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



uvodnik

»Kaj si moramo»Kaj si moramo
zapomniti?«zapomniti?« ......
… se sprašujemo, ko je konec predavanj in pričakujemo izpitna
vprašanja; isto so se spraševali najbrž tudi snovalci prireditve o
kulturni dediščini Pohorja, ko so iskali posebnosti, ki so zadnjih
dvesto let vplivale na življenje ljudi na tej mariborski gori ; prav
gotovo se je isto vprašanje postavljalo našim udeležencem tek-
movanj in strokovnih ekskurzij, saj so videli, spoznali in doživeli
marsikaj, pa vsega preprosto ni mogoče ohraniti v spominu.
Celo kandidati za naziv kuharskega mojstra in  mojstra strežbe
so svojo izkušnjo povezali s tem vprašanjem ...

Vsak od tokratnih zapisov ohranja katerega od dogodkov ali
spoznanj, ki si jih bomo zapomnili. Seveda so to le kapljice, ki
jih skrbno pretakamo ... nato jih ob dobri družbi ponudimo, ali
srkamo sami ali pajih shranimo v klet, kjer bodo zorele ...

»Kaj si moramo zapomniti? Od torka do sobote. Polno. Promet.
Frekvenca. V New Yorku sta torek in četrtek najboljša večera za
naročanje rib … Hrana, ki jo boste dobili v torek, je sveža, vsa
roba na postaji je nova, kuhar pa je po prostem dnevu v
nedeljo ali ponedeljek dobro spočit. V gostinstvu torek pomeni
začetek tedna, ko se lahko zaneseš na dobro voljo v kuhinji …
Spočit kuharski mojster se bo v torek pokazal v najboljši luči ...
Zato si vas bo v torek zvečer želel osrečiti, v soboto pa bo
razmišljal bolj o tem, kako bi čimprej postregli čimveč gostom
in preživeli gnečo.« 

Tako razmišlja Anthony Bourdain v svoji knjigi Kuhinja: strogo
zaupno: prigode iz kulinaričnega podzemlja (Vale-Novak,
2009). In vas vabi: »Upam, da bodo bralci lahko vsaj malo
okusili pravi užitek pripravljanja resnično dobre hrane na profe-
sionalni ravni. Rad bi, da bi razumeli, kako je, če se ti izpolnijo
otroške sanje in si potem res gusarski kapitan s svojo posadko.
Rad bi, da bi lahko občutili, videli in zavohali hrup in sikanje
pare v kuhinji restavracije v velikem mestu. Po svojih najboljših
močeh pa bi rad predstavil tudi nenavadne užitke jezika, žarg-
ona in skrajno obešenjaškega humorja na fronti. Rad bi, da bi
civilisti, ki bodo prebrali knjigo, dobili občutek, da je lahko to
življenje, ne glede na vse skupaj, tudi žur.«

Želim vam lepo poletje.

Gordana Banjanin
urednica
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Ambasador gostoljubja na

dogodki

Študentje 2. letnika smer Turizem smo se pod
mentorstvom naših predavateljev v okviru
študijskega projekta lotili organizacije et-
nološkega popotovanja po Mariborskem Po-
horju od 19. stoletja do danes, ki smo ga
povezali s prireditvijo Ambasador gostoljubja
2008. In ker brez zgodbe ni uspeha in ker je
zgodba jedro vsake prireditve, smo organizirali
kreativno in svežo prireditev in jo postavili pod
Pohorje, natančneje na Snežni stadion.
Čeprav živimo pod Pohorjem, ga v resnici ne
poznamo. Danes se nam na Pohorju ponuja
obilo zabave, sprostitve in športnih dogodkov.
Ne poznamo pa zgodovine Pohorja in življenja
ljudi, ki so tukaj živeli. 

Vanja Vujisić, študentka 2. letnika Turizem

Zgodba, ki je spremljala podelitev naziva am-
basador gostoljubja za leto 2008, je zgodba,
ki odkriva življenje in dejavnosti na Mari-
borskem Pohorju zadnjih 200 let.

Namen projekta ni bil zgolj teoretični, temveč
predvsem izkustven. Da smo lahko takšno
prireditev tudi izpeljali in gostom predstavili
življenje na Pohorju, smo najprej zbirali ideje
in izbrano idejo tudi dovršili, iskali donatorje,
pisali vabila, si zamislili scenarij, sestankovali,
raziskali skope vire. Pri raziskovanju smo ugo-
tovili, da je planšarija izumrla, da je večina
obrtniških del šla v pozabo. A bili smo vztrajni
in na koncu nam je uspelo zbrati potrebne in-
formacije, orodja, rekvizite in izdelke zahvalju-
joč društvom, organizacijam in posameznikom.
Ti še danes skrbijo, da zgodovina Pohorja ne
utone v pozabo, tako da ohranjajo spomine na
nekatere dejavnosti, ki so se odvijale na Po-
horju, in na življenja ljudi. Veliko smo vadili,
aktivno sodelovali, skupaj s študenti Gostin-
stva izbirali tipične pohorske jedi, obudili
pravljična bitja (pohorske vile), izbrali svojega
Pohorca in nenazadnje poskrbeli za izvedbo.

Prišel je dan »D" in čas, da svoje znanje in vse
zbrane informacije prenesemo v prakso. Že
dan prej je tehnična ekipa pod budnim oče-
som strokovnjaka postavila šotore, ki so pred-
stavljali postojanke na našem etnološkem
popotovanju, vsaka družina je svoj šotor
opremila z rekviziti in izdelki, ki so predstavljali
posamezno dejavnost. Poskrbeli smo za
ponudbo izbranih jedi, pa tudi zapeli in zaple-
sali smo. S popotovanjem nam je uspelo obu-
diti zgodbo Pohorja in dejavnosti, ki so skoraj
že ugasnile; a najpomembneje smo dosegli:
dokazali smo, da zgodbe pritegnejo in da so
zgodbe tisto, kar bi morali na Pohorju ponuditi
našim gostom.

Kdo je ambasador gostoljubja?
Verjame v edinstvenost naše dežele.
Ne trepeta pred izzivi.
Ljubi svoji poklic.
Kreativno ustvarja svojo poklicno
zgodbo.
Zna igrati v timu.
Verjame v poštenost in stroko.
Živi gostoljubje.

Na Pohorju je živelo planšarstvo
Foto: Mediaspeed
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tekmovanja

Pohorju, ki živi le še v spominih… 

dogodki

Etnološkemu popotovanju po Pohorju je sledil
osrednji del prireditve, izbor ambasadorja gos-
toljubja, študenta, ki je s svojim strokovnim
delom v času študija pokazal izjemno angaži-
ranost in smisel za poklic v gostinstvu in turiz-
mu ter s svojim delom veliko prispeval k
promociji gostoljubja v Sloveniji in Evropi. 
Tudi ta del prireditve je bil skrbno načrtovan,
povezovalca prireditve Dagmar in Aljaž sta štu-
denta prvega letnika in svojo nalogo sta opra-
vila kot prava profesionalca. Čisto pravo
pohorsko maslo je bilo tudi darilo, ki so ga naši
gostje prejeli ob koncu prireditve. A da ne pre-
hitevam…. Tudi pri predstavitvi letošnjih no-
minirancev, bilo nas je kar sedem, smo
poskrbeli za kreativno in zabavno predstavitev.
Manjkale niso niti plesna, glasbena in pevska
popestritev. Pri slednji smo se iz srca nasme-
jali naši sošolki Barbari Izlakar, ki je obrekljivo
ob spremstvu harmonike zapela o nominiran-
cih.

Sledila je razglasitev ambasadorja gostoljubja
in podelitev plaket ter nagrad, ki so jih poda-
rili naši donatorji. Ambasador gostoljubja je
postal Martin Jezeršek.
Kolegi Gostinci so poskrbeli za pogostitev po
uradnem delu prireditve in pripravili pravi kuli-
narični poklon in pašo za oči s svojo izvirnost-
jo pri pripravi in postrežbi jedi.

Naziv ambasador gostoljubja 2008 je zame
potrditev dobrega in trdega dela na VSGT
Maribor. Po dveh velikih nagradah (3.
mesto na tekmovanju za pokal Georges
Baptiste in 2. mesto za študentsko ino-
vacijsko nalogo evropskega združenja
hotelirskih šol EURHODIP) je ta nagrada
vrhunec mojega študija, ki sem ga pred
kratkim zaključil tudi z zagovorom
diplomskega dela. Razen osebne promo-
cije je nagrada ambasador gostoljubja tudi
močna referenca za nadaljevanje študija,
ki bo predvidoma potekal na Visoki šoli za
gostoljubje EHL v švicarski Lausanni. 
Rad bi pohvalil tudi organizacijo dogodka,
ki je bil izpeljan na vrhunski ravni. Angaži-
ranost študentov in mentorjev je bila iz-
jemna. Dogodek je prepletal tako kulturno
in prehransko dediščino Pohorja kot
sodobno in inovativno vizijo šole. 
VSGT se zaveda, da so mladi strokovnjaki
s področja gostinstva in turizma pomem-
bni za razvoj šole, turizma in gospodarstva
v Sloveniji, te mlade potenciale zna iz-
postaviti gospodarstvu in novinarjem in jim
tako omogoči dobre možnosti za svetlo pri-
hodnost. 
Šoli se za naziv iskreno zahvaljujem in si
želim dobrega sodelovanja z njo tudi v pri-
hodnosti. 

Martin Jezeršek

Foto: Mediaspeed
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dogodki

Vanja Vujisić, po domače VANČIKA
Lasten rekord v kulinariki: Skuhala skoraj 1000 kozarčkov najrazličnejših
marmelad.
Osebni rekord oz. dosežek: Edina vegetarijanka, ki obožuje jagnjetino - še
posebej rada ima jagenjčkove možgane.
Najljubša jed: Hrustljavo zapečena riba na žaru z zelenjavo.
Cilj v karieri: Želim si sodelovati pri specializaciji gostinskih obratov in tako
poskrbeti za kakovostno ponudbo.
Kakšna je Vanja v očeh profesorjev: Vanja je verjetno edina študentka na šoli,
ki zna sredi noči našteti vseh 174 izbranih slovenskih jedi, ki jih najdemo v
knjigi Okusiti Slovenijo. Z recepturami vred.

Martin Jezeršek, po domače TAMALI JEZERŠEK
Lasten rekord v kulinariki: Pri 20. letih je pojedel  že več kot 300 kg 
kranjskih klobas.
Osebni rekord oz. dosežek: Vedno in povsod ponosno povem, kdo sem in kaj
delam.
Najljubša jed: Ja kranjska klobasa, ne?!
Cilj v karieri: Naj ime Martin Jezeršek postane sinonim za gostinstvo v
Sloveniji.
Kakšen je Martin v očeh profesorjev: En Gorenc še ne prinese pomladi, kakšno
kranjsko pa že.

KOGA ZA AMBASADORJA?
O nominirancih smo izvedeli tudi ... 

Bojan Firbas – po domače, JAZSEM
Lasten rekord v kulinariki: V enem obroku je pojedel za 12 € cheeseburgerjev
(1cheeseburger = 1€).
Osebni rekord oz. dosežek: Narediti špricer brez kozarca. Dobitnik zlate 
medalje na državnem prvenstvu 2008 v najdaljšem parkiranju pred Kavarno Ploj. 
Najljubša jed: Ko je bil mal,i je padel v  tünko oz. meso iz tűnke in od takrat 
ga ima najrajši.  Tako kot Obelix , ki je padel v kotel s čarobnim napojem…. 
Cilj v karieri: Nadaljevati tradicijo svojih staršev doma na domačiji na 
bolj sodoben način ali iskati izzive v gostinstvu v tujini.
Kakšen je Bojan v očeh profesorjev: Edini študent, ki zaradi skrbi za 
lastno zdravje pred pisanjem izpita v šolski kuhinji obvezno poje ham and 
egss.



Gost.Art, maj 2009 7

dogodki

Gregor Šagi, po domače ŠAGIMAN
Lasten rekord v kulinariki: 1 teden zdržal kot vegetarijanec.
Osebni rekord oz. dosežek: Transport hrane za 200 oseb z lastnim avtomobilom.
Cilj v karieri: Imeti eno svojo gostilnico in poskusiti bikove prašnike.
Najljubša jed: Polnočni čuri muri sendviči.
Kakšen je Gregor v očeh profesorjev: 
Grega je mentor. 
Grega ima veze.
Grega obvlada posel.
Grega ni zastonj ŠAGIMAN.

Kristjan Anderlič, po domače KIKI
Lasten rekord v kulinariki:  V  svojem kratkem življenju stolkel in spaniral vsaj 
10 000 dunajskih.
Osebni rekord oz. dosežek: Rezanje kraškega pršuta na kongresu vegetarijancev
v Sežani 2008.
Najljubša jed: Karkoli, pripravljeno z bučnim oljem. Po nekaterih virih sem bil
nanj (po steklenički) priklopljen že v ranem otroštvu.
Cilj v karieri: Moji cilji so postati uspešen gostinec. Proslaviti štajersko kulinariko,
jo delno pripravljati na sodoben način. 
Kakšen je Kristjan v očeh profesorjev: Kristjan razume razmerje predavatelj štu-
dent na sebi lasten način: posamezne predavatelje še vedno naziva s ŠEF ali
ŠEFICA.

Niki Žveglič, po domače NIKENEN
Lasten rekord v kulinariki: Pred kratkim mu je prvič v življenju (pri 23 letih) 
uspelo zavreti mleko, ne da bi prekipelo.
Osebni rekord oz. dosežek: Prvič v življenju pomil posodo (in ne samo zložil
v pomivalca) in izpilil nakup študentskih bonov!!!
Najljubša jed: filana paprika (jem izključno filo) 
Cilj v karieri: Prepotovati cel svet! (pa še Luno povrhu) 
Kakšen je Niki v očeh profesorjev: Niki je E-človek. Preizkusite sami. 
Poiščite njegov spletni naslov in mu v katerikoli uri dneva (ali noči) pošljite 
e-mail. Njegov odgovor bo v 90. sekundah pri vas. Hvala, NIKI!

Samo Kramberger, po domače KRAMBERGERJEV SAMO
Lasten rekord v kulinariki: Kreiranje avtorskih jedi z mojim podpisom.
Osebni rekord oz. dosežek: Lastna e-kuharska učilnica
Cilj v karieri: Imeti gostinski lokal, v katerem bom gostu povedal, kaj bo jedel
in ne ravno obratno, kot je običajno.
Najljubša jed: Ljubim jedi, v katerih okusiš pristne, nemodificirane okuse 
(brez nekih dodatkov in nepotrebnih glutaminatov).
Kakšen je Samo v očeh profesorjev: Samo je najboljši računalničar med 
kuharji in najboljši kuhar med računalnikarji. Je resen.
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Mednarodni Georges Baptiste Cup

Georges Baptiste Cup je eno od najbolj prepoznavnih tekmovanj s področja gostinstva na svetu.
Posvečeno je slavnemu francoskemu kuharskemu mojstru Georgesu Baptistu, ki velja za enega
največjih svetovnih mojstrov kulinarike. Osnovne teme tekmovanja so pripravljanje jedi in pijač
pred gostom in senzorično ocenjevanje vin ter žganih pijač. Iz leta v leto pa se posamezne dis-
cipline nekoliko spreminjajo.

Izvedel sem, da naša šola že vrsto let uspešno sodeluje na tem tekmovanju. Udeleži se ga lahko
samo en študent iz posamezne šole, in to samo dvakrat: prvič kot študent in drugič kot profe-
sionalec. Na šoli vsako leto poteka izbor kandidata, ki mora pokazati svoje znanje in sposob-
nosti strokovni komisiji, sestavljeni iz strokovnih delavcev in mentorjev šole.

Sam sem na izbor pristopil z zelo majhnim upanjem za uspeh. Zavedal sem se, da se bodo za
mesto na tekmovanju potegovali študentje z večjim predznanjem od mojega. Nalogi sta bili
senzorična ocenitev dveh slepih vzorcev vin in flambiranje jedi. Tako kot poteka pravo tek-
movanje, je tudi šolski izbor potekal v angleškem jeziku. To pa mi je omogočilo, da sem nastopil
bolj sproščeno in bolj samozavestno, kar pa je najpomembnejše. Osebno mi nastopanje v an-
gleščini zelo ustreza, saj mi daje na izbiro različne uporabne fraze, ki lahko popestrijo nastop.

Izbran sem bil kot tekmovalec za Georges Baptiste Cup 2009. Kar pa je pomenilo, da bom moral
pridno trenirati in se učiti vse do datuma odhoda na tekmovanje. Treningi oziroma vaje so
potekale pod strokovnim vodstvom predavatelja Gorazda Haliča, ki  me je skozi vse discipline
pozorno vodil in podpiral z nasveti, ki so izboljševali moj nastop. Naučil sem se strokovnih tehnik
priprave hrane in pijač pred gostom, poleg tega pa sem izvedel tudi za veliko majhnih trikov, ki
videz dela naredijo bolj profesionalen. Seveda pa vaje ne bi potekale tako tekoče brez podpore
kuhinje, za katero je skrbela predavateljica Mojca Polak.

Zahvala gre prav tako mojim sošolcem in sošolkam ter sokandidatom. Že na dan, ko sem bil
izbran za tekmovalca, so mi izkazali izjemno podporo. Vsakdo mi je čestital in mi zaželel srečo
ter uspeh na tekmovanju. Podpirali pa me niso samo na dan izbora, temveč ves čas priprav na
tekmovanje. Vsakdo, ki me je srečal, je vprašal, kako napredujem. To pa mi je vedno vlilo do-
daten zalogaj motivacije.

Datum odhoda se bliskovito bliža. Napetost in hkrati veselje močno naraščata. Z vajami sem pri-
dobil veliko znanja in spretnosti, ki jih bom poskusil čim bolje uporabiti na tekmovanju. Želja
po dobrem uspehu na tekmovanju me ves čas sili k razmišljanju o tem, kako bi kaj izboljšal, da
bi celoten nastop bil kar se da popoln. Upam, da bo moj nastop prepričal tudi komisijo na tek-
movanju v Vietnamu.

Ker bo to moj prvi obisk Azije, me oblivajo mešani občutki: malo tistega dobrega strahu, pred-
vsem pa želja po odkrivanju novega sveta in tudi novih poznanstev in prijateljev. 
Znano je, da Vietnam ni samo eksotična dežela, temveč tudi dežela v močnem turističnem
razvoju, da imajo dobro kulinariko in da so ljudje zelo prijazni. Zelo me zanima, kako daleč so
razvili te svoje vrline. Pustim se presenetiti.

Andrej Hribernik, 1. letnik Gostinstvo in turizem
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Mednarodna turistična borza 
Melanija Korže, Melanija Korže, 1. letnik Gostinstvo in turizem

Turizem oz. želje turistov se vedno znova spreminjajo, so iz leta v
leta drugačne in tudi zahtevnejše. Zato vsako leto organizatorji po
svetu prirejajo mednarodne turistične borze. Ena iz med njih je tudi
ITB Berlin, ki smo jo študentje Višje strokovne šole za gostinstvo
in turizem Maribor obiskali 14. marca letos. 

Turistična borza ITB Berlin je druga največja turistična borza na svetu, ki je
letos potekala že 43. zapored. Velikost je bila očitna že na prvi pogled s
številom hal, v katerih so se predstavljale države s celega sveta.
Borza velja za pomembno mednarodno stičišče turistične ponudbe in
povpraševanja, tudi v letošnjem letu se je v Berlinu predstavilo več kot 10.000 razstavljavcev
iz 180 držav sveta. Za strokovno in poslovno javnost ta dogodek predstavlja tudi pomemben vir
informacij o trendih v turizmu. Letos so bila v ospredju predvsem vprašanja in napovedi, kaj tu-
rizmu kratkoročno in srednjeročno prinaša gospodarska kriza. Borza ITB Berlin je pomembna
tudi z medijskega vidika, saj je sejem obiskalo več kot 7.000 akreditiranih novinarjev. 

Nekateri so znali navdušiti in bolje privabiti obiskovalce na svoje stojnice, drugi manj. Veliko je
bilo laičnih obiskovalcev, ki niso bili iz stroke in so morda pričakovali, da jih bodo predstavniki
držav privabljali k svojim stojnicam z različnimi plesi, petjem ali igrami.

V halah Južne Amerike se je občutilo in videlo, da veliko dajo na tradicijo in naravo ter ponu-
jajo številna adrenalinska potovanja. Veliko njihovih aktivnosti je bilo povezanih s plesom in
petjem. Videli smo, da se države Južne Amerike ne predstavljajo posamično, ampak kot celina,
saj smo lahko občutili veliko njihovega temperamenta ter ljubezni do dežele in plesa.
Med južnoameriško ponudbo je bila seveda med najbolj znanimi otoki predstavljena Kuba, prav
tako tudi države, kot sta Kolumbija in Mehika, kjer so znani po svoji tradicionalni vročekrvni
glasbi.

Južna Amerika ima morda na nek način konkurenčno prednost, ker je množicam turistov še
vedno manj znana od nekaterih drugih destinacij in ker se vedno bolj razvija trend individual-
nega potovanja ter odkrivanje manj znanih delov sveta. Prav zato se tudi vedno več turistov od-
loča ravno za te države oz. celino.

Za obisk držav v Južni Ameriki je seveda potreben večji zalogaj denarja. Morda se omenjene
države tudi usmerjajo bolj na trge , kjer so finančne zmožnosti večje. Ponudba je sicer zelo
pisana in sega od različnih adrenalinskih potovanj po amazonskem gozdu in pohodov po Andih
do obiskov plesnih večerov ter poskušanja njihovih lokalnih kulinaričnih specialitet. Tovrstna
ponudba je gotovo privablja njihove cilje skupine, ki so tako podjetniki in izobraženci, ki si želijo
sprememb in spoznavanje druge kulture, kot avanturisti, ki iščejo predvsem nova doživetja ter
spoznavanje drugačnega načina življenja.
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Ker sem velik ljubitelj nemško govorečih držav, predvsem Avstrije, sem seveda veliko časa
preživela prav v njihovi hali. Avstrija je ponujala več tematik: gorski smučarski/zimski turizem,
pohodništvo, velnes v turizmu, počitnikovanje v mestih in ob njihovih svetovno znanih jezerih
(npr. Vrbsko jezero) z glavnim poudarkom na naravi.

Avstrija ima turistično znamko »Urlaub in Österreich«, ki pozicionira državo kot turistično des-
tinacijo, ki inspirira ter ponuja počitek in kulturne znamenitosti. Avstrija se prodaja kot država
za vse cilje skupine, da je dostopna vsem, še vedno tudi kot država z neokrnjeno naravo,
obenem pa ponuja potovanja za mlade ter obljublja avanture ter glasbene in plesne užitke. V
smeri velnesa se zavedajo, da mora biti vse pripravljeno za starejšo generacijo, saj se povečuje
število starejših ljudi, ki imajo vse pogoje za obisk turističnih destinacij, imajo denar in čas. 

Avstrija je začela tudi z novim oglaševanjem države pod geslom “Das muss Österreich sein“ in
nagovarja turiste, naj odkrivajo državo na svoj način. Na vseh slikah, panojih ter raznih reklam-
nih gradivih lahko opazimo promocijo neokrnjene narave, s katero želijo privabiti ljudi, ki sicer
živijo sredi vrveža in želijo miru ter spočiti dušo in telo. 

Avstrija je imela ponudbo tudi za ljubitelje smučanja in zimskih športov za posameznike in
družine. V teh paketih ponujajo seveda smučanje na progah za odrasle ter šole smučanja za naj-
mlajše člane. Nikakor pa Avstrija ne bi bila Avstrija, če ne bi ponujala počitnic na deželi. Tako
sem našla ponudbo, po kateri lahko za teden dni najameš kravo oziroma sodeluješ pri njenem
življenju. Za en teden plačaš 29 € ter skrbiš za kravo mlekarico, nato pa dobiš 8 kilogramov
gorskega sira, ki ga sam pridelaš (kmetija  Kräuter, zvezna dežela Predarlska oz. Voralberg).
Ponudba sicer zajema najmanj 8 tednov, kar pomeni, da prideš in s partnerjem bivaš na kmetiji
en teden in dobiš sir, mleko in mlečne izdelke. Za ostalih 7 tednov pa so naredili spletno kamero,
tako da lahko preko interneta sprem-ljaš razvoj »svoje« krave (sicer pa jo lahko neomejeno

obiskuješ in izkoristiš še druge dodatne
bonuse za 995€).

Avstrija je znana tudi kot dežela glasbe in prav
letos imajo leto  Josepha Haydna, saj mineva
200-letnica smrti skladatelja avstrijske himne,
zato pripravljajo številne glasbene dogodke ter
razstave po vsej Avstriji.

Ob svoji vsestranskosti je imela Avstrija na
sejmu tudi ponudbo za kolesarje, ki želijo os-
tati športno aktivni in doživeti Avstrijo v vsej
svoji lepoti: na primer kolesarska pot ob reki
Muri, ki je dolga okoli 380 kilometrov, kole-
sarske poti ob mnogih vinskih cestah po Šta-

jerskem in ogled Salzburga po Mozartovi kolesarski poti. Avstrija slovi tudi po svojih kulinaričnih
specialitetah (torta Sacher, Salzburger Nockerln/žlikrofi), zato ponudbe vključujejo tudi doživetje
njihovih lokalnih jedi in vin ter nočitve na turističnih kmetijah ali v manjših gostiščih.

Očitno ima Avstrija dodobra izdelano ponudbo za različne ciljne skupine, saj upošteva ljubitelje
dobre hrane, športnike, ljubitelje glasbe, avanturiste ali pa preprosto iskalce miru in sprostitve.
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Turizem je postal eden izmed pomembnejših
faktorjev vsake države, saj predstavlja
pomemben delež pri BDP države. Skoraj
vsaka država si želi imeti  čim višji BDP in biti
med gospodarsko razvitejšimi državami. Na
turistični borzi smo opazili raznolike možnosti
potovanj, sklepanja poslov ter ponudbe in
povpraševanja. ITB v Berlinu je idealno
mesto za odkrivanje novih trendov, koncep-
tov in možnosti za sodelovanje, izvedeti več
ter ohraniti in okrepiti  že obstoječe stike. 
Od berlinske ITB turistični ponudniki vsako
leto pričakujejo realne podatke o tem,
kakšna bo turistična sezona, kam se bodo
usmerili turistični tokovi, katere države in ce-
line bodo pritegnile več turistov in katere
manj. Zaradi globalne krize si letos pravza-
prav nihče ni upal napovedati posledic na
globalni turizem in kdaj se bo turistično
povpraševanje znova umestilo v ustaljene tir-
nice. 

Ko smo se odpravljali na mednarodno turis-
tično borzo si niti predstavljati nismo mogli,
za kakšen ogromen obseg gre in kakšne
priložnosti vse ponuja. Borza je v meni kakor
tudi v večini mojih sošolcev pustila velik vtis
ne le zaradi svoje velikosti, ampak tudi zaradi
svoje pestrosti. ITB je ne le borza turističnih
ponudnikov s celega sveta, je tudi doživetje
celega sveta na enem mestu.

Namen obiska ene največjih in najpomemb-
nejših svetovnih turističnih borz ni le spozna-
vanje širokega spektra produktov turistične
industrije in ogled privlačnih predstavitev ek-
sotičnih turističnih destinacij. Sejem tovrstnih
razsežnosti je predvsem dragocen vir inova-
tivnih turističnih produktov in trženjskih
pristopov. Študenti in študentke so med
drugim dobili tudi priložnost prepoznati trende
ter izluščiti tiste 'velike' malenkosti v trženjskih
prijemih, ki naredijo turističnega ponudnika
drugačnega in boljšega od drugih. 

Mihaela Škrlj, predavateljica predmeta Trženje v
turizmu

Novi pristopi

1. ERASMUSOV DAN (29. 1. 2009) 

Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor smo v začetku novega koledarskega leta
javnost posebej opozoriti na našo mednarodno aktivnost. Dogodek, na katerem  smo pred-
stavili mednarodne uspehe in aktivnosti, smo poimenovali 1. Erasmusov dan na VSGT. 

Namenjen je bil študentom, predavateljem in zainteresiranim javnostim, s katerimi sodelujemo.
Po uvodni predstavitvi mednarodnih programov je bil posebej predstavljen certifikat za kakovost
EUHROQUAL, ki smo ga prejeli kot prva šola v Evropi. Prav tako so bili prisotni študentje, ki so
se v preteklem letu udeležili študentskega praktičnega izobraževanja v okviru Erasmus mobil-
nosti, za katero je šola dobila najvišje nacionalno priznanje – zlato Jabolko kakovosti. 
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Sredi meseca maja je v Nemčiji potekalo že
drugo srečanje partnerjev projekta ECVET TC
NET, katerega vodilni partner je šola iz Bad
Gleichenberga. V projektu sodelujejo partnerji
iz 14 držav, ki skušajo poenotiti znanja in kom-
petence za devet temeljnih poklicev na po-
dročju gostinstva in turizma, da bi s tem
poenostavili in tako tudi pospešili mobilnost
znotraj Evropske unije.

Slovenijo v tem projektu zastopa Višja
strokovna šola za gostinstvo in turizem Mari-
bor, ki je v času od novembra 2008 do aprila
2009 pripravila pregled kompetenc v Sloveniji
za naslednje poklice: kuhar, kuharski pomočnik, natakar, natakarski pomočnik, barman, recep-
tor, sobarica, prodajalec turističnih storitev ter skrbnik gostov. Na srečanju, ki je potekalo na
severu Nemčije, ob nemški obali v kraju Rostock, je vsak od partnerjev predstavil, kako je
potekal nabor kompetenc omenjenih poklicev v posamezni državi, kakšne so bile težave in
kakšni so  predlogi, kajti v nadaljevanju projekta nameravamo zbrane kompetence poenotiti.
Predstavnik VSGT na tem srečanju je bil novi sodelavec šole mag. Emil Juvan.

Gospodarska zbornica Slovenije je na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur.
list RS, št. 86/04) in na podlagi Pravilnika o vsebini in postopku vodenja registra delodajalcev,
ki izvajajo praktično izobraževanje študentov v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št.
25/08) pristojna za ugotavljanje ustreznosti pogojev za izvajanje praktičnega izobraževanja štu-
dentov v delovnem procesu. V letu 2004 je pridobila tudi javno pooblastilo za izvajanje verifikacij
v višjem strokovnem izobraževanju. Verifikacijo izvaja komisija za pregled študijskih mest, ki je
sestavljena iz predstavnikov strokovnih združenj dejavnosti.

Podjetja, ki želijo praktično izobraževati študente, morajo v skladu z višješolskim izobraževal-
nim programom izpolnjevati določene materialne in kadrovske pogoje.

Dne 15. 4. 2008 nas je na VSGT Maribor obiskala komisija Gospodarske zbornice za pregled
študijskih mest v postopku verifikacije študijskih mest v višjem strokovnem izobraževanju. Člani
komisije so po preverjanju materialnih in kadrovskih pogojev za praktično izobraževanje štu-
dentov ugotovili, da  Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor v celoti izpolnjuje
pogoje za praktično izobraževanje študentov za izobraževalni program Gostinstvo in turizem. 

Projekt ECVET TC NET

Foto: Projektna skupina ECVET TC NET na 2. srečanju
v Rostocku v Nemčiji

VSGT se je vpisala v register učnih mest za praktično 
izobraževanje pri GZS 
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Nataša Artič, vodja mednarodne pisarne

Ker se  že vrsto let srečujemo s pomanjkanjem določenih profilov delavcev in opažamo, da je
težko pridobiti ustrezno število oseb, predvsem mladih, ki vidijo v perspektivnih panogah svojo
prihodnost in možnost razvoja poklicne poti.  Tudi v novonastalih ekonomskih pogojih, zato so
na  Zavodu RS za zaposlovanje ocenili, da je izredno pomembno javnost informirati o možnos-
tih na trgu dela in delovne sile, predvsem z možnostmi razvoja gospodarstva in s tem v zvezi s
perspektivnimi znanji in poklici, ki jih potrebujemo in jih bomo potrebovali v prihodnje.
Z zaposlitvenim sejmom s sloganom »Izobrazba – pot do moje zaposlitve« so organizatorji

želeli  mladim, šolajočim in iskalcem zaposlitve, predstaviti perspektivne panoge v regiji in širše
tako, da so jim omogočili  vpogled v celotno izobraževalno vertikalo ter ponudbo na trgu dela
in delovne sile. 
Višja strokovna šola se je predstavila s študentkami Vanjo Vujisič, Sanjo Simonič, Natašo Vidovič
in Lucijo Košir pod mentorstvom mag. Nataše Artič. Predstavili smo  izobraževalne programe,
ki jih izvajamo ter  predstavitveno gradivo o instituciji.

Na VSGT Maribor ponujamo študentom rednega in izrednega študija, mentorjem v podjetjih, za-
poslenim v gostinsko-turističnih podjetjih in vsem zainteresiranim kandidatom storitve sveto-
vanja za nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), ki se podeljujejo v zakonsko določenem
postopku preverjanja in potrjevanja NPK. 

NPK ali Nacionalna poklicna kvalifikacija je formalno priznana usposobljenost, potrebna za
opravljanje poklica na podlagi nacionalnega poklicnega standarda in prikazuje usposobljenost
posameznika za opravljanje določenega poklica. 
Certificiranje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije je namenjeno: 
• odraslim, ki nimajo javno veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi, 
• odraslim, ki imajo poklicne kompetence (izkušnje, znanje, spretnosti), 
• tistim, ki želijo napredovati v poklicni karieri, ne da bi morali za to pridobiti tudi višjo raven
poklicne izobrazbe. 

Nacionalno poklicno kvalifikacijo je v Sloveniji mogoče pridobiti na naslednje načine:
• z dokončanjem programa poklicne oziroma strokovne izobrazbe ali
•  po delih (modularno zgrajenega) programa ali 
• s preverjanjem in potrjevanjem NPK. 

Za svetovalne termine se je potrebno dogovoriti vnaprej po e-pošti na naslov izbranega preda-
vatelja. Kontakti svetovalcev za NPK:
GOSTINSTVO:   Gorazd Halič ( gorazd.halic@vsgt-mb.si

Mojca Polak ( mojca.polak@vsgt-mb.si
TURIZEM: mag. Nataša Artič ( natasa.artic@vsgt-mb.si 

Več o NPK preberite na: http://www.nrpslo.org/npk.aspx

VSGT na zaposlitvenem sejmu v Mariboru (13. 3. 2009)

Novo – svetovanje za nacionalne poklicne kvalifikacije
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Projekt WELLPRO - prvo
srečanje partnerjev v Nemčiji 

V začetku meseca maja se je v Frankfurtu na Majni odvijalo prvo srečanje part-
nerjev projekta Wellpro. To je projekt, ki ga je prijavila in dobila odobrenega Višja
strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor. Projekt je sofinanciran iz sred-
stev Evropske unije iz programa Leonardo da Vinci – Prenos inovacij.

In ker je glavna tema projekta prav prenos inovacije, se je srečanje odvijalo v Nemčiji, saj
tam ta inovacija že obstaja in bi jo želeli prenesti v Slovenijo.

WELLPRO je akronim daljšega naslova projekta, ki se glasi: Implementation of competences
and development of wellness vocational training programmes for the labour market.

S tem projektom želimo vpeljati v slovenski prostor prva strokovna velneška izobraževanja za
velneškega svetovalca in velneškega trenerja. Projekt traja 23 mesecev, vanj pa so vključeni
naslednji partnerji: 
- Bildungswerk für Wellness und Gesundheit GmbH (Nemčija), 
- Europäisches Wellness Institut  Austria (Avstrija), 
- EWI Europäisches Wellness Institut (Nemčija), 
- Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, 
- Ministrstvo za šolstvo in šport RS ter 
- Terme Maribor d.d.

Srečanje je potekalo tri dni, prisotnih je bilo 8
udeležencev projekta iz Slovenije in 5
udeležencev tujih partnerjev. Iz Slovenije smo
se na pot podali: mag. Nataša Štirn (OZS),
Darja Slivnjak (Terme Maribor) ter predstavniki
šole mag. Helena Cvikl, mag. Slavka Gojčič,
mag. Nataša Artič, mag. Tanja Lešnik Štuhec
ter predavateljici Mojca Polak in Iris Kociper. 

Po prihodu v Frankfurt in namestitvi v hotelu je bila na programu spoznavna večerja, kjer smo
preleteli še zadnja odprta vprašanja pred naslednjim dnem. Takrat smo na sedežu Evropskega
velneškega inštituta imeli celodnevno konferenco oz. srečanje, ki je bilo skrbno načrtovano
in pripravljeno. Po ogledu prostorov Inštituta se je vsak partner v projektu predstavil oz. je
ob prosojnicah predstavil organizacijo, iz katere prihaja. Nato je sledila predstavitev projekta,
katerega glavni namen bo prenos izobraževanj na področju velnesa v Slovenijo. 

Sredi delovnega dne
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Prvo tako izobraževanje se bo pričelo v začetku prihodnjega koledarskega leta za testno skupino
kandidatov. 

Po predstavitvi projektne vsebine in finančnih shem projekta, smo partnerji debatirali tudi o celotni
grafični podobi, upravljanju kakovosti v projektu ter o spletni strani, ki je dosegljiva vsakomur na naslovu
www.wellpro.si oziroma je do nje možen dostop preko angleške šolske spletne strani. 

Po zaključku prezentacij smo se odpravili na ogled in predstavitev izobraževalnih programov zasebne tu-
ristične šole Schule für Touristik, kjer smo spoznali njihov koncept ponudbe izobraževanj, po vrnitvi v
hotel pa je sledila uradna večerja vseh partnerjev oziroma ključnih udeležencev v projektu, kjer smo
premlevali dogodke in obilico informacij, prejetih v teku dneva. 

Naslednji dan smo skupaj obiskali tudi dva konceptualno povsem različna ponudnika velneških storitev.
V Termah Taunus smo dobili vpogled v ponudbo, namenjeno širši javnosti in vsaj mene je tam pre-
senetila ponudba sončenja oziroma število solarijev, ki jih je bilo več kot 100, čeprav so bili ob našem
ogledu skoraj vsi nezasedeni. V Termah Taunus so nas sprejeli tamkajšnji zaposleni in po uradni pred-
stavitvi podjetja smo se podali v center Frankfurta, kjer za visoko ograjo v Vili Kennedy, hotela s  5+
zvezdicami, kar naenkrat pozabiš, da si sredi mestnega vrveža. Pa ne toliko zaradi posebnih oken, ki ne
prepuščajo mestnega hrupa, ampak zaradi veličastnosti stavbe, pristopa zaposlenih in predvsem pred-
stavitve  njihove ponudbe, ki nas je vse prav navdušila. Za vse, ki si želite ogledati njihovo ponudbo na
spletu: http://www.villakennedy.com. 

Naš ogled je bil usmerjen predvsem na  ogled njihove velneške ponudbe, ki je na izjemno visoki ravni,
saj so njihovi gostje tudi zelo zahtevni, prihajajo pa predvsem iz Amerike in Anglije.  Po ogledu Ville
Kennedy smo se polni prijetnih vtisov našega prvega srečanja podali na pot nazaj v Slovenijo. 

In delo na projektu je tako dobilo nov zagon …

Gost.Art, maj 2009

Udeleženci srečanja
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mednarodno

Pred kratkim smo predstavniki strokovnih predmetov skupaj s sodelavci Term Olimia obiskali
Landesberufschuele Bad Gleichenberg z namenom, da prisostvujemo delavnici eksotične
kuhinje in predstavitvi vina iz različnih avstrijskih vinskih dežel.
Odlično opremljena šolska kuhinja, ki ste jo nekateri na ekskurziji po Avstriji že imeli
priložnost spoznati, je bila prostor, kjer se je dogajala magija.
Učitelj kuharstva, gospod Schreier, nam je v nekaj urah demonstiral pripravo azijskega
železnega repertoarja:
- suši,
- kari s čapatijem,
- poširano ribo z zelenjavo,
- govedino z zelenjavo  iz voka.

Sicer dokaj enostavne jedi je demonstrator zanimivo »popopral« s  kuharskimi skrivnostmi
izkušenega poznavalca  azijske kuhinje. Sam je namreč kar nekaj let preživel na Kitajskem,
Tajskem in v Indoneziji.
Nekaj nasvetov, ki jih polaga na srce vsem, ki vam diši azijska kulinarika:
- maksimalno sveže sestavine,
- v eni jedi ne uporabite več kot pet sestavin,
- uravnovešajte osnovne okuse (slano-sladko-kislo-grenko-pekoče),
- uporabljajte dobro sojino omako. Kar se da naravno. Takšno boste prepoznali po tem,
da je relativno redka in nima sirupaste konsistence. Ne kupujte omake, ki ima med sestavi-
nami razen sojine paste, vode in soli še kakšne aditive.
- uporabljajte doma pripravljen kari prašek, ki ga zmeraj meljete sproti (vas kar vidim).

Pa še instant recept za govedino iz voka:
Govedino (najbolje hrbet ali pljučna za vse, ki  denar v teh negotovih časih raje investirate
vase) narežite na tanke rezance. Nekaj minut jo marinirajte v sojini omaki.  Nato meso posuj-
te s škrobom. Po njegovi zaslugi bo meso ostalo sočno, saj bo zaprl pore, da mesni sok ne bo
iztekal.  V vročem voku segrejte arašidovo olje in na hitro (v 2 minutah) opečite meso. Po
želji lahko dodate posebej opraženo zelenjavo. Da boste siti, manjka samo še spretna
uporaba palčk in skodela riža. Kaj več bi si sploh lahko želeli?

I-TA-DA-KI-MAS!

ZA ŠČEPEC EKSOTIKEZA ŠČEPEC EKSOTIKE
Mojca Polak, predavateljica kuharstva



17

aktualnoaktualno

Prvi mojstri kuharstva in strežbe 

Končno smo lahko zaploskali. V soboto 16. maja smo namreč prvič v samostojni Sloveniji
segli v roke štirim novopečenim mojstrom kuharstva ali strežbe.
Temelje za uvedbo mojstrskih izpitov je leta 1994 postavil Obrtni zakon, ki je v posebnem
poglavju ponovno vzpostavil vajeniški sistem (dualni sistem poklicnega izobraževanja), za-
ključne pomočniške izpite in mojstrske izpite kot osnovo za pridobitev mojstrskega naziva.
Z reformo šolskega sistema in sprejemom Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževa-
nju iz leta 1996 so bili mojstrski izpiti uvrščeni v šolski sistem, na osnovi česar se z oprav-
ljenim mojstrskim izpitom pridobi srednja strokovna izobrazba (po starem V. stopnja), kar
ob izpolnitvi dodatnih pogojev omogoča nadaljevanje šolanja na višjih in visokih
strokovnih šolah. Pogoje, način in postopek opravljanja mojstrskega izpita določa Pravilnik
o mojstrskih izpitih. Obrtno-podjetniška zbornica praktični in strokovno-teoretični del moj-
strskega izpita izvaja v sodelovanju s posamezno strokovno šola. V skladu z dogovorom se
izpiti za kuharskega mojstra in mojstra strežbe izvajajo ob strokovni pomoči Višje
strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor, kjer se je izvajal praktični del mojstrskega
izpita za prvo generacijo mojstrov s področja gostinstva.
Šola je bila tako štiri dni na razpolago vsem kandidatom, ki so s praktičnimi izpiti dokazo-
vali svoje strokovno znanje in kreativnost. Pod budnim očesom strokovne  komisije so
kandidati za mojstra kuharstva pripravljali tri-hodni meni za osem oseb  in slavnostno
hladno ploščo.
Mojstri strežbe pa so pripravljali slavnostni pogrinjek, postrežbo menija ter prikaz strežnih
veščin
Razen spretnosti, obvladovanja tehnik, kreativnosti in skrbi za higieno morajo na praktič-
nem delu mojstrskih izpitov kandidati prikazati organizacijske  spretnosti. Med drugim
svoje delo opravljajo s pomočjo asistenta (študenta naše šole), ki ga morajo strokovno
voditi skozi ves delovni proces.

Ob tej priložnosti še iskrena  hvala vsem študentom asistentom. To ste bili:
- Andrej Sušec,
- Rok Budja,
- Grega Šagi,
- Denis Munda,
- Andrej Hribernik,
- Renata Veber,
ki ste se po besedah kandidatov zelo
izkazali kot asistenti. Hvala tudi vsem
študentom soustvarjalcem sobotne za-
ključne prireditve. Prepričani smo, da so
tudi to koraki do vašega mojstrskega
naziva.

Gost.Art, maj 2009

Mojca Polak, predavateljica kuharstva

Andrej Sušec in novi mojster kuharstva Jure Jezeršek

Foto: Gorazd Halič
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ustvarjamo

Prvi dotik

Boječi in drzni dotiki,
prižgali so iskrico, ti stiki.

Ulegel sem se k tebi,
tresoče ustnice privabil sem k sebi.

Čari, metuljčki, vse je zaživelo,
moje srce se je vnelo.

Pobožal sem tvoj lep obraz,
občutila si isto, izdal te je glas.

V temi sijale so tvoje oči,
gledale vame sredi noči.

Noč je svojo tišino kričala,
midva nato sva objeta zaspala.

Sonet spominov

Kje zdaj so tista leta moje sreče?
Odšli brezskrbni so trenutki stari,

prinesla žalost, ki te opehari,
je ta ljubezen in noči nespeče.

Spominjam se prijateljskih večerov,
pogled je tvoj ujel namig moj draga,

sva vedela, poljub vse premaga,
drugačen bil sem od vseh teh bleferov.

Minila leta so, tvoje občutje,
še vedno čakam te na istem kraju,
ob istem času, krik v molk obut je.

Le solze tu so in spomin na naju,
spet vidim teči te čez to posutje,
privid želi nazaj k starem raju.

Rok Šijanec, študent 1. letnika, Gostinstvo in turizem

Po Prešernovi ...

Še koh svoj krožnik na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,

zad skrit vsevprek posluša, kaj zijalo
neumno, kaj natakar od nje pravi.

Pred njim z metuljčkom kélnarček se ustavi;
ker ogleduje hrane vsebovalo,

ješprena méni, de ima premalo;
kar on očita, koh takoj popravi.

Ko pride drugi dan spet mož metuljčni,
namest, de bi šel delj po svoji poti,
ker jed mu je pogodi, skled se loti;

zavrne ga umetnik imenitni,
in tebe z njim, kdor napačen si očitar,
rekoč: "Le strežbo sodi naj nositar!"

Apel in čevljar

Apel podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,

zad skrit vsevprek posluša, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi. 

Pred njo s kopiti čévljarček se ustavi;
ker ogleduje smôlec obuvalo,

jermenov méni, de ima premalo;
kar on očita, koj Apel popravi.

Ko pride drugi dan spet mož kopitni,
namest, de bi šel delj po svoji poti,
ker čevlji so pogodi, méč se loti;

zavrne ga obraznik imenitni,
in tebe z njim, kdor napačen si očitar,

rekoč: "Le čevlje sodi naj Kopitar!"

(F. Prešeren)
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praksapraksa

Četiri sobe gospođe Safije vsebujejo restavracijo, vinski koktejl
bar, lounge room in letno teraso. Prvi objekt  takšne vrste v Bosni in
Hercegovini nudi nepozaben prostor, ki  nosi zgodbo o legendi iz
časa Turškega cesarstva v Avstro ogrski. 

Safijina hiša je nastala daljnega leta 1910 kot simbol ljubezni, lepote
in kljubovanja. Oblikovalci  so  s posebnim čutom ustvarili notranji
prostor in pri tem pazili na vsak že zarezan milimeter preteklosti v
zidovih sob gospođe Safije.  Kljub temu, da so sobe namensko spremenjene,  je vsaka
soba ohranila svojo povest. Arhitekturna konstrukcija v orientalskem stilu in notranjost,
opremljena z ornamenti, ustvarjata edinstven prostor. Vsaka soba je primerna za skupine,
proslave in zabave zaprtega tipa. Restavracija lahko sprejme 120 gostov.
Mističnost se kaže v imenu jedi, ki se razprostirajo na jedilniku. Vrhunski kuharji poskrbijo,
da vsak krožnik govori zgodbo zase. Navdih za recepte črpajo iz preteklosti in jim dodajo
originalno umetniško noto. Jedilnik nudi nove gastronomske užitke številnih kulinaričnih
kombinacij. Združevanje različnih regionalnih kulinaričnih stilov in inovativni okusi pustijo
pečat.  Ponudba vin je pestra. Privoščite si lahko vrhunska vina iz najboljših regij sveta.
Presenetljivo dobro so zastopana slovenska vina. Vaša ušesa bo razvajala glasba (jazz,
chill out, ambient & deep house music), ki
bo poskrbela za  popoln užitek.

Ponosna in hvaležna sem, da sem lahko del
ur, namenjenih praktičnemu izobraževanju,
skupaj z Aleksandrom Kokerićem preživela v
omenjeni restavraciji. Izkušnja, ki  v človeku
sproži nove miselne preobrate, kup prijetnih
čustev, pozitivnih ljudi in prostor, ki ne samo
očara, ampak začara. Človek ob vhodu v
restavracijo pozabi na čas, počuti se kot
doma, prav tako ga razvaja simpatično ose-
bje. Simbioza vsega tega in dobre hrane ter
prijetne glasbe napolni goste z novo en-
ergijo, ki pa jo vsi ob današnjem tempu živl-
jenja še kako potrebujemo. 
Torej, ko se boste naslednjič peljali skozi
Sarajevo, si odpočijte in se naužijte novega v
restavraciji Četiri sobe gospođe Safije.
Obiščite njihovo spletno stran (www.place-
tobe.ba/) in si preberite zgodbo, ki zaokroža
celotno filozofijo restavracije. Vredno ogleda!

Gost.Art, maj 2009

RESTAVRACIJA ČETIRI SOBE GOSPOĐE SAFIJE
Urška Gorjup, študentka 2. letnika, Gostinstvo

V vinski vitrini najdemo številna vina slovenskih 
pridelovalcev: Ščurek, Simčič in Kristančič

Tukaj vam postrežejo s pijačo in s sladkimi
dobrotami



za konec

Se spomnite oktobra 2007? Takrat smo prestopili prag šole in se podali na izobraževalno poto-
vanje. Absorbiranje slišanih informacij, spoznavanje novih obrazov in številni aha efekti so postali
del vsakdana. Vsaka generacija je posebna in tudi naša ni nikakršna izjema. 

Študentski svet je v tem študijskem letu končno dobil tudi formalno obliko. Za razliko od prej-
šnjih predstavnikov Študentskega sveta smo bili vsaj za odtenek aktivnejši in bolje organizirani.
Vsaj v nečem smo pionirji.

Za večino od nas so za nami številne vaje, seminarske naloge in obvezne ekskurzije. Tudi naša
generacija premore nekaj dobitnikov najrazličnejših  nagrad in priznanj. Aktualnih brucev še
sicer vedno nismo krstili, ampak saj veste, študijsko leto se zaključi konec septembra. Tako, da
upanje ostaja. Sicer pa je Niki poskrbel za kopico zabav, ki so se zvrstile med letom. Tudi to
nekaj šteje, a ne? Zasluženo si prisluži laskav naziv kralja zabav.  

Mnogi ste že zatopljeni med knjige in kup fotokopiranih zapiskov. Izpitno obdobje je že potrkalo
na vrata in potrebno bo zbrati še zadnje atome moči, preden oblečemo kopalke. Večina si nas
bo vzela še leto časa, da opravi preostanek izpitov in spesni diplomsko nalogo. 
Na tem mestu, bi se želela v imenu študentov in študentk zahvaliti vsem predavateljem in pre-
davateljicam, skozi katerih cedilo smo šli v tem dvoletnem izobraževanju. Vedno ni bilo vse
svetlo, ampak  vsaka izkušnja je dobrodošla. Zahvala tudi naši gospe Gordani, ki nam je vedno
nesebično priskočila na pomoč, ter gospodu Branetu, ki je zaslužen za mnoge nasmehe na
naših obrazih.

Čas je za nove izzive in poznanstva. Srečno vsem, sicer pa se  bomo tako še srečevali, če ne
drugje, v  učilnicah na izpitih. Do takrat pa sončen pozdrav.

Del generacije 2007-2009

NAŠA GENERACIJANAŠA GENERACIJA
Urška Gorjup, študentka 2. letnika, Gostinstvo

20 Gost.Art, januar 2008


