 

V juniju odhajajo študenti na praktično izobraževanje na 
izbrane destinacije. Večina se bo vrnila v septembru, ko 
nam bodo postregli z zanimivimi in razburljivimi zgodbami, 
ki bodo dopolnile mozaik njihovega študentskega življenja.
Z veseljem bomo brali njihove prispevke v naslednji številki 
revije gostART.

Naj bo poletje, ki je pred vami, polno prijetnih dogodivščin, 
pa naj se dogajajo doma ali na drugi strani meje…

mag. Nataša Artič, Jerneja Lešnik
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Pismo organizatorke praktičnega 
izobraževanja

namenjeno vsem študentom VSGT Maribor

Pozdravljeni!

V času, ko nas sončni žarki že prijetno božajo in nago-
varjajo k lenobnemu posedanju na soncu, naj vas po tej 
poti opomnim še na obveznosti pri predmetu Praktično 
izobraževanje. V nadaljevanju podajam nekaj osnovnih na-
potkov za opravljanje praktičnega izobraževanja v učnem 
podjetju z navodili za pisne izdelke, ki jih morate prinesti 
na razpisani izpitni rok. Dodatna navodila najdete tudi na 
spletni strani, v zavihku Praktično izobraževanje. 

Študentje prvih letnikov morate opraviti 400 ur PRI, 
predvidoma v enem podjetju. Za študente obeh program-
ov, Gostinstvo in turizem ter Velnes, velja, da je vaše PRI 
vezano na module, določene s študijskim programom. 
Študenti programa Gostinstvo in turizem boste za 80 ur 
(PRI 1) ocenjeni s področja komunikacije, za 320 ur (PRI 2) 
pa s področja osnov gostinstva oz. s področja kulinaričnih 
in strežnih veščin, primerno vaši stopnji in zahtevnosti 
znanja. Študenti programa Velnes boste za 100 ur (PRI 
– PSV) ocenjeni s področja poslovnega sporazumevanja 
in vodenja, 150 ur (PRI – EP) s področja ekonomike in 
poslovanja ter za 150 ur (PRI – TTS) s področja turizma 
in trženja storitev.

Študentje drugih letnikov v poletju opravljate še preos-
tanek ur PRI, nekateri pa vseh 400 ur skupaj. Študenti 
drugega letnika boste za 120 ur (PRI 3) ocenjeni s področja 
poslovanja v gostinstvu in turizmu, za 280 ur (PRI 4) pa 
v okviru izbranega modula F&B ali Projekti v turizmu. Za 
zaključeno oceno v drugem letniku, tj. PRI 3 in PRI 4, mor-
ate imeti opravljenih vseh 400 ur. 

V primeru, da kdo izmed študentov zaradi opravičljivih ra-
zlogov PRI ne bo imel urejenega, naj to sporoči do 10. 6. 
2012 na e-naslov praksa@vsgt-mb.si, da se dogovorimo, 
kako naj nadalje postopa. V mesecu juliju namreč ni več 
govorilnih ur na šoli, informacije so na voljo le po e-pošti.

Opozorila bi vas rada predvsem na dejstvo, da si PRI ne 
velja pustiti za čas, ko vam bo potekel status na naši šoli, 
ker vam ne bomo mogli več izdati dokumentacije, PRI pa 
postane tudi plačljiv izpit. V primeru, da v prihodnjem 
študijskem letu izgubite status študenta na VSGT Maribor, 
vas šola ne more več napotiti na PRI v podjetje, ker bi bilo 
to v nasprotju z zakonodajo. PRI je tako potrebno opraviti 
v študijskem letu, v katerem imate status študenta na 
VSGT Maribor. Nekateri posamezniki predhodnih generacij 
imajo danes velike težave, ker se do pisanja diplome niso 
spomnili na PRI; sedaj pa, ko so že zaposleni v podjetju, jih 
šola kot študente na PRI ne more več napotiti. 

Ne pozabite, da morajo študentje na PRI nositi šolske uni-
forme (v kolikor dogovor z delodajalcem ni drugačen zara-
di posebnih internih pravil v podjetju). Sicer pa upam, da 

bo vaše praktično izobraževanje potekalo po načrtih, da 
boste dobro povezovali v šoli pridobljena teoretična znan-
ja s praktičnim delom v neposrednem delovnem okolju in 
tako nabirali praktične izkušnje, ki bodo neprecenljive za 
vašo nadaljnjo kariero. Nekateri boste v delovnih okoljih 
v podjetjih prvič, nekateri že imate več izkušenj. Kako se 
vključiti v delovni kolektiv, je lahko za marsikoga težka 
preizkušnja, sploh če mu mentor v začetku ob tem ne 
nudi zadostne podpore. Vsekakor upam, da teh težav ne 
boste imeli, v kolikor pa bi do njih prišlo, me seveda o tem 
obvestite po elektronski pošti. Na tem mestu še enkrat 
poudarjam, kako pomembno je, da me o zadevah, ki vas 
motijo oziroma o kršitvah pogodbenih določil (ne glede na 
to, s strani katere pogodbene stranke pridejo) obveščate 
pravočasno. Če me boste o tem obvestili, ko boste prišli 
na izpit, bo za posredovanje že prepozno. Po drugi strani 
pa morate vedeti, da nimam kompetenc za poseg v in-
terno organizacijo dela in da je usklajevanje urnikov dela 
izključno v domeni študenta in mentorja.

V nadaljevanju še beseda o izpitu. Študentje se prijavijo 
na izpit iz Praktičnega izobraževanja po enakem postopku 
kot na vse ostale izpite. Prijaviti se je potrebno za vsak 
izpit posebej: PRI 1, PRI 2, PRI-PSV, PRI-EP ter PRI-TTS, 
PRI 3 in PRI 4. 
Izpitni roki so razpisani v maju, juniju in septembru.

IZPITNI ROKI DATUM URA
1. IZPITNI ROK 25. 01. 2012 9 : 00
2. IZPITNI ROK 30. 05. 2012 9 : 00
3. IZPITNI ROK 27. 06. 2012 9 : 00
4. IZPITNI ROK  05. 09. 2012 9 : 00
5. IZPITNI ROK 12. 09. 2012 9 : 00

K izpitu lahko pristopi študent/študentka, ki je:
- pred opravljanjem PRI pri organizatorki 
praktičnega izobraževanja prevzel/a potrebno dokument-
acijo;
- opravil/a vse ure in obveznosti skladno s Pogodbo 
o praktičnem izobraževanju;
- izpolnil/a obrazec Poročilo študenta o praktičnem 
izobraževanju v učnem podjetju po višješolskem 
študijskem programu Gostinstvo in turizem oz. Velnes,
- prevzel/a v podjetju potrjeno in izpolnjeno doku-
mentacijo, ki vključuje oceno mentorja;
- napisal/a pisni izdelek (če je obvezen);
- se je pravočasno prijavil/a na izpit pri PRI.

Potek izpita:
- pregled prisotnosti; 
- pregled dokumentacije; 
- oddaja dokumentacije;
- individualni razgovor z organizatorko praktičnega 
izobraževanja (najpogostejša vprašanja: Vaša najbolj pozi-
tivna/negativna izkušnja na praksi?, Kaj vam je najbolj 
ostalo v spominu glede prakse?, Ali bi se še vrnili tja na 
prakso? Ipd …);
- oddaja pisnega izdelka;
- oddaja anketnega vprašalnika.
Po izpitu organizatorka praktičnega izobraževanja v roku 
8 dni pregleda in oceni oddane seminarske naloge. Ref-
erat objavi na spletni strani rezultate z oceno oz. pozove 
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študente k dopolnitvi seminarske naloge. Študent, ki želi 
zviševati oceno, se oglasi v času govorilnih ur pri organi-
zatorki praktičnega izobraževanja ali piše na e-naslov: 
praksa@vsgt-mb.si v roku 3 dni po objavi rezultatov.

Študentje prinesejo na izpit:
- indeks ali študentsko izkaznico ali osebni doku-
ment s sliko;
- modro pisalo;
- izpolnjeni obrazec Poročilo študenta vključno s 
potrjenimi urami in podano oceno (zapečateno s strani 
mentorja v zaprti kuverti);
- pisni izdelek ali dva (če je/sta obvezen/obvezna); 
- izpolnjeno anketo o PRI.
Uvodni del na izpitu traja 15 minut, nato se kandidati 
razdelijo po abecednem vrstnem redu za individualne 
razgovore. 
Vsa dodatna vprašanja glede izpita lahko naslovite po 
e-pošti na organizatorko PRI.

Za študente, ki bodo to poletje odšli na prakso v tujino, 
veljajo posebna navodila glede njihovih obveznosti, prav 
tako pa prejemajo obvestila s strani šole na neposredne 
elektronske naslove. Njihovi glavni obveznosti sta opraviti 
prakso v tujini v obdobju, ki je določeno znotraj Erasmus 
pogodb in po končani PRI v tujini prinesti na šolo ustrezna 
potrdila.

Pred odhodom na PRI v tujino je potrebno urediti še več 
stvari: oddati Prošnjo za izplačilo Erasmus dotacije, pod-
pisati pogodbo ter Training Agreement …

Govorilne ure bodo od meseca junija dalje ob ponedeljkih, 
med 11. in 14. uro. V juliju je kontakt možen po e-pošti. 
Z vprašanji se lahko obrnete na e-naslov: natasa.artic@
vsgt-mb.si. Zaradi možnega bivanja v tujini pričakujte 
nekajdnevni zamik pri odgovorih. V tem času se v nujnih 
primerih obrnite na referat šole.

Če imate še kakršnakoli dodatna vprašanja ali informa-
cije glede izvedbe Praktičnega izobraževanja v Sloveniji in 
v tujini, vam ostajam na razpolago v času govorilnih ur 
preko elektronske pošte: natasa.artic@vsgt-mb.si. 

Čisto za konec vam vsem želim karseda lepo poletje in 
čimveč zanimivih izkušenj in novih poznanstev.

Z lepimi pozdravi, 

mag. Nataša Artič
vodja MIC-a

Iz šolske knjižnice
Vsi študenti, ki vas zanimajo zdrava prehrana, masaže, pi-
lates, akupresura in ostala strokovna tematika, ste več 
kot dobrodošli pobrskati po naših knjižnih policah. Seveda 
pa to ni vsa literatura, ki jo knjižnica drži. S področja gos-
tinstva in turizma je na voljo strokovna literatura, ki bo 
poskrbela za širjenje vaših obzorij, na polici z revijami pa 
sta za krajšanje časa na razpolago strokovno in poljudno 
čtivo. 

V knjižnici, ki je ob ponedeljkih odprta med 13:30 in 
15:30, v torek, sredo in četrtek pa med 9:00 in 11:00, ste 
dobrodošli tudi, če želite brskati po spletu ali si ogledati 
diplomska dela.

Vse informacije, povezane s študijem ali aktualnim doga-
janjem na šoli, najdete na spletni strani šole www.vsgt-
mb.si. Spletna stran je namenjena vam! Zato raziskujte 
vsebine, iščite informacije in upoštevajte napisane uradne 
ure referata, knjižnice, mednarodne pisarne, govorilne ure 
predavateljev in druga pomembna obvestila. Prav tako 
pa opozorite na morebitne pomanjkljivosti ali napake pri 
predstavitvi vsebine (pisno na elektronski naslov refera-
ta).
VSGT Maribor je prisotna tudi na FACEBOOK-u. Poiščite 
nas.
 
Dobrodošli so tudi predlogi izboljšav spletnih vsebin in 
sodelovanje pri oblikovanju vsebin revije gostART. Svoje 
ideje lahko predstavite v šolski knjižnici, v času uradnih ur. 

UPOŠTEVAJTE KODEKS OBNAŠANJA na VSGT Maribor in 
tudi s tem naredite pomemben korak k oblikovanju lastne 
profesionalne podobe!
 
Vsem študentom in predavateljem se zahvaljujem za za-
nimive pisne in foto prispevke, s katerimi ste popestrili 
junijsko izdajo glasila gostART, vse bralce pa vabim, da se 
nam pridružite pri ustvarjanju naslednje izdaje.

p.s.: Še posebej se najlepše zahvaljujem skrbnemu in pri-
jaznemu moškemu zboru študentov za prekrasno glas-
beno voščilo. Najboljši ste!

Živa Brumec 
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Malo za šalo, malo za hec

Sudoku

Vse bolj in bolj popularna japonska igra logike. Sudoku je logična uganka, katere cilj je zapolniti kvadratno mrežo, 
običajno velikosti 9 x 9, s števili od 1 do 9. Vsako število se lahko pojavi enkrat v vsakem stolpcu, vsaki vrstici in 
vsakem manjšem kvadratu velikosti 3 x 3. V mreži so nekatera števila ža podana. Namesto števil lahko nastopajo tudi 
drugi različni simboli. Za rešitev uganke je potreben logičen razmislek in malo potrpežljivosti, pri težjih pa tudi nekoliko 
kombinatorike, oziroma poskušanja in vračanja. Uganke so lahko sestavljene ročno ali pa s pomočjo računalniškega 
programa. Zahtevnost uganke je načeloma obratno sorazmerna s številom že vpisanih števil, lažje uganke jih imajo 
preko 30, težje pa med 20 in 30. Japonska različica igre običajno zahteva simetrično postavitev podanih števil (http://

www.igre123.com/miselne-igre/igre-sudoku.php, 23. 5. 2012).
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