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Uvodnik

Skoraj vsakdo se spomni prvega stika, ki ga je imel s 
šolo, ponavadi je to informativni dan. Velika večina misli, 
da je to le preveč vesela in posrečena maska, za katero 
se skriva temačna šola. Moram vas presenetiti, to kar 
ste videli in slišali na informativnih dneh, je res.

Šola vam ponuja toliko možnosti, kolikor se jih upate 
vzeti in uporabiti. Izkušnje, ki jih pridobite s tem, pa so 
neprecenljive. Pri meni je bilo že tako. 

Kdorkoli vas na šoli vpraša, kaj si želite ali kaj so vaše 
sanje, vas to sprašuje z namenom, da bi vam pomagal pri 
uresničitvi le-teh.

Vedno sem govoril, da bi si rad nabiral izkušnje v tujini in 

do sedaj sem s pomočjo šole obiskal in delal v zanimivih 
in uspešnih restavracijah po Evropi.

Bil sem v Španiji, Italiji, na Hrvaškem in sedaj v Sr-
biji, predstavljal sem inovacijsko nalogo v Parizu, ki je 
prejela zlato medaljo in se udeležil mnogih tekmovanj 
po Sloveniji. Seveda sem šoli nekaj vrnil. Svoje veselje 
in navdušenje nad umetnostjo gostoljubja, ki se je s 
pomočjo šole še bolj razgorelo.

Kjerkoli se pojavimo, pa naj bo to stojnica s štajersko 
prehrano na trgu pri kužnem znamenju, ali pa na Fes-
tivalu sladke Istre v Kopru, ljudje zmeraj opazijo naše 
navdušenje in vedno se najde nalezljivo dobra volja pri 
privabljanju mladih na našo šolo. Zapomnite si, naša pot 
do uspeha ni lahka, je pa nasmejana, zabavna in nep-
onovljiva.

Vsaka ura spanca, ki vam manjka, ko se zbudite ob 5. uri 
zjutraj, da bi pravočasno prišli na delo, se vam povrne z 
nasmehom in pohvalami gostov ter seveda naših profe-
sorjev.

Če vas zanima turizem, ga najdete pri nas. Velnes? Brez 
problema, tudi to je tu. Če vprašate, kaj pa gostinstvo? 
Držite se prof. Mojce Polak in ne izpustite je iz rok, saj 
vam bo pokazala in povedala toliko zanimivih stvari, da 
se je boste po šolanju spomnili skoraj večkrat kot svoje 
lastne mame. Pa naj bo to za štedilnikom, pred obrazci 
za nabavo ali pa na pijači s sošolci.

Šola vam vse servira na pladnju, na vas pa je, da si iz-
berete kaj hočete in se s tem na(d)gradite.
Pa uspešno šolsko leto in se vidimo na dogodkih ;)

Bojan Černelč, Ambasador gostoljubja 2012 
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Kaj se je dogajalo?

1.6. 2012
Podelitev diplom, Ambasador gostoljubja in Tekmovanje za 
najbolj izvirni štajerski ulični prigrizek (Hotel City in ulice 
Maribora). V popoldanskih urah se je v pritličju Hotela City 
odvijala slavnostna podelitev diplom oseminpetdesetim 
diplomantom VSGT Maribor. Z glasbeno in plesno podlago 
ter okusnimi prigrizki so diplomanti skupaj s spremljevalci 
uživali v izvedenem programu in tako končali še eno zgod-
bo v svoji študijski, pa tudi življenjski karieri.
Izbor za najbolj inovativni mariborski ulični prigrizek se je 
zaključil v petek zvečer na terasi Hotela City z razglasitvijo 
zmagovalca, Matije Sadeka, ki je strokovno žirijo in goste 
kulinaričnega popotovanja prepričal s prigrizkom Račja liz-
ika in si prislužil dvotedenski strokovni staž v kuhinji Jan-
eza Bratovža v restavraciji JB Ljubljana. Matija je ponujal 
svoj prigrizek še s štirimi tekmovalci in njihovimi jedmi, 
Tinco Vomer s Postrvčki, Darkom Borincem s Kajzerico 
z govejim jezikom in zelenjavo, Aleksom Zankoličem z 
Mariborsko poletno sladoledno solato in Ivanom Jegrom z 
Golažem + nudli = mešano. 
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor 
(VSGT Maribor) je v petek, 1. junija 2012, že četrto leto 
zapored izbrala Ambasadorja gostoljubja – študenta, ki 
je s svojim delom, predanostjo stroki, kreativnostjo ter 
uvrstitvami na strokovnih domačih in mednarodnih tek-
movanjih popeljal sebe, šolo in mesto Maribor na mednar-
odni turistični zemljevid. Za častni naziv za obetavnega 
bodočega strokovnjaka v gostinstvu in turizmu se je pote-
govalo deset študentov VSGT Maribor. Aleksander Zavec, 
Drago Kajtna, Matija Sadek, Janja Mišič, Bojan Černelč, 
Nataša Prelog, Simon Černe, Ivan Jeger, Katja Golubič 
in Daša Režonja so študentje, ki so v tem in preteklem 
študijskem letu dokazali, da so kos tudi najtežjim izzivom 
in preizkušnjam v svetu gostoljubja. V težki konkurenci je 
naziv Ambasador gostoljubja 2012 prejel študent Bojan 
Černelč, ki bo nagrado, dvotedenski strokovni staž, izko-
ristil v prestižnem beograjskem hotelu Square nine.

Zgodbe skozi mariborske ulice (Okusi Maribora)

14. – 15. 6. 2012
Dvodnevna delavnica za predstavnike iz gospodarstva na 
temo menedžment F&B. V četrtek, 14. in petek 15. junija 
2012 sta v prostorih VSGT Maribor potekala seminarja 
s področja kulinarike in menedžmenta gostinskih obra-
tov, ki sta ju vodila mednarodno priznana predavatelja dr. 
Elizabeth Ineson z Manchester Metropolitan University 
in mag. Risto Karmavuo z Business Planning at Haaga-
Helia University of Applied Sciences - Haaga Campus iz 
Helsinkov. Prvi dan so slušatelji na seminarju z naslovom 
»Culinary Arts and International Customer Satisfaction« 
spoznavali kulinarično umetnost in različne mentalitete 
gostov tujih držav, ki jih je potrebno upoštevati pri zado-
voljevanju pričakovanj, ko gostujejo v slovenskih hotelih. 
Tretji del seminarja je bil namenjen pokušini vin različnih 
vinorodnih okolišev sveta. Drugi dan je bil namenjen 
spoznavanju konceptov menedžmenta gostinskih obra-
tov. Seminar »Food and Beverage Management« je vse-
boval pregled in razpravo o trenutnem stanju na področju 
F&B menedžmenta. Seminarja so se udeležili predstavniki 
gospodarstva, ki so želeli poglobiti in osvežiti znanje na 
področju gostinstva in turizma. Udeleženci so prejeli 
mednarodni certifikat s strani Manchester Metropolitan 
University in La Fondation pour la Formation Hôtelière.

22. 6. – 7. 7. 2012
Sodelovanje študentov VSGT Maribor na Festivalu Lent 
(SladoLENT)

27. 8. 2012
Predstavitev VSGT Maribor na Salonu traminec v Negov-
skem gradu. Študenti so pripravili arašidov sladoled na 
orehovem briošu z gorgonzolno kremo in nektarinami, 
okopanimi v tramincu

Kaj se (bo) dogaja(lo)?

1. oktober 2012
Prvi študijski dan

15. – 18. 10. 2012
Tekmovanja študentov v sklopu Gostinsko-turističnega 
zbora v Radencih

8. – 13. 10. 2012
4 študentje tekmovalci bodo zastopali barve VSGT na 
AEHT konferenci v Makedoniji

14. 10. 2012 
Festival vina in delikates Vindel

6. – 11. 11. 2012 
Na tekmovanju Coupe Georges Baptiste bo šolo zastopal 
Ivan Jeger

V začetku decembra 2012 
Christmas in Europe v Budimpešti
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Utrinki

Strokovna komisija na predizboru
Najbolj inovativnega uličnega prigrizka
na čelu z direktorico mag. Heleno Cvikl

Naši študenti na vajah

Okusi Maribora

Vodnici z glasbenim ozadjem, obhod po mestu
(Okusi Maribora)

Izvrstne vodnice 
(Okusi Maribora)

Diplomiranec Kristjan Anderlič z 
direktorico VSGT mag. Heleno Cvikl in 
Franc Jezeršek, Hiša kulinarike Jezeršek 
(Podelitev diplom)

Utrinki

Študenti VSGT na SladoLentu

Prvi študijski dan 2011/2012

VSGT-jevski Jan Plestenjak - 
Dominik Kuzma

Ulične dobrote našega študenta
Darka Borinca

G. Marijan Velnar v dobri družbi
(Ambasador gostoljubja)

Študent VSGT Tadej Sekol, 
ujet v trenutku  

Utrinki

Daša Režonja in Bojan Černelč na
EIAT konferneci v Beogradu

Okusni prigrizki na Erasmus dnevu

Študenti VSGT na Erasmus dnevu

Prigrizki na 1. študijskem dnevu

Pozdrav študentk s prakse v Savudriji

Razvajanje na informativnem dnevu

Fotografije: Mediaspeed, arhiv VSGT Maribor
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Kuhanje na slovenski ambasadi v 
Washingtonu DC

Washington je glavno mesto Združenih držav Amerike, ki 
zavzema območje zveznega okrožja Kolumbija.
Washington je del mestnega območja Baltimore - Wash-
ington, ki vključuje tudi dele Marylanda, Virginije in Za-
hodne Virginije.

Ne bom preveč pisal o samem mestu, ampak o tem, kako 
me je pot popeljala v Ameriko. Mislim, da je bilo 17. maja 
2012, ko me je klicala profesorica ga. Mojca Polak in me 
vprašala, če bi šel kuhat na slovensko ambasado v Wash-
ington DC od 12. 6. – 21. 6. 2012. To je bila zame never-
jetna novica, seveda sem bil takoj za. Poleg tega je z mano 
lahko potovalo tudi moje dekle. 

Tako je nastopil 12. junij, ko sva se odpravila v Ameriko. 
Na letališču v Washingtonu naju je pričakal šofer slov-
enskega ambasadorja, ki naju je odpeljal na ambasado. 
Dihanje ameriškega zraka in opazovanje okolice, narave, 
ljudi, je bilo neverjetno. Na ambasadi so naju zelo toplo 
sprejeli in nama pokazali vse prostore, najin apartma in 
seveda kuhinjo, v kateri sem pripravljal razne pogostitve. 
Najbolj mi je bilo všeč, da sem lahko sam sestavljal jedilnik 
in kupoval samo najboljša živila. Zelo lepo sta naju sprejela 
tudi veleposlanik g. Roman Kirn in njegova žena, s katero 
sva hodila po živila za pogostitve.

Veleposlanik Roman Kirn, Ivan Jeger in veleposlanikova žena

Pripravljal sem jedi za poslovna kosila in za glavni spre-

jem ob obeležitvi dneva državnosti, dneva slovenske vo-
jske in 20. obletnice vzpostavitve diplomatskih odnosov 
med Slovenijo in ZDA, ki se je je udeležilo več kot 250 
predstavnikov ameriške administracije, kongresa in dip-
lomatske skupnosti, obrambni atešeji, poslovneži, pred-
stavniki nevladnih organizacij in drugi. Moram povedati, 
da so izrecno pohvalili odlično pripravljeno hrano, izvrstno 
strežbo in estetske detajle ob prezentaciji specialitet 
slovenske kulinarike. 

Na vseh pogostitvah sem kuhal sam, pomagalo mi je moje 
dekle Petra Justinek, na katero sem bil zelo ponosen, in 
pomočnico Ramo. 

Da ne boste mislili, da sva samo delala in nič uživala, naj 
vam povem, da sva si ogledala vse znamenitosti Wash-
ingtona :D Rad bi se še enkrat zahvalil gospe Mojci Polak, 
ki mi je to čudovito izkušnjo tudi omogočila.

Ivan Jeger, študent 2. letnika (Gostinstvo in turizem)
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Življenje na VSGT

Izbira poklicne poti ni lahka, sploh če se nekako ne moreš 
odločiti, kaj bi rad počel do konca svojega življenja. Ko si 
tik pred tem, da izmed neštetih možnosti izbereš tisto, 
ki ti bo odprla vrata v svet in ti ponudila priložnost, da se 
dokažeš, se marsikdaj vprašaš, je to res to, kar si želim? 
Sem v tem res dober,  se lahko dokažem? Če odgovo-
rov na ti vprašanji ne poznaš,je najbolje, da se podaš v 
lov za njimi. Ko sedaj udobno nameščena sedim v svoji 
mali sobici v Kitzbuhelu in pišem te vrstice, se sprašujem, 
če v tem trenutku, tik pred prvim študijskim dnem, tudi 
vam po glavi rojijo iste misli kot so meni par let nazaj. 
Je bila to prava izbira? Mi lahko ta študij res prinese to 
kar mi obljublja? Je to res moja priložnost? Odgovor na 
ta vprašanja je DA! Če ste pripravljeni delati za uspeh, če 
vas kariera v gostinstvu oz. v turizmu res zanima, če ste 
motivirani, odprti in pripravljeni na dozo zabave, smeha in 
vseživljenjskega učenja, potem ste na pravem naslovu. Če 
niste prepricani, da je to prava izbira, vztrajajte in slej kot 
prej boste dobili odgovor. Če danes na tem stolu sedite 
samo zaradi tega, ker je v teh časih modno biti študent 
in nameravate živeti sodobno študentsko življenje 
(obiskovati vse zabave – uradne in neuradne in zaradi 
tega zanemarjati študijske obveznosti, se pritoževati 
nad šolskim sistemom in zaposlenimi na šoli, profesorji, 
avtomati, ki vam občasno požrejo denar in vam ne dajo 
kave...), in če dela, ki bi ga kasneje naj opravljali, ne boste 
opravljali s srcem in ljubeznijo, vam svetujem, da ta tre-
nutek vstanete. Ste vstali? Super, pa zdaj? Prosim, da 
se sprehodite do referata, se izpišete in greste svoj čas 
in davkoplačevalski denar trošit na EPF, tam jim je itak 
vseeno kaj počnete.
 

Za tiste, ki pa ste ostali na svojih mestih, pa par modrosti 
iz mojih študentskih let. Iz lastnih izkušenj lahko povem, 
da je bil vpis na VSGT najboljša odločitev, ki sem jo v 
življenju sprejela. Zakaj? Ker sem tekom študija izkoristila 
vse, kar mi je ponujal in še več. Praksa v tujini, vse ekskur-
zije, tako obvezne kot neobvezne, sodelovanje na takšnih 
in drugačnih dogodkih... Potem so tu še tekmovanja, raz-
na priložnostna dela (ki so vedno lepo plačana) in še bi 
lahko nastevali. Kamor koli smo se že odpravili, povsod 
je bilo lepo, polno smeha, napornega dela in izkušenj, ki 
nas bogatijo. V drugem letniku sem postala pravi klop, 
prilepila sem se na prof. Polakovo in ji tri leta sledila pov-
sod, kamor me je vzela s seboj. Ja, prav ste prebrali, drugi 
letnik, tri leta, ob študiju sem tako uzivala, da se skoraj 
nisem mogla ločiti od njega. 

Pa mi je le uspelo. Z Mojčino pomočjo sem spisala 
diplomo, jo februarja končno zagovarjala in sedaj sem 
tukaj. V Avstriji. Skoraj dve leti sem pridno delala v Isabelli 
(ja, to je tam na poštni, kjer prodajajo tisto dobro pivo), 
nakar sem se podala v svet. In izgleda, da se je izplačalo. 
Hotel s petimi zvezdicami, super plača, sodelavci iz vseh 
koncev in krajev... Pridno se vzpenjam proti vrhu, pred 
očmi imam trdno zastavljene cilje, ki jih bom dosegla za 
vsako ceno. Svoje delo opravljam z veseljem, ljubeznijo, 
vestno, in kar je najpomembneje, uživam. Z največjim 
veseljem olupim vsak krompir, sesekljam vsako čebulo in 
potolčem vsaki zrezek. In zavedam se, da danes ne bi bila 
človek, kakršen sem, če se ne bi takrat vpisala na VSGT. 
Šola mi je dala veliko, za kar ji bom vedno hvaležna, sedaj 
pa ste na vrsti vi, da sprejmete vse, kar vam ponuja. 
Majhen namig: z zraka nič ne bo padlo, zato se potrudite, 
pokažite zanimanje, bodite odprti in vtaknite nos, kamor 
le lahko. Od te izkušnje boste odnesli veliko, sklenili boste 
nova spoznanja in prijateljstva za vse življenje. Prepričana 
sem, da vam bo uspelo!

Se srečamo.

Tjaša Čavnik, diplomatka VSGT

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor 
mi je odprla nove poglede na turistično in gostinsko de-
javnost, predvsem to, da ni vse v teoriji, ampak da lahko 
največ izkušenj in novih znanj pridobimo z delom v praksi. 
Pred vpisom na šolo nisem vedel kaj naj pričakujem od 
nje, ampak sem dokaj hitro ugotovil, da to ni samo še 
ena šolska ustanova, na kateri te vsi poznajo samo kot 
številko, ampak lahko s predavatelji tesneje sodeluješ na 
vseh področjih - tudi če potrebuješ nasvet, ki se ne tiče 
njihovega učnega načrta. 
Šola s svojimi mednarodnimi povezavami in sodelovanji 
na različnih tekmovanjih odpira novo vpisanim študentom 
obzorje, na katerem lahko vsak najde priložnost za 
sebe; bodisi so to študentske izmenjave ali opravljanje 
praktičnega izobraževanja po celotni Evropi in še dlje bod-
isi udeležba na različnih mednarodnih tekmovanjih.
Tudi sam sem se imel možnost udeležiti tekmovanja AEHT, 
ki je lansko leto potekalo v mestu Haag na Nizozemskem. 
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Poleg zlate medalje, ki sem jo tam osvojil na tekmoval-
nem delu, je po mojem mnenju najbolj pomemben del na 
takšnih tekmovanjih navezovanje stikov, izmenjavanje 
izkušenj in sklepanje prijateljstev z ljudmi iz različnih delov 
sveta.

Študentom, ki sedaj vstopajo v prvi letnik, svetujem, da 
pokažejo vsaj malo zanimanja in interesa za šolske de-
javnosti in bodo zagotovo dobili veliko priložnosti za 
dokazovanje svojih sposobnosti na tekmovanjih znotraj 
Slovenije, Evrope ali še dlje (tekmovanja, na katerih so 
sodelovali študenti VSGT Maribor, so v prejšnjih letih 
potekala tudi v Mehiki, Vietnamu, letos bo eno tekmovan-
je v Tokiu na Japonskem). Tisti, ki so bolj avanturistične 
narave in jih zanimajo potovanja in spoznavanje novih 
dežel, pa se lahko odločijo za študentsko izmenjavo v tu-
jini ali za opravljanje praktičnega izobraževanja skoraj po 
celotni Evropi preko Erasmusa. 

Vsem študentom, ki prihajate v prvi letnik, želim veliko 
uspeha pri študiju na VSGT Maribor in upam, da boste pri 
študiju spoznali, da se splača biti pozitiven in zagnan, saj 
ti to lahko odpre veliko priložnosti pri nadaljnjem delu v 
življenju.

Simon Černe, 2. letnik (Gostinstvo in turizem)

Moj začetek popotovanja z VSGT Maribor se prične že 
pred tremi leti, ko sem se z maturo odločala za nasled-
njo, pravo pot v življenju. Že od prvega dne sem čutila, 
da sem vendarle na poti. Že kot otrok sem čutila never-
jetno željo po odkrivanju nečesa novega, povsem tujega. 
Že kot »majhna« Daša, ko sem potovala z očetom, mamo 
in bratom, ne morem pozabiti trenutkov, ko sem vsakič 
odkrivala nov horizont na morju. Ko sem videla očarljive 
nove gore v ozadju. Ti pogledi so me vedno znova očarali 
– tako sem že od majhnega zasvojena s tem, da vedno 
znova iščem, raziskujem. 
Kmalu po prvem študijskem dnevu na VSGT Maribor se 
je zame začelo »dogajati« že s prvim dogodkom na šoli, z 
dogodkom Poslovni stik, ko sem šla na razgovor h gospe 
iz Casinoja Mond (Las Vegasa ob meji, kot pravijo) za 
delo receptorke. Delo sem dobila in moje prve, taprave 
izkušnje so se šele začenjale. Seveda so se mi poti samo 
še odpirale. 
Neizmerno sem se navdušila nad praktičnim 
izobraževanjem v tujini. Kako zelo sem si želela iti v veliko 
mesto in tam izkusiti delo in življenje na svojem. In to sem 

dobila! Kmalu po oddani prošnji in vsej dokumentaciji za 
Erasmus, sem bila navdušena, saj sem z junijem odhajala 
v Berlin. Vmes sem se začasno poslovila od dela recep-
torke, do junija pa nestrpno čakala. Seveda je bilo vmes 
veliko težkega učenja in odkrivanja študentskih zabav. 
Ampak tudi to se mora! 

Nato je prišlo nepozabno poletje 2010 v Berlinu, v mestu 
svobode, kjer si lahko točno tak, kakršen si – brez meja. 
Tam sem delala v Mladinskem hostlu Herberge St. Elisa-
beth. S čudovitim kadrom, ki je bil pretežno slovenski, sva 
s sošolko Nušo odkrivali srce prekrasnega mesta. Pa še 
nemško sem se navadila govoriti! 
S septembrom sem se žal morala posloviti od Berlina, 
saj so me v Mariboru čakale druge obveznosti – 2. letnik 
študija na VSGT Maribor. Drugi letnik je bil še bolj »za-
kon«. Včasih še dobro, da človek ne ve, kakšne lepe stvari 
so še pred njim, ker zagotovo ne bi bilo tako sladko kot 
je bilo. Vse se je začelo z obiskom Akademije Conventa 
2011, kjer smo s kolegi iz slovenskih in tujih turističnih šol 
spoznavali kongresni turizem in trende na tem področju.

 
Kmalu za tem dogodkom dobim klic od kolega Bojana – 
»Hej Daša, kaj če bi midva napisala nalogo za EURHODIP?« 
Nisem točno vedela, kaj hoče Bojan od mene – ampak 
sem mu rekla: »Poskusiva!« Na šoli je bil namreč natečaj 
za projektno nalogo v okviru združenja EURHODIP, kjer so 
iskali najbolj inovativne ideje na temo »spodbujanja zani-
manja za gostinske in turistične poklice med mladimi«. 
Glavna nagrada je bilo potovanje in soočenje v finalu v 
Parizu! Oddala sva nalogo in lahko sva samo čakala.
Medtem sem znova začela delati v Casinoju Mond kot re-
ceptorka, delala sem na raznovrstnih dogodkih v sklopu 
VSGT, v VIP šotoru Festivala Lent itd. Bila sem tudi na 
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tekmovanju Gastro 2011 na Braču, na tekmovanju v 
kategoriji turistična destinacija in tam s kolegom z Bleda 
dosegla priznanje.
Kmalu je bil tukaj julij, ko sva s kolegom dobila vabilo v 
Pariz! Kako sva bila počaščena, ponosna in vesela, da 
nama je uspelo sploh priti tako daleč. Vmes pa se je bilo 
potrebno pripraviti na predstavitev, ki sva jo imela v Pari-
zu. Poskušala sva biti inovativna – tako kot so bile najine 
ideje v nalogi. Zamislila sva si zaključek, kjer sva naredila 
priredbo na francosko pesem »Champs Elysees«, v njej 
pa navdušeno zapela ZAKAJ NA VSGT! V Parizu je bilo 
krasno, očarljivo. Nisem si znala predstavljati, kako lepo je 
to mesto. Pa hrana! Na dan predstavitve sva z Bojanom 
čakala na najin finish. Uspelo nama je! Predstavitev je bila 
izpeljana super. Občinstvo je ploskalo. Midva pa čakala. Na 
zaključni prireditvi smo vsi bili zelo na trnih – tako midva 
kot sotekmovalci. 

Za VSGT in Slovenijo pa je bilo kmalu trojno zmagoslavje - 
direktorica mag. Helena Cvikl je bila izvoljena za podpreds-
ednico združenja Eurhodip, kar predstavlja izjemno potrd-
itev njenega strokovnega dela na mednarodnem področju. 
Prav tako so za zasluge na področju razvijanja nacional-
nega turizma ter spodbujanja strokovnega izobraževanja 
odlikovali direktorja direktorata za turizem RS mag. Mar-
jana Hribarja. A tudi za naju dva je bilo SLADKO – dosegla 
sva ZLATO ODLIČJE NA MEDNARODNEM INOVACIJSKEM 
TEKMOVANJU!!! Evforija. Po zasluženem prostem večeru 
smo se s kolegi iz ostalih evropskih držav šli malce zaba-
vat. Drugi dan pa že domov in poskušat unovčiti nagra-
dokolikor se le da. Po tem so se poti še le odpirale.

Z zaključevanjem študija na VSGT MB nisem želela, da se 
moje poti ustavijo. Vpisala sem se na EPF Maribor, kjer 
sem si želela/si želim dokončati smer turizem. Hkrati sem 
dobila tudi novo priložnost za delo v mesecu oktobru – 
in sicer v Turistično informacijskem centru Maribor kot 
turistični informator. Kako super delo imam!
Kmalu po tem smo se s kolegi Simonom, Katjo in Natašo 
odpravili še na eno krasno tekmovanje – AEHT, ki je 
največje evropsko tekmovanje gostinskih in turističnih 
šol. Tekmovanje je potekalo v čudovitem Haagu meseca 
novembra. S kolegi smo dosegli čudovite in prelomne 
dosežke – Simon v hotelskem managementu ZLATO, 
Katja v front office tekmovanju SREBRO, Nataša BRON 
v baristi, sama pa v turistični destinaciji priznanje. Kako 
čudovito je bilo biti del tega. 

Ampak Francija in Nizozemska sta samo dve državi, v ka-
terih se ta različna evropska tekmovanja odvijajo. Neka-
teri kolegi z VSGT so se udeleževali in dosegali medalje 
tudi na ostalih tekmovanjih. Na primer Georges Baptiste, 
priznano tekmovanje iz gostinstva, ki se je odvijalo v Me-
hiki, Vietnamu, na Irskem in še v mnogih drugih državah.
Trenutno moram kot bodoča diplomantka VSGT Maribor 
reči, da sta me ti dve leti izjemno izoblikovali in pustili na 
meni močan pečat. Ne le za delo v stroki, ampak tudi kot 
človeka. 

Kot je Henry Miller nekoč rekel: »Kdor neprenehoma 
odhaja in se vrača, je večno zasidran. A popotnikov cilj 
nikoli ni kraj, pač pa nov pogled na stvari.« 

To je to, kar sem vedno iskala in tudi vedno bom – novi 
pogled na stvari.

Daša Režonja, 2. letnik (Gostinstvo in turizem)
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EIAT konferenca v Beogradu

Beograd – mesto, v katerem sem se v trenutku našla. Ko 
sem se pogovarjala z nekaterimi kolegi iz Beograda, sem 
jim takoj povedala, da je to mesto, v katerem se tako do-
bro počutim in da od trenutka, ko sem tja prispela, nisem 
imela občutka, da sem menjala mesto. Počutila sem se 
tako kot doma.
V Beogradu smo se direktorica mag. Helena Cvikl, mag. 
Nataša Artič, Bojan Černelč in jaz udeležili EIAT konfer-
ence. Potekala je od petka do nedelje. V nedeljo naju je 
z Bojanom čakala predstavitev inovacijske naloge, ki sva 
jo ustvarila v Parizu. Bila je krasna izkušnja, saj se kon-
ference niso udeležili le pomembni ljudje iz stroke s ce-
lotnega sveta, ampak tudi študentje iz Slovenije in držav 
Balkana (Hrvaška, Srbija, Črna gora,…). 
Prvi večer smo imeli sprejem. Nato smo s kolegi študenti 
morali narediti obvezni postanek v eni izmed beograjskih 
kafan… Bilo je definitivno zanimivo :)
Drugi dan smo zbudili v kar težko jutro. Udeležili smo se 
predavanj na konferenci, kjer so nam predavatelji s ce-
lotnega sveta predavali o izjemno zanimivih temah s 
področja gostinstva in turizma (HRM, luksuzni hoteli, 
pomembnost »networkinga«, kako tehnologija spreminja 
kongresno dejavnost,…), nato smo si s kolegicami s Turis-
tice privoščile prosto popoldne in šle na ogled Beograda. 
Seveda smo si privoščile čevapčiče s kajmakom v lokalni 
čevapdžinici Cici. Zvečer smo imeli večerjo v beogra-
jskem Muzeju zgodovine Jugoslavije, kjer smo imeli dress 
code: Tito in pionirji. Po večerji je sledil ogled diskoteke na 
splavih na Donavi. Obvezen obisk :)

Z leve proti desni: mag. Nataša Artič, direktorica VSGT mag. Helena 
Cvikl, Daša Režonja

Tretji dan se je konferenca zaključevala, z Bojanom sva 
predstavila najino nalogo na »scientific session«, kjer so 
tudi drugi kolegi predstavljali svoje naloge. Vse je šlo glad-
ko. Po tem pa žal odhod iz tega prekrasnega mesta. 
Vsakemu, ki bo kdajkoli imel priložnost, da se udeleži  
kakšnega takšnega dogodka, mu toplo priporočam, da 
izrazi željo za to. To je enkratna priložnost – ne samo v 
študiju, ampak tudi v življenju. Poleg udeležbe na konfer-
enci je tukaj še neprecenljivo to, da spoznavaš in navezuješ 
stike s kolegi z vseh koncev sveta.

Daša Režonja, 2. letnik (Gostinstvo in turizem)

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
ZA GOSTINSTVO IN 
TURIZEM MARIBOR

ponosno gosti 

EURHODIP 
KONFERENCO 2013 

Back to the Roots
(Nazaj h koreninam)

11. - 14. julij 2013
Maribor, Slovenija
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Praktično izobraževanje 
študentov VSGT 
Maribor  

je tako po obsegu (400 ur v 
posameznem letniku) kot tudi po 
sami pomembnosti vsekakor izjemno 
pomemben del študijskega programa. 
10 tednov praktičnega izobraževanja 
v posameznem letniku je namreč 
primeren obseg, da se študent vključi 
v delovno okolje in mnogi že v prvem 
letniku postanejo v svojih delovnih 
nalogah povsem samostojni. 
V študijskem letu 2011/2012 je bila 
na praktičnem izobraževanju v učnih 
podjetjih prva generacija študentov 
programa Velnes in po zaključku 
izobraževanja s strani podjetij pri-
haja izjemno pozitiven odziv glede 
prizadevnosti študentk in študentov. 
Kljub temu pa so pričakovanja vseh 
vpletenih – tako študentov, šole, 
kot tudi podjetij – v drugem let-
niku, ko bodo študenti na praktično 
izobraževanje v učna podjetja odšli 
strokovno še bolj podkovani, še večja. 
V podjetjih pa se jim bo pridružila že 
druga generacija študentov programa 
Velnes, ki je še številčnejša. Študenti 
programa Gostinstvo in turizem so v 
podjetjih na praktičnem izobraževanju 
že »stari mački«, kljub temu pa jih 
je včasih potrebno bolj spodbujati k 
»sedenju za knjigami«, saj praktično 
izobraževanje dopolnjuje teoretično 
znanje, usvojeno v študijskih klopeh.
S prihajajočim študijskim letom 
se nam na šoli obeta nov sistem 
omogočanja stikov med študentom 
in učnim podjetjem, ki bo temeljil 
na še bolj individualni obravnavi 
posameznega študenta in njegovi 
osebni napotitvi v izbrano učno pod-
jetje. Več informacij o vseh novostih, 
ki se v novem študijskem letu obetajo 
v okviru praktičnega izobraževanja, 
pa na delavnicah, ki se pričnejo s 15. 
oktobrom.

Nenehno sodelovanje med 
študentom, šolo in učnim pod-
jetjem je osnova za izvajanje vsakega 
praktičnega izobraževanja.

mag. Nataša Artič, vodja Mednarodne 
pisarne na VSGT

Pomen mentorstva  na 
praktičnem 
izobraževanju 

Opredelitve pojmov mentor in men-
torstvo se loteva vrsta avtorjev. V 
literaturi je nekako najširše sprejeta 
razlaga, da je mentorstvo odnos med 
mladim oz. neizkušenim odraslim in 
starejšim, bolj izkušenim odraslim,  
ki mlademu pomaga, da se znajde v 
svetu odraslih in v svetu dela.
Mentorstvo je proces, pri katerem 
nam oseba z več izkušnjami namenja 
pozornost in nam pomaga z nasveti 
ter lastnimi delovnimi in življenjskimi 
izkušnjami.

Izraz mentor izvira že iz  antične 
Homerjeve Odiseje. Odisej, kralj Itake, 
se je odpravil v trojansko vojno. Skrb 
za vzgojo, poučevanje in vodenje 
svojega sina Telemaha je prepustil 
pametnemu in zaupanja vrednemu 
prijatelju Mentorju. Mentor, ki je bil 
preoblečena boginja Atena, uteleša 
moške in ženske kvalitete, kot so  
biti vzgojen, uporen, zaščitniški in 
tudi agresiven, samozavesten ter 
tvegajoč. Mentor je Odisejevemu 
sinu  deloval v vlogi starša, učitelja, 
prijatelja, vodiča in zaščitnika (http://
www.sla.org/pdfs/mentorsh.pdf ).

Slika: Boginja Atena, preoblečena v 
Mentorja, in Telemach (prizor iz Odis-
ejade)

Vir: http://www.mlahanas.de/Greeks/
Mythology/Images/FlMentorTelema-
chus.jpg, 5. avgust 2012

Mentor  bi naj  bila tako oseba,  ki  
s  svojimi  bogatimi  življenjskimi  
izkušnjami  in  osebno zrelostjo us-
posablja mladega človeka za življenje 
in delo v družbi ter nanj prenaša 

izkušnje, ki niso  plod  teoretičnih  
znanj,  ob  tem  pa  ima ključno  vl-
ogo  pri  razvoju  samospoštovanja, 
delovne identitete in nadaljnje kariere 
praktikanta.

Samo naziv mentor še ni dovolj, da 
bo posameznik izvrševal poslanstvo 
mentorstva. Mentor mora imeti 
izkušnje z mlado generacijo, poznati 
njihove vrednote, življenjske cilje, 
interese in zanimanja. Ne nazadnje 
mora biti na tekočem z njihovim jez-
ikom in terminologijo,sicer bo komu-
nikacija ovirana.

Mentor je v delovnem okolju im-
enovan s strani delodajalca glede na 
strokovne zahteve. Lahko je licen-
cirani mentor ali pa je to v zavodu 
ali gospodarski organizaciji zapos-
len delavec z izobrazbo, ki ni nižja od  
tiste, ki jo bo pridobil praktikant po 
zaključku izobraževalnega programa, 
in ima delovne izkušnje na ustreznem 
strokovnem področju. Izjemoma 
lahko pri posameznih izvajalcih, kjer 
nihče od zaposlenih ne izpolnjuje 
pogojev, za mentorja določijo zapos-
lenega, ki ima največ izkušenj z zaht-
evnimi in odgovornimi nalogami.

Četudi je mentorstvo proces, ki zaht-
eva veliko mero angažiranosti in do-
datnega dela, truda in mentorjevega 
časa, prinaša tudi nekaj osnovnih ko-
risti, ki jih v nadaljevanju z željo, da 
se v sistemu mentorstva prepozna in 
vanj vključi čim več strokovnjakov  iz  
delovnih  okolij,  naštevamo:

•mentorja bogati s pridobivanjem 
novih izkušenj, 

•razvija vodstvene sposobnosti men-
torja, 

•krepi komunikacijske sposobnosti 
mentorja, 

•krepi povezave mentorja z 
izobraževalno sfero, 

•mentorju omogoča, da se prek 
poučevanja sam uči,
 
•pomaga mentorju, da ostaja seznan-
jen z novostmi na svojem področju,

•mentorja izpostavlja novim idejam,

•mentorju da veliko uporabnih pov-
ratnih informacij o obstoječem sis-
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temu dela,

•mentorju nudi notranje zadovoljstvo ob uspehih prak-
tikanta,

•mentor s svojim delom pridobiva ugled v kolektivu,
razširja mentorjevo mrežo poslovnih poznanstev.

Poseben vpliv na motivacijo  mentorja  za  mentorstvo  
ima  mentorjev mentor, ki ga je  spremljal na začetku pok-
licne poti  in mu je zaradi spodbude, opore, znanja, izkušenj, 
razgledanosti ali srčnosti ostal v trajnem spominu.

Zanimivo je, da najdemo v literaturi tudi ugotovitve, da 
se pri mentorstvu opaža feminizacija (več  mentoric  kot  
mentorjev),  in  navedbe,  da  so  določene  raziskave  
nakazale  nekatere potencialne probleme v mentorskem 
odnosu, kjer sta mentor in praktikant različnega spola. 
Praktikanti so se namreč pogosteje pripravljeni identifici-
rati z vlogo modelov istega spola.

Za  kakovostno   praktično   izobraževanje   je   ključnega   
pomena   kakovostno   izvajanje mentorstva.   O    kakov-
ostnem   mentorstvu   govorimo   takrat,   kadar   mentor   
sprejme mentorstvo  kot  strokovni  izziv,   se   zanj 
ustrezno  usposobi  in  pripravi.  Pri  Tem  ni nepomem-
bno, ali se mentor za mentorstvo odloči prostovoljno ali 
mu je naloga mentorja dodeljena s strani vodstva delovne 
organizacije.

Dobrega mentorstva ne more biti brez mentorjeve-
ga pravega navdušenja (entuziazma) in pripravljenos-
ti pomagati. Za  neuspeh pri izobraževanju v delovnem 
okolju ne more biti kriv le praktikant, temveč tudi mentor, 
ki praktikanta ni dobro ocenil. Pomembno je, da mentor 
praktikantu prepusti praktikantov del odgovornosti ter 
prevzame le mentorski del odgovornosti, ob tem pa se 
ves čas zaveda svoje mentorske vloge, ki jo predstavljamo 
v nadaljevanju.

mag. Nataša Artič

Moja Erasmus avantura

Moja Erasmus avantura se je začela že dobrega pol leta 
pred pričetkom nabiranja praktičnih izkušenj. Ker sem im-
ela jasne predstave o tem, v kakšno podjetje, predvsem 
pa kam bi šla, sem začela že lep čas prej pošiljati prošnje 
v hotele v Berlinu ali v Weimarju, kjer živi moja sestra. Kar 
nekaj časa so deževali negativni odgovori in počasi me je 
postajalo strah, da se moj načrt ne bo uresničil. Nato pa 
sem na vsem lepem dobila kar dva pozitivna odgovora in 
po nekaj urnem tehtanju je padla odločitev. Poletje bom 
preživela v hotelu Dorint am Goetheplatz Weimar. 

In kot ponavadi so me vse obveznosti tako zaposlile, da 
si še dan pred odhodom nisem mogla predstavljati, da 
se za tri mesece odpravljam na pot. Ni bilo časa niti za 
tisti pravi “reisefieber”. Tako sem v zadnji noči pred odho-

dom spakirala stvari, se zjutraj poslovila od domačih in se 
skupaj s sestro in njeno družino odpravila proti severu.  
Prispeli smo proti večeru in glede na to, da sem v času 
prakse stanovala pri sestri, sem se že takoj počutila zelo 
domače. Moja nečak in nečakinja sta poskrbela za raz-
vedrilni program in v ponedeljek zjutraj se je zdelo kot 
da imata onadva več treme pred vrtcem kot jaz pred 
začetkom prakse v novem kolektivu. Tudi sama sem 
bila presenečena, kako sproščeno sem se lotila novega 
začetka in po prihodu v hotel so se še najmanjše skrbi 
razblinile. 

Najprej sem se seznanila z mentorico gospo Anke Bote, ki 
me je res prisrčno sprejela, pogovorili sva se o moji poti 
do Weimarja, o študiju ter mojih željah in pričakovanjih, pa 
o poteku prakse, nato pa me je predstavila sodelavcem in 
mi razkazala hotel.  Hotelski kompleks je sestavljen iz dveh 
obnovljenih vil ter osrednjega novega dela. Notranjost ho-
tela sledi ideji klasičnega, elegantnega, a hkrati domačega. 
Hotel odseva utrip mesta skozi čas, saj se podoba hotela 
naslanja na filozofijo bauhausa, ki se je rodila prav v Wei-
marju, pa tudi sejne sobe in dvorane so poimenovane po 
pomembnih osebnostih, ki so živele in delovale v mestu. 
In kako je vse skupaj potekalo? V prvem tednu praktičnega 
izobraževanja sem delala v oddelku housekeepinga, kjer 
sem prva dva dneva pomagala sobaricam, nato pa sem v 
popoldanski izmeni preverjala in polnila minibare, skrbela 
za vip goste in sesala. Glede na to, kako velik je hotel, 
predvsem pa, kako je zgrajen, sta bila ta dva tedna izjemo 
pomembna, saj sem pridobila na orientaciji, istočasno 
sem imela priložnost spoznati tudi obseg dela na tem 
oddelku. Praktično izobraževanje sem nato štiri tedne 
nadaljevala v strežbi, kjer sem delala tako v jutranji kot 
tudi v popoldanski izmeni. Delo v strežbi je bilo izredno 
zanimivo, kljub temu da je bilo tudi kar naporno, sem se 
v strežbi zelo dobro počutila in sem se v tem času tudi 
veliko naučila.

Nato pa sem začela z delom na recepciji, ki je bilo zame 
najbolj novo, hkrati pa je obsegalo največ stika z gosti in 
seveda največ odgovornosti. A glede na to, da mi je bil 
na vsakem oddelku dodeljen mentor, na katerega sem 
se lahko obrnila z vprašanji, je bilo veliko lažje in že po 
slabem tednu sem sama opravljala vsa dela na recepciji. 
Kasneje sem delo nadaljevala še v managementu, kjer 
sem pomagala pri pripiravi projekcije poteka rezervacij 
pred določenim terminom, potem pa se je moje poletje v 
Weimarju počasi izteklo.

Glede na to, da je v Nemčiji učenje ob delu zelo utečena 
praksa, so bili vsi moji sodelavci zelo prijazni in vedno 
pripravljeni pomagati, če se je kje kaj zataknilo. Sprejeli 
so me tako rekoč za svojo in tako je bilo slovo ob koncu 
praktičnega izobraževanja kar težko, še posebej zato, ker 
sem imela tudi tam, kjer sem stanovala, delček svojega 
doma in sem se tako v tujini že odlično počutila. A vseeno 
me je doma čakala že nova priložnost in morala sem spa-
kirati kovčke ter se posloviti od novih prijateljev. Sem pa 
prepričana, da se v Weimar kmalu spet vrnem.

      
Petra Klančišar, 2. letnik (Gostinstvo in turizem)
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Praktično izobraževanje v prvem 
letniku programa Velnes 

Svoje praktično izobraževanje sem opravljala v podjetju, 
kjer je zaposlenih 2.188 delavcev. To podjetje se imenuje 
Unior d.d., njegova blagovna znamka pa se imenuje Unitur, 
ki jo lahko zasledimo v različnih revijah in časopisih, radi-
jskih oddajah, televizijskih oddajah. Njihov slogan je srečna 
družina (to prikazuje tudi njihov simbol  >>simbol nasme-
ha<<) . V podjetju Unior so ljudje razporejeni v različne pro-
grame, ti so: odkovki, sinter, ročna orodja, strojna oprema 
in turizem. Sama sem veliko bolj spoznala program tur-
izem, na katerem sem opravljala praktično izobraževanje 
s področja velneškega turizma in si pridobila veliko 
izkušenj, saj sem opravila 400 ur prakse. Opravljala sem 
različna dela v velneškem centru, kot so: kozmetični teh-
nik, maniker, pediker in asistentka na recepciji (skrb za red 
in čistočo, sodelovanje pri finančnem poslovanju, izvajanje 
rezervacij, svetovanje strankam). 
V velneškem in spajevskem centru Idila sem opazila,da 
se ljudem, ki so zahajali v velneški center, odpira nov 
in drugačen svet. Svet, v katerem se njihovo drvenje 
skozi njihove skrbi vsakdanjika razblinijo in se čas v ce-
loti predajo čutnemu razvajanju v kar štirih posameznih 
svetovih, ki z enkratnostjo dotikov in vonjev obljubljajo 
popolno sprostitev. 
Sam velneški in spajevski center je razdeljen v štiri sve-
tove: 
- Sawaddee, Idila Orienta, kjer ponujajo različne masaže, 
ki so povezane z orientalskimi tradicijami. Masaže izva-
jajo izkušeni terapevti z uradnim priznanim certifikatom. 
V tem svetu ponujajo tradicionalne tajske terapije, tajske 
masaže z izbranimi olji, tajske masaže s toplimi zelišči in 
olji, sawaddee masaže, tajske masaže stopal, masaže ay-
odhaya, orientalske ceremonije z zeliščnimi snopki in vul-
kanski kamni, hanakasumi japonske rituale, tajski naravni 
piling na kamniti mizi, ajurvedske masaže …
- Idila Natura: v idili narave ponujajo številne zakladnice 
narave. Zdravilni učinki naravnih dobrin z masažo zlatega 
olja (arganovega olja), masaže s kamni pohorskega izvora, 
karitejevim maslom, različni naravni pilingi in oblogami za 
celo telo.V tem svetu ponujajo masaže z mošnjički po-
horskih zelišč, masaže s kamni granitnega izvora, berber-
ske masaže, vitaminske masaže s karitejevim maslom, 
masaže na ogretem pohorskem kamnu, vlažilno nego z 
vodno lilijo, masažne sanje v dežju, sezonsko nego telesa, 
milno nego telesa s pilingom kokosovih vlaken, velneške 
masaže, masaže z vročimi vulkanskimi kamni, gorske 
masaže stopal, antistresne masaže z meliso, sproščujoče 
aroma masaže.
- Romantika, Idila razvajanje v dvoje: v tem svetu se 
lahko ljudje razvajajo v dvoje v razkošnih kopelih, ki jih 
pripelje do popolne oaze miru. Pari se v tem svetu počutijo 
sproščeni in polni energije. Ob koriščenju razkošnih ko-
pelih lahko uporabijo tudi finsko savno na terasi. V tem 
svetu ponujajo božanske kopeli, osvežujoči dotik, utrinek 
popolnosti, razkošje čokoladnih sanj, kopel gorskih rožic, 
melisine sanje, rituale v dvoje (kopel, razvajanje na terasi 
na prostem in toplina finske savne, ki je  namenjena le 
parom).
- Idila lepote: V tem svetu lahko stranke ohranjajo 

skladnost notranje in zunanje lepote, ki v okolici vzbu-
ja občudovanje in s popolno harmonijo telesa in duha 
izžareva pozitivne vrednote in samozavest. V tem svetu 
ponujajo sezonske nege obraza, anti-aging program za 
obraz (nega s hialuronsko kislino in kolagensko masko), 
zeleno kavo & čvrsto kožo (piling, obloga v soft packu, 
masaža), popolno osvežitev obraza (klasična nega za vse 
tipe kože z globinskim čiščenjem, pilingom, masažo, na-
nosom ampule in maske glede na tip kože).
Pomembni jeziki za delovno mesto v velneškem cen-
tru so slovenščina, hrvaščina, angleščina, nemščina in 
italijanščina. Zelo priporočljivo je znanje slovenščine, 
angleščine, nemščine in italijanščine, pa tudi ruščine, saj 
sem opazila, da vedno več gostov prihaja iz Rusije.
Osebje, s katerim sem delala, je bilo super, vedno so mi 
bili pripravljeni pomagati in me voditi. Zelo rada bi poh-
valila medsebojne odnose, še posebej s strani šefinje re-
cepcije. Delo v velneškem centru zajema delo na recepciji, 
ki vključuje delo z računalnikom, predvsem pa veliko dela s 
telefoni. Vsekakor so zelo pomemben del dela na velneški 
recepciji nasmešek in pripravljenost za reševanje gostovih 
težav ter podajanje informacij o dogodkih v velneškem 
centru, hotelu in dogodkih izven hotela.

Vir: www.unior.si, 26. 9. 2012

Tudi sama sem se preizkusila v projektu ličenja za deklice, 
ki so mi ga ponudili v podjetju Unitur. Namen moje vloge 
je vključeval promocijo dekorativne kozmetike in pred-
stavitev lepotnega, velneškega in spajevskega centra.
Projekt je potekal po fazah:
- Izbira kozmetike na tip kože;
- Osnovni pribor za ličenje (izbira in vzdrževanje);
- Izbira ustrezne podlage in pravilen nanos podlage  
 (tekoči puder, kremni puder);
- Oblikovanje obrvi na obliko obraza;
- Senčenje oči (nanos senčil) glede na tip kože;
- Pravilen nanos maskare;
- Korekcija podočnjakov, mozoljev in drugih 
 nepravilnosti;
- Senčenje obraza, nanos rdečila za lica;
- Pravilen nanos rdečila za ustnice.

Vsem tistim študentom, ki se bodo odločili za študij na 
višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru, 
smer velnes v študijskem letu 2012/2013. Priporočam, 
da si pridobijo čim več izkušen iz področij različnih masaž, 
saj sama menim,da si lahko le dober organizator velnesa 
samo takrat, ko poznaš vsa dela oz. znaš ceniti njihovo 
delo , ki jih morajo opravljati delavci v samem velneškem 
centru.

Doroteja Rajh, študentka 1. letnika (Velnes) 
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Ambasador gostoljubja 2012 Višje 
strokovne šole za gostinstvo in 
turizem Maribor

… in doživetje nove zgodbe, skrite med 
ulicami Maribora 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor 
(VSGT Maribor) je v petek, 1. junija 2012, že četrto leto 
zapored izbrala Ambasadorja gostoljubja – študenta, ki 
je s svojim delom, predanostjo stroki, kreativnostjo ter 
uvrstitvami na strokovnih domačih in mednarodnih tek-
movanjih popeljal sebe, šolo in mesto Maribor na mednar-
odni turistični zemljevid. Za častni naziv za obetavnega 
bodočega strokovnjaka v gostinstvu in turizmu se je 
potegovalo deset študentov VSGT Maribor. Aleksand-
er Zavec, Drago Kajtna, Matija Sadek, Janja Mišič, Bojan 
Černelč, Nataša Prelog, Simon Černe, Ivan Jeger, Katja 
Golubič in Daša Režonja so študentje, ki so v tem in pre-
teklem študijskem letu dokazali, da so kos tudi najtežjim 
izzivom in preizkušnjam v svetu gostoljubja. 

V okviru tega slavnostnega dogodka so študentje VSGT 
Maribor v popoldanskem času začinili mesto z vonji, okusi, 
zgodbami in zgodovino. Na petih lokacijah mestnega jedra 
so predstavili in ponudili gostom v okušanje izvirne oblike 
ulične prehrane, ki so jih med seboj povezali z doživljajskim 
vodenjem po skritih zgodbah Maribora s konca 19. sto-
letja in z začetka 20. stoletja. 

Avtorji izvirnih mariborskih uličnih prigrizkov so študentje 
VSGT Maribor, ki so navdih zanje našli v kulinarični 
dediščini Maribora. S svojimi jedmi je v šolskem predtek-
movanju sodelovalo osem študentov. Strokovna komisija, 
ki so jo sestavljali dr. Janez Bogataj, Uroš Mencinger, Ro-
mana Kancler, Janez Bratovž in Slaviša Amidžić, je izbrala 
pet mariborskih uličnih prigrizkov, ki so jih študentje pred-
stavili v petek popoldne na mariborskih ulicah. 

Avtor prvega prigrizka, Kajzerice z govejim jezikom in ze-
lenjavo, ki se je ponujala domačim in tujim gostom, je bil 
Darko Borinc, študent, ki s svojo živahno energijo takoj 
osvoji, kar se pozna tudi pri jedeh, ki jih pripravlja, saj pre-
prosto dišijo po … več!

Drugi prigrizek, ki ga je pripravil Ivan Jeger, Golaž + nudli = 
mešano, je dokazal, da študent obvlada kuhanje golažev, 
kar pričajo že njegove številne medalje s tekmovanj, hkrati 
pa, da se lahko tudi vlivanci z golažem uživajo na sprehodu 
po mestu. 

Račja lizika avtorja Matije Sadeka se je ponujala na tretji 
kulinarični točki ob nežnih zvokih kitare. Preprost, a hkra-
ti prefinjen izgled in okus jedi, ki jih pripravlja Matija, sta 
njegov prepoznavni znak, ki ga zmeraj spremljata dobra 
volja in nasmeh.  

Mariborska poletna sladoledna solata se je ponujala kot 
četrti prigrizek, ki ga je pripravil Aleks Zankolič, študent, ki 
prevaja štajerske okuse v tiste, ki dišijo po morju, oljčnem 

olju in nonini kuhinji. Čisto po primorsko je namenil 
občinstvu sladoled (gelato), tokrat s štajerskim pridihom. 

Da je lahko tudi suši pripravljen po mariborsko, je doka-
zala Tinca Vomer, ki je svoje Postrvčke napolnila z ajdovo 
kašo in postrvjo ter jih pospremila s svojim živahnim nas-
mehom.

»Naše študente želimo pripraviti na iskanje vedno novih 
izzivov, drugačnosti,« pravi mag. Helena Cvikl, direktorica 
VSGT Maribor, »in želimo si, da bi produkt kot je tovrstno 
izvirno in doživeto kulinarično vodenje, ki se dotika zgo-
dovine in poudarja kulturno dediščino našega mesta, 
prepoznali kot priložnost za promocijo turistične desti-
nacije.« 

V večernih urah se je na terasi Hotela City v družbi glasbe, 
živahnega vzdušja, dobrega vina in kulinaričnih dobrot, 
odvijal svečani dogodek, podelitev nagrad. 

Izbor za najbolj inovativni mariborski ulični prigrizek se 
je zaključil z razglasitvijo zmagovalca, Matije Sadeka, ki 
je strokovno žirijo in goste kulinaričnega popotovanja 
prepričal s prigrizkom Račja lizika.

Druga podelitev je bila namenjena razglasitvi za častni 
naziv za obetavnega bodočega strokovnjaka v gostinstvu 
in turizmu. V težki konkurenci je naziv Ambasador gos-
toljubja 2012 prejel študent Bojan Černelč. 

  

VSGT Maribor dokazuje, da sledi sodobnim trendom in 
potrebam turističnega trga, hkrati pa uspešno tke vezi 
med šolstvom, gospodarstvom in turistično destinaci-
jo. Na okuse Maribora skozi čas so se odzvali tudi priz-
nani lokalni vinarji, k sodelovanju pa je šola pritegnila še 
mestne gostinske ponudnike, ki bodo v prihodnosti morda 
sodobne ulične prigrizke uvrstili na svojo kreativno listo 
ponudbe.
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Kulinarični kotiček

Zeleno olje, ki te ljubim

Moj odnos do bučnega olja je bil zmeraj svojstven, kot 
platonska ljubezen. Nikoli je nisem obešala na veliki zvon. 
Bila je tam in potrpežljivo čakala na mojo naklonjenost, ki 
sem jo med drugim posvečala tudi ostalim interesom. Vse 
skupaj pa se je začelo že zelo zgodaj v otroštvu.

Ob spominjanju na otroštvo se v moje možgane pogos-
to pritihotapijo okusi posameznih jedi. Čutim drobtinast 
preliv ominih slivovih cmokov, očetovo paradižnikovo 
prežganko, mamin breskov sladoled, skutine rezance iz 
vrtca. In med drugim vidim pred sabo preživeto emajlirano 
solatno skledo rdeče barve, ki jo prebadajo bele pike in v 
njej paradižnikova solata. Ali raje, ostanki paradižnikove 
solate. Tista čudna zeleno-rdeča luža, ki jo lahko naredi 
le izcedek iz paradižnika, domači jabolčni kis, sol, poper 
in bučno olje. Ko že misliš, da je obed pri kraju, te čaka 
nagrada – namakanje kruha. 

Za to je potrebna potrpežljivost – popoln užitek sledi šele, 
ko je kruh v celoti prepojen tako, da ga je umetnost nes-
ti v usta. In ko ti uspe, sledi eksplozija okusa. Sladkasta 
aroma kruha se spoji z orehastimi toni bučnega olja, ki jih 
nežno objame kislina jabolčnega kisa. Ah, za to se splača 
živeti.

Nedopustno je ob tem prezreti še toplo krompirjevo so-
lato z rdečo čebulo ali pa govedino v solati ter domačo 
skuto z bučnim oljem in prvimi rdečimi redkvicami in še 
čudo drugih jedi.

Ni kaj - bučno olje je zaznamovalo srečne trenutke mojega 
življenja. Predstavlja lep del moje kulinarične identitete in 
identitete štajersko-prekmurske populacije. Kajti ostali 
del Slovenije je do pred kratkim veljal za sila abstinenčnega 
pri uporabi bučnega olja. Čeprav so obstajali posamezniki, 
ki so na črnem trgu in v zakotnih trgovinah pod pultom 
kupovali »tisto drugo« olje in si nato z njim zelenili solate 
za lastnimi štirimi zidovi.

Hud preobrat pa se je zgodil v zadnjih desetih letih, ko 
slovenska kulinarika doživlja hiter razvoj idej in samoza-
vesti. Zdaj tako tudi bučno olje za mnoge postaja cen-
jena specialiteta. Končno lahko skrivni ljubitelji bučnega 
olja stopijo iz omar. Verjemite, bučno olje ni samo za 
bučmane. Po novem je celo sestavni del kreacij razvpitega 
Ferran Adria (www.el bulli.com).

Štajerci smo pri nabavi bučnega olja izredno togi. Ve-
likokrat imam občutek, da nam je bila blagovna znamka 
najbolj priljubljene vrste bučnega olja v družini programi-
rana v genskem zapisu. Izključno kupujemo eno in isto in o 
razlogih ne debatiramo. Gre vendar za bučno olje in o tem 
je, jasno, mama vedela največ.

Pa vseeno, pogumno kolobarite med steklenicami zelen-
ega zlata Štajerske in naj iskanje vam najljubšega postane 
vaš izziv.

Zeleni  aioli

200 g svilenega tofuja

1 žlica limoninega soka

ščep nastrgane limonine lupinice (ekološka limona)

0,5 dl hladno stisnjenega  bučnega olja Kocbek

1 žlička dijonske gorčice

1 strok česna

sol, poper

Opomba: 

Z žlico ali dvema jogurta omako po želji zredčimo.
Tofu in vse sestavine razen olja vstavimo v kuhinjski 
mešalec in meljemo. Med mletjem pri odprtini počasi doli-
vamo bučno olje. Meljemo tako dolgo, da dobimo homog-
eno kremo, ki jo postrežemo zraven slanih palčk, posutih z 
bučnimi semeni, svežega kruha ali presne zelenjave.

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

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

Vse informacije, povezane s študijem 
ali aktualnim dogajanjem na šoli, na-
jdete na spletni strani šole www.vs-
gt-mb.si. Spletna stran je namenjena 
vam! Zato raziskujte vsebine, iščite 
informacije in upoštevajte napisane 
uradne ure referata, knjižnice, 
mednarodne pisarne, govorilne ure 
predavateljev in druga pomembna 
obvestila. Prav tako pa opozorite na 
morebitne pomanjkljivosti ali napake 
pri predstavitvi vsebine (pisno na ele-
ktronski naslov referata).

VSGT Maribor je prisotna tudi na FA-
CEBOOK-u. Poiščite nas.
 
Dobrodošli so tudi predlogi izboljšav 
spletnih vsebin in sodelovanje pri 
oblikovanju vsebin revije gostART. 
Svoje ideje lahko predstavite v šolski 
knjižnici, v času uradnih ur. 

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

Živa Brumec 

Kodeks obnašanja in 
oblačenja na VSGT 
Maribor
Zadovoljstvo gosta je temelj našega 
poslanstva. Za čim uspešnejšo komu-
nikacijo z ljudmi, ki nas  vsakodnevno 
obkrožajo, je potrebno vedenju in 
urejenosti namenjati posebno pozor-
nost. V šoli si prizadevamo, da bi se 
študenti široko strokovno usposobili 
na vseh področjih, zato dajemo velik 
poudarek tudi razvijanju in utrjevanju 
profesionalne osebnosti in medse-
bojnih odnosov. Pri tem nam je os-
novno vodilo naš Kodeks obnašanja 
in oblačenja. Z zglednim vedenjem 
in obnašanjem boste pokazali svojo 
zrelost in predanost poklicu, ki si ga 
želite pridobiti in opravljati.

OSEBNI VIDEZ IN UREJENOST

PRVI VTIS je odločilen. Obleka, 
pričeska, nakit, kozmetika, moška 
brada, dišave in splošna higiena naj 
vselej dajejo vtis urejenosti. Ven-
dar ne pretiravajmo z eleganco in 
vpadljivostjo. Naš nastop in videz ne 
smeta biti agresivna, temveč primer-
na delu, ki ga opravljamo. Profesion-
alen videz in vedenje si ljudje zapom-
nijo. 

DELOVNA IN PREDSTAVITVENA OB-
LEKA zagotavljata prijetno, varno in 
higienično delo v gostinstvu in tu-
rizmu, ugodno vplivata na počutje 
zaposlenih ter zaokrožujeta celotno 
podobo podjetja. Na šoli je predpisa-
no nošenje predstavitvene in delovne 
obleke, in sicer pri predmetih SOD in 
OST je za predavanja obvezna pred-
stavitvena uniforma, za praktične 
vaje in projektne naloge ter izvajanje 
praktičnega izobraževanja v podjetjih 
pa delovna uniforma. Pri predmetih 
KOD in OKG lahko študenti vstopijo 
v kuhinjo le v popolni kuharski opremi.
Šola organizira nakup predstavitvene, 
strežne in kuharske delovne obleke 
(po meri študentov) ter priponk z im-
enom in priimkom. Kril študentkam ni 
dovoljeno krajšati.

Študenti nosijo predstavitveno ob-
leko tudi na strokovnih ekskurzijah, 
pri pisnih in ustnih izpitih, na pred-
stavitvah seminarskih nalog in pri 
zagovorih diplomskih del, pri vajah 
specialnih strokovnih predmetov, na 

praktičnem izobraževanju v podjetjih, 
pri predstavitvah šole navzven.

KO SE SREČAMO

POZDRAV pomeni prvi stik s 
človekom, pozdravljanje naj bo dis-
kretno in ne preglasno. Začne se naj 
vedno s prijaznim nasmehom in po-
gledom v oči osebi, ki ji je pozdrav 
namenjen.

ROKOVANJE mora biti prisrčno in 
izraža naj spoštovanje. Stisk roke ne 
sme biti ne mlahav in ne premočan. 
Prva ponudi roko vedno oseba, ki 
je starejša ali ima višji položaj. Prva 
lahko ponudi roko tudi ženska. Izo-
gibajmo se rokovanju preko mize.

PREDSTAVLJANJE naj bo prijazno, ime 
in priimek pa izgovorjena razločno. Ko 
predstavljamo druge, je v navadi, da 
moški vedno najprej predstavi žensko. 
Izjema je le v poslovnem svetu, kjer 
veljajo pravila poslovnega bontona. 
Kadar imata osebi enak položaj, pred-
stavljamo mlajšo osebo starejši.

NAGOVOR SOŠOLKE, SOŠOLCA 
bo najprimernejši z uporabo besed: 
kolegica, kolega, kadar sošolke ali 
sošolca osebno ne poznamo. Pre-
davatelji in drugi delavci šole bodo 
nagovorili študentko ali študenta z 
imenom in priimkom ter z dodatkom 
gospodična, gospa, gospod. 

NAGOVOR ZAPOSLENIH NA ŠOLI naj 
se začne z besedo gospa oz. gospod, 
dodamo pa še poimenovanje direktor, 
direktorica, predavatelj, predavatelji-
ca, inštruktor, inštruktorica. Če imajo 
nagovorjeni tudi akademski naslov, je 
prav, da to omenimo (npr. magister, 
doktor).

MEDSEBOJNI ODNOSI 

SPOŠTOVANJE IN SODELOVANJE sta 
osnova za doseganje osebnih in skup-
nih ciljev, zato naj bosta vljudnost in 
uvidevnost do vseh oseb, ne glede na 
njihov spol, starost ali položaj, naše 
vodilo v vseh situacijah.

POGOVARJANJE je osnova sodelovan-
ja, zato svoja mnenja vedno iz-
menjujmo in usklajujmo kulturno in 
spoštljivo. Ko drugi govorijo, zbrano 
poslušajmo in ne skačimo v besedo. 
Tudi sami govorimo jasno, umirjeno, 
naravno, sproščeno, brez agresivnosti 
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ti in nikoli preglasno. Ne dovoljujmo, da bi se nestrinjanje 
sprevrglo v prepir, prepir pa v spor. Zato naj nam bo tuje 
izzivanje, sarkastično odgovarjanje, zmerjanje, psovke, 
prostaške, grobe besede, prepiri, kričanje, pretepi ipd. 
Prevladujejo naj besede: prosim, izvolite, hvala, oprostite. 

URESNIČEVANJE DOGOVOROV je pogoj za dobro 
sodelovanje. Dosledno izpolnjujmo dogovorjene ob-
veznosti in svoje obljube. Kadarkoli nečesa resnično ne 
moremo opraviti tako ali takrat, kot smo se dogovorili, se 
vedno pravočasno opravičimo in pojasnimo svoje razloge. 
Z nedejavnostjo, izmikanjem, prelaganjem in navajanjem 
izgovorov škodimo sami sebi, saj si bodo drugi o nas ust-
varili negativno mnenje.

Vir: www.denisflood.com, 26. 9. 2012 

Pri PISNEM SPOROČANJU (seminarske in druge naloge, 
pisni izpiti in podobno) moramo biti pozorni na pravopisna 
pravila. 
Za pisanje prošenj in drugih javnih sporočil uporabljaj-
mo kakovosten papir, pišemo s pisalnim strojem ali z 
računalnikom, besedilo naj bo skrbno sestavljeno. Preden 
besedilo oddamo, ga še enkrat pozorno preberemo.

Prihod k PREDAVANJEM naj bo pravočasen, vsaj 10 minut 
pred pričetkom. Dokler predavanje traja, prostora ne 
zapuščamo. V času predavanj niso dovoljeni obiski pri-
jateljev, znancev ali sorodnikov. Prostore, ki niso namen-
jeni našim dejavnostim, zapuščamo v najkrajšem možnem 
času.

ŽVEČILNE GUME med pogovorom, ob delu in na preda-
vanju ne žvečimo, ker s tem izražamo nespoštljiv odnos 
do osebe, s katero se pogovarjamo, jo poslušamo oziroma 
z njo delamo. Sicer pa žvečilno gumo odvržemo v koš in 
ne na tla, nikakor je tudi nikamor ne lepimo.

Skrbimo za ŠOLSKI INVENTAR, torej pohištvo in avdio-
vizualno opremo, in ga ne uničujemo.  

NAJDENE PREDMETE najditelji oddajo v referat za 
študente.

Za OSEBNA OBVESTILA, PLAKATE in podobne informacije 
je možno uporabiti oglasno desko v študentskem kotičku.

EKOLOŠKO ozaveščen posameznik skrbi za čistočo pov-

sod, poišče koš za smeti, ne umaže sten s prislanjanjem, 
toaletne prostore zapušča čiste, varčuje z elektriko, ko 
ugaša nepotrebno razsvetljavo.

STROGO PREPOVEDANO je:

KAJENJE v prostorih šole in pred njo ter odmetavanje 
ogorkov na tla, zelenico in druga neprimerna mesta;

uporaba MOBILNIH TELEFONOV v prostorih šole; 

UŽIVANJE HRANE IN PIJAČ v predavalnicah in drugih pros-
torih šole, ki temu niso namenjeni;

PARKIRANJE NA PARKIRIŠČU PRED ŠOLO, saj si parkirišče 
delijo zaposleni v knjižnici, šoli in Bibliobus; 

ŽVIŽGANJE, PETJE, KRIČANJE, IGRANJE KART, ZASEBNO 
TRGOVANJE, UPORABA ZVOČNIH APARATOV.

V primeru kršitve določil bo šola prisiljena ukrepati, v 
primeru škode, povzročene namerno ali iz velike malo-
marnosti, pa od povzročitelja zahtevati povračilo.
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Malo za šalo, malo za hec

Mož sedi tiho zjutraj pri zajtrku ter bere časopis, ko pride mimo 
žena in mu primaže eno krepko okrog ušes. Mož presenečeno 
vpraša, zakaj jih je dobil in žena pojasni, da je v žepu hlač našla 
listek, na katerem je pisalo Marylou. On začne pojasnjevati, da je 
pred dvema tednoma stavil na konjskih dirkah in si je zapisal ime 
konja. Žena je vsa zadovoljna in se začne opravičevati.
Toda čez dva dni se zjutraj ponovi zgodba s klofuto. Mož spet 
vpraša:
“Zakaj pa je zdaj spet to?”
Žena odgovori: “Tvoj konj je klical!”

Pride bogat študent na izpit na fakulteto in ga vpraša profesor:
* Kje so vrgli prvo nuklearno bombo?
Očitno študent nima pojma, zato profesorju plača, da ga ta 
spusti.
Drugega dne pride povprečni študent na ta isti izpit.
* Kje so vrgli prvo nuklearno bombo?
* Na Hirošimo in Nagasaki!
* Kdaj?
* 1945.
* Koliko je ljudi poginilo?
* Tri milijone!
* Imena, kolega, imena!!!

V šoli za detektive so izpit delale tri blondinke. Učitelj jim je
razložil, da bo vsaki za 5 sekund pokazal sliko osumljenca, potem
pa bodo morale povedati, po čem bi ga prepoznale.
Ko pokaže sliko prvi, ta reče:
“Nic lažjega. Prepoznala bi ga, ker ima le eno oko!” Učitelj je
bil pretresen nad neumnim odgovorom in je študentki razložil, da
ima osumljenec na sliki le eno oko, ker je slikan s profila.
Nato je sliko pokazal drugi, ki je rekla, da bi ga spoznala, ker
ima le eno uho.Učitelj je bil že čisto obupan in je tudi njej
razložil,
da se na sliki s profila vidi le eno uho.
Preden je nato sliko pokazal tretji študentki, ji je zabičal, naj
premisli, kaj bo rekla, da ne bo spet kakšna neumnost.
Ta je odgovorila: “Osumljenca bi prepoznala, ker nosi leče.”
Učitelj je bil navdušen nad odgovorom in ji je rekel: “Čudovito.
Osumljenec res nosi leče. Le kako ste to ugotovili?”
“Oh, sploh ni bilo težko. Jasno je, da slabo vidi na edino oko,
ki mu je ostalo. Ker pa ima le eno uho, ne more nositi
očal.”

Nek moški je nekega dne šel po cesti, ko gre mimo žabe, ki ga 
ogovori: 
“Če me poljubiš, se bom spremenila v čudovito princeso. 
Možakar se je sklonil, pobral žabo in jo spravil v žep. Žaba je 
ponovno spregovorila in rekla: 
“Če me poljubiš in me spremeniš nazaj v čudovito princeso, bom 
vsem povedala, kako si pameten in pogumen in da si moj heroj.” 
Možakar je vzel žabo iz žepa, se ji nasmehnil in jo pospravil v žep. 
Žaba je zopet spregovorila in rekla: 
“Če me poljubiš in spremeniš nazaj v čudovito princeso, bom 
tvoja ljubeča sopotnica za cel teden.” 
Možakar je zopet vzel žabo iz žepa, se ji nasmehnil in jo vrnil v 
žep. 
Žaba je vsa obupana zaklicala: “Če me poljubiš in spremeniš 
nazaj v čudovito princeso, bom ostala s teboj celo leto in počela 
kar boš hotel!” 
Zopet je možakar vzel žabo iz žepa, se ji nasmehnil in jo spet 
pospravil v žep. 
Končno zaba ponori in možakarja vpraša: 
“Kaj si ti zaen bizgec?! Povedala sem ti, da sem čudovita princ-
esa, da bom s tabo ostala celo leto in da bom naredila karkoli 
boš hotel?! Zakaj me 

nočeš poljubiti?!!!” 
Mozakar ji je odgovoril: 
“Glej, jaz sem programer. Jaz nimam časa za punco, ampak 
govoreča žaba je pa ful zakon!!!”

Dragi sin, to pismo ti pišem, da bi vedel, da ti pišem. 
Če to pismo prejmeš, pomeni, da je dobro prispelo. Če ga ne 
dobiš, mi javi, da ti ga ponovno pošljem. Pišem počasi, ker vem, 
da počasi bereš. 
Zadnjič je tvoj oče v časopisu 
prebral, da se, statistično gledano, največ prometnih nesrečzgodi 
1 km od doma. Zato smo se preselili nekaj ulic naprej. Nova hiša 
je zelo lepa. Ima celo pralni stroj, vendar ne vem, če dela. Včeraj 
sem dala perilo prat in ko sem potegnila vodo, je perilo izginilo. 

Vreme je tukaj kar dobro. Prejšnji teden je samo dvakrat 
deževalo. Prvič je padalo tri, naslednjič pa štiri dni. 
V zvezi z jakno, ki si jo tako želis, je stric Peter povedal, da naj 
odrežemo vse gumbe, preden ti jo pošljemo, saj so gumbi zelo 
težki in bi bila draga poštnina. Gumbe smo odrezali. Če jih boš 
potreboval, jih lahko najdeš v notranjem žepu, kamor sem jih 
spravila. 

Potem, ko smo pokopali tvojega dedka, smo ob čiščenju hiše 
našli njegovo truplo. Bilo je v omari od tistega dne, ko je dedek 
zmagal pri igri skrivalnic. 

Nekaj dni nazaj je eksplodirala jeklenka plina v kuhinji. Tvojega 
očeta in mene je vrglo skozi okno na dvorišče. Kakšno doživetje! 
Po tolikih letih sva končno šla enkrat skupaj ven. 
In če že pišem o tvojem očetu... dobil je novo delo! Zelo je pon-
osen, saj je pod njim okrog 500 ljudi. Zaposlili so ga na mestnem 
pokopališču, kjer skrbi za travo. 

Tvoja sestra Julija, saj veš, tista, ki se je poročila s svojim možem, 
je končno rodila. Za spol sicer se ne vemo, tako da zaenkrat ne 
vem, če si postal stric ali teta. Če bo punčka, jo bo tvoja ses-
tra poimenovala po meni. Vseeno se mi zdi čudno, da bo svojo 
hcerko klicala >mama<. 

Tvoj stric Pavel se je oženil. Cele dneve moli pred ženo, ker je 
devica. Strica Karla sploh več ne videvamo, odkar je prejšnje leto 
umrl. In da ne govorim o tvojem bratu Janezu. Grozen je. Zaklenil 
je avtomobilska vrata, ključi pa so ostali v avtu. S taksijem je 
moral domov po rezervo, da nas je potem lahko odklenil iz vozila. 
Katastrofa!!! 

Dobro sinko, ne bom ti napisala našega naslova, ker ga ne 
poznam. Prejšnja druzina, ki je tu živela pred nami, je s seboj 
odnesla hišno številko. 

Če bos kaj videl teto Lizo, jo pozdravi, v nasprotnem pa ni treba 
reči nič. 

Mama, ki te ima rada. 

P.s. Hotela sem ti poslati nekaj denarja, pa sem že zaprla ku-
verto. 

PA LEP POZDRAV !!! 



  




