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ZNANJE ZA UMETNOST GOSTOLJUBJA

 

NOVICE
7. aprila je potekalo na Portugalskem
tekmovanje GEORGES BAPTISTE v
strežnih disciplinah za amaterje. 
VSŠG je zastopal Gregor Narat.
Osvojil je srebrno medaljo. Èestitamo!

7. aprila sta Klub Vesna in SNG Maribor pripravila pri-
jeten veèer pod naslovom NOVA POMLAD NOVO
UPANJE. Ta veèer so zakljuèili akcijo zbiranja sredstev
za Materinski dom Na Jelovcu. Naši kolegi so prevzeli
catering. Veè preberite v majski številki Mariborèana. 

15. april - strokovna ekskurzija 1. letnika turizma v
Ljubljano: Terme Zreèe, Hotel Mons, Hostel Celica,
Slovenska turistièna organizacija, Hiša kulinarike
Jezeršek.

16. april - strokovna ekskurzija 1. letnika gostinstva v
Ljubljano: Ljubljanska tržnica, Sirarska trgovinica "Kjer
se cedita med in mleko", Èokoladnica v City Parku, Grand
Hotel Media, Hiša kulinarike Jezeršek.

Med 14. - 17. aprilom je v Zagrebu potekal kongres
Alpina Euhof 2005. Udeležila sta se ga direktorica, mag.
Helena Cvikl ter vodja izrednega študija, Marijan Velnar. 

21. aprila je na VSŠGT Bled potekal pokal v mešanju
pijaè za redne študente gostinstva, turizma in hotelirstva v
kategoriji Long drink (za 5 oseb). Našo šolo so zastopali
Rok Potisek, Matej Kerec in Daniel Švener.

Upamo, da 11. maja niste zamudili predavanja ljub-
ljanskega podjetja DVC - PLUS o konjaku Hennessy.

14. maja smo gostili eminentne goste - Turistièna zveza
Slovenije je povabila uèitelje izbirnega predmeta
Turistièna vzgoja in mentorje Turistiènih krožkov. Prisotni
so bili dr. Marjan Rožiè, predsednik TZS, dr. Anton Gosar,
UP Turistica ter mag. Darja Radiæ, Ministrstvo za gospo-
darstvo - podroèje turizem. 

Naj vas spomnimo, da ste danes, 25. maja ob 14.30 vsi
študentje turizma vabljeni na zanimivo predavanje z
naslovom "RURAL TOURISM IN FINLAND".
Predavateljica  je LEENE ÖFVERSTEN.

2. junija bo tiskovna konferenca ob zakljuèku projektov
Leonardo da Vinci v študijskem letu 2004 /2005. Gregor
Mulec je bil na Irskem, Sergej Jezernik v Italiji. 

Konèno smo dobili težko prièakovano prenovljeno stran
VSŠG Maribor! www.vs-gt.mb.edus.si

Ni nakljuèje, da je nova številka izšla ravno
danes. 25. maj je že pred leti bil prav
poseben dan. Dan mladosti je bil edini pravi
praznik mladih in mladih po srcu. Imam
obèutek, da danes premalo naredimo zase, za
svojo družino, prijatelje, za boljši jutri… In

ravno v mladosti je èar brezskrbnosti, drznosti in poguma
tako izrazit, da dopušèa in oprosti tudi morebitne napaène
odloèitve, dejanja. Ne reèejo zastonj, da je mladost norost!
Bodite torej norèavi, a ne unièujte se s prepovedanimi sub-
stancami! 
Berete moj zadnji nagovor, saj je študijsko leto pri koncu,
jeseni pa bo moje mesto zasedel nekdo drug, nekdo izmed
vas! Z veseljem sem urejala Gost.Art in se zraven nauèila
veliko novega in koristnega. Bolje sem spoznala nekatere
vaše kolegice in kolege, njihove zgodbe o uspehu, razmiš-
ljanja… Veseli me, da so med nami tako raznoliki in zan-
imivi ljudje. Žal mi je le, da v veèjem številu ne izkorišèate
danih možnosti, katerih je na naši šoli ogromno - tek-
movanja, seminarji, predavanja, strokovne ekskurzije. So
plod truda in nesebiènega dela predavateljev, ki želijo svoje
znanje in izkušnje prenesti na nas. Pokažimo jim spošto-
vanje in se odzovimo njihovim povabilom. To je najmanj
kar lahko storimo!
Vsi vemo, kako so direktorica in predavatelji ponosni na
našo šolo, svoje študente in njihove uspehe. Zakaj jim ne bi
stopili naproti in med našimi  znanci, sodelavci, direktorji,
nakljuènimi sogovorniki ter s kakovostnim delom ponosno
predstavljali našo šolo, tudi po zagovoru diplome? Ste od
zadnjiè kaj razmislili o ustanovitvi Alumni kluba, kjer bi se
diplomanti naše šole združevali, izmenjavali izkušnje,
postali ambasadorji VSŠG Maribor?
Poèitnice so pred vrati. Obkrožite se z ljudmi, ki so vam
blizu, ki vam pomagajo polniti baterije... Imejte radi sebe,
spoštujte družino in cenite nesebièno ljubezen!     

Vilma Angel

malo za šalo, malo za resmalo za šalo, malo za res

1

GOSPODAR V HIŠI
V knjigarno vstopi moški in reèe
prodajalki: 
-Prosim, rad bi knjigo z naslovom  
"Moški, gospodar v hiši."

Prodajalka ga pogleda in reèe: 
-Poglejte zgoraj, znanstveno fanta-
stiko prodajamo v prvem nad-
stropju."

ZGLED
Mama tarna:
-Mihec, ti nisi za nobeno rabo. 
-To pa ne drži! Saj mi je uèitelj   
rekel, da sem lahko za zgled. 

-Kakšen zgled? 
-Svarilni.

SVEŽE MESO
Samski moški je na zabavi obèu-
doval dekleta in rekel prijatelju:
-Tukaj je res super. Samo poglej,

koliko svežega mesa! "
-To je že res, samo kaj, ko imam jaz 

s seboj svojo konzervo. "

ŠTUDENTSKA
Na sprehajališèu dregne študent pri-
jatelja:
-Ali vidiš tisto v mini krilu na oni  
strani ceste?

-Vidim, dobra maèka. Kaj je z njo?
-Z njo sem že veèkrat spal...
-Res? Kje pa?
-Na predavanjih.

MOŠKI + ŽENSKA
pameten moški + pametna ženska =
romanca
pameten moški + neumna ženska =
afera
neumen moški + neumna ženska =
noseènost
neumen moški + pametna ženska =
shopping

Maribor, maj 2005, številka: 3, letnik: 1
glavna urednica: Vilma Angel, sourednica: Andreja Zrniè
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NAGOVOR UREDNICE

NORO BRUCOVANJE  

Zgodilo se je. Prvo brucovanje v kratki, a pomembni
zgodovini obstoja VSŠG Maribor! Starejši kolegi so se
izkazali z odlièno organizacijo in zabavnim programom. Že
ob vstopu v znan mariborski dnevno-noèni lokal Bongos
smo s prilepljenim imenom znane osebnosti na hrbtu postali

še bolj radovedni, kaj se bo dogajalo ta veèer. Seveda smo vsi najprej pohiteli k
šanku, vedeli smo namreè, da pijaèa ne bo prav dolgo "for free". Gostinci moramo
dobro poznati pijaèe, èe jih želimo prodajati, zato rade volje spijemo kozarèek. 

Odlièna in ambiciozna organizatorica ter voditeljica prireditve, Barbara, nas je pri-
jazno pozdravila in razkrila skrivnost glede ženskih in moških imen znanih oseb-
nosti. Tako sem se kot Monika Jelinèiè znašla v objemu svojega Zmaga, ki na mojo
sreèo ni bil pravi Zmago Jelinèiè, ampak veliko bolj simpatièen sošolec Vlado,
sicer talentiran pevec, ne pivec. Moj partner tega veèera je med drugim nastopil
tudi v svoji pevski vlogi, malce spominjal na Željka Joksimoviæa in  ustvaril dobro
vzdušje za žur. Po "rdeèi preprogi" so se med zvezdami svetovnega formata pojav-
ili tudi nekateri predavatelji naše šole, ki so navdušeno spremljali naše zvezdniško
obnašanje, krst in zaprisego brucov (bruci smo prisegli pred gospo direktorico in
Sv. Martinom ali bolje Veselim Martinèkom, ki je bojda izvenzakonski sin Svetega
Martina, zašèitnika grozdja in vina) ter tekmovalno žilico v raznih igrah. Nekatere
med njimi je izbrana komisija poèastila s posameznimi nazivi. 
Tako je bila za ½najprofesorico½ izbrana predavateljica in organizatorica prakse
Tanja Lešnik Štuhec, za ½najbolj simpatièno predavateljico½ seveda, ni dvoma,
predavateljica in organizatorica prakse v gostinstvu Tamara Jakšiè, ki je le za pol
toèke prehitela konkurentko Mojco Polak Zupan, predavateljico in veliko mojstri-
co kuharskih vešèin. Ob tem naj vam zaupam, da sta omenjeni med študenti izred-
no priljubljeni. Med moškimi predavatelji je bil okronan predavatelj Poslovnega
sporazumevanja in komuniciranja Saša Mikiè. Nehvaležni naslov ½oh, ne profe-
sorja½ je komisija pripisala izjemni predavateljici Jasni Markuš, kar veèina ni
prav dobro razumela in sprejela. Med študenti si je laskavi naslov ½najlepše

brucke½ s strani komisije prisvojila brucka turizma, Alenka. Z
najlepšim kikirikanjem sem si prislužila lento ½Petelinèka 2005½.
Nagrade so bile podeljene tudi med absolvente, tako je bila
½najlepša študentka½ gostinka Helena, ½najbolj pameten½ je bil v
èasu študija Borut, ki lahko to vsekakor potrdi z razliènimi priz-

nanji z gostinskih tekmovanj in izrednimi kuharskimi spretnostmi, "najbolj sim-
patièna" je bila Barbara, ½naj žurer½ veèera je bil Senad (iz Postojne). Borut in
Gabrijela, torta je bila izjemna!  

Med programom in po njem smo se zabavali, smejali, nazdravljali in se zaradi tega
tudi vedno bolj odkrito pogovarjali (ha, ha, ha). Tu in tam se je na kakšni majici
znašel madež vina ali brucomora (hvalabogu, da nam je Tamara Jakšiè pri Osnovah
strežbe razdelila priroènike "Kako odstraniti  madeže; kdor ga ni dobil, si je sam
kriv), eni so bili laèni, in ker so mize ponujale le slano pecivo, so zaèeli gristi štu-
dentke... Uživali smo, kot uživajo študentje na svojih zabavah, in na zabavi se ni
zgodilo niè neštudentskega! 

Vsi se že veselimo našega naslednjega žura, zato se ga
naj udeleži vsak študent, tudi študentje izrednega
študija! Èlanek je žal zaradi prostorske stiske skra-
jšan, a bilo je res krasno, nepozabno brucovanje!

Na drugem brucovanju najboljše višje šole se pa
zagotovo vidimo! Kikiriki...

Piše: Tea
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SREBRNA IZKUŠNJA

Na 1. maj so letos po dolgem premoru in na novi lokaciji
odprli vinogradniški muzej v Sveèini. Muzej leži na sim-
patièni lokaciji, na vrhu hriba Kebl v bližini avstrijske
vinske ceste, kjer se ponujajo prelepi razgledi na vinograd-
niške pokrajine. Vsi vemo, da si obiskovalci poleg narave,
odliènih vin in ponudbe na kmetijah želijo izvedeti veè o
kraju in njegovi preteklosti. Zato so v Sveèini obnovili
originalno staro vinièarsko bajto. Na ogled je zbirka, s
katero želijo seznaniti obiskovalce s težkim življenjem
vinogradnikov nekoè. Muzej lahko obišèete ob nedeljah od
14. do 19. ure. Za najavljene skupine odprejo vrata tudi ob
drugih dnevih. 

Èe si želite vožnje s splavom iz Koblarjevega zaliva pa vse
do Lenta, se lahko prijavite in dodatno pozanimate na
Zavodu za turizem Maribor. Vožnja s splavom je doživet-
je, s katerim lahko spoznate reko Dravo in Maribor malo
drugaèe. Popeljete se lahko s splavom bogate tradicije in
zgodovine, ki nam jo predstavijo tudi na vsakoletnem
Splavarskem krstu. Splavarite lahko vsako zadnjo soboto v
mesecu od maja do septembra ob 11.00 uri. Cena je 1.680
sit, za otroke do sedmih let je vožnja brezplaèna.

Kadar išèete darila in želite obdariti svoje najdražje, vam
idej zagotovo ne bo zmanjkalo v Salonu daril Rokus na
Glavnem trgu. Na voljo so vam darila, ki so jih zasnovali
ugledni slovenski in tuji oblikovalci. Darila predstavljajo
kulturno dedišèino in sodobne oblikovne trende. Z veseljem
vam svetujejo, darila pa tudi brezplaèno zavijejo. Na poli-
cah najdete tudi na Švedskem nagrajeno monografijo Vina
Slovenije, v kateri se predstavlja veè kot 400 slovenskih
vinarjev. Knjigo avtorjev enologa dr. Julija Nemanièa in
etnologa dr. Janeza Bogataja je izdalo podjetje Rokus. 

Morda nekateri še ne veste, da je Slovenska turistièna
organizacija v sodelovanju z RTV Slovenija pripravila
oddajo Turistika. Na sporedu je vsako sredo na prvem
programu ob 18:20 uri. Oddaja predstavlja novosti in
posebne informacije o turizmu, saj želijo vzpodbuditi zan-
imanje in razmišljanje o turistiènih storitvah in produktih.
V oddaji lahko sodelujete tudi vi z glasovanjem preko
teleteksta, interneta, dopisnic ali sms-ov za najboljši in
najslabši turistièni produkt. Oddaja je v povezavi z inter-
netnim portalom www.slovenijapozivlja.si.

mariborèvekPiše: Pikica 

V majski številki Mariborèana najdete opis okroglih
obletnic, katere praznuje mesto Maribor v letu 2005.
Skozi dogodke izpred 905 let in vse do danes se je
sprehodil predavatelj naše šole, Sašo Radovanoviè.
Pregledno, zanimivo in pouèno!

Vir: www.maribor-tourism.si

Mariborèan, maj 2005

Èetrtek 7. april. Ura je pol šestih zju-
traj. Pri Omv-jevi bencinski èrpalki na
Šentilju èakam na prevoz do letališèa v
Gradcu. Zebe me kot psa! Na skali ter-
mometra razberem številko pet.
Komaj èakam, da pridem na toplo. V
naslednjem trenutku se mi želja ures-
nièi. Udobno se namestim v BMW in
skupaj odhitimo na letališèe.

Letalo bo poletelo ob 7. uri. Na meji so
me policisti pregledali do potankosti.
Vzeli so mi super odpiraè za buteljke,
ampak mi je bilo vseeno. Poln adrena-
lina si reèem: "Ah, si ga bom že v
Lizboni kupil".  Vsedem se v letalo,
vzamem uène papirje in ponavljam. V
Zürichu smo presedli in po treh urah
pristali v Lizboni. 

Lizbona, gostiteljica EP v nogometu,
nogometni klub Zlatka Zahovièa,
Benfika, 22 stopinj, kaj naj vam še
povem? Zaenkrat enkratno! Misel na
tekmovanje me malo potisne v depre-
sijo. Odpeljemo se do mesta Estoril,
kjer bomo  bivali v èudovitem hotelu s
1.500 sobami s pogledom na ocean in
celotno obalo Estorila. Preden se  raz-
pakiramo, odhitim na pivo in cigaret v
bar ob bazenu in navežem stike s špan-
sko študentko. Razpoloženje je že
boljše. Okoli 17. ure imamo sestanek o
poteku tekmovanja, žrebanje in nato
veèerjo. Vsi smo nestrpni. Zaènemo se
spoznavati. Študentje sedimo na terasi,
pijemo penino za penino, porto za por-
tom, medtem ko imajo profesorji in
žirija sestanek.

Po veèerji se odpravimo v hotel. Sobo
si delim s Francozom, ki nima pojma o
anglešèini. Edino, kar sva govorila, je
bilo "Ça va, Ça va?", kar po njihovo
pomeni Je šlo, je šlo? ? Uèiva se, pon-
avljava… naenkrat zaslišim budilko.
Ura je šest zjutraj. Poln vznemirjenja
skoèim pod tuš, si nadenem šolsko
uniformo ter poèasi krenem na avtobus
proti šoli, kjer je bilo tekmovanje. Vsi
so bili zamišljeni, kot da se ne poz-
namo. Èutil sem veliko napetost.

Ob 9. uri se je zaèelo tekmovanje.

govorimo, da bo, kar bo. Predavalnica
je bila èudovita. Dobili smo napravo za
prevajanje. "Super, vse bom razumel".
Žal mi ni pomagala, ker je bila pokvar-
jena, tako da sploh nisem vedel, kaj se
dogaja. Samo èakaš in poslušaš, ali
boš kje omenjen. 

Predstavljajo pomembne ljudi, se zah-
valjujejo organizatorjem, vsi imajo
kratke govore. Naenkrat slišim Grega
Narat. Ozrem se proti Mojci in jo
vidim z dvignjenima dvema prstoma.
Skoèim in vprašam: "Kaj res?"
Pohitim na oder, ves sreèen, nasmejan,
skaèem po odru kot neki norec...
Pohvale, èestitke predsednika, glavne-
ga sponzorja, publika ploska... nepoz-
aben obèutek. Vsi študentje skupaj na
odru, eni sreèni, drugi razoèarani.
Slikanje z ravnateljico in s predsed-
nikom ter glavnim sponzorjem…
Komaj èakam, da poklièem mamo in ji
povem rezultat, ker vem, da komaj
èaka. Po gala veèerji je sledil ples.
Nepozabno. Hrano so pripravljali pro-
fesorji razliènih portugalskih šol, vsak
je pripravil en hod. Hrana, strežba in
vino, super!

Rad bi se zahvalil šoli za možnost in
èast, da sem jo zastopal. Hvala mag.
Heleni Cvikl in predavateljici Mojci
Polak - Zupan za pomoè, mentorstvo
in imenitno, nepozabno družbo na tek-
movanju. 
HVALA VAM, NAJBOLJŠI SMO!

Zaèel sem s sreèno številko 4. Na
zaèetku sem bil zmeden, nato pa kot
nemški avtomobil - ko se zagreje, se
ne ustavi veè. Hodiš od mize do mize,
èasa za pripravo imaš deset minut, in
prav toliko za konèni izdelek. Povsod
dober filing, dokler ne pogledaš malo
naokrog in vidiš svoje sotekmovalce.

Njihovi izdelki se ti seveda zdijo
mnogo lepši. Samozavest pada in
pada. Vseskozi si govorim: "Kak bo,
paè bo, sicer pa stari,  ti rasturaš!" Po
petih urah trdega dela komaj èakaš
sveži zrak in cigaret. Vsi te sprašujejo,
kako je šlo. Kaj misliš, bo vse v redu?
Še enkrat preštudiram in si reèem:
"Zmagal sem! A ne na tekmovanju,
sam pri sebi". Vsi ti èestitajo, tudi
komisija, dobivaš pohvale, tu pa tam
kakšno grajo. "Joj, tam bi pa lahko bil
boljši, ha ha," se smehljam. Sicer pa
vsaka graja, ki jo dobiš od komisije, ti
pride v življenju še kako prav. Komaj
èakam, da se preobleèem. 

Dobra novica, gremo na izlet! Super,
edini študent z obleko sem bil na izle-
tu, pa kaj! Vozimo se kakšno uro in
pol. Ogledamo si mesto in kosimo v
èudoviti taverni. Z Nizozemcem in
njegovim mentorjem smo skoèili na
pivo in ko se je skupina vraèala, smo
se jim prikljuèili. S študenti se dogo-
vorimo, da gremo ob 21. uri skupaj
ven. Dobimo se pri baru ob bazenu. V
bližnjem disku žuramo do jutra. Sledi
sladko, a kratko spanje. Zjutraj nas je
èakal obilen zajtrk, nato pa izlet v cen-
ter mesta Estoril, kjer smo imeli v neki
gostilnici pripravljen sprejem z njiho-
vo folklorno skupino in  pogostitev da
dol padeš. 
V hotel smo se vrnili nestrpni, saj je
sledila sveèana veèerja in razglasitev
rezultatov.  Tolažimo se in si potihem

Piše: Grega Narat 

TURISTICA JE MALENKOST
BLIŽJE

Na UP Turistico - Visoko šolo za tu-
rizem Portorož, se lahko diplomanti
višjih strokovnih šol za gostinstvo in
turizem vpišejo v 2. letnik, s  pov-
preèno oceno najmanj prav dobro (8)
in opravijo diferencialne izpite iz
predmetov Sociologija turizma,
Psihologija turizma in  Raèunovod-
stvo. Jeseni bo ob najmanj 30-ih
udeležencih možna kombinacija štu-
dija na VSŠG Maribor in Radencih.
Veè informacij boste našli na oglasni
deski ali spletni strani šole. 

Zagotovo se kdaj zgodi, da vam je dolgèas in se odpravite v
Kolosej pogledat kakšen film. 
Na kratko vam bom predstavil film PROPAD (DER
UNTERGANG):

Sredi novembrske noèi, l. 1942, skozi gozdove privedejo do
Hitlerjevega Volèjega brloga v Vzhodni Prusiji skupino
mladenk: potegovale se bodo za mesto firerjeve tajnice. Med
njimi je 22-letna Traudl Junge (Alexandra Maria Lara),
mlada in naivna Münchenèanka. Adolf Hitler (Bruno Ganz)
za svojo osebno tajnico izbere prav njo. Slaba tri leta kasneje
se Hitler umakne v zaklonišèe pod kanclerskim uradom.
Ruska armada stiska obroè okoli Berlina, mesto je v rušev-
inah. Poraz Nemèije je neizogiben. Firerja poskušajo
preprièati, naj zbeži iz Berlina, preden se do njega prebijejo
zavezniki, a Hitler trmasto vztraja pri svojem. Pod goreèim
mestom še naprej naèrtuje svojo zmago, toda njegovi sodelav-
ci, ki se nekoliko bolje zavedajo dejanske situacije, ga eden za
drugim zapušèajo...Veè si oglete sami! 

Poslednji lovec [Le dernier trappeur], pustolovski doku-
mentarec. Na sporedu od 19.5.2005
Vojna zvezd: Epizoda III - Mašèevanje Sitha [Star Wars:
Episode III - Revenge of the Sith], znanstveno-fantastièni
spektakel. Na sporedu od 19.5.2005 
A smo že tam? [Are We There Yet?], družinska komedija.
Na sporedu od 26.5.2005 
Talec [Hostage], akcijski triler. Na sporedu od 26.5.2005 
Ugani, kdo pride na veèerjo [Guess Who], romantièna
komedija. Na sporedu od 2.6.2005
Življenje je èudež [Život je èudo], romantièno-komièna
drama. Na sporedu od 2.6.2005 

In še nekaj za vse starše med našimi kolegi. Pravzaprav za
njihove najmlajše... Mariborski lutkarji bodo 29. maja ob
11. uri v Lutkovnem gledališèu Maribor ponovno pred-
stavili nove dogodivšèine grdinice, lisice, volka in drugih
junakov lutkovne predstave Zverinice iz Rezije, ki so nas
nekoè razveseljevali s televizijskih zaslonov.

KINO 
Piše: Sebastijan

Vir: www.kolosej.si

Društvo študentov turizma UP Turistica - DoŠT je v
sredo, 4. 5. 2005 v portoroškem Avditoriju že drugiè orga-

niziralo prireditev "Berlin po Berlinu". Na mini turistièni
borzi so se predstavili slovenski in obmejni ponudniki ter
povezovalci turistiène ponudbe. Da prireditev ne bi bila zgolj
sprehod med stojnicami, so pripravili tudi zanimivo pred-
stavitev Zveze animatorjev Slovenije, degustacijo vin Vina
Koper, premiero amaterskega filma študentske ekskurzije
Vzhodna Evropa - Berlin, predstavili so svetovne turistiène
trende 2005 in organizirali dve okrogli mizi. Tema prve je
bila Slovenska Istra - paradni konj slovenskega receptivne-

ga turizma? V debati so sodelovali strokovnjaki s podroèja
turistiènega gospodarstva ter izobraževanja. Na drugi okrogli
mizi naj bi študentje slovenskih in hrvaških višjih in visokih
šol za hotelirstvo in turizem debatirali na temo Slovenija -

turistièna destinacija za mlade. Od vseh povabljenih sva bila
prisotna predstavnik UP Turistica in predstavnica VSŠG
Maribor.  Z Zlatko Kos iz Urada RS za mladino, koordina-
torko za mladinski turizem, smo govorili o organiziranosti

hostlov ter možnostih mladinskega turizma v Sloveniji.
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Vemo, da pogrešate šport, a ne nameravamo pokrivati
dogajanja v nogometu, košarki ipd.. Za zaèetek smo
napisali nekaj o vadbi v fitnes centrih, za katero se odloèa
vse veè ljudi. Primerna je za posameznike, ki želijo
združiti  trening za oblikovanje telesa z utežmi in trening
na "kardio-napravah", kjer je poudarek na kurjenju
mašèob. Ob prvem obisku so vam ponavadi na voljo
tamkajšnji trenerji, ki vas nauèijo osnovnih tehnik, ki jih
boste z rednimi obiski vadbe izpopolnjevali,  nadgraje-
vali.

Pri izbiri fitnesa se osredotoèimo na veè dejavnikov.
Potencialni fitnes center si ogledamo in se tako lažje
odloèimo za pravega. Kadar želimo izgubiti  èim veè
telesne mašèobe, moramo preveriti število "kardio
naprav" (kolo, stepper, tekalna steza, naprava za veslan-
je), ki jih premore doloèen center. Èe pa si želimo prido-
biti na telesni masi, povprašamo o številu naprav z
utežmi. Pomembna je tudi lokacija fitnes centra. Èe
nimamo lastnega prevoza, je seveda bolje, da si izberemo
center èim bližje našemu domu. Študentom obièajno priz-
najo popust, pri tem pa imamo omejen èas obiska, pon-
avadi dopoldne, ko je najmanj ljudi. 

Kot zaèetnik ne potrebujete nièesar, le primerno športno
obutev ter udobna oblaèila. Pri vadbi izgubite ogromno
vode, zato vam priporoèam, da imate pri sebi plastenko
tekoèine. Zaradi higiene in uvidevnosti do drugih je
primerno uporabljati brisaèo, ki jo podložite na napravo,
ki jo uporabljate. V primeru, da se boste po konèani vadbi
v centru tudi tuširali, si vzemite še temu primerne potre-
bšèine. Se bojite, da ne bi obvladali vaj? To je popolnoma
nepotrebna skrb, saj smo vsi enkrat zaèetniki in potrebu-
jemo èas, da se nauèimo pravilnih gibov in tehnik. Imejte
v mislih, da ste tam zaradi sebe, svojega telesa in zaradi
zabave.

Èe niste motivirani za samostojno vadbo v fitnes centru,
se lahko pridružite skupinski vadbi pod vodstvom
inštruktorja ali vaditelja - aerobiki.

Tudi pri tem je pomembno, da se pozanimate o cenah in
èistoèi prostora, prav tako si priskrbite urnik, da boste
lažje uskladili èas za vadbo z ostalimi obveznostmi ter si
izbrali ustrezen tip vadbe. Za zaèetnike, je najbolje, da se
poskusno udeležite vadbe pri razliènih skupinah in se
šele nato odloèite za najustreznejšo.

TNZ
Je celosten program za oblikovanje telesa, predvsem kri-
tiènih delov kot so trebuh, noge in zadnjica (od tod tudi
kratica TNZ).

STEP aerobika
Vadba na osnovi koreografije, pri kateri uporabljate
"step" oz. stopnièko, kjer stopate, sestopate, delate
poskoke in obrate. Zahtevnost je odvisna od koreografi-
je, ritma in višine stepa, na katerem vadite.

HIGH/LOW aerobika
Kombinacija nizke in visoke odbojnosti in tako tudi ma-
njše in veèje intenzivnosti vadbe. Pri nizki odbojnosti je
eno stopalo vedno na tleh, brez poskakovanja; pri visoki
odbojnosti je tempo veliko hitrejši, izvaja pa se tudi
veliko poskokov. Na koncu ure ponavadi sledijo krepilne
vaje in raztezanje. Zahtevnost je precej visoka.

BODY PUMP ali JUST FIT
Body pump je nekakšna kombinacija aerobike in dvigo-
vanja uteži, zato razvija tako moè kot vzdržljivost.
Trening se izvaja z razlièno težkimi utežmi na srednje
dolgi palici, njegova koreografija pa se spreminja vsake
tri mesece. Zahtevnosti so razliène, saj se intenzivnost
prilagaja z menjavanjem uteži.

LATINO - , FUNK - ,  HIP HOP - aerobika
Trening aerobike, kjer prevladujejo razlièni stili glasbe s
koreografijo, ki vkljuèuje elemente modernega naèina
plesanja. Èe imate "dve levi nogi", boste težko ujeli ritem
s skupino.

PILATES
Oblika vadbe, aerobno nezahtevna, a osredotoèena na
pravilno dihanje in poèasno izvajanje gibov. Potrebujete
le brisaèo, saj se vaje izvajajo brez športne obutve.

Sanjsko delovno
potovanje

Piše: Urška

Sprostite se in za trenutek in pomis-
lite na Karibsko otoèje. Smaragdno
morje, žgoèe sonce in veliiika luk-
suzna ladja križarka. Ponuja vam vse:
od uživanja ob èudovitih bazenih do
norih noènih žurov… lahko pa tudi
zaposlitev. Delo za tisoèe zahtevnih
ljudi, ki si vse to lahko privošèijo.
Uživanje na križarjenju ali le trdo
delo? Ne boste verjeli, oboje. 

O tem in še o marsièem drugem sem
se pogovarjala z go. Tamaro Jakšiè,
predavateljico na naši šoli. Na toèno
takšni ladji je namreè preživela dol-
gih šest mesecev - a ne kot turistka. 

Na zaèetku je treba najti pot, kako
sploh priti na takšno ladjo. Žal
oglasov za tovrstno delo ne zaslediš
na plakatih, v dnevnih èasopisih, na
internetu. Jakšièeva je za delo
izvedela preko ustnih virov, za
"nabor" pa je skrbela agencija Adonis
iz Kopra, ki je v Portorožu orga-
nizirala tudi sestanek z enim od man-
agerjev ladijske družbe Celebrity
Cruises (da ne bo pomote, ladijskih
družb, ki ponujajo tovrstno
zaposlitev, je ogromno). 

In kako izgleda tak sestanek? Na
zaèetku manager nagovori vse
zbrane, ki pridejo iz naše širše tujine,
nakar sledijo individualni intervjuji.
Že nagovor je po besedah Jakšièeve
zelo odbijajoè in povzroèi selekcijo,
saj marsikdo zato odide, preden sploh
vidi ladjo. Sledi intervju, pri èemer je
potrebno omeniti, da je izredno
pomembno znanje angleškega jezika,
saj je to ena izmed spretnosti, ki nare-
di dober vtis. In ne mislite, da so vsaj
ti koraki brezplaèni! Stroške imate že
v Sloveniji. Plaèati je potrebno
usluge agencije, ki omogoèi ses-
tanek, vizo v primeru, da si sprejet,
potne stroške do obale in podobno.
Še informacija: ti sestanki se v
Sloveniji izvajajo enkrat letno.

Delo na ladji, je nepozabna izkušnja
a je seveda tudi zelo težko. Pripraviti
se je treba na delavnik, ki traja od 12
ur dalje! Lahko tudi 15, v skrajnem
primeru celo 18 ur. Kot osebje na
ladji tudi nimate prostih dni. Kadar
pa se že sluèajno najde kakšen, se
zahtevno vodstvo takoj domisli in
vas pošlje na enodnevno usposabl-
janje, na primer kakšen teèaj, gasil-
sko akcijo in podobno. Potrebno je
upoštevati, da zaènete ob šestih
zveèer že delati, saj noben prost dan
ne traja cel dan in celo noè. 

Toèno doloèen je tudi zunanji izgled
osebja. Ob prihodu na ladjo vsak
zaposleni dobi priroènik, v katerem
so predstavljeni standardi: kakšna
naj bo prièeska, kakšni nohti, kakšen
nakit je dovoljen, èe sploh je… Tudi
starostna omejitev obstaja: prviè se
lahko zaposliš na ladji, èe si mlajši
od 35 let. 

Vsako jutro je "meeting", torej ses-
tanek vseh zaposlenih na doloèenem
mestu, kjer lahko
izrazite svoje
pripombe, želje
in podobno.
Delaš lahko v
baru, ki jih je na ladji ogromno, ali
pa v restavraciji. Èe se izkažeš za
manj zanesljivega in pridnega, te
lahko premestijo v kakšen bolj
zakoten bar, tam pa seveda trpi tvoje
plaèilo. Plaèan si namreè od
prometa, in sicer okoli 15 %. Pri delu
v restavraciji je navada, da ti družina
ali skupina, ki ji strežeš na koncu da
kuverto s plaèilom, ki znaša pribli-
žno 10 do 15% njihovega raèuna.
Torej, plaèilo na urno postavko
vsekakor odpade, s tem pa vodstvo
pospešuje tvojo delavnost, pri tem pa
vsakemu postavijo tudi minimalno
mejo zaslužka. Èe bi jih razoèaral, ti
povedo, da je mnogo drugih, ki si
zelo želijo tvoje delovno mesto. Zato
tudi zahtevajo "return ticket", torej
povratno letalsko karto.

Na ladji ne zaposlujejo samo strežno
osebje. Nikakor. Na ladji so tudi fri-

zerji, trenerji fitnesa, animatorji,  èis-
tilci in seveda vodstvo. 
Takšne ladje sprejmejo okoli 3.000
ljudi, od tega je od 900 do 1.000 ljudi
samo osebja! Kvaliteta je zares zago-
tovljena. Na vse pazi "ata", kapitan,
ki je glavni akter na ladji. In ker je
toliko zaposlenih , vsakih 14 dni za
njih poskrbijo tudi za zabavo, ki traja
do polnoèi oz. druge ure zjutraj.
Udeleži se je lahko vsak zaposleni,
pogoj je le, da do takrat zakljuèiš s
svojim delom. Èe to ni krivièno! 

Za osebje je poskrbljeno še drugaèe.
Na voljo imajo fitness, uporabljajo
lahko bazen… (Kadar imajo èas)
Kaj pa se zgodi v primeru bolezni?
Kot je Jakšièeva povedala, je orga-
niziranost na ladji zelo vojaška in
vlada stroga hierarhija, zato si lahko
predstavljamo, da vodstvo ni ravno
popustljivo in milo (ne dovolijo
parèkanja, a saj poznamo te
stvari…). Toda v primeru bolezni
nikogar ne bodo poslali delat.
Zavarovan vsekakor si, ampak tukaj
je "catch". Èe ne delaš, ni denarja. Èe
to ni najboljše zdravilo!? 
Ena od tistih prijetnih strani dela na
ladji je tudi da spoznaš ljudi z vseh
vetrov. Med zaposlenimi so tako
Rusi, Hrvati, Bosanci, pa tudi pred-
tavniki srednje Amerike, torej Porto-
rièani, Nikaragovci in Jamajèani.
Ravno slednji so najveèji showmak-
erji. 

Kako je s plaèilom? Plaèan si po ust-
varjanju in prometu, in sicer okoli
10-15 %. To znese pribl. 400$ na
teden. Na ladji živiš in delaš, èe
zdržiš do konca, 6 mesecev. Zastonj
imaš hrano in ležišèe. Tisto kar je
neprecenljivo in èesar ne moreš
nikoli zapraviti je življenska izkušnja
in pridobljeno znanje. Deležen si
najveèje šole o prodaji kar jih lahko
doživiš, nauèiš se tuj jezik, spoznaš
nove ljudi... 
Dodatne informacije o tovrstni zapo-
slitvi poišèite na :

www.celebritycruises.com.
Želim vam magièno poletje na ladji
ali na kopnem!

FITNES ALI AEROBIKA?

Piše: Ines

Fitnes center Megafit (Studenci, Èrtomirova 9) je primeren skoraj za vsakogar, saj nudi odlièno razmerje med "kar-
dio-napravami" in utežmi. Je zelo prostoren, na voljo so vam trenerji, ki priskoèijo na pomoè, prav tako je zadovolji-
va èistoèa prostorov.

Fitnes center Forma (Pobrežje, Osojnikova 4/a) je zelo prijazen, svetel, èist prostor za vadbo z utežmi in "kardio
napravami". Pred kratkim so poskrbeli še za popestritev ob kolesarjenju, kjer si lahko hkrati ob napornem treningu
ogledate še oddajo na televizijskem sprejemniku. V recepciji si lahko naroèite zdrav napitek, ki vam ga pripravijo po
vaši želji. Cene so zaradi vsega tega malo višje kot drugod.

Top Power Studio (Staneta Severja 7b) nudi veliko izbiro ponujene opreme (tekalne steze, veslaèi, stepperji, kole-
sa), loèene in urejene garderobe. Urejene imajo tudi prostore s "kardio-napravami", prostore za krepitev moèi v
zgornji etaži, v spodnji etaži pa prostor za aerobiko, prostor za masažo in solarij. 
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NANA POTPOT PO ZNANJEPO ZNANJE
Sonce, morje, plaža. Raj. Vse izpite smo, logièno, oprav-
ili in zdaj se nastavljamo soncu nekje na morju (ali v
gorah). Èe spadate med tiste posameznike, ki se opisane-
ga poležavanja kmalu navelièajo, posluh. (Priznajmo si,
lepa in zagorela telesca mimoidoèih osebkov kmalu
postanejo nezanimiva, še posebej, èe morate opazovati na
skrivaj :) Torej, potrebujemo akcijo!

MICHAEL CRICHTON: vse knjige, od prve do zadnje.
Gotovo se spomnite filmov, kot so Vzhajajoèe sonce,
Kongo, Sfera, Jurski park 1 in 2, Razkritje in podobnih.
Vsi ti so bili posneti po knjižni predlogi imenovanega
strica, ki je med ostalim eden izmed ustvarjalcev serije
Urgenca. Njegovi romani so prežeti z akcijo in
napetostjo, ki vam bo pospešila utrip in vam naježila
kožo. Vsak njegov roman je dokaz, da si je gospod Mike
vzel èas in se poglobil ter vložil ogromno èasa v razisko-
vanje teme, o kateri je pisal. Posledica tega je vtis, da so
napisali Kritièno toèko visoko usposobljen letalski
inženir, Kongo priznan zoolog, specializiran za primate,
Vzhajajoèe sonce japonski poslovnež, Razkritje pa
megauspešen odvetnik ogromne korporacije. 
Ampak, vidite, v tem je èar! Vse te osebe so združene v
enem samem pisatelju. Vèasih pomislim, da ima gospod
razcepljeno osebnost :) Kakorkoli, kapo dol. Crichton je
car. Obvezno ètivo za na poèitnice! (Knjižni molj svetu-
je: èe želite zabavo družiti s koristnim, izbrano knjigo
preberite v anglešèini).

STEPHEN KING je vsekakor najboljši pisec grozljivk,
kar jih svet pozna. Èetudi vemo, da maèke nimajo
sposobnosti vstajenja od mrtvih in da zombiji nikakor ne
obstajajo, pisatelj knjigo napiše teko dobro, da nas to

sploh ne zanima veè. Zanima nas le, kaj je
na naslednji strani. Kaj se bo zgodilo?
Èeprav mu ne verjamemo. Ali paè? (Knjižni molj svetuje:
NITI SLUÈAJNO ne brati knjige ponoèi, ko ni nikjer
nikogar, ker se lahko kar poslovite od spanca. Verjemite,
preverjeno!) Smrtno resno, po zemlji dišeèe - priporoèam!
Stephen King: Maèje pokopališèe. Buuhuuu! Strah.
Groza. Trepet. Maèek. Blato.  Pokopališèe. Grobovi. Vas
še zanima? Èe imate radi neverjetno in onostransko,
potem NIKAKOR ne smete mimo te mojstrovine!

Saj vem, interesi so razlièni, zato vam predlagam naslove
knjig in avtorjev razliènih žanrov:

Hit leta: DAN BROWN - Da Vincijeva šifra in nadalje-
vanje Angeli in demoni.

Za romantiène: MAEVE BINCHY (Hiša na Tari,
Prijatelji), DANIELLE STEEL (Izginil je, Sladko in
grenko), AMANDA QUICK (Prevara), TRACY
CHEVALIER (Dekle z bisernim uhanom)...

Kriminalke, trilreji: JOHN GRISHAM (Kralj poravnav,
Oporoka, Odvetnik z ulice), PATRICIA CORNWELL
(Dokaz, Portret morilca)...

Knjige za duhovno rast in razvoj, ki lahko pripomorejo k
dvigu samozavesti ter izboljšanju medsebojnih odnosov:
GARY CHAPMAN - 5 jezikov ljubezni, MARCELLE
AUCLAIR - Knjiga o sreèi, LEO F.
BUSCAGLIA - Živimo, ljubimo in se uèimo,
SUSAN JEFFERS - Èar samozavesti,
Pogum odpira vsa vrata, ERICH FROMM -
Umetnost življenja, DANIEL GOLEMAN,
Èustvena inteligenca na delovnem mestu...

MIMOGREDE by Urška 

Dobro izvedene strokovne ekskurzije
prinašajo uporabno znanje. Nekaj
videti, doživeti in slišati iz prve roke
širi razgledanost, daje nove izkušnje. 
S pomoèjo Tamare Jakšiè, preda-

vateljice in
o r g a n i z a -
torice prak-
tiènega izo-
braževanja v
gostinstvu,
s m o

posamezniki spoznavali kako orga-
nizirati oz. koordinirati ekskurzijo.
Med študenti prvega letnika turizma
sem koordinirala posamezne ciljne
teme ekskurzije, ki smo jih nato pred-
stavili v šoli. Sošolce sem obvešèala o
potrebnih znanjih, informacijah v
zvezi z odhodom in prihodom,
èasovnem razporedu naših ogledov,
zavarovanju, posameznih cenah plaèi-
la za ekskurzijo, zbirala sem osebne
podatke in denar. S tem sem pridobila
veliko znanj o vešèinah organizacije. 

Uskladiti okoli 40 ljudi, da bodo
lahko na poti delovali v skladu s
kodeksom in dobili tudi ustrezne
informacije, ni lahko. Telefon veèkrat
zazvoni, vprašanja se kar vrstijo,
vedeti moraš vse o vsem, se ob tem
držati prvin poslovnega  komuniciran-
ja in bontona. To vodi k uspehu!

Veselo in pisano drušèino, potencial
slovenskega turizma s spremljevalka-
ma Tamaro Jakšiè in Jasno Markuš, so
marsikje najprej prepoznavali za
pevski zbor, stevardese, mlade
poslovneže, gostitelji pa so nas
pohvalili za izjemno skladnost, bon-
ton in prijaznost. In ob tem je nekdo
zinil: "Takšni smo, kot je naša rav-
nateljica!" Menim, da je bil komentar
primeren, saj v vsakem podjetju ali
ustanovi izhaja vzdušje oziroma orga-
nizacijska kultura iz njenega vodstva.
S kakovostjo storitev in zares
privlaèno ponudbo so nas preprièali
že na naši prvi postaji, v Termah 

Zreèe, ki je najmla-
jše termalno zdravil-
išèe na Slovenskem.
Navdušeni smo bili
nad njihovim pro-
gramom, imenovan-
im "Savna vas" - v kmeèkem, vaškem
stilu ponujajo uživanje v savni. Imajo
bogat masažni program ter ljudi, ki so
se že in se še izobražujejo v ta namen
v Indiji. Sicer imajo ob wellnessu
razvit program kopanja v bazenih,
gostijo številne športnike na pripravah
in se dobro znajdejo tudi v gostinski
dejavnosti.

Najbolj atraktivna toèka dneva je bil
Hotel Mons, prvi design hotel v
Sloveniji, katerega naèrt je zarisal
najbolj poznan živeèi slovenski
arhitekt Boris Podreka. Najdemo ga
ob avtocesti Ljubljana - Postojna -
Koper, pri izvozu za Brdo. Lega,
neposredno ob cesti, je v bistvu
e k o n o m i è n a
prednost, ne pa
ovira; obdaja ga
gozd oz. park s
s p r e h a j a l n o
potjo. Nadstropja
si sledijo v treh
razliènih barvah
- modri, rumeni
in rdeèi. Šele pol
leta odprt hotel s štirimi zvezdicami je
v glavnem èez dan polno zaseden v
svojih štirih kongresnih dvoranah.
Temeljna dejavnost hotela je namreè
kongresni turizem, zato je hotel
oznaèen kot poslovni. Na pogled
privlaène dobrote v restavraciji Polna
skleda, prostori, organizacija ter izva-
janje dela v strežbi so nam širili
zenice in zaželeli smo si, da bi bili del
tega. Hotel Mons je zagotovo korak
naprej na podroèju slovenskega hote-
lirstva in še ga bodo širili. V glavnem
prostorsko.

Metelkova ulica v Ljubljani je bila
nekoè siva stran mesta, saj so v
tamkajšnjih zaporih bivali zloèinci.
Sedaj v isti stavbi bivajo mladi, ki
potujejo po svetu z nahrbtniki. Zapor
so namreè preobrazili v mladinski 

Piše:Tea

Pa smo spet skupaj. Na vrsti sem, da "mimogrede" zabluzim. Torej vam bom razložila, o èem sem premišljevala od
zadnjiè. Èas mi je minil, vam povem, kot bi mignil! Zdi se mi, da sem se še vèeraj ubadala s snovjo na predavanjih,
danes pa se že "intenzivno" pripravljam na izpit. In ob koncu leta, ko smo najbolj pomembno preživeli in so pred nami
le še izpiti in poletje, vas vprašam: kaj ste se nauèili to leto?
Ko èakam, da premislite in si kaj izmislite, vam bom postregla s svojo ugotovitvijo. Ker se mi zdi najpomembneje in
na kar sem najbolj ponosna: na svet gledam skozi rožnata oèala. Da vam razložim: Drage moje punce, kaj ne veste, da
sekiranje povzroèa gube? In fantje dragi, nasmeh, prosim lepo, ne pa kremženja! Se sploh zavedate, kako sreèni smo
lahko, da živimo kjer živimo, da dihamo svobode zrak? Vidite, zato jaz vidim roza.
Žal nam je danes vse preveè samoumevno, da bi opazili zelena drevesa, sonce in ptice. Nerviramo se že zaradi never-
jetnih nepomembnih malenkosti. Ker se nam pas barvno ne ujema z majico ali pa imamo mastne lase. Ker je zaèelo
deževati, mi pa nimamo dežnika. Kolegice in kolegi, ob takšnih stvareh bi najraje zakrièala!
Moj predlog je naslednji: nasmeh. Preprosto. Pa kaj, èe boste padli na izpitu. Enkrat vam bo že uspelo, stoodstotno!
(Poleg tega se lahko na napakah še kaj nauèite.) Pa kaj, èe se boste morali uèiti, namesto da bi šli na rojstnod-
nevno èago vaše prijateljice. (Tako in tako bi se preveè napili). Pa kaj, èe imate mastne lase. Pa kaj! Vse to so
malenkosti! Dovolj smo mladi in drzni, da nam bo uspelo! Pisati 10 ali pa le umiti si lase. Zaupajte mi. Jaz zaupam
vase in v vse vas, konec koncev smo najboljši. Se vidimo jeseni, ne? Pa veliikooo znanja (in sreèe) na izpitih! 

In ne pozabite: za uspeh se je potrebno potruditi, zato je najslajša tista sladica z okusom po uspešno opravljenem izpitu.   

hotel - Youth
Hostel, imenovan
Hostel Celica. Sobe
so racionalno ure-
jene, zelo privlaène
za mlade.
Zgodb o  umazaniji,
stari, prašni post-
eljnini ter  opremi
ljubljanski Hostel Celica ne pozna!

Na Dunajski cesti v Ljubljani nas je
sprejel gospod Jernej Zajc, tržni
oblikovalec Slovenske turistiène
organizacije. Predstavil je poslanstvo
naše nacionalne organizacije v turiz-
mu, ki usmerja, pospešuje, promovira
in trži turizem male, èudovite, pestre
in še neodkrite države. Z marketinško
kampanjo "Slovenija poživlja" ali
angleško "Slovenia invigorates" STO
predstavlja in trži izbrane lepote naše
zelene dežele. Preden se odpravite na
potep po Sloveniji, razišèite vse
možnosti. Vsi izzivi so predstavljeni
na vam domaèi spletni strani
www.slovenia-tourism.si.

V Sori pri Ljubljani smo se odlièno
poèutili v rokah Jezerškovih z gospo-
darjem Francijem Jezerškom na
èelu. Hiša kulinarike Jezeršek,
družinsko gostinsko podjetje, nas je
preprièala z odliènim kosilom (zeli-
šèna juha po receptu iz Vodnikovih
kuharskih bukev, nadevani štruklji,
puranji zrezek v smetanovi omaki,
vanilijev sladoled s smetano in zavi-
tek z brusnièno marmelado). 
Strategija in kakovost dela, številne
dejavnosti, v glavnem povezane z
gostinstvom oziroma cateringom,
odlikujejo èlane družine Jezeršek
(osem Jezerškovih je za-poslenih v
podjetju) in njihove zaposlene.
Zadnji najveèji uspeh je bila priprava
in pogostitev jedi in pijaèe za 9.000
ljudi. Izvajali so tudi že catering za
16.000 gostov. Na njihovem jedilnem
listu, ki je posebej pripravljen samo
za vnaprej najavljene skupine, je
bogata slovenska tradicionalna
kuhinja.
Po vseh omenjenih ogledih smo pot
nadaljevali proti morju...
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Restavracija Restavracija 
TTuš in Interšparuš in Interšpar
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Tokrat sva se odloèili preskusiti in za
vas primerjati dve restavraciji, ki sta
sicer že dobro poznani in se nahajata
v nakupovalnih centrih. Restavracija
Tuš se nahaja na Streliški cesti 24,
samopostrežna restavracija Interspar
pa na  Pobreški cesti 18. 

Za bon sva v  restavraciji Tuš odšteli
310 SIT in v Intersparu 410 SIT.
Restavracija Tuš je razdeljena na
dvoje: zimski vrt, ki je svetel prostor
in namenjen kadilcem ter prostor za
nekadilce, v katerem je odprta kuhin-
ja. Na žalost pa ventilacija ni
najboljša. Restavracija Interspar je v
velikem, svetlem prostoru z rastlin-
jem, urejen imajo otroški kotièek,
dobre prezraèevalne naprave in seve-
da èudovit pogled na mesto, kósite pa
lahko tudi na urejeni zunanji terasi. 

Èistoèa v obeh restavracijah je
primerna, moteèi so le polni in
unièeni pepelniki v restavraciji
Interspar. Naj omeniva, da je gostom
na voljo mikrovalovna peèica, èe se
vam hrana v èasu èakanja že malce
ohladi. Restavraciji Interspar bi pred-
lagali, da tablo z informacijami o štu-
dentskih kosilih postavijo tudi ob
vhodu v restavracijo. 

OCENA Tuš         Interšpar

POSTREŽBA **            *
OKUSNOST ****       **** 
AMBIENT ***        ****
PONUDBA ***        ****

Pišeta: Pikica in Tea 

*****
izvrstno

****
o.k.

***
zadovoljivo

**
lepo vas prosim

*
ne se sekirat, pridite si po
znanje na VSŠG

Fundacija Ana in 
Fundacija GT

z meseènimi štipendijami pomagata
pri šolanju prizadevnim dijakom in
študentom iz socialno šibkih družin.

Veè informacij:
www.fundacija-ana.si
www.gt@jackieco.ci

SEJMI SEJMI VV POLETNIH MESECIH:POLETNIH MESECIH:

Mednarodno ocenjevanje alkoholnih pijaè,

Ljubljana, Gospodarsko razstavišèe 
1.6.2005 

Mednarodno ocenjevanje vinskih vzorcev

Ljubljana, Gospodarsko razstavišèe 
03. 06. - 06. 06. 2005

Sedaj, ko se poèasi iztekajo prvi izpitni roki (ki ste jih
seveda vsi naredili), se najbrž sprašujete, kam na poèit-
nice. Za vas sem se na turistiènih agencijah pozanimala
kam mladi najraje zahajate.

Najveè mladih, ki ne želijo predaleè od domaèega ogn-
jišèa, se odloèa za mesto Vodice na Hrvaškem. Mesto leži
bornih 15 km pred Šibenikom in je lahko dostopno tako z
avtoceste kot po Jadranski magistrali. Ima mnogo
trgovinic, kavarnic, veliko tržnico, kjer najdete dobesed-
no vse in kar nekaj diskotek. Èar Vodic je v tem, da mesto
nikoli ne spi. Vedno se nekaj dogaja, od ognjemetov do
koncertov in še kaj. Po mestu kroži mestni vlakec Bubbi,
ki vas popelje na panoramsko vožnjo. Plaže so lepo ure-
jene in lahko dostopne. Tudi s prenoèitvami ni težav, saj
ima to malo mesto kar tri hotele in nešteto apartmajev. In
èe se sluèajno kateri dan ne kopate, ker je prehladno, se
lahko odpravite na slapove Krke, ki se nahajajo približno
10 km iz Šibenika.

Seveda pa je še vedno aktualen otok Krf, ki nudi ob
morju, soncu, zanimivih ljudeh in potepanjih tudi veliko
zabave. Vedno veè mladih se odloèa tudi za Meseèevo
pokrajino v Kapadokiji, visoko anatolsko planoto, ki jo
dopolnjuje nakaj èudovitih kotièkov turškega
Sredozemlja, nekaj najlepše antike na egejski obali in
seveda Carigrad.
Torej, èe se že vidite v kateri od teh destinacij, kar veselo
na pot in veliko užitkov!

Še pomnite tovariši?

Mlajši kolegi se ne spominjate bivše Juge. Kako tudi, saj niste
bili Titovi pionirji, niti mladinci... 4. maja je minilo 25 let od
njegove smrti. 25. maja, na Dan mladosti, je Tovariš Tito
praznoval rojstni dan z mladimi iz celotne Jugoslavije. 
V èasu, ko nekateri želijo pozabiti na pomen NOB, se nam zdi
pomembno, da ga omenimo.

Veè o njem pa preberite v kateri od
zanimivih knjig o 

Josipu Brozu - Titu!

V obe restavraciji zahajajo vse gen-
eracije. Razoèarani sva bili predvsem
nad neprijaznostjo osebja v Intersparu
in preseneèeni nad blagajnièarko, ki
sva jo komaj kaj razumeli zaradi
žveèenja. V Tušu nama je postregla
študentka, pri kateri je bilo oèitno, da
ne prihaja iz gostinske stroke in bi ji
prišlo prav nekaj napotkov. 

V Intersparu imajo pestro ponudbo,
meniji so sestavljeni, izbirali sva
lahko med tremi razliènimi juhami, na
žalost imajo v Tušu samo eno vrsto.
Razveselili sva se tudi èudovitih solat,
a nazadnje ugotovili, da imajo za štu-
dente pripravljene že vnaprej manjše
mešane solate in da lahko popestriva
svoj izbor samo z doplaèilom. V
restavraciji Tuš sva dobili veliko
mešano solato. Edina neprijetnost je
bila, da sva morali solato zmešati
sami, kar ni ravno lahko, saj so
skodelice napolnjene do roba. Zato bi
solato lahko pripravljali že vnaprej. 

V Intersparu sva si postregli z dvema
razliènima menijema. Odloèili sva se
za oslièev file, riž, tatarsko omako ter
puranji zrezek in riž z zelenjavo. K
obroku pripada 3 dl soka in sladica, ki
je vnaprej doloèena. Tokrat sva dobili

vanilijev ali èokoladni rogljièek. V
Tušu sva se posladkali s soèno giban-
ico, za glavni obrok pa naroèili
ocvrtega pišèanca z rižem. Na raèunu
sva zasledili še znesek v evrih, torej
bi èez kakšno leto za enak obrok v
restavraciji Tuš odšteli 7,14 evrov.

Obrok v obeh restavracijah nama je
napolnil želodèka, vendar so pomem-
bne tudi malenkosti, kot prijazen nas-
meh in postrežba, zaradi èesar je
lahko obrok prijetnejši.

KAM NA POÈITNICE?Piše: Emanuela

Piše Emanuela 

ŠOLSKA PRAKSA V TURISTIÈNI
AGENCIJI

Moram vam priznati, da me je bilo prvi dan, ko sem
odhajala na prakso, kar malo strah. Pa ne da bi se bala
nadrejenih, ampak ker so mi vsi govorili, da na praksi ne
poènejo nièesar razen kuhanja kave, prelaganje papirja
iz enega kupa na drugega. Ko sem prišla tja, sem najprej
preverila, èe imamo avtomat za kavo in sem hitro ugo-
tovila, da ga ni. 
Prva dva dni sem samo opazovala kaj in kako naj sploh
delam. K sreèi mi je mentorica hitro razložila kako se
naredi rezervacija, kako se stornira, kako iskati po kata-
logih, kam klièemo, ko kaj potrebujemo, o bookiranju
subagentov…  Ker si vsega naenkrat ne zapomniš, sem
si sproti pisala "švingelce" z natanènim opisom poteka
rezervacij ter ostale informacije.
Nekega dne me je mentorica presenetila z izjavo, da je
štiri dni ne bo in da bom vse potrebno urejala jaz.
Najprej sem jo vprašala, èe misli resno, kajti po 14 dneh
pa še res nisem vsega obvladala. Skupaj sva naredili
povzetek in preverili potrebno znanje za samostojno
opravljanje dela. 
Vas zanima, kako je potekal moj prvi samostojni delovni
dan na praksi? Uspešno! Naredila sem 18 rezervacij.    

In kako izgleda navaden delovni dan v turistièni agenci-
ji?
Ob prihodu izklopiš alarm, vklopiš raèunalnike, faks,
tiskalnik, kalkulatorje, itd.... Nato vpišeš geslo za vstop
v raèunalnik, èakaš na stranke, jim svetuješ, pomagaš pri
izbiri, odgovarjaš na njihova vprašanja. Zveèer prešteješ
denar v blagajni, napišeš položnico, vložiš v posebno
kuverto za noèni trezor in jo zalepiš, nato zakljuèiš bla-
gajno na raèunalniku ter opraviš prenos strank, preveriš
najave in jih pošlješ v booking, pripraviš si pošto, izk-
lopiš raèunalnike in ostalo opremo, vklopiš alarm in
odideš. 
Vse to je slišati in videti sila preprosto, vendar, ko si
enkrat sam ni tako enostavno. Ampak èe imaš voljo in
"švingelce", gre. Vsem, ki greste delat v turistiène agen-
cije ali kamorkoli drugam svetujem, da opazujete in si
zapisujete, pa ne boste mogli zgrešiti.

POZOR!

Redni in izredni študentje, absolventi, “ponavljajoèi”, diplomanti - vljudno vabljeni, da se 2. junija v Veliki predaval-
nici udeležite Modula I - Kako pripraviti in izpeljati uspešno osebno predstavitev ali razgovor (16.00 - 16.45) in
Modula II - Kako pravilno in uspešno izdelati diplomsko delo (17.00 - 18.15). Borza dela v okviru Konzorcija turis-
tiènega gospodarstva bo potekala 14. junija od 13. do 16. ure na VSŠG Maribor. Predstavniki veèjih gostinsko-turis-
tiènih podjetij iz mreže bodo predstavili svoje poslovanje in se sreèali z vami, morebitnimi novimi sodelavci.

Wellness je celostni življenjski slog. Je proces ohranjanja in
krepitve telesnega, duševnega in duhovnega zdravja, ki ga
èlovek dosega z zavestnim prizadevanjem na podroèjih telesnih
aktivnosti, zdrave prehrane, duševnih aktivnosti in osebne

sprostitve ter v sozvoèju z drugimi ljudmi in
naravo. (Vir: www.gvzalozba.si)

V zaèetku aprila je izšla prva knjiga  o wellnes-
su z istoimenskim naslovom Wellness.
Napisala jo je mag. Slavka Gojèiè, tudi preda-
vateljica naše šole v okviru predmeta
Dopolnilne turistiène dejavnosti (DTD).

Cena: 6.100 SIT

2. junija bo tiskovna konferenca ob zakljuèku projektov Leonardo da Vinci v
študijskem letu 2004/2005. Gregor Mulec je delal v mladinskem hotelu mesta
Kerry na Irskem, Sergej Jezernik pa v strežbi beneškega hotela s 5*, v Italiji. 
Za pripravo in izvajanje Programa za poznavalce sirov se je usposabljalo 10
predavateljev in inštruktorjev VSŠG Maribor. Dva sta se jeseni udeležila sem-
inarja o poznavanju sira v priznani gostinski šoli Tourismusschullen Bad
Gleichenberg, vsi pa so v novembru 2004 obiskali Francijo in izvedli program
spoznavanja s siri v regijah Francije. Ob sirih so degustirali izvrstna vina.. 

Med poèitnicami OBVEZNO spremljajte novosti na spletnih straneh in revi-

jah, zapisanih v prejšnji številki èasopisa! 
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Rižota z belušiRižota z beluši
Potrebujemo: 
riž: 28 dag
beluši: 50 dag
èebula : 10 dag
juha iz belušev: 7 dcl
nariban parmezan: 80 g
morska sol 
poper 
vino: 1 dcl
olivno olje: 0,5 dcl
maslo: 40 g

Beluše skuhamo in narežemo na 2 cm dolge košèke. V kozici
raztopimo maslo, dodamo olje in osteklenimo èebulo.
Primešamo riž, ga še malo popražimo, zalijemo z vinom in
solimo. Postopoma dodajamo juho in kuhamo 10 minut.
Dodamo narezane beluše in kuhamo še 3 minute. Ko odstavimo,
vmešamo nariban parmezan in takoj serviramo.

Vir: www.droga.si

Ravioli s koprivamiRavioli s koprivami

Potrebujemo:

Rezanèno testo
30 dag gladke pšeniène moke
3 jajca
malo soli
2 jedilni žlici olivnega olja
beljak
4 jedilne žlice masla

Nadev
50 dag mladih kopriv
drobna èebula
2 èesnova stroka
3 jedilne žlice olivnega olja
1,5 dl kokošje juhe
sol in poper
malo zmletega muškatnega
oreška

Predpriprava:
Iz moke, jajc, soli in olja zgnetemo srednje èvrsto
rezanèno testo. Razdelimo ga na dve polovici in
vsako posebej ponovno pregnetemo, da dobimo
gladko testo. Nato testo zavijemo v prozorno foli-
jo in pustimo poèivati približno eno uro. Medtem
operemo koprive in osmukamo liste. Èebulo in
èesen olupimo. Èebulo narežemo na drobne
kocke, èesen pa drobno nasekljamo.

Priprava:
Èebulo in èesen steklasto zdušimo na olivnem
olju. Dodamo koprivne liste in jih prav tako
zdušimo. Dolijemo kokošjo juho in vse skupaj
kuhljamo približno pet minut. Maso stresemo na
cedilo in rahlo ožmemo, da odveèna tekoèina
odteèe. Koprivno maso zaèinimo s soljo, poprom
in muškatnim oreškom ter ohladimo. Testo tanko
razvaljamo. Z okroglim obodcem izrežemo rezine
s premerom 6 cm. Na sredino rezin nadevamo po
žlièko koprivne mase. Testene robove premažemo
z beljakom in testo preganemo v polmesece;
robove dobro stisnemo. Raviole kuhamo v vreli
posoljeni vodi približno pet minut. V ponvi raz-
pustimo maslo in ga segrevamo do svetlorjave
barve. Raviole na cedilu dobro odcedimo,
porazdelimo na krožnike, pokapamo z malo
rjavega masla in ponudimo.

Vir: www.dobertek.com

meni portal  za študentske želodèke

Piše: Ines  

AAvokado in belušivokado in beluši

Potrebujemo:
2 srednje debela krompirja
50 dag belušev
liter vode
sok dveh limon
20 dag rukvice
3 zrela avokada
malo sladkorja
sol in poper

Predpriprava:
Oba krompirja v lupini
skuhamo. Enega narežemo
na kocke, iz drugega naredi-
mo pire. Beluše operemo in
olupimo; olesenele konce
odrežemo, stebla narežemo
na tri dele. 

Vodo s soljo, sladkorjem in
limoninim sokom zavremo,
nato dodamo beluše, da se kuhajo približno 10 minut.
Poberemo jih iz prevretka, splaknemo s hladno vodo in
dobro odcedimo. Rukvico operemo in razdelimo na
posamezne liste. Avokado olupimo, narežemo na krhlje ter
zaèinimo z malo popra in soli. Beluše, avokado in rukvico
pomešamo.

Priprava:
V olje primešamo dve žlici limetinega soka, limetino lupino
in malo sladkorja. Polovico limetine marinade dodamo v
solato. Olupljeni strok èesna in šalotko narežemo na drobne
kocke in jih nekaj minut kuhamo v perutninski osnovi. Nato
pomešamo z gorèico, krompirjevim pirejem in ostalo
limetino marinado. Solato obogatimo s pripravljenim pre-
livom, okrasimo s krompirjevimi kockami in peteršiljem. 

Vir: www.najportal.com

Piše: Ines  

Zelenina juhaZelenina juha

Potrebujemo:
srednje debel zelenin gomolj
4 dag masla
2 jedilni žlici gladke moke
liter pripravljene goveje juhe
malo soli
sveže zmlet poper
šèepec kumine
šopek peteršilja 
nekaj zeleninih listov za posip

Predpriprava:
Gomolj operemo, oèistimo, olupimo in narežemo na
tanke palèke. Peteršilj in zelenine liste operemo ter
drobno sesekljamo. Palèke hitro prepražimo na vroèem
maslu.

Priprava:
Praženo zeleno potresemo s presejano moko in svetlo
prepražimo. Postopoma zalivamo s hladno juho v glad-
ko zmes. Vse skupaj povremo ter zaèinimo s soljo,
poprom in kumino. Juho kuhamo še 10 minut ter
vmešamo sesekljan peteršilj. Preden juho ponudimo, jo
potresemo z grobo nasekljanimi zeleninimi listi.

Vir: www.dobertek.com

 

Limetina marinada:
3 jedilne žlice oljènega olja
sok in lupina ene limete
malo sladkorja
èesnov strok
ena šalotka
2,5 dl perutninske osnove
jedilna žlica gorèice
peteršilj za okras

Piše: Ines 

Èe vas spravlja ob živce slab zadah, pijte zeleni èaj
z okusom mete ali samo metin èaj. Hladen ali topel
vas bo zagotovo navdušil s svojo svežino! Namesto
sladkorja uporabite med = < kalorij + zdrav.

JAJCA S ÈEMAŽEM

Potrebujemo: 
4 jajca
oèišèen in na rezine narezan èemaž (kolièina po želji, saj se
precej popeèe)
6 dag prekajene slanine
malo popra
2 žlici suhe skute

Priprava:
Jajca dobro stolèemo s skuto. Slanino narežemo na
željene košèke in jo opražimo, skoraj do suhega. Na
popraženo slanino damo èemaž in malo popeèemo.
Zalijemo z jajci in premešamo ali pa pokrito pustimo,
da se naredi omleta. Èe želimo, lahko malo popramo.

Vir: www.kulinarika.net

ÈEMAŽ (Allium ursinum) 
Raste v obdobju od aprila do maja. Uporablja se za juhe (ob
dodatku špargljev se juha še izboljša), kot zaèimba v omakah,
solatah, mesnih jedeh, v namazih s skuto. Vložen v olivnem
olju je uporaben dalj èasa, lahko pa ga namoèimo v jabolèni
kis.

Ima lastnosti èesna, a je mnogo bolj zdravilen. Zelo primeren
je za oèišèevalno spomladansko kuro in pomaga pri
izboljšanju kroniènih kožnih bolezni. 

Za 4 osebe potrebujemo:
250 g ledenih kock  
250 g ananasa  
300 ml kokosovega mleka  
100 ml ananasovega soka iz ploèevinke  
100 ml belega ruma Bacardi  

V mešalniku zdrobimo led, dodamo ananas
in zmešamo, da nastane pasta. Prilijemo
kokosovo mleko, ananasov sok, beli rum in
v mešalniku mešamo pri visokih vrtljajih.
Tako nastane ob pomoèi drobcev ledu
penasta tekoèina. Vlijemo jo v kozarce
za koktajl in takoj postrežemo.

Pina ColadaPina Colada

Vir: www.enaplus.si

Pozno pomlad zaznamujejo beluši - standardni beli, zeleni in divji,
povezani v šopke. Zelenjava, vèasih namenjena le redkim, je
danes dostopna že veliko kupcem. 
Beluši se širijo na vrtove in njive, tudi na obmoèja, kjer tradi-
cionalno niso bili doma. Spadajo v družino lilijevk, rastejo pa na
obmoèju JV Evrope, S Afrike, J Afrike, ZDA, Mehike in Peruja.
Gojijo jih na pešèenih tleh v ugodnih legah, samoniklo pa rastejo
v krajih zmernega pasu, ob robovih travnikov in v hrastovih goz-

dovih, zlasti v Primorju. Ustrezajo jim pred-
vsem tople, sonène, zavarovane lege. 
Užitni del rastline so poganjki podzemnega
stebla (rizoma), ki se zagrinjajo z zemljo, da
ostanejo beli. Okus zelenih belušev je bolj
intenziven kot pri belih beluših in spominja na
orehe. Rezati se zaèno tretje leto po vsaditvi,
od aprila do približno 20. junija. Pri nakupu

bodite pozorni na steblo, ki mora biti èvrsto in brez madežev, s
svileno sijoèo lupino. Stebla morajo biti ravna in ne smejo biti raz-
cepljena ali celo votla. Konci pa morajo biti na ozko stisnjeni.
Tanka stebla imajo travnat in mlad okus, debela pa so bolj soèna.
Èe sveže bele beluše potolèemo drug ob drugega, morajo
"zazveneti" ali "pokljati". 
Beluši se navadno uživajo sveži ali konzervirani. V hladilniku
zdržijo le 2 do 3 dni. Priprava belušev je preprosta. Obièajno jih
pripravljamo kuhane v osoljeni vodi - zvežemo jih v šopek, ki ga
pokonci postavimo v lonec. Dodamo malo limoninega soka,
šèepec soli in sladkorja, ter kuhamo od 12 - 18 minut, odvisno od
debeline belušev. Uživamo jih kot predjed ali jih serviramo kot
prilogo z raztopljenim maslom ali omako “holandaise”, k dušeni
ribi ali mehkužcem, v solati, uporabimo pa jih lahko kot zakuho v
juhah in ragujih.            

Vir: www.spar.si, www.web-kulinarika.com

BELUŠI BELUŠI 


