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ŠTUDENTSKI SVET
Študentski svet na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem 
Maribor je pomemben organ petih predstavnikov iz obeh 
programov (Gostinstvo in turizem, Velnes) in obeh letnikov. 
Preko teh predstavnikov lahko vsi študentje na VSGT Maribor 
predajajo svoje želje, pohvale, opombe in pritožbe zaposlenim 
v referatu, svetu šole in direktorici. S takšno organizacijo lažje 
pridemo do želenih ciljev. Ponavadi se na začetku študijskega 
leta in pred izpitnimi obdobji dogaja to, da v referat prihaja več 
študentov z istimi vprašanji. Zato je pomembno, da študentje 
prvih letnikov čimprej izberejo svojega predstavnika, ki jih 
bo zastopal v študentskem svetu. Predstavnik letnika skozi 
pogovor s kolegi strne vprašanja in jih posreduje referatu, 
študentskemu svetu ali direktorici. V študijskem letu 2012/2013 
smo se v študentskem svetu odločili, da bomo po vsakem se-
mestru imeli sestanek z referentko, predsednico komisije za 
kakovost in direktorico, da lahko vsak član ŠS prebere kratko 
poročilo, ki so ga sestavili s kolegi iz vsakega programa in letni-
ka. S takšnimi sestanki smo povzeli semester, kaj je bilo dobro, 
podali smo tudi nekaj predlogov za izboljšavo. Upam, da bodo 
prihodnje generacije v študentskem svetu še naprej enako ali 
celo bolj aktivne. 

Denis Gradišnik 

KODEKS OBNAŠANJA IN 
OBLAČENJA NA VSGT MARIBOR
Zadovoljstvo gosta je temelj našega poslanstva. Za čim uspešnejšo 
komunikacijo z ljudmi, ki nas  vsakodnevno obkrožajo, je potrebno 
vedenju in urejenosti namenjati posebno pozornost. V šoli si prizade-
vamo, da bi se študenti široko strokovno usposobili na vseh področjih, 
zato dajemo velik poudarek tudi razvijanju in utrjevanju profesionalne 
osebnosti in medsebojnih odnosov. Pri tem nam je osnovno vodilo naš 
Kodeks obnašanja in oblačenja. Z zglednim vedenjem in obnašanjem 
boste pokazali svojo zrelost in predanost poklicu, ki si ga želite prido-
biti 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 primerna delu, ki ga opravljamo. Profe-
sionalen videz in vedenje si ljudje zapomnijo. 
* DELOVNA IN PREDSTAVITVENA OBLEKA zagotavljata prijetno, var-
no in higienično delo v gostinstvu in turizmu, ugodno vplivata na 
počutje zaposlenih ter zaokrožujeta celotno podobo podjetja. Na šoli 
je predpisano nošenje predstavitvene in delovne obleke, in sicer pri 
predmetih SOD in OST je za predavanja obvezna predstavitvena uni-
forma, 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 imenom in priimkom. Kril 
študentkam ni dovoljeno krajšati. Študenti nosijo predstavitveno 
obleko tudi na strokovnih ekskurzijah, pri pisnih in ustnih izpitih, na 
predstavitvah 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 diskretno 
in ne preglasno. Začne se naj vedno s prijaznim nasmehom in pogle-
dom 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. 
Izogibajmo 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, predstavljamo 
mlajšo osebo starejši.

* NAGOVOR SOŠOLKE, SOŠOLCA bo najprimernejši z uporabo besed: 
kolegica, kolega, kadar sošolke ali sošolca osebno ne poznamo. Preda-
vatelji 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, 
predavateljica, inštruktor, inštruktorica. Če imajo nagovorjeni akadem-
ski naslov, je prav, da to omenimo (npr. magister, doktor).
MEDSEBOJNI ODNOSI 
* SPOŠTOVANJE IN SODELOVANJE sta osnova za doseganje osebnih in 
skupnih 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 sodelovanja, zato svoja mnenja vedno 
izmenjujmo in usklajujmo kulturno in spoštljivo. Ko drugi govorijo, 
zbrano poslušajmo in ne skačimo v besedo. Tudi sami govorimo jasno, 
umirjeno, naravno, sproščeno, brez agresivnosti 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, ps-
ovke, prostaške, grobe besede, prepiri, kričanje, pretepi ipd. Prevladu-
jejo naj besede: prosim, izvolite, hvala, oprostite. 
* URESNIČEVANJE DOGOVOROV je pogoj za dobro sodelovanje. Dos-
ledno izpolnjujmo dogovorjene obveznosti in svoje obljube. Kadarkoli 
nečesa resnično ne moremo opraviti tako ali takrat, kot smo se dog-
ovorili, se vedno pravočasno opravičimo in pojasnimo svoje razloge. 
Z nedejavnostjo, izmikanjem, prelaganjem in navajanjem izgovorov 
škodimo sami sebi, saj si bodo drugi o nas ustvarili negativno mnenje.
Pri PISNEM SPOROČANJU (seminarske in druge naloge, pisni izpiti in po-
dobno) moramo biti pozorni na pravopisna pravila. Za pisanje prošenj 
in drugih javnih sporočil uporabljajmo kakovosten papir, pišemo s pis-
alnim strojem ali z računalnikom, besedilo naj bo skrbno sestavljeno. 
Preden besedilo oddamo, ga še enkrat pozorno preberemo.

ŠOLSKI RED
* PRIHAJANJE K PREDAVANJEM naj bo pravočasno, in to vsaj 10 minut 
pred pričetkom. Dokler traja predavanje, prostora ne zapuščamo. V 
času predavanj niso dovoljeni obiski prijateljev, znancev ali sorod-
nikov. Prostore, ki niso namenjeni našim dejavnostim, zapuščamo v 
najkrajšem možnem času.
* ŽVEČILNE GUME med pogovorom, ob delu in na predavanju 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 opre-
mo, 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 povsod, 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;
* uporabljati MOBILNE TELEFONE v prostorih šole;
UŽIVANJE HRANE IN PIJAČ v predavalnicah in drugih prostorih šole, ki 
temu niso namenjeni;
* PARKIRANJE NA PARKIRIŠČU PRED ŠOLO, saj si parkirišče delijo zapos-
leni v knjižnici, šoli in v Metalni ter 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 malomarnosti, pa od povzročitelja 
zahtevati povračilo.

SPONZORJI KONFERENCE EURHODIP
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UVODNIK

Spoštovane bralke in bralci,

pa je spet tu. Oktober in z njim glasilo VSGT Maribor. 
Novopečeni študenti (dobrodošli!) ste zagotovo pripravljeni 
na delo, saj ste se že dolgočasili med najdaljšimi počitnicami 
v svoji celotni izobraževalni karieri. Študenti drugih letnikov 
(dobrodošli nazaj!) pa tako pogrešate živahno dogajanje na 
šoli. Upam, da ste si uspeli odpočiti in nabrati moči, kljub temu, 
da ste opravljali prakso doma ali v tujini in (nekateri prvič) iz-
kusili praktično izobraževanje. 

Študijsko leto 2012/13 je bilo včasih naporno, moramo pa reči, 
da je bilo izjemno uspešno, saj se je šola s svojimi študenti 
ponovno izkazala na domačih in tujih tleh. Ponavadi smo 
julija že bolj ali manj počitniško razpoloženi, letos pa nam 
je, predvsem zaradi organizacije mednarodne konference 
pod okriljem evropskega združenja vodilnih hotelskih šol 
EURHODIP, bilo še bolj vroče, saj smo (vodstvo, zaposleni, pre-
davatelji in študenti) na plečih nosili veliko odgovornost. Vsem 
sodelujočim se iskreno in toplo zahvaljujemo, brez vas nam ne 
bi uspelo!

 Živa Brumec

POGLED NA ŠOLO IN DOŽIVLJANJE VSGT 
MARIBOR

Aktualno dogajanje je še v teku. Nas pa že pred vrati čaka uvod 
v študijsko leto 2013/14 na Višji strokovni šoli za gostinstvo in 
turizem Maribor. Pravijo, da so lonci očiščeni, maslo in med na 
zalogi ter kuharji v nizkem startu. Prti, krožniki in pijača so na 
svojem mestu. Predpasniki in odpirači zloženi. Tehnična pod-
pora nadaljuje z novimi projekti, prav tako pisarna praktičnega 
izobraževanja in mednarodna pisarna. V referatu usklaju-
jejo zadnje podrobnosti, hišnik veselo opravlja svoja dela in 
knjižnica vrata še vedno odpira po urniku.

V študijskem letu 2012/13 so se odvijali številni projekti in nal-
oge. Gostili smo visoke goste iz Slovenije in tujine na mednar-
odni konferenci EURHODIP 2013, ki se je odvijala v Hotelu City, 
DveriPaxu, na Ptujskem gradu in po Mariboru. V okviru le-te 
se je odvijalo tudi mednarodno tekmovanje Marianne Müller 
Award, kjer je zmagala naša Helena Valher s kolegi.

Naše ladje so potovale daleč na vse smeri neba. Vračajo se 
z novimi in koristnimi informacijami glede študija, prakse in 
dela v tujini. Eden izmed študentov je odšel na skrajni konec 
Evrope na priznano tekmovanje v strežbi Coupe Georges Bap-
tiste in osvojil 3. mesto na Portugalskem (Luka Klemečič).

V Sloveniji so študentje opravili praktično izobraževanje 
pri številnih podjetjih. Ravnokar se je izteklo eno največjih 
športnih tekmovanj v zgodovini Slovenije - EUROBASKET 
2013. Del “ekipe” so bili tudi študentje VSGT Maribor, ki so pri 
Jezeršek Catering, d.o.o. odlično opravljali svoje delo. Nekateri 
študentje pa so v okviru šole pomagali skozi vse leto, tudi na 
Festivalu Lent2013, na projektu Evropsko leto Romov, različnih 
prireditvah ter na šolskih ekskurzijah.

Pa vse dobro, ekipa!

Anžej Vodušek

No, da ne boste vsega iz-
vedeli že iz uvodnika, vas 
vabim, da prelistate revijo 
in sami preberete, kaj vse 
se je dogajalo pri nas (in z 
nami)…    
Iz ŠOLSKE knjižnice (prostor 
poleg referata),

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR
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KAJ SE JE DOGAJALO?

INFORMATIVNI DAN (petek, 15. 2. 2012)
V petek se je informativnega dne na VSGT Maribor udeležilo 
več kot 240 obiskovalcev. Dobili so informacije o poteku študija 
na obeh programih in mednarodni izmenjavi študentov, se 
okrepčali z dobrotami, ki so jih pripravljali študenti z men-
toricami, nato pa v velneškem kotičku uživali v masaži rok 
študentk programa Velnes.

INFORMATIVNI DAN (sobota, 16. 2. 2013)
V sobotnem dopoldnevu je šolo obiskalo okoli 80 obiskoval-
cev, ki jih zanima študij na VSGT Maribor. Potencialni bodoči 
študenti so najprej slišali nekaj usmeritev glede študija na pro-
gramih GT in Velnes, nato pa uživali v kulinaričnih dobrotah in 
se sprostili v dišečem velneškem kotičku.

OBISK NA VSGT V SKLOPU PROJEKTA  
»HEALTHY YOUTH« (1. 3. 2013)
V petek, 1. 3. 2013, smo v sklopu projekta »Healthy Youth« do-
bili obisk z več madžarskih šol, Dvojezične srednje šole Lenda-
va in Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. Gre za pro-
jekt, ki spodbuja evropsko teritorialno povezovanje ne samo 
gostinskih, temveč tudi ostalih srednjih poklicnih šol in gimna-
zij. Glede na to, da je SŠGT Radenci vključena v proces izvedbe 
projekta »Healthy Youth«, so za udeležence in izvajalce organ-
izirali enodnevni ogled Radencev in Maribora, kjer so kot učno 
institucijo želeli predstaviti tudi VSGT Maribor. Obiskovalce je 
zanimal študijski program in njegova izvedba, splošni izgled 
šole in življenje naših študentov, ki so jim s pomočjo mentoric 
Mojce Polak in Lidije Šijanec ob koncu ponudili zdrave prigriz-
ke in napitke.

KEMPINSKI CAREER DAY (2. 3. 2013) 
2. marca 2013 je v Münchnu potekal Kempinski Career Day 
2013. Na VSGT Maribor smo za študente in diplomante tudi 
letos organizirali možnost brezplačne udeležbe na dogodku. 
Priložnost se je pokazala za uspešno za številne udeležence 
dogodka, ki so se domov vrnili s konkretnimi ponudbami za 
delovna mesta v verigi Kempinski v Evropi in ostalih koncih 
sveta.

ERASMUS DAN NA VSGT MARIBOR (4. 4. 2013) 
V začetku aprila je na VSGT potekal Erasmus dan 2013.  V 
začetku je zbrane udeležence dogodka pozdravila direktorica 
VSGT Maribor mag. Helena Cvikl, ki je poudarila pomen mobil-
nosti pri razvoju študentove kariere. Predstavitvi organiziran-
osti mobilnosti na VSGT Maribor, ki jo je izvedla mag. Nataša 
Artič, vodja MIC, je sledila predstavitev utrinkov mobilnosti 
študentov, ki so se praktičnega izobraževanja v tujini udeležili 
v poletju 2012, zbranim študentom pa so se podelila priznanja 
za udeležbo na mobilnosti. Iz Kempinski Hotel Bahía iz Este-
pone v Španije se nam je pridružil g. Pedro Hidalgo, ki je zbran-
im predstavil hotel ter opravil razgovore s študenti, ki se v po-
letju 2013 odpravljajo v Estepono. Druženje smo nadaljevali s 
pogostitvijo - Kulinaričnimi drobtinicami od tu in tam, ki so jo 
izvedli študenti z mentorico predavateljico Mojco Polak.

IZJEMNO TRETJE MESTO NA COUPE GEORGES BAP-
TISTE NA PORTUGALSKEM (18. in 19. 4. 2013)
Študent 1. letnika VSGT Maribor Luka Klemenčič je pod men-
torstvom inštruktorice Lidije Šijanec v Lizboni na zelo zaht-
evnem tekmovanju v strežnih veščinah dosegel izvrstno tretje 
mesto. Iskrene čestitke študentu in mentorici.

PODELITEV DIPLOM (25. 4. 2013) 
V četrtek, 25. 4., je v Narodnem domu v Mariboru potekala 6. 
podelitev diplom diplomantom VSGT Maribor. Diplomo je pre-
jelo 94 diplomantov, ki so v zadnjem letu zaključili študij na 
naši šoli.

NOVINARSKA KONFERENCA (14. 5. 2013)
V torek je na VSGT Maribor potekala novinarska konferenca, ki 
so se je udeležili predstavniki časopisnih in televizijskih hiš ter 
gospodarstva in čestitali našemu študentu Luki Klemenčiču 
za izjemen rezultat na tekmovanju v strežnih veščinah Coupe 
Georges Baptiste, kjer je prejel bronasto medaljo. Luko sta na 
tekmovanje na Portugalsko spremljali direktorica VSGT mag. 
Helena Cvikl in mentorica Lidija Šijanec.

 
VELNEŠKA PANELNA DISKUSIJA (17. 6. 2013) 
V ponedeljek, 17. junija 2013, je v organizaciji VSGT Maribor 
in Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč v GH Primus v Ter-
mah Ptuj potekala že tretja velneška panelna diskusija, tokrat  
z naslovom »Kakšno dodano vrednost prinaša na trg dela prva 
generacija diplomantov in diplomantk študijskega programa 
Velnes?«. Gostiteljica dogodka je bila družba Sava Turizem d.d. 
Panelno diskusijo je povezoval Iztok Altbauer, direktor Skup-
nosti slovenskih naravnih zdravilišč. Diskusije so se udeležili 
predstavniki gospodarstva, izobraževalnih institucij ter Zavo-
da RS za zaposlovanje. To je bil še dodaten korak k promociji 
novega poklica organizatorja poslovanja v velneški dejavnosti, 
čeprav jih bo potrebnih še kar nekaj, da bodo novi diplomanti 
prepoznavni in hitro zaposljivi na trgu dela.
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EURHODIP KONFERENCA “BACK TO THE  ROOTS” IN 
MM AWARD (11. do 14. 7. 2013)
VSGT Maribor je med 11. in 14. julijem 2013 v okviru evropske-
ga združenja turističnih in hotelskih šol EURHODIP organizirala 
mednarodno strokovno-marketinško usmerjeno konferenco, 
ki so se je udeležili gostje iz 25 evropskih in drugih držav. 11. 
in 13. julija je potekalo v sklopu konference tudi študentsko 
tekmovanje Marianne Müller Award. Strokovna žirija in obisk-
ovalci so za najboljšo skupino tekmovalcev izbrali skupino A, v 
kateri je tekmovala tudi naša študentka Helena Valher (iskrene 
čestitke!). V soboto je predsednik združenja EURHODIP direk-
torici VSGT mag. Heleni Cvikl izročil posebno nagrado, plaketo 
za EURHODIP-ovo šolo leta (School of the year 2013), kar je za 
našo šolo izjemno priznanje.

 

ROMSKA GOSTILNA 
Na VSGT Maribor v sodelovanju z ZRZ EPeKa smo v času od 
26. 8. 2013 do 30. 9. 2013 izvajali projekt “Romska gostilna”, 
v okviru katerega so se kandidati usposabljali za pomočnika 
kuharja/pomočnika natakarja. Usposabljanja so delno finan-
cirana s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega social-
nega sklada. Projekt Romska gostilna se izvaja v okviru Op-
erativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 
- 2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbu-
janje socialne vključenosti«, 4.1 prednostne usmeritve »Enake 
možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«.

ŠTUDIJSKI OBISK GOSTOV IZ TUJINE (17. 9. - 20. 9. 
2013)
V okviru evropskega projekta študijskih obiskov (CEDEFOP) 
smo gostili 9 obiskovalcev iz sedmih držav (direktorjev šol in 
hotelov). Tema študijskih obiskov je bila “Od trendov v panogi 
gostoljubja v gospodarstvu do gostoljubja v šolstvu”. Več o 
študijskem obisku preberite na strani 19.

KAJ SE BO DOGAJALO?

PRVI ŠTUDIJSKI DAN (1. 10. 2013)

TEKMOVANJE ŠTUDENTOV V SKLOPU GOSTINSKO-
TURISTIČNEGA ZBORA V TERMAH OLIMIA V 
PODČETRTKU (8. 10.  in 9. 10. 2013)

DELAVNICE ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE  
(oktober 2013)

ERASMUS DELAVNICE (oktober 2013)

UDELEŽBA NA FESTIVALU VINA IN DELIKATES VIN-
DEL V HOTELU HABAKUK V MARIBORU (23. 10. 2013)

TEKMOVANJE TREH ŠTUDENTOV V SKLOPU KON-
FERENCE MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA EVROP-
SKIH HOTELIRSKIH IN TURISTIČNIH ŠOL AEHT NA 
KRIŽARKI PO SREDOZEMLJU (10. do 15. 11. 2013)

UDELEŽBA NA AEHT-JEVEM DOGODKU CHRISTMAS 
IN EUROPE V MARSEILLU, FRANCIJA (DECEMBER 
2013)

... Za več informacij spremljajte našo spletno stran 
www.vsgt-mb.si 

in 
oglasno desko na šoli.
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UTRINKI 
 
 
 
 
 
 

Najboljši taksi v mestu - “VSGT transport”

V “backstageu” konferenčnega dogajanja

Helenina ekipa že komaj čaka, da predstavi svojo 
nalogo v sklopu Marianne Müller Award

“Pijača naše in vaše mladosti” je razvedrila tudi tuje 
goste

 
 
 

 
 
 
 
Naše študentke programa Velnes so poskrbele za 
sprostitev obiskovalcev med odmori

UTRINKI

Veselje naših študentov ob prejemu mednarodne 
nagrade za šolo leta 2013

Za razvajanje brbončic so med konferenco skrbeli 
naši sponzorji

Iris Kociper Haas, ena izmed ključnih oseb za uspeh 
konference in Karmen Novarlič iz agencije SPIRIT

UTRINKI

Predsednik združenja EURHODIP v očarljivi družbi 
študentk in mentorice Lidije Šijanec

Novinarka Katja Ertl med preizkušanjem najbolj 
inovativnih štajerskih prigrizkov

Naš Dominik Kuzma z gostom s Cipra, ki so ga 
gostje okitili z zavidanja vrednim imenom - 

reinkarnacija Elvisa in Sinatre

Tekmovalci za najbolj kreativni štajerski ulični 
prigrizek (ne samo, da znajo izvrstno kuhati, tudi 

kamera jih obožuje)

Ni nas bilo strah prepustiti gostov rokam naših 
študentov
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UTRINKI

Dobrote Boruta Jovana

Prihod direktorice mag. Helene Cvikl in družine 
Sebban  

Kulinarične dobrote v toplem poletnem večeru

UTRINKI

Artistična skupina Serpentes je očarala goste

Iris Kociper Haas, Mihaela Škrlj in Dagmar 
Pečovnik

Elegantni uvod v družabni večer

Mag. Helena Cvikl, Helena Valher in mentorica dr. 
Tanja Lešnik Štuhec

Jure Ivanušič je zabaval dobro razpoloženo 
občinstvo 

UTRINKI

Tuji študentje tekmovalci

“Tete iz ozadja”

Kljub napornemu urniku še vedno nasmejani

V “backstageu” Dveri Paxa

Nasmejani zastavonoše
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VSGT MARIBOR, GOSTITELJICA 
MEDNARODNE KONFERENCE 
VODILNIH HOTELIRSKIH ŠOL 
EURHODIP
Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor je že 
od leta 2001 članica mednarodnega združenja vodilnih ho-
telskih in turističnih šol EURHODIP. Direktorica VSGT Maribor 
mag. Helena Cvikl kot podpredsednica združenja aktivno 
sodeluje tudi v njegovem predsedstvu. Med 11. in 14. ju-
lijem 2013 je VSGT Maribor v okviru rednih letnih stroko-
vnih srečanj združenja organizirala mednarodno strokovno-
marketinško usmerjeno konferenco z naslovom »BACK 
TO THE ROOTS«, ki je potekala v Hotelu City v Mariboru.

Direktorica VSGT Maribor  mag, Helena Cvikl s člani Boarda združenja 
EURHODIP

Z izbrano temo konference smo spregovorili o pomenu in 
vrednosti tradicije v gostinsko-turističnem gospodarstvu. 
»Back to the roots« ali »Nazaj h koreninam« je osnovna misel, 
na kateri bi naj gradili drugačen turizem in drugačno turistično 
izkušnjo. V sklopu konference so predavatelji iz Slovenije in 
tujine spregovorili o vlogi, pomenu in vrednosti tradicije pri 
oblikovanju aktualne turistične ponudbe in pri tem iskali 
potenciale sozvočja tradicije in okolju prijaznega turizma. 

EURHODIP združuje najboljše hotelirske in turistične šole iz 
evropskih in drugih svetovnih držav in šteje preko 160 članov. 
Udeleženci naše konference iz 25 evropskih in drugih sve-
tovnih držav, vsi profesionalno povezani z gostinstvom in tur-
izmom, bodisi na izobraževalni ali na izvedbeni ravni oziroma v 
gospodarstvu, so poskrbeli za izjemno mednarodno pestrost. 

V sklopu konference »Back to the Roots« se je v četrtek, 
11. 7. 2013, odvijalo tudi vsakoletno tekmovanje Mari-
anne Müller Award, kjer je osem študentov iz evropskih 
in drugih svetovnih držav, med njimi tudi študentka VSGT 
Maribor, tekmovalo na področju »event managementa«. 
V soboto, 13. 7. 2013, sta skupini študentov pred-
stavljali svoji nalogi občinstvu in strokovni žiriji, 
ki je po strogih kriterijih izbrala najboljšo nalogo. 

Tema letošnjega tekmovanja je bilo pospeševanje pro-
daje porok v štirizvezdničnem hotelu. Žirija in občinstvo 
sta soglasno izbrala zmagovalca, ekipo A, v kateri so bili 

študentka VSGT Maribor Helena Valher, študentka z Armen-
skega inštituta za turizem, študentka z Univerze za turizem v 
Moskvi in študent Evropske univerze Lefke s Severnega Cipra.

 

Študenti tekmovalci s koordinatorico Mihaelo Škrlj Brglez

V petek, 12. 7., je potekal strokovni del konference, ki jo je otvo-
ril svečani obhod zastav držav udeleženk in nagovori Matije 
Vilfana z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, mag. 
Marjana Hribarja z Ministrstva za gospodarstvo, mag. Helene 
Cvikl, direktorice VSGT in predsednika združenja EURHODIP 
Ceesa van der Klipa. Enajst predavateljev iz Slovenije, Velike 
Britanije, Madžarske in ZDA je spregovorilo oziroma predstavilo 
prepletanje tradicije s sodobnim pristopom v  turistični stroki.

Z leve proti desni: predsednik združenja EURHODIP Cees van der Klip, mag. 
Helena Cvikl, mag. Marjan Hribar in Matija Vilfan

Spremljevalni program konference je udeležencem ponudil 
tudi »preizkus teoretičnih vsebin v praksi«, saj so Slovenijo 
spoznavali tudi z ogledi na terenu. Sprehodili so se po Mari-
boru, obiskali Mariborsko Pohorje, si ogledali najstarejše slov-
ensko mesto Ptuj ter se sprostili pri Jareninskem dvoru ob 
predstavitvi slovenske folklore in pokušanju lokalnih pridelkov.

Goste je na Ptujskem gradu pozdravil tudi kurent
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Zaključni del konference EURHODIP z gala večerjo v hotelu 
Habakuk v soboto, 13. 7. 2013, je bil posvečen prejemnikom 
prestižne nagrade EURHODIP AWARD 2013, ki so s svojim 
delom v hotelirski in turistični stroki pustili poseben pečat. 
Prejemniki nagrad so bili g. Mitja Maruško iz Sektorja za in-
vesticije na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, 
g. Jaume Tapies, predsednik mednarodne verige prestižnih 
hotelov Relais & Chateaux in g. Viktor Pugiev, predsednik 
ruske družbe CCTE, organizator mnogih dogodkov v Rusiji. 

Popoldanski svečani sprejem...

... in večerna zabava v očarljivem okolju pri Jareninskem dvorcu Dveri Pax

Sobotno kulinarično vodenje po mestu, postanek pri Stari trti, kjer so 
študenti v vročem dnevu ponujali okusne jedi in osvežilne napitke

V hotelu Habakuk so se člani združenja EURHODIP pred gala večerjo in pog-
ostitvijo na letnem vrtu nastavili fotografu

Na večerji je bila razglašena tudi zmagovalna študentska 
ekipa, ki je v okviru tekmovanja Marianne Müller Award 
izdelala najboljšo nalogo in ponosni smo, da je bila del 
zmagovalne ekipe tudi naša študentka Helena Valher. 

 Prejemnik prestižne nagrade EURHODIP AWARD 2013 g. Jaume Tapies, 
predsednik mednarodne verige prestižnih hotelov Relais & Chateaux

LEVO: Študenti tekmovalci s predsednikom združenja EURHODIP in članom 
komisije Regisom  Glorieuxom
DESNO: mag. Helena Cvikl, Helena Valher in dr. Tanja Lešnik Štuhec, mentorica

VSGT Maribor je istega večera doletela posebna čast, saj je 
predsednik združenja EURHODIP izročil direktorici VSGT Mari-
bor mag. Heleni Cvikl priznanje za »School of the year 2013«, ki 
jo združenje podeli najboljši turistični ali hotelirski šoli v Evropi.
 

mag. Helena Cvikl, direktorica VSGT Maribor in podpredsednica združenja 
EURHODIP s prestižno nagrado za šolo leta 2013; predsednik združenja 

EURHODIP Cees van der Klip

V nedeljo, 14. 7. 2013, smo udeležence konference po-
spremili na pot z upanjem, da smo s svojim trudom in 
gostoljubjem pridobili goste, ki se bodo v prihodnos-
ti še večkrat vrnili v Maribor in druga slovenska mesta.
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VTISI S TEKMOVANJA MARIANNE MÜLLER AWARD

Ko sem že mislila, da sem na šoli izkoristila vse možnosti, ki so 
se mi ponudile in ki se jih je izkoristiti dalo, so se pričele zbirati 
prijave za tekmovanje Marianne Müller Award. Ime združenja 
EURHODIP in konferenca, ki jo vsako leto združenje organ-
izzira, predstavljata znak kakovosti v hotelirstvu in turizmu. 
Le kdo ne bi želel sodelovati na takšnem tekmovanju in to na 
domačih tleh? 

Z velikim pričakovanjem sem dočakala dan, ko so v Maribor 
prispeli tudi ostali izbrani študentje, ki so skupaj z menoj 
sodelovali na tekmovanju za Marianne Müller Award. Največji 
izziv tega tekmovanja je predstavljalo ekipno sodelovanje, kjer 
se združijo ideje, ki pa včasih nimajo popolnoma nič skupnega 
(sodelovali so študentje iz Rusije, Armenije, Cipra, Litve, Wale-
sa, Kazahstana). Vsakdo  je bil presenečen nad prijateljstvom, 
ki smo ga spletli v teh štirih dneh. Kot da bi se bili poznali že od 
nekdaj. Ja, prav tako s tistimi iz nasprotne ekipe. 

Skupaj smo torej preživeli ves prosti in tudi tisti, uradno za-
polnjeni, čas. Ekipi sta bili izžrebani že prvi dan in takoj smo 
začeli premlevati, katera ekipa bo zmagovalna ekipa. Prva dva 
dni smo bili precej zaposleni z oblikovanjem naše naloge. Vse-
bina te je bila namreč razkrita šele na dan tekmovanja v pros-
torih naše šole. Tekmovanje je potekalo na temo organizacije 
poroke. In očitno bi le-to dobro izpeljali, saj je moja ekipa 
pripravila zmagovalno nalogo.

Kot tekmovalka nisem sodelovala v organizaciji konference, 
sem pa zato neizmerno uživala v vsakem trenutku in dogodku, 
ki ga je šola organizirala za nas. Najbolj nam je v spominu ostal 
izlet na Ptuj in obisk Jarenine ter vinske kleti Dveri Pax. Tema 
konference, Back to the roots, je resnično odmevala na vsakem 

koraku. Koliko slastnih jedi smo okusili in koliko so drugi iz-
vedeli o nas in naših običajih. Kapo dol! 

Za vas sem izbrskala nekaj misli »mojih« tekmovalcev! Vsi so se 
namreč v Mariboru počutili odlično!

Litva - Dainius Klimasauskas: “Kar lahko rečem, je, da je bila to 
ena najboljših izkušenj, ki jo lahko študent pridobi v času študija. 
Všeč mi je Maribor, ki je čudovito mesto. Rad bi obiskal še Bled in 
ponovil izkušnjo iz Slovenije.”

Armenija - Marieta Vanoyan: “Maribor in dogajanje med konfer-
enco je bilo krasno, vse, kar smo doživeli, je bilo čudovito, hkrati 
pa je bila to nova izkušnja v stroki gostoljubja in turizma. Organi-
zatorjem se iskreno zahvaljujem in jih vabim, da nas obiščejo v 
naši deželi. 

Wales - Hannah Goodall: “V celoti sem uživala v obisku Maribora, 
ko sem odkrivala kulturo in lepoto dežele skozi raziskovanje kuli-
narike, ki je bila cel čas izvrstna. Prav tako sem z izobraževalnega 
vidika dobila vtis o zgodovini države. Všeč mi je bilo dejstvo, da 
sem se počutila dobrodošlo, tako s strani vseh udeležencev, pred-
vsem pa s strani sotekmovalcev, za katere lahko rečem, da smo, 
ob obisku Maribora, postali tudi prijatelji. Slovenijo bom vedno 
imela v lepem spominu, upam, da se še kdaj vrnem - predvsem 
zaradi karameliziranih bučnih semen.”

Mag. Helena Cvikl, Helena Valher in mentorica dr. Tanja Lešnik Štuhec

Iz srca bi spodbudila študente, da se udeležujejo domačih 
in mednarodnih tekmovanj. Ne samo zaradi tekmovanja, ki 
hkrati prinese odlične kompetence, temveč predvsem zaradi 
prijateljstva in poznanstev, ki ostanejo!  

Helena Valher
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mo pod tekočo vodo, iztisnemo tekočino in jo prerežemo na 
polovico ter narežemo na 8 kosov. Sestavimo zvitek iz rezine 
slanine, kosa pečene paprike in kosa endivije. Zavijemo in 
postavimo na stran.

V električnem mešalniku pripravimo majonezo tako, da osnovi 
(rumenjak, gorčica, sol, kis, limona) dodamo hladen kuhan 
korenček in hladno jušno osnovo. Nato med mešanjem doda-
jamo olje ter solimo in popramo po okusu.
V ponvi na malo olja na srednje visoki temperaturi popečemo 
zvitke z vseh strani. Prepeličje jajce previdno zlomimo in 
popečemo na nizki do srednje visoki temperaturi na malo olja, 
pri tem pazimo, da rumenjak ostane cel. Na krožniku razpored-
imo narezano solato in korenček, nanj položimo 2 zvitka in 
prepeličje jajce. Po krožniku razporedimo približno 1 žlico ma-
joneze in serviramo.

MARIBORSKA TORTICA

Avtor: Tomaž Bakan
O avtorju: Ljubezen do lokalnih živil je prepoznavni element 
Tomaževih jedi. Prekmurje, od koder prihaja, si deli skupni 
kulinarični dragulj s Štajersko – bučno olje. V mariborski tortici 
se odlično ujema z gozdnimi sadeži. 

Sestavine za 4 osebe

Biskvit:
2 rumenjaka
2 beljaka
50 g sladkorja
50 g moke
Za noževo konico pecilnega 
praška
2 žlici bučnega olja

Brusnična krema:
50 g vloženih brusnic
100 ml sladke smetane
50 ml kisle smetane
50 g sirnega namaza
1 vaniljev sladkor
5 g želatine

Krema z bučnim oljem:
1 jajce
30 g sladkorja v prahu
100 ml sladke smetane
25 ml mleka
25 ml bučnega olja
5 g želatine

Omaka gozdnih sadežev:
20 g sladkorja in 
50 g gozdnih sadežev

Priprava: 
Za biskvit penasto umešamo rumenjake in polovico sladko-
rja z bučnim oljem. Posebej stepemo čvrst sneg iz beljakov 
z drugo polovico sladkorja. Stepenim rumenjakom dodamo 
moko s pecilnim praškom in nato primešamo čvrst sneg belja-
kov. Pripravljeno maso razporedimo po pekaču in pečemo 10 
minut pri 180 °C. Za brusnično kremo vmešamo kremni sir v 

IZBOR NAJBOLJ KREATIVNEGA 
ŠTAJERSKEGA ULIČNEGA  
PRIGRIZKA  
Slovenska kulinarika z vsakim dnem prestopa meje 
običajnega. Kreativna energija vseh, ki se ukvarjajo s pridelavo 
hrane in pripravo jedi je v razcvetu. Zagotovo je vzrokov za to 
več. Pomembno gibalo pa zagotovo predstavlja dejstvo, da je 
kakovost v Sloveniji pridelane hrane še zmeraj izvrstna. Kadar 
imamo možnost kuhati z okusnimi sestavinami je potrebno 
krotiti kulinarično domišljijo v smeri, ki omogoča, da sestavine 
ohranijo prvinski okus. Prav to so si zadali tudi letošnji tekmov-
alci na tekmovanju za najbolj inovativni ulični prigrizek Marib-
ora, ki ga tretjo leto zapored organizira VSGT Maribor. Čutiti je 
bilo, da razumejo pomen plemenitenja kulinarične dediščine 
in vključevanja živil, ki jih ponuja Štajerska. Tekmovanje je tako 
ponudilo 11 novih receptur, ki so jih ocenili člani strokovne 
komisije dr. Janez Bogataj, etnolog in poznavalec slovenske 
gastronomije, Janez Bratovž, vrhunski kuhar in lastnik resta-
vracije JB, Uroš Mencinger, kulinarični kritik, Slaviša Amidžić, 
predstavnik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije in Ro-
mana Kancler, ljubiteljica vrhunske kulinarike in direktorica 
podjetja SEB d.o.o. 

Komisija je poleg okusa in izgleda ocenjevala tudi praktičnost in 
uporabnost jedi v ulični gastronomiji. Ta je namreč specifična. 
Jedi, ki se ponujajo na ulici sicer niso zmeraj najbolj elegantne, 
imajo pa usodno privlačnost in okus. In prav je tako.

ZVITKI ENDIVIJE S KORENČKOVO MAJONEZO Z BUČNIM 
OLJEM IN PREPELIČJIM JAJCEM

Avtor: Mitja Kočevar
O avtorju: Fram je zaselek pod Pohorjem, danes znan tudi po 
tem, da od tam prihajata odlično bučno olje in Mitja Kočevar. 
Zaljubljen v prefinjene okuse in duhovito kulinariko Mitja 
zmeraj presega meje vsakdanjega.

Za majonezo: 
1 kuhan korenček
1 rumenjak
1 žlička gorčice
1 žlica vinskega kisa
½  limone
75 ml osnove (piščančje ali zelenjavne)
100 ml bučnega olja
50 ml sončničnega olja 

Predstavitev:
½ korenčka, narezanega na julienne
4 listi sveže endivije, narezani na julienne
4  prepeličja jajca, ki jih 1 minuto blanširamo v slani vodi, ohladi-

Borovničeva krema:
 1 jajce
30 g sladkorja v prahu
1 žlica škroba
25 ml mleka
100 ml sladke smetane
50 g borovnic
5 g želatine

Priprava:

Za zvitke:
½  endivije
4 rezine slanine
1 pečena paprika, narezana 
na 4 kose
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stepeno sladko smetano, primešamo brusnice, kislo smetano 
in raztopljeno želatino. Za borovničevo kremo penasto 
vmešamo rumenjak s sladkorjem, dodamo škrob, prilijemo 
mleko in stepamo nad paro, da se zgosti. Kremo ohladimo in 
ji dodamo raztopljeno želatino, borovnice in nežno vmešamo 
stepeno smetano. Za kremo z bučnim oljem vmešamo rumen-
jak s sladkorjem, prilijemo vrelo mleko in stepamo nad paro. 
Kremo ohladimo do mlačnega in ji dodamo trd sneg beljakov. 
Nato primešamo še raztopljeno želatino, stepeno smetano in 
bučno olje. Za omako gozdnih sadežev karameliziramo slad-
kor, dodamo gozdne sadeže, malo soka in omako pretlačimo 
skozi cedilo. Sladico sestavimo tako, da damo v kozarec plast 
brusnične kreme, nanjo rezino biskvita, dodamo borovničevo 
kremo, nanjo položimo rezino biskvita in zaključimo s kremo iz 
bučnega olja. Tortico postavimo za 2 uri v hladilnik, nato pa jo 
postrežemo okrašeno z omako gozdnih sadežev.

RAČJI ZVITEK

Avtor: Luka Gmajner
O avtorju: Luka živi kulinariko s telesom in dušo. Njegovo igran-
je z okusi, vonji in teksturami obljublja veliko. Ne preseneča, 
da je poleg vsega še strasten gojitelj različnih avtohtonih vrst 
zelenjave in domačih živali. Ideja za račji zvitek se je zagotovo 
rodila med njimi.

Sestavine za 4 osebe

Pire krompir:
150 g krompirja
50 ml mleka
70 g masla
300 g grobe morske soli
sol
lesni ostružki starega soda  

Celi neolupljeni krompir pečemo 2,5 ure na 180 °C, ga 
prerežemo in dimimo. Izdolbemo sredico, olupke skuhamo v 
mleku, precedimo, dodamo maslo in naredimo pire.

Počasi pečena raca:
80 g mesa race
50 g  gomoljne zelenjave
2 stroka česna
sol
poper
kumina
100 ml rdečega suhega vina
30 g masla

Raco pečemo z vsemi začimbami in zelenjavo 4 ure na 150 °C, 
nato pa še 1 uro na 180 °C, deglaziramo pekač z rdečim vinom 
ter naredimo omako, meso izkoščičimo ter ga razdrobimo na 
male koščke, ga prepojimo z omako ter damo na pire krompir.

Hrustavec::
vlečeno testo
maslo
sol
Vlečeno testo razrežemo na trakce 4x15 cm jih premažemo z 
maslom ter posolimo, jih pečemo 10 minut na 200 °C, nato jih 
še enkrat premažemo, da dobijo hrustljavo teksturo. 

PENA IZ BUČNIH SEMEN

Avtorica: Maja Dobnik
O avtorici: Majine jedi lepo zaokrožajo njeno tenkočutno in 
zvedavo naravo. Eleganten izgled in barvana pestrost sta zan-
jo enako pomembna kot prefinjen okus. 

Piškot z orehi:

15 g orehov
5g bučnih semen
15 g masla
10 g moke
žlička bučnega olja
8 g sladkorja

Piškota z orehi:
Na srednjem ognju prepražimo orehe in bučna semena. Mas-
lo rahlo segrejemo. Nato v električnem mešalniku zmešamo 
vse sestavine. Dobljeno maso dobro premešamo in jo v višini 
3-4 mm enakomerno razporedimo po pekaču, na katerega 
smo namestili papir za peko. Pečemo na 180 stopinj Celzija 
približno 15 minut ali dokler piškot ni zlato rjave barve. Ko 
se piškot malo ohladi, z okroglim modelčkom premera 6 
cm iz njega izrežemo 2 kroga. Če imamo okrogle modelčke 
primerne za pečico, lahko maso spečemo kar v njih.

Mousse:
V posodi segrevamo vodo in sladkor, dokler se sladkor ne raz-
topi in dobimo sirup. Bučna semena prepražimo in jih drobno 
zmeljemo z žlico bučnega olja. Smetano rahlo stepemo. Ru-
menjak stepemo in mu ob nenehnem stepanju dodajamo 
vroči sladkorni sirup. Želatino postavimo za 10 minut v sko-
delico hladne vode, da se zmehča. Nato jo segrejemo, da se 
utekočini. Jajčno mešanico zmešamo s semeni, dodamo 
želatino in vmešamo smetano in skuto. Okrogla modelčka 
premera 6 cm obložimo s papirjem za peko in v njiju vlijemo 
maso. Za kratek čas ju damo v zamrzovalnik, da se strdita.

Jagodni preliv:
V električnem mešalniku zmešamo vse sestavine, da dobimo 
tekočo zmes. Preliv precedimo, da odstranimo semena ja-
god. Jagode lahko nadomestimo tudi z malinami ali drugim 
jagodičevjem.

Postrežemo:
Na krožnik položimo okrogel piškot in nanj postavimo 
modelček z moussom. Modelček previdno ločimo od moussa. 
Modelček lahko prej nekoliko segrejemo z rokami, da ga bomo 
lažje sneli. Na vrh moussa enakomerno razporedimo jagodni 
preliv. S preostankom preliva okrasimo krožnik, na vrh moussa 
posipamo še nekaj praženih nasekljanih bučnih semen in do-
damo okrasek iz karamele.

Jagodni preliv:

4 jagode
žlička balzamičnega kisa
10 g sladkorja v prahu
pol žličke limoninega 
soka

Mousse iz bučnih semen:

10 g vode
15 g sladkorja
20 g bučnih semen
1 žlica bučnega olja
65 g smetane
pol rumenjaka
pol lističa želatine
1,5 žlice skute
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VLIVANCI V OBJEMU RDEČE PESE

Avtorica: Tinca Vomer
O avtorici: Tincina nasmejana kuhinja temelji na izrazito 
lokalnih živilih, ki so običajno poceni in polnega okusa.  Vliv-
anci v kombinaciji z rdečo peso so odličen ulični prigrizek tudi 
za vegetarijance.

Sestavine za 4 osebe

Vlivanci:
2 jajci
100 g gladke  moke
2 veliki žlici čemaževega pesta 
1 veliki žlica špinače

Omaka:
150 ml sladke smetane
1 velika rdeča pesa
50 g zorjenega kravjega sira

Priprava:
Za omako skuhamo rdečo peso. Olupljeno pretlačimo. Na 
ognju kuhamo smetano, ki smo ji dodali sol, poper nato pa še 
fino pretlačeno rdečo peso. Na koncu dodamo še malo nastr-
ganega sira in začinimo s soljo in poprom.
Za vlivance špinačo skuhamo, odcedimo in pretlačimo. 
Opražimo jo v ponvi z malo olja in ohladimo. Moko in jajca do-
bro premešamo z mešalnikom. Dodamo špinačo in čemaž in 
mešamo, dokler masa ni homogena. Maso za vlivance vlivamo 
v slani krop in jih kuhamo nekaj minut. Odcejene prelijemo z 
omako iz rdeče pese.

ŠTAJERSKA TORTICA V KOZARCU

Avtorica: Ksenija Maučec
O avtorici: Ksenija ima sladke prste. Izpod njenih rok nastajajo 
čudovite kreacije iz najboljših sestavin, ki jih družijo prijetni 
okusi in prikupen izgled. Štajerska tortica je ena izmed njih.

Bela čokoladna pena z bučnim oljem:
250 g sladke smetane
125 g bele čokolade
2 jajci
15 ml maraskina
3 listi želatine
3-4 žlice bučnega olja

Malinov kuli:
125 g malin
30 g sladkorja
iztisnjen sok polovice pomaranče
malo nastrgane limonine lupine

Iz sestavin za biskvit pripravimo rahlo biskvitno testo, ki ga 
spečemo na pekaču in ohlajenega narežemo v 4 kroge. Za 
belo čokoladno peno raztopimo čokolado. Jajca penasto ste-
pemo z malo vrelega mleka nad paro ter ohladimo. Dodamo 
ožete liste želatine, maraskino, belo čokolado in vmešamo 
stepeno smetano. Na koncu vmešamo še bučno olje. Za ma-
linov kuli karameliziramo sladkor, dodamo maline in jih za-
lijemo s pomarančnim sokom. Malo pokuhamo in pretlačimo 
skozi cedilo. Sladico sestavimo tako, da ohlajene rezine  izre-
zanega biskvita položimo v kozarec. Nato nanj dodamo belo 
čokoladno peno in prelijemo z malinovim kulijem.

ŠTAJERSKI HOT DOG

Avtorica: Anja Flakus
O avtorici: Anja svojo živahno naravo prenaša tudi v kuhinjo. 
Za svojo hot dog kreacijo je sama razvila tudi inventar, v kat-
erem ga postreže. 

Priprava
Kislo zelje začinimo s kumino in poprom. Dodamo nasek-
ljan česen, bučno olje in kislo smetano. Vse skupaj dobro 
premešamo. Hrenovke najprej skuhamo, nato jih  nekoliko 
popečemo v ponvi. Štručko prerežemo in jo napolnimo s 
pripravljeno solato iz kislega zelja in hrenovko.

ŠTAJERSKI MOŠNJIČEK

Avtor:Blaž Kostanjšek

Sestavine za 4 osebe

Čokoladni biskvit z bučnimi se-
meni:
2 jajci
2 žlici moke
2 žlici nasekljane čokolade
1 žlica čokolade v prahu
2 žlički sesekljanih bučnih se-
men

Sestavine za 4 osebe

4 velike štručke
160 g kislega zelja
2 para hrenovk
mleta kumina
poper
2 sesekljana stroka česna
4 žlice kisle smetane
bučno olje
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O avtorju: Blaž lahko v kuhinji prestavlja gore. S svojo energijo 
in močjo. Njegove jedi delujejo urejeno in zmeraj presenečajo 
z okusi. Čeprav se nekatere sestavine na prvi pogled ne ma-
rajo, jih spretno pobratí.

Sestavine za 4 osebe

Palačinke:
200  g pirine moke
2 jajci
1 dl mleka
1 dl mineralne vode
malo soli

Tople kumare:
200 g kumare
50 g krompirja
30 g masla
1 dl mleka
Sol, poper

Iz mase za palačinke spečemo 4 palačinke. Na maslu za nadev 
opražimo nasekljano šalotko ter narezano zelenjavo in bunko. 
Začinimo in zalijemo z rdečim vinom. Palačinke napolnimo z 
nadevom in jih povežemo v mošnjiček z vejico drobnjaka. Za 
kumare kuhamo narezan krompir s kumarami. Zalijemo z mle-
kom in maslom ter pretlačimo. Začinimo in kremo serviramo 
z mošnjičkom.

ŠTAJERSKA PITA

Avtor: Tomaž Ferk
O avtorju: Tomaž je idejo za svoj prigrizek razvil po pogovoru s 
starejšimi občani Maribora. Želel si je vključiti kar se da veliko 
lokalnih živil.

Nadev:
Rezine črne redkve
12 rezin prekajene vratovine
1 jabolko

Priprava: 
Iz sestavin pripravimo maso za palačinke. Spečemo 4 tanke 
palačinke, ki jih izrežemo v pravokotnik. Za pripravo nadeva 
črno redkev narežemo na tanke rezine, ki jih pokapljamo z 
bučnim oljem. Položimo jih na palačinko, obložimo s preka-
jeno vratovino ter nanjo nastrgamo malo jabolka. Palačinko 
zvijemo v rulado. Rulade zavijemo v srebrno folijo ter jih 
ocvremo v olju. Odvijemo jih iz folije in ponudimo z omako.

REGRATOV ŠTRUDL

Avtorica: Tanja Hrastovec
O avtorici: Regrat ni samo za v solato. Njegove številne 
zdravilne lastnosti in okus so izziv za kreativne domislice kot 
je Tanjina. Neobremenjena s kuharsko klasiko Tanja zmeraj 
preseneča s subtilnim vključevanjem na videz nezdružljivih 
sestavin v prepričljive, skoraj odvisniške krožnike.

Za 4 osebe

100 g regrata
600 g krompirja
100 g pohorske bunke

Vlečeno testo:
2 jajci
maslo
bučno olje
sol, poper
4 stroki česna
2 dl mleka
muškatni orešček

Priprava:  
Kuhan krompir olupimo. Očiščen regrat narežemo na manjše 
kose. Česen skuhamo z mlekom, ki smo ga solili in začinili z 
muškatnim oreščkom. Ohlajeno česnovo omako skrbno 
zmešamo. Posebej pretlačimo kuhani krompir in regrat. Doda-
mo bučno olje, sol, poper in razžvrkljana jajca. Vlečeno testo 
razgrnemo in po njem razporedimo rezine bunke in nadev z 
regratom. Zvijemo ga v zavitek, ga premažemo z maslom in 
pečemo 30 minut pri 180 °C. Zavitek narežemo in postrežemo 
s česnovo omako.

VEGANSKI PRAŽENEC

Avtor: Darko Borinc
O avtorju: Če srečate v kuhinji živahnega, zmeraj nasmejanega 
in kontaktov polnega kuharja, gre zagotovo za Darka Borin-
ca. Njegova iznajdljivost nima meja. Prekaljeni maček v tek-
movanju za inovativni prigrizek letos razbija klišeje o tem, da 
je praženec kalorična hrana za zimske večere.

Za 4 osebe

200 g tofuja
2 dl ovsenega mleka
1 žlica rjavega sladkorja
ščep soli
malo vanilje
100 g polnozrnate pšenične 
moke
olje za peko

Priprava:
Tofu pretlačimo z mlekom, primešamo moko in ostale ses-
tavine ter pustimo testo počivati 10 minut.  V ponvici segre-
jemo olje in vanj vlijemo pripravljeno maso. Zapečemo, nato 
praženec obrnemo in ga pričnemo cefrati. Postrežemo ga s 
sadno ali čokoladno omako v vafljevi košarici.

Sestavine za 4 osebe

Palačinke:
250 g bele moke
1 jajce
15 g bučnih semen
1 jedilna žlica olja
2 dl vode
1 dl mineralne vode
ščep soli

Nadev:
100 g pohorske bunke
20 g korenčka
20 g štorovk
20 g rumene kolerabe
20 g stebelne zelene
2 kos šalotke
30 g masla
0,5 dl rdečega vina
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ROMSKA GOSTILNA V  
MARIBORU
Štajerska prestolnica bo kmalu bogatejša za gostišče, ki je 
edinstveno ne le za Slovenijo, ampak za celotno Evropo. 
V Mariboru bo namreč do konca leta v obliki socialnega 
podjetništva zrasla prva romska gostilna. Namen projekta je 
ohranjanje in predstavitev romske kulture ter odpravljanje 
predsodkov večinskega prebivalstva. 300.000 evrov vreden 
projekt v 80 odstotkih sofinancira Evropska unija, v 20 odstot-
kih pa ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. VSGT 
Maribor pri projektu sodeluje kot strokovni partner, ki bdi nad 
izobraževanjem in treningom veščin pri bodočih zaposlenih. 
Romska kulinarika zelo živo predstavlja kulinariko okolja od 
koder Romi prihajajo. Kuhinja večine Romov v Mariboru zelo 
spominja na jedi, ki jih srečamo na Balkanu. Še posebej v 
Makedoniji in na Kosovu. Večina sestavin je sezonskih. Prev-
laduje zelenjava in goveje ter perutninsko meso. Odlične so 
bureku podobne pite pičinte, ki jih radi jejo prelite z jogurtom. 
Sladice spominjajo na znane bizantinske posladke kot so bak-
lave, tuljubi in tufahije. Za pokušino vam zato prilagamo dva 
recepta.

ROMSKI NADEVAN PARADIŽNIK/SARMA

Za 4 osebe
100 g dolgozrnatega riža
400 g mlete govedine
veliko sesekljanega zelenja zelene
malo sesekljanega peteršilja
1 sesekljana čebula
2 stroka sesekljanega česna
8 paradižnikov
sol, poper
Vse sestavine razen paradižnika dobro premešamo v posodi. 
Paradižnik blanširamo in ga olupimo. Izrežemo sredico in ga 
nadevamo z nadevom. Nadevane paradižnike položimo v 
pomaščen pekač in jih pečemo pri 180 °C eno uro. Po potrebi 
jih med peko pokrijemo s folijo. Pečene ponudimo prelite s 
tekočim jogurtom.

HURMAŠICE

2 skodelici sladkorja
2 skodelici olja
moka po potrebi
pol pecilnega praška

Jajca zmešamo s sladkorjem in oljem. Postopoma dodajamo 
moko pomešano s pecilnim praškom, da dobimo mehko testo, 
ki ga lahko gnetemo. Iz testa oblikujemo kroglice v velikosti 
oreha, ki jih sploščimo v centimeter debele pogačice. Po eni 
strani jih pritisnemo ob strgalo, da se pozna odtis. Hurmašice 
nato položimo v nepomaščen pekač in jih pečemo pri 200°C, 
da postanejo zlato rumene.
Med tem skuhamo sladkorni sirup, ki mu dodamo sok limone. 
Pečene hurmašice zalijemo s hladnim sladkornim sirupom in 
jih hranimo v hladilniku. 

Mojca Polak

ŠTAJERSKI PRIGRIZEK: 
ZAKLJUČNA PREDSTAVITEV IN 
RAZGLASITEV REZULTATOV 
V sklopu konference se je v četrtek, 11. 7. 2013, na uvodni za-
bavi na terasi Hotela City v Mariboru gostom predstavilo deset 
jedi. 

Po doživetju na kulinaričnih stojnicah, ki ga je spremljalo iz-
brano vino vinarjev »Vino Štajerska« (Hiša Joannes Protner, 
Hiša dišečega traminca Steyer, Vino Gaube, Vinogradništvo 
Valdhuber in Dveri Pax), je predavateljica VSGT Maribor Mo-
jca Polak razglasila zmagovalce petih najboljših jedi.  Prvih 
pet tekmovalcev je prejelo vrhunske ponve podjetja SEB 
d.o.o., darilni paket podjetja Alpeks, trgovsko podjetje, d.o.o. 
in kuharske uniforme z vezenim logotipom šole in imenom 
študenta, ki ga je podarilo Šiviljstvo Lady D Belec Danica s.p.

   

Oblikovalka brošure Okusimo Maribor 
Sanja Masten z Luko Gmajnerjem

Ksenija Maučec in Tomaž Bakan z 
Borutom Jovanom (v sredini)

Študenti tekmovalci so navdušili 
obiskovalce s svojo kreativnostjo

Novinarka Katja Ertl uživa v peni iz 
bučnih semen, ki jo je pripravila naša 

Maja

SLADKORNI SIRUP:
9 skodelic sladkorja
11 skodelic vode
sok 1 limoneIzbor za najbolj inovativni mari-

borski ulični prigrizek se je 
zaključil z razglasitvijo zmagov-
alke Tince Vomer, ki je strokovno 
žirijo prepričala s prigrizkom Vli-
vanci v objemu rdeče pese in si 
prislužila dvotedenski strokovni 
staž v restavraciji JB pod okriljem 
Janeza Bratovža.

Z leve proti desni: kreatorke treh 
najboljših receptov Maja Dobnik, 
Tinca Vomer in Tanja Hrastovec

Dvojezične brošurice z recepti 
Okusimo Maribor
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VSGT MARIBOR PONOVNO MED 
NAJBOLJŠIMI NA PRESTIŽNEM 
EVROPSKEM TEKMOVANJU V 
STREŽNIH DISCIPLINAH COUPE 
GEORGES BAPTISTE
Prestižno tekmovanje CGB obstaja že od leta 1961. Nacion-
alno tekmovanje gostinskih, hotelirskih in turističnih šol iz ce-
lotne Francije se organizira od leta 1975, v širšem evropskem 
merilu od leta 1991, leta 2003 je prvič potekalo tekmovanje 
tudi v svetovnem merilu. Tekmovanje se z namenom motivi-
ranja mladih gostincev in ohranjanja ter poudarjanja kulture 
strežnih veščin organizira v spomin na človeka, ki ima v stroki 
gostinstva izjemen pomen. 

Danes je organizacijski odbor sestavljen iz predavateljev ev-
ropskih držav tekmovalcev in francoskih gostinsko-turističnih 
delavcev, ki delajo v prestižnih hotelih in restavracijah z 
Michelinovimi zvezdicami. Evropsko ali svetovno tekmovanje 
CGB, ki med vsemi tekmovanji v strežnih veščinah še vedno 
velja za enega najtežjih preizkusov, se vsako leto organizira v 
drugi državi. Iz vsake države se ga na povabilo združenja lahko 
udeležita dva tekmovalca, en študent in en profesionalec iz 
stroke. 

Luka Klemenčič z mentorico Lidijo Šijanec

Ključne posebnosti tekmovanja in ocenjevanja so obvladovan-
je klasičnih francoskih strežnih standardov, natančno pozna-
vanje evropske gastronomije, velik pritisk na tekmovalce, 
najmočnejša evropska konkurenca v gostinski stroki, retorične 
spretnosti tekmovalcev ter hitrost in eleganca tekmovalca. 
Tradicionalno zasnovano tekmovanje oziroma merjenje spret-
nosti in znanj poteka po merilih klasične francoske strežbe v 
osmih disciplinah, na katerih temelji svetovna gastronomija. 
Posamezni tekmovalec mora pred gosti prikazati obvladovan-
je številnih veščin – flambiranje, razkosavanje, mariniranje, fi-
liranje, mešanje koktajlov, svetovanje in kombiniranje vina k 
jedem. Vsaka disciplina je navadno obarvana z značilnostmi 
države gostiteljice tekmovanja. Poleg vsega narekuje nastop 
na tekmovanju tudi eleganco, urejenost, retorične sposobnos-
ti, razgledanost in omiko ter ostale veščine, ki jih mora imeti 
vsak uspešen delavec v stroki. Pri tako strnjenem in zahtevnem 
tekmovanju je nujna še visoka koncentracija tekmovalca, ki 
tekmuje v angleškem ali francoskem jeziku. Izjemno zaht-
evnega tekmovanja Coupe Georges Baptiste, ki je potekalo 18. 

in 19. aprila 2013, se je udeležil devetnajstletni študent prvega 
letnika Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor 
Luka Klemenčič. Pod mentorstvom inštruktorice Lidije Šijanec 
je na tekmovanju v strežnih veščinah v Lizboni na Portugal-
skem osvojil bronasto medaljo in dokazal, da lahko kljub svoji 
mladosti stoji ob boku starejšim kolegom iz stroke. 

V preteklih letih so študenti VSGT Maribor na tekmovanju CGB 
dosegli že zlato, srebrno in tri bronaste medalje, kar priča, da je 
šola primerljiva z gostinsko-turističnimi šolami ne le v evrop-
skem, ampak tudi v svetovnem merilu.

Leta 2004 je Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Mari-
bor prvič nastopila na tekmovanju v Parizu, kjer je študent 
Matevž Visočnik prejel zlato medaljo z evropskega in sve-
tovnega tekmovanja CGB. Leto pozneje smo v Lizboni dosegli 
srebrno medaljo, ko je Gregor Narat potrdil kakovost in stroko-
vnost študentov Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem 
Maribor. Leta 2007 je tekmovanje potekalo v Madridu, kjer je 
Martin Jezeršek ob veliki konkurenci prejel bronasto medaljo. 
Bron je v Varšavi leta 2010 dosegel tudi študent Aljaž Toplak. 
Z letošnjega tekmovanja je naš študent Luka Klemenčič, ki se 
je pomeril s tekmovalci iz desetih držav, šoli prinesel že tretjo 
bronasto medaljo.

Gostinstvo ima kot ena od storitvenih dejavnosti, ki s svo-
jo enogastronomsko privlačnostjo sooblikuje in ohranja 
turistične destinacije in njene posebnosti, neupravičeno pod-
cenjeno veljavo. Gostinski poklici so pri nas v preteklem ob-
dobju izgubili ugled in spoštovanje, ki so ga deležni v enogas-
tronomsko visoko razvitih državah. 

Z leve proti desni: mentorica Lidija Šijanec, Luka Klemenčič, mag. Helena Cvikl

VSGT Maribor pod vodstvom direktorice mag. Helene Cvikl 
dosega z udeležbo na številnih priznanih mednarodnih tek-
movanjih v evropskem in svetovnem prostoru izjemne re-
zultate ter s svojim strokovnim in izobraževalnim delom kot 
pomemben člen oblikuje strokovne standarde in samozavest 
pomembnemu delu slovenskega gostinskega kadra. 
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Naslednji dan sva se odpravili na prvi 
delovni dan. Jaz sem začela delati v 
strežbi, Jasna pa kot sobarica. Strežba 
v tujini se razlikuje od strežbe pri nas. 
Imajo zelo zahtevne goste in tudi sis-
tem dela je drugačen. Delo je organ-
izirano do potankosti – že v strežbi, kaj 
šele v kuhinji. Moja uniforma v strežbi 
je bila tradicionalna obleka, in sicer 
dirndl.  

Bila sem v velikih dvomih glede svo-
jega znanja nemščine, ampak šele tu-
kaj sem ugotovila, da moje besedišče 
vseeno ni tako skromno, kot sem 
najprej mislila. Začetna težava, s kat-
ero sem se sčasoma spoprijela, je bila 
bavarščina, saj so zaposleni govorili v 
narečju, ki se popolnoma razlikuje

je je, da bi vsak moral izkusiti življenje v tujini, da pridobi 
življenjsko pomembno izkušnjo. Ne govoriva, da je bilo lenos-
tavno, sploh na začetku. Prilagajanje in spoznavanje novih 
prijateljev, sodelavcev, njihov način dela in življenja, vse je bilo 
neke vrste učenje.«

V novem študijskem letu se nam, na podlagi uspešnega dela v 
preteklih letih, obetajo povezave na novih destinacijah, kamor 
se bodo odpravili naši študenti. Ne glede na to, kam študente 
VSGT Maribor na koncu študijske poti ponese pot, pa naj sled-
nji vedno in povsod promovirajo svojo stroko in šolo. 

Jerneja Lešnik, pisarna praktičnega izobraževanja na VSGT 
Maribor

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V ZDRAVILIŠKEM 
KRAJU BAD GRIESBACH V PREČUDOVITI BAVARSKI

Na praktično izobraževanje sem se letos prvič odpravila v 
tujino, in sicer v prečudovito Bavarsko, v zdraviliški kraj Bad 
Griesbach. Bavarska… že od nekdaj moje sanje. S kolegico 
Jasno sva se tako 15. junija v zgodnjih jutranjih urah odpravili 
proti Bavarski. Ko sva prispeli na cilj, sva najprej kar pol ure 
iskali hotel, v katerega sva bili namenjeni, saj gre namreč za 
ogromen kompleks A. Hartl Resort GmbH & Co. Holding KG, ki 
ima v lasti 3 hotele, golf igrišča, penzione, itd. Ko sva končno 
prišli do »najinega«  hotela, so naju najprej odpeljali do stano-
vanja, s katerim sva bili zadovoljni – ne premajhno, ne prev-
eliko, ampak čisto, urejeno in ravno pravšnje za naju. 

 

od “klasične” nemščine. Ampak osnovnih narečnih besed sem 
se hitro naučila in tako tudi to ni bila več ovira. Moje delo v 
strežbi je bilo vsak dan boljše in s sodelavci smo se vsak dan 
bolje razumeli. Tako sem mesec in pol delala v strežbi, nato pa 
se opravljala delo sobarice, ki je bilo bolj naporno, zame tudi 
mogoče malo dolgočasno, saj nisem imela veliko stika z gosti 
in tudi s sodelavci nismo imeli veliko časa, da bi se pogovarjali 
med seboj.

Da ne boste mislili, da sem samo delala, našlo se je tudi veliko 
prostega časa.  S kolegico Jasno sva se popeljali do mesta Pas-
sau in drugih bavarskih mest, na izlet sva se odpravili tudi v 
sosednjo Avstrijo, v prelepo mesto Schärding. 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

PRI DOMA

Praktično izobraževanje študentov VSGT Maribor  je tako 
po obsegu (400 ur v posameznem letniku) kot tudi po sami 
pomembnosti vsekakor nezanemarljiv del študijskega pro-
grama. 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 2013/2014 nadaljujemo z zastavljeno potjo 
pri izvajanju praktičnega izobraževanja, ki temelji na še bolj 
individualni obravnavi posameznega študenta in njegovi os-
ebni napotitvi v izbrano učno podjetje. Prvi se bodo v podjetja 
na praktično izobraževanje že v decembru napotili študenti 2. 
letnikov, v februarju pa jim bodo sledili še študenti 1. letnikov.
Z delavnicami, kjer bodo študenti pridobili vse potrebne in-
formacije o učnih podjetjih ter postopku urejanja praktičnega 
izobraževanja, pa pričnemo že v oktobru.

Za vse informacije smo vam na voljo v pisarni praktičnega 
izobraževanja, po e-pošti (praksa@vsgt-mb.si) ter na tel. št. 
02/32 02 305.

PRI V TUJINI

Preteklo študijsko leto je bilo glede mobilnosti naših študentov 
v tujino posebej pestro…

Kar 34 študentov VSGT Maribor se je  po bogate življenjske in 
profesionalne izkušnje odpravilo v Grčijo, Španijo in na Mal-
to. Tisti pa, ki jim prija bolj zmerno podnebje, pa so delovne 
izkušnje nabirali na Češkem, v Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem 
ter v Angliji. 

Študent Sebastjan na mobilnosti na Malti

Da o pomenu mobilnosti ne bomo le besedičili, povzemamo 
besede Sare in Sabine, študentk programa Velnes, ki sta po-
letje preživeli v podjetju Carsima Spa & Wellness, ki deluje v 
hotelu InterContinental v St Juliansu na Malti.

»Po tej izkušnji  zagotovo  na nekatere stvari gledava drugače. 
To ni bilo le pridobivanje znanja na področju velnesa. Ker sva 
bili odvisni le od sebe, sva s tem pridobili tudi druge izkušnje, 
ki nama bodo gotovo prišle prav v prihodnosti. Najino mnen-
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V  bloku, kjer sva stanovali, je stanovalo tudi veliko drugih 
študentov, s katerimi sva že prvi dan navezali stike in se hitro 
spoprijateljili. Seveda se je našel tudi čas za zabavo, saj se je v 
bližini odvijala tretja največja veselica na Bavarskem – Karpf-
hamer Fest. Spoznala sem znane bavarske glasbenike in imela 
priložnost videti, kako ljudje cenijo svojo kulturo in glasbo.

Če bi želela opisati vse svoje občutke, bi lahko napisala celo 
knjigo. Zame je bila praksa v tujini res več kot nepozabna 
izkušnja. Izpopolnila sem znanje nemščine, pridobila sem 
ogromno izkušenj in nova prijateljstva.
Vsi študentje, ki ste v dvomih glede zaupanja samega vase, 
glede svojega znanja in sposobnosti – imate priložnost, da se 
odpravite v tujino, postanete še bolj samozavestni kot ste in 
se naučite veliko novega. Verjemite mi, ne bo vam žal. Vsaka 
izkušnja vam bo nekoč prišla prav.

Brina Trnjek, študentka programa Gostinstvo in turizem

ERASMUS PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V PRAGI

Med junijem in avgustom sva opravljala praktično 
izobraževanje v Hotelu Hoffmeister & Spa v centru Prage. 
Gre za petzvezdični hotel, ki leži ob vznožju praškega gradu. 
Odlična lokacija hotela v osrčju Prage ponuja gostom možnost, 
da obiščejo glavne turistične atrakcije mesta v njegovi okolici 
v roku nekaj minut (npr. pet minut hoje do praškega gradu, 
deset minut hoje do Karlovega mostu in petnajst minut hoje 
do starega mestnega jedra). Hotel ponuja udobno namestitev 
v 49 luksuznih sobah visokega standarda z vrhunsko opremo 
in ponudbo. Pomemben del ponudbe je velneški center, ki je 
del hotela. Praktično izobraževanje v hotelu je potekalo brez 
težav. Najino delo je pretežno potekalo na recepciji velneškega 
centra in na glavni hotelski recepciji. Na recepciji velnesa sva 
pomagala managerju pri raznih opravilih; čiščenju prostorov, 
menjavi vode v whirlpoolu vsakih 14 dni, redno sva spremljala 
paragrafe whirlpoola in odpravljala morebitne nepravilnosti. 
Med najine zadolžitve v velnesu je sodila tudi priprava savne 
in whirlpoola za goste, kjer je bilo potrebno pripraviti brisače, 
kopalne plašče in copate. V samem prostoru, v savni in whirl-
poolu, pa sva pripravljala sveže sadje in vodo ter včasih, odvis-
no od tipa rezervacije, tudi penino. Po odhodu gostov sva 
prostor pospravila in ga pripravila za morebitno rezervacijo. 
Na koncu dneva je bilo potrebno ob zapiralnem času velnesa 
še vse enkrat pregledati, počistiti ter ugasniti delovanje savne 
in whirlpoola ter zakleniti prostore. 

Med delom na glavni recepciji sva se naučila delati s pro-
gramom Ollie, ki ga je dal hotel izdelati posebej za rezervacije 
sob, spremljanje prihodov in odhodov gostov in izdajo računov 
za storitve. Ob prihodu gostov sva pomagala receptorki izpol-
njevati prijavne obrazce, na katere je bilo potrebno navesti os-
ebne podatke gostov, prihod in odhod gostov in v kateri sobi 
bodo bivali. V hotelu sva opravljala tudi delo portirja, včasih 

kot pomočnika (predvsem na začetku), kasneje tudi samos-
tojno. Delo portirja je bilo prinesti ali odnesti prtljago gostov 
v ali iz sobe, goste spremljati od glavne recepcije do njihove 
sobe, v sobi jim je bilo treba pokazati kako delujejo nekatere 
naprave v sobi, kot na primer televizija, klima, internet. Sama 
izkušnja opravljanja prakse v tujini se nama zdi super, saj sva 
se integrirala v njihovo okolje in navezala nove stike. Prosti čas 
sva izkoristila tudi za odkrivanje Prage.

Denis Gradišnik in Gregor Valentan, študenta programa Velnes

IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE
Vsi študenti, ki vas zanimajo zdrava prehrana, masaže, pilates, 
akupresura in ostala strokovna tematika, ste več kot dobrodošli 
pobrskati po naših knjižnih policah. Seveda pa to ni vsa liter-
atura, ki jo knjižnica drži. S področja gostinstva in turizma je na 
voljo strokovna literatura, ki bo poskrbela za širjenje vaših ob-
zorij, na polici z revijami pa sta za krajšanje časa na razpolago 
strokovno in poljudno čtivo. V knjižnici, ki je ob ponedeljkih 
odprta med 13:30 in 15:30, v torek, sredo in četrtek pa med 
9:00 in 11:00, ste dobrodošli tudi, če želite brskati po spletu 
ali si ogledati diplomska dela.

Vse informacije, povezane s študijem ali aktualnim doga-
janjem na šoli, najdete na spletni strani šole www.vsgt-mb.
si. Spletna stran je namenjena vam, zato raziskujte vsebine, 
iščite informacije in upoštevajte uradne ure referata, knjižnice, 
mednarodne pisarne, govorilne ure predavateljev in druga 
pomembna obvestila. Prav tako pa opozorite na morebitne 
pomanjkljivosti ali napake pri predstavitvi vsebine (pisno na 
elektronski naslov referata).

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

UPOŠTEVAJTE PRAVILA OBNAŠANJA IN OBLAČENJA na VSGT 
Maribor in tudi s tem naredite pomemben korak k oblikovanju 
lastne profesionalne podobe!
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ŠTUDIJSKI OBISK NA VSGT 
MARIBOR 

V času med 17. 9. in 20. 9. 2013 smo na VSGT Maribor gos-
tili 8 udeležencev študijskega obiska iz sedmih držav (Italija, 
Češka, Poljska, Slovaška, Makedonija, Anglija, Portugalska). 
Udeleženci so bili predavatelji in direktorji šol, med nami pa je 
bila tudi direktorica hotela Monastir iz Makedonije. 

G. Juraj Čajko v družbi udeleženk študijskega obiska

Tema študijskega obiska je bila “From trends in hospitality and 
tourism business to trends in hospitality and tourism educa-
tion«. Program je bil za udeležence študijskega obiska zastav-
ljen dinamično in se je deloma odvijal v prostorih VSGT Mari-
bor, deloma »na terenu«, v Mariboru ter bližnji okolici. 

Udeleženci študijskega obiska z direktorjem Term Maribor, d.o.o., g. Borutom 
Rojsem ter direktorjem Hotela Habakuk, g. Matkom Vrdoljakom

Udeležencem so bili predstavljeni najnovejši trendi na 
področju gostinstva, strežbe, hotelirstva ter velnesa. Ker je 
bila skupina udeležencev zelo dinamična, so se, tako med de-
lavnicami kot tudi z gosti predavanj, razvile zanimive diskusije 
o aplikaciji trendov na področje poučevanja v gostinstvu in 
turizmu, o institucionalni ureditvi turizma v Sloveniji ter osta-
lih državah, iz katerih so prihajali udeleženci, ter o nadaljnjem 
sodelovanju v okviru skupnih projektov. Udeležence smo z 
inovativnim pristopom popeljali tudi skozi staro mestno jedro 
Maribora ter jim razkrili skrivnosti lokalne kulinarike. Predvsem 
jih je navdušila široka paleta izdelkov iz buč in bučnih semen. 
Ob koncu študijskega obiska so udeleženci prejeli certifikat 

o udeležbi. Projekt je sofinanciran s strani CEDEFOP (http://
www.cedefop.europa.eu).  

CEDEFOP 

je agencija EU, katere naloga je spodbujanje in razvoj pok-
licnega izobraževanja in usposabljanja v EU. Kot evropski 
referenčni center pripravlja informacije in analize sistemov 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, politik, raziskav 
in praks. S temi aktivnostmi spodbuja evropski prostor 
vseživljenjskega učenja. 

CEDEFOP širi informacije, prispeva k razvoju in koordinaciji 
raziskovanja, spodbuja skupne pristope k reševanju problem-
ov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter predstav-
lja forum za diskusije in izmenjave idej. S pomočjo konferenc, 
seminarjev in študijskih obiskov spodbuja srečevanje ljudi, še 
posebej oblikovalcev politik, raziskovalcev in strokovnjakov 
s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja. CEDE-
FOP skupaj s Centrom za mobilnost in evropske programe 
izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) koordinira program 
študijskih obiskov za Sloveniji (vir: e-brošura CEDEFOP).

Med predavanji se je razvila diskusija o razlikah izobraževalnih sistemov 
posameznih držav

Študijski obiski CEDEFOP
Študijski obiski so tri- do petdnevna srečanja strokovnjakov 
poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. 
Osredotočajo se na določena področja poklicnega in stroko-
vnega izobraževanja mladih in usposabljanja ter izobraževanja 
odraslih v sodelujočih državah. Namen študijskih obiskov je 
diskusija in izmenjava izkušenj med udeleženci na področju 
izbrane tematike ter spoznavanje izobraževalnih sistemov v 
drugih državah (vir: e-brošura CEDEFOP).

Jerneja Lešnik



ŠTUDENTSKI SVET
Študentski svet na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem 
Maribor je pomemben organ petih predstavnikov iz obeh 
programov (Gostinstvo in turizem, Velnes) in obeh letnikov. 
Preko teh predstavnikov lahko vsi študentje na VSGT Maribor 
predajajo svoje želje, pohvale, opombe in pritožbe zaposlenim 
v referatu, svetu šole in direktorici. S takšno organizacijo lažje 
pridemo do želenih ciljev. Ponavadi se na začetku študijskega 
leta in pred izpitnimi obdobji dogaja to, da v referat prihaja več 
študentov z istimi vprašanji. Zato je pomembno, da študentje 
prvih letnikov čimprej izberejo svojega predstavnika, ki jih 
bo zastopal v študentskem svetu. Predstavnik letnika skozi 
pogovor s kolegi strne vprašanja in jih posreduje referatu, 
študentskemu svetu ali direktorici. V študijskem letu 2012/2013 
smo se v študentskem svetu odločili, da bomo po vsakem se-
mestru imeli sestanek z referentko, predsednico komisije za 
kakovost in direktorico, da lahko vsak član ŠS prebere kratko 
poročilo, ki so ga sestavili s kolegi iz vsakega programa in letni-
ka. S takšnimi sestanki smo povzeli semester, kaj je bilo dobro, 
podali smo tudi nekaj predlogov za izboljšavo. Upam, da bodo 
prihodnje generacije v študentskem svetu še naprej enako ali 
celo bolj aktivne. 

Denis Gradišnik 

KODEKS OBNAŠANJA IN 
OBLAČENJA NA VSGT MARIBOR
Zadovoljstvo gosta je temelj našega poslanstva. Za čim uspešnejšo 
komunikacijo z ljudmi, ki nas  vsakodnevno obkrožajo, je potrebno 
vedenju in urejenosti namenjati posebno pozornost. V šoli si prizade-
vamo, da bi se študenti široko strokovno usposobili na vseh področjih, 
zato dajemo velik poudarek tudi razvijanju in utrjevanju profesionalne 
osebnosti in medsebojnih odnosov. Pri tem nam je osnovno vodilo naš 
Kodeks obnašanja in oblačenja. Z zglednim vedenjem in obnašanjem 
boste pokazali svojo zrelost in predanost poklicu, ki si ga želite prido-
biti 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 primerna delu, ki ga opravljamo. Profe-
sionalen videz in vedenje si ljudje zapomnijo. 
* DELOVNA IN PREDSTAVITVENA OBLEKA zagotavljata prijetno, var-
no in higienično delo v gostinstvu in turizmu, ugodno vplivata na 
počutje zaposlenih ter zaokrožujeta celotno podobo podjetja. Na šoli 
je predpisano nošenje predstavitvene in delovne obleke, in sicer pri 
predmetih SOD in OST je za predavanja obvezna predstavitvena uni-
forma, 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 imenom in priimkom. Kril 
študentkam ni dovoljeno krajšati. Študenti nosijo predstavitveno 
obleko tudi na strokovnih ekskurzijah, pri pisnih in ustnih izpitih, na 
predstavitvah 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 diskretno 
in ne preglasno. Začne se naj vedno s prijaznim nasmehom in pogle-
dom 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. 
Izogibajmo 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, predstavljamo 
mlajšo osebo starejši.

* NAGOVOR SOŠOLKE, SOŠOLCA bo najprimernejši z uporabo besed: 
kolegica, kolega, kadar sošolke ali sošolca osebno ne poznamo. Preda-
vatelji 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, 
predavateljica, inštruktor, inštruktorica. Če imajo nagovorjeni akadem-
ski naslov, je prav, da to omenimo (npr. magister, doktor).
MEDSEBOJNI ODNOSI 
* SPOŠTOVANJE IN SODELOVANJE sta osnova za doseganje osebnih in 
skupnih 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 sodelovanja, zato svoja mnenja vedno 
izmenjujmo in usklajujmo kulturno in spoštljivo. Ko drugi govorijo, 
zbrano poslušajmo in ne skačimo v besedo. Tudi sami govorimo jasno, 
umirjeno, naravno, sproščeno, brez agresivnosti 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, ps-
ovke, prostaške, grobe besede, prepiri, kričanje, pretepi ipd. Prevladu-
jejo naj besede: prosim, izvolite, hvala, oprostite. 
* URESNIČEVANJE DOGOVOROV je pogoj za dobro sodelovanje. Dos-
ledno izpolnjujmo dogovorjene obveznosti in svoje obljube. Kadarkoli 
nečesa resnično ne moremo opraviti tako ali takrat, kot smo se dog-
ovorili, se vedno pravočasno opravičimo in pojasnimo svoje razloge. 
Z nedejavnostjo, izmikanjem, prelaganjem in navajanjem izgovorov 
škodimo sami sebi, saj si bodo drugi o nas ustvarili negativno mnenje.
Pri PISNEM SPOROČANJU (seminarske in druge naloge, pisni izpiti in po-
dobno) moramo biti pozorni na pravopisna pravila. Za pisanje prošenj 
in drugih javnih sporočil uporabljajmo kakovosten papir, pišemo s pis-
alnim strojem ali z računalnikom, besedilo naj bo skrbno sestavljeno. 
Preden besedilo oddamo, ga še enkrat pozorno preberemo.

ŠOLSKI RED
* PRIHAJANJE K PREDAVANJEM naj bo pravočasno, in to vsaj 10 minut 
pred pričetkom. Dokler traja predavanje, prostora ne zapuščamo. V 
času predavanj niso dovoljeni obiski prijateljev, znancev ali sorod-
nikov. Prostore, ki niso namenjeni našim dejavnostim, zapuščamo v 
najkrajšem možnem času.
* ŽVEČILNE GUME med pogovorom, ob delu in na predavanju 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 opre-
mo, 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 povsod, 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;
* uporabljati MOBILNE TELEFONE v prostorih šole;
UŽIVANJE HRANE IN PIJAČ v predavalnicah in drugih prostorih šole, ki 
temu niso namenjeni;
* PARKIRANJE NA PARKIRIŠČU PRED ŠOLO, saj si parkirišče delijo zapos-
leni v knjižnici, šoli in v Metalni ter 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 malomarnosti, pa od povzročitelja 
zahtevati povračilo.

SPONZORJI KONFERENCE EURHODIP
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