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KODEKS VEDENJA IN OBLAČENJA NA 
VSGT MARIBOR
Temelj našega poslanstva je zadovoljstvo gosta. Za uspešno sodelovanje z ljudmi, ki nas 
obkrožajo, moramo vedenju in urejenosti nameniti posebno pozornost. Zaposleni v šoli si pri-
zadevamo, da bi se študenti široko strokovno usposobili na vseh področjih, zato dajemo velik 
poudarek na razvijanje in utrjevanje profesionalne podobe in medsebojnih odnosov. V pomoč 
so nam prav Kodeks vedenja in oblačenja. Z upoštevanjem pravil boste pokazali svojo zrelost 
in predanost poklicu, ki ga želite pridobiti in opravljati ter si zagotovili nemoteno opravljanje 
študijskih aktivnosti.

VIDEZ IN UREJENOST

Pustimo na ljudeh dober vtis že ob prvem srečanju. Obleka, pričeska, nakit, kozmetika, moška 
brada, dišave in splošna higiena naj vselej dajejo vtis urejenosti. Vendar ne pretiravajmo – naš 
nastop in videz ne smeta biti agresivna, temveč primerna delu, ki ga opravljamo. Profesionalni 
izgled in vedenje si ljudje zapomnijo. 

DELOVNA IN PREDSTAVITVENA OBLEKA 

Primerna delovna obleka je osnova za prijetno, varno in higienično delo v gostinstvu, tur-
izmu in velneških obratih. Lepa in uporabna obleka zaokrožuje podobo gostinskega oziroma 
turističnega podjetja in ugodno vpliva na počutje zaposlenih. 

Pravila na VSGT Maribor zahtevajo, da študenti pri vajah, predstavitvah, izvajanju praktičnega 
izobraževanja v podjetjih, ekskurzijah/terenskih vajah in na izpitih nosijo predstavitveno ozi-
roma delovno obleko v skladu s Pravili.

Šola organizira nakup predstavitvene, strežne in kuharske delovne obleke po meri študentov. 
Študentkam ni dovoljeno krajšati kril. 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 pod-
jetjih in pri predstavitvah šole (oziroma v drugih primerih, o čemer so študenti obveščeni).

Pri strokovnih predmetih lahko študenti vstopijo v demonstracijsko učilnico (strežba in ku-
harstvo) le v popolni predstavitveni oziroma kuharski uniformi, kot določajo pravila za posamez-
ni študijski program.

Študenti in študentke študijskega programa Velnes nosijo predstavitveno uniformo pri izvajanju 
vaj pri predmetu KZV in na vajah pri vseh ostalih predmetih, projektnih nalogah, izpitih in izva-
janju praktičnega izobraževanja v podjetjih, če ni drugače določeno s strani mentorja v podjetju. 
Predstavitvene uniforme študenti ne nosijo pri vajah pri predmetih športnega modula, saj so 
takrat oblečeni v športna oblačila po navodilih predavatelja,

Predstavitvena obleka za študente in študentke na programih Gostinstvo in turizem vključuje:
• hlače (črni pas) oziroma krilo (dolžina – dva centimetra nad kolenom),
• suknjič oziroma jakno,
• belo srajco,
• kravato, 
• črne kakovostne čevlje z usnjenim podplatom z vezalkami za študente in črne kakovostne 
čevlje z usnjenim podplatom in peto, ki naj ne bo višja od štirih centimetrov, za študentke,
• temne nogavice za študente oziroma nogavice kožne barve za študentke,
• priponko z imenom in priimkom.

Delovna obleka za študente in študentke po programu Gostinstvo in turizem vključuje:
• belo kuharsko bluzo z dolgimi rokavi.
Modul Kulinarične in strežne veščine:
• črne kuharske hlače,
• ovratno rutico (črno),
• predpasnik (beli),
• belo visoko kuharsko kapo iz blaga z všitim šolskim logotipom, 
• kuhinjsko krpo,
• priponko z imenom in priimkom.

Predstavitvena obleka za študente in študentke po programu Velnes vključuje:
• hlače (črni pas) oziroma krilo (dolžina – dva centimetra nad kolenom),
• suknjič oziroma jakno,
• belo srajco, 
• rutico/šal,
• črne kakovostne čevlje z usnjenim podplatom z vezalkami za študente in črne kakovostne 
čevlje z usnjenim podplatom in peto, ki naj ne bo višja od štirih centimetrov, za študentke,
• temne nogavice za študente oziroma nogavice kožne barve za študentke,
• priponko z imenom in priimkom.

Nohte zmeraj pristrižemo na kratko, naj ne bodo nalakirani ali gelirani. Daljši lasje naj bodo speti, 
ličenje naj bo nevpadljivo.

V primeru, ko uniforma še ni zašita ali je na popravilu, jo lahko študent nadomesti le z ustrezno 
zamenjavo, kar pomeni:
pri študentih temne hlače (temno modre ali črne barve), hlačam ustrezni suknjič, bela srajca in 
kravata (ostali elementi naj bodo enaki kot pri uniformi); 
pri študentkah temne hlače ali krilo primerljive dolžine (temno modre ali črne barve), krilu ali 
hlačam ustrezni suknjič (ostali elementi naj bodo enaki kot pri uniformi).

Študenti urejajo v referatu vse podrobnosti glede uniform in vse morebitne nadaljnje aktivnosti, 
povezane z obleko. 

KO SE SREČAMO

Pozdrav je prvi stik z osebo, ki jo srečamo. Pozdravljajmo diskretno in ne preglasno. Pogovor 
začnemo z nasmehom in pogledom v oči.

Rokujmo se prisrčno, naj rokovanje izraža spoštovanje. Stisk roke naj ne bo prešibak in 
ne premočan. Prva oseba, ki ponudi roko, je starejša od drugih oziroma je na najvišjem 
položaju. Roko lahko najprej ponudi ženska. Izogibajmo se rokovanju čez mizo.

Predstavimo se vljudno, z imenom in priimkom, ki naj bosta izgovorjena razločno. Kadar 
predstavljamo druge ljudi, je v navadi, da moški najprej predstavi žensko. Izjema je poslovni 
svet, kjer veljajo pravila poslovnega bontona. Kadar imata osebi enak položaj, predstavl-
jamo mlajšo osebo starejši.

Sošolke in sošolce nagovarjamo z besedo kolegica, kolega, kadar osebe ne poznamo. Pre-
davatelji in drugi delavci šole bodo nagovorili študentko ali študenta z imenom in priimkom 
in uporabili besedo gospa, gospod. 

Nagovor zaposlenih na šoli naj se začne z besedo gospa oziroma gospod, dodamo še 
poimenovanje direktor, direktorica, predavatelj, predavateljica, inštruktor, inštruktorica. Če 
imajo nagovorjeni akademski naslov, je prav, da to omenimo (magister, doktor).

MEDSEBOJNI ODNOSI 

Spoštovanje in sodelovanje sta osnova za doseganje osebnih in skupnih ciljev, zato bodimo 
vljudni in uvidevni do vseh oseb, ne glede na njihov spol, starost ali položaj.

Osnova dobrega sodelovanja je uspešen pogovor, zato svoja mnenja izmenjujmo in uskla-
jujmo kulturno in spoštljivo. Kadar drugi govorijo, zbrano poslušajmo in jim ne skačimo v 
besedo. Govorimo jasno, umirjeno, naravno in sproščeno. Ne dovolimo, da bi se nestrinjanje 
sprevrglo v prepir ali spor. Izzivanje, sarkastično odgovarjanje, zmerjanje, psovke, prostaške, 
grobe besede, prepiri, kričanje in pretepi niso primerni. Prevladujejo naj besede prosim, 
izvolite, hvala, oprostite. 

Študent/ka VSGT Maribor prostovoljno sodeluje pri pripravi posebnih in slavnostnih dogod-
kov na šoli ter obiskuje prireditve in dogodke, ki jih organizira šola.

Zelo pomembno je uresničevanje dogovorov, ki smo jih sklenili s kolegi, predavatelji, 
inštruktorji in drugimi zaposlenimi. Če se dogovora ne moremo držati, se zmeraj pravočasno 
opravičimo in pojasnimo razloge za našo napako. Z nedejavnostjo, izmikanjem, prelagan-
jem in navajanjem izgovorov škodimo sebi, saj si bodo drugi o nas ustvarili negativno 
mnenje. 

Pri pisnem sporočanju (elektronska sporočila predavateljem, seminarske in druge naloge, 
pisni izpiti in podobno) moramo biti pozorni na pravopisna pravila. Za pisanje prošenj in 
drugih sporočil uporabljajmo kakovosten papir, pišimo s pomočjo računalnika, besedilo naj 
bo skrbno sestavljeno. Preden besedilo oddamo, ga še enkrat pozorno preberemo.

Študent/ka spoštuje intelektualno lastnino avtorjev, posameznikov in skupin s tem, da ob 
uporabi dela dosledno citira avtorje in natančno navaja vire. 

ŠOLSKI RED

Na predavanja in vaje ne zamujamo, temveč se jih udeležimo vsaj 10 minut pred pričetkom. 
Dokler predavanje traja, prostora ne zapuščamo. V času predavanj niso dovoljeni obiski pri-
jateljev, znancev ali sorodnikov.

Skrbimo za šolski inventar (pohištvo in avdio-vizualno opremo) in ga ne uničujemo.  

Pozabljene predmete oddajo najditelji v referat za študente.

Za osebna obvestila, plakate in podobne informacije se lahko uporabi oglasna deska v 
študentskem kotičku.

Skrbimo za čistočo, odpadke mečemo v koše za smeti, ne prislanjamo se na steno, toaletne 
prostore zapuščamo čiste in varčujemo z elektriko in vodo.

POZOR!

Kajenje v prostorih šole in pred njo ter odmetavanje ogorkov na tla, zelenico in druga nep-
rimerna mesta je strogo prepovedano. Prav tako je prepovedano naslednje početje: 

uporaba mobilnih telefonov v šolskih prostorih,
uživanje hrane in pijače v predavalnicah in drugih prostorih šole, ki temu niso namenjeni,
žvečenje, saj s tem izražamo nespoštljiv odnos do osebe, s katero se pogovarjamo, jo 
poslušamo oziroma z njo delamo,
biti pod vplivom opojnih substanc v prostorih šole,
parkiranje na parkirišču pred šolo, 
žvižganje, petje, kričanje, igranje kart, zasebno trgovanje, uporaba zvočnih aparatov.

V primeru kršitve določil bo vodstvo ukrepalo po Pravilniku o disciplinskem postopku, v 
primeru škode, povzročene namerno ali iz velike malomarnosti, pa bomo od povzročitelja 
zahtevali povračilo.

Slika: Lea Jakoš

KDAJ VEŠ, DA SI VSGT-JEVEC?
 Ko...

razumeš naše urnike

najdeš našo knjižnico

spoznaš Mojco in Lidijo in ti je na predavanjih tako fajn, da nočeš domov

te zmasirajo

te profesorica Alič pošlje iz predavalnice

ti je uniforma tako všeč, da je nočeš sleči niti pred spanjem

te z imenom ogovorijo vsi predavatelji in zaposleni na šoli
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UVODNIK
Spoštovane bralke in bralci, 

dobrodošli v novo študijsko leto. Verjamem, da se že veselite 
novih izzivov, ki čakajo, da se jih navdušeno lotite. Čas študija 
je, tudi po mojem mnenju, eno izmed najbolj razburljivih od-
bdobij v življenju. Sestavljeno je iz dveh (nujnih) dejavnosti – 
obiskovanja predavanj in sedenja za knjigami (tu in tam tudi 
dolgo v noč) in študentskih zabav. Seveda morata biti obe ses-
tavini v ravnovesju, da ne trpi nobena od dejavnosti. 

V času študentskega življenja se sklepajo tudi prijateljstva, ki 
trajajo za vedno. Morda prav zdaj, ko berete te vrstice, sedi 
eden izmed vaših bodočih prijateljev poleg vas in razmišlja, če 
ste prav vi tista oseba, s katero se bosta čez dvajset let smejala 
na račun dogodkov, ki sta jih preživela skupaj na VSGT Mari-
bor. Želim vam, da bodo vaši spomini iz tega obdobja, katerih 
del bomo tudi mi, prijetni in posebni.

Iz šolske knjižnice,
Živa Brumec
             

   VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR

www.puzzles.ca/sudoku.html
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KAJ SE JE DOGAJALO?
INFORMATIVNI DAN (14. in 15. 2. 2014)
V petek in soboto so se na Višji strokovni šoli za gostinstvo in 
turizem Maribor ponovno odvijali informativni dnevi. Vsako 
leto se na šoli trudimo, da bodočim študentom predstavimo 
dogajanje na inovativen in kreativen način. Letošnji petek se je 
prekrival z dnem, ki ga praznuje večina dijakov/študentov, to 
je valentinovo. Vemo tudi, da je študentsko življenje večinoma 
zelo razgibano, zato je nosila tema informativnega dne naslov 
»Sladkosti študentskega življenja«. Obiskovalci so se z utrinki 
iz študentskega življenja srečali že ob vhodu v šolo, kjer so pre-
jeli knjižico s kuponi (boni), s katerimi so lahko dostopali do 
posamezne aktivnosti in prigrizka oziroma napitka. Študenti 
VSGT, ki so v preteklem letu opravljali praktično izobraževanje 
v tujini, so delili z dijaki svoje izkušnje s študentske izmen-
jave in jim ponudili dobrote, značilne za določeno evrop-
sko državo. V demonstracijski učilnici so študenti pripravilii 
okusne prigrizke, brezalkoholne koktajle (mocktaile) in prika-
zali ustvarjalne načine priprave kave. Druga asociacija, ki nam 
šine v glavo ob besedi valentinovo, je gotovo čokolada, zato 
je bila mala predavalnica namenjena čokoladnim sladkostim. 
Študenti so obiskovalce razvajali z masažo dlani, v seminarski 
predavalnici pa je potekala delavnica na temo sprostitve, pod 
naslovom »Otresimo se stresa«.

KEMPINSKI CAREER DAY (1. 3. 2014) 
V soboto, 1. marca 2014, je v Münchnu potekal Kempinski Ca-
reer Day 2014. VSGT Maribor je študentom in diplomantom 
ponudila možnost brezplačne udeležbe na dogodku. Ponu-
jeno priložnost so izkoristili vsi udeleženci dogodka, ki so se 
udeležili razgovorov za opravljanje praktičnega izobraževanja/
zaposlitev v hotelih verige Kempinski po Evropi in ostalih kon-
cih sveta. Dogodek je bil poseben tudi zato, ker je v takšni ob-
liki v Münchnu potekal zadnje leto.

DRUGO MESTO – COUPE GEORGES BAPTISTE  
(25. 4. 2014) 
Na najbolj prestižnem in zahtevnem internacionalnem tek-
movanju s področja strežnih veščin Coupe Georges Baptiste v 
Luksemburgu, je Jurij Črnčec osvojil srebrno medaljo. Čestitke 
tudi mentorici Lidiji Šijanec ter direktorici mag. Heleni Cvikl.

SEMINAR V SODELOVANJU Z LA FONDATION POUR 
LA FORMATION HOTELIERE TER MANCHESTER MET-
ROPOLITAN UNIVERSITY (7. in 8. 5. 2014)
V prostorih VSGT Maribor smo gostili dvodnevni seminar na 
temo »Merchandising and upselling – focusing on local and 
specialised products and menus« (»Trženje in pospeševanje 
prodaje s poudarkom na specializiranih proizvodih in meni-
jih«). Seminar sta izvajala dr. Elizabeth Ineson z Manchester 
Metropolitan University in g. Adrian Barsby iz podjetja Barsby 
Associates Ltd. Prvi dan je bil namenjen predstavitvi menijev 
s specializiranimi proizvodi (alergeni) ter predstavitvi novosti 
na področju zakonodaje, nadaljevali pa smo s predstavitvijo 
kombinacije vina z lokalnimi meniji. Drugi dan je bil namen-
jen vsebinski nadgradnji poznavanja specializiranih menijev, 
praktičnim primerom ter predstavitvi možnosti kombinacije 
piv z meniji ter pospeševanju prodaje slednjih. Udeleženci so 
prejeli mednarodni certifikat s strani Manchester Metropolitan 
University in La Fondation pour la Formation Hoteliere.

GLASBENO-KULINARIČNO VODENJE PO MARIBORU 
OB 850-TEM JUBILEJU PRVE OMEMBE MARIBORA 
IN PODELITEV NAZIVA AMBASADOR GOSTOLJUBJA 
2014 (15. 5. 2014)
Na dogodku, ki ga je organizirala VSGT Maribor 15. maja 2014, 
smo obudili čas mariborskih čitalnic in uživali v eminentni 
glasbeni druščini, kjer so se predstavili skladatelj Hugo Wolf, 
operna diva Amalia Schneeweis ter večni romantik Franz Liszt. 
V Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor 
so za nas nastopili veliki glasbeni umetniki, ki so s svojimi nas-
topi zaznamovali mariborsko operno in koncertno življenje. 
V Veliki kavarni pa smo se nostalgično prepustili legendam 
jugoslovanske glasbe, plesu “vugivugi” ter pijači naše in vaše 
mladosti.

Priznanje VSGT Maribor kot šoli, ki se ob številnih mednar-
odnih dosežkih aktivno vključuje tudi v lokalno okolje, so s 
svojo prisotnostjo podelili župan mesta Maribor, dr. Andrej 
Fištravec in predstavnika Ministrstva RS za izobraževanje, zna-
nost in šport, Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata 
za srednje in višješolsko izobraževanje, in Boštjan Rozman 
Zgonc, vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odras-
lih. Vrhunec dneva je bil izbor Ambasadorja gostoljubja 2014 
– študenta, ki je v času študija pokazal izjemno kreativnost in 
predanost stroki ter s svojim strokovnim delom prispeval k 
promociji gostoljubja v Sloveniji in Evropi. Več o dogodku na-
jdete na strani 8.

MINI AKADEMIJA (22. 5. 2014)
V četrtek, 22. 5. 2014, smo v okviru festivala Mladi Maribor na 
VSGT Maribor izvedli Mini akademijo mariborskega gostoljub-
ja. Pripravljali smo zanimive DIY namizne dekoracije, skuhali 
pregrešno dobre lokalne prigrizke in se naučili pripraviti  breza-
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lkoholne lokalne pijačke. Ustvarili smo: štajerski burger, giban-
ico, grahov capuccino, nadevane jagode s kremo z bučnim 
oljem in limono, solato z mladim grahom in paradižnikom, 
rogljičke, lešnikovo ledeno kavo, ledeni čaj mame Angelce, ja-
godni metin mocktail in limonado z bezgom.

 

SLAVNOSTNA PODELITEV DIPLOM 2014 IN NAJBOLJ 
INOVATIVNI ULIČNI PRIGRIZEK 2014 (6. 6. 2014)
V petek, 6. 6. 2014, je v prostorih na Zagrebški cesti 18 poteka-
la sedma slavnostna podelitev diplom štiriintridesetim diplo-
mantom, ki so uspešno zagovarjali svoje diplomsko delo v 
zadnjem letu. Diplomantom so se s svojimi jedmi predstavili 
študenti, ki so tekmovali na natečaju Okusimo Maribor: najbolj 
inovativni ulični prigrizek. Več o prigrizku najdete na strani 10.

TEČAJ JOGE (12.–14. junij) 
Na VSGT Maribor smo v času od 12. do 14. junija 2014 gos-
tili udeležence tečaja joge. Tečaj sta izvedla inštruktor joge 
iz Avstralije Clive Farrely D.C. ter inštruktorica joge iz Prage 
in svetovno znana strokovnjakinja na področju rehabilitacije 
v ginekologiji mag. Martina Ježkova P.T. Tečaj je potekal v 
sodelovanju z go. Petrom Kurilo, dr. med.

VSGT MARIBOR NA SLADOLENTU (26. 6. 2014)
Študenti VSGT so v četrtkovem večeru na SladoLentu v sklopu 
Festivala Lent z mentoricama Mojco Polak in Lidijo Šijanec 
ponujali obiskovalcem inovativne oblike ulične prehrane. 
Krompirjeve kroglice z različnimi nadevi Nike Ahčin, zmagov-
alke na natečaju »Okusimo Maribor: najbolj inovativni ulični 
prigrizek«, in hamburgerji štirih vrst (alžirski, ameriški, nemški 
in ruski) so navdušili goste naše stojnice.

SREBRO NA MARIANNE MÜLLER AWARD V SKLOPU 
KONFERENCE EURHODIP V LITVI (3.–6. 7. 2014)
Študent VSGT Maribor Gregor Valentan je bil med enaintride-
setimi kandidati eden izmed izbranih študentov, ki se je udeležil 
finala zahtevnega tekmovanja Marianne Müller Award, ki je 
potekalo v sklopu konference evropskega združenja vodilnih 
turističnih in hotelskih šol EURHODIP. V skupini s študentko iz 
Španije in študentko iz Armenije je Gregor Valentan s svojo 
nalogo dosegel izvrstno drugo mesto. Študenta je na konfer-
enci, ki je letos potekala v Litvi, spremljala direktorica VSGT 
mag. Helena Cvikl, ki je bila ponovno izvoljena za podpreds-
ednico mednarodnega združenja EURHODIP. Celotni prispe-
vek preberite na strani 7.

SODELOVANJE ŠTUDENTOV NA SALONU TRAMINEC 
V GRADU NEGOVA (25. 8. 2014)

INFORMATIVNI DAN IN ZAKLJUČNO SREČANJE 
UDELEŽENCEV USPOSABLJANJA PO PROGRAMU 
KULINARIKA IN STREŽBA (11. 9. 2014) 
Na VSGT Maribor sta v okviru Medpodjetniškega 
izobraževalnega centra MIC – Akademija kulinarike in turizma 
v četrtek potekala dva dogodka. Prvi je bil posvečen informa-
tivnemu dnevu za brezposelne, ki bi se radi vključili v program 
usposabljanja po programu Kulinarika in strežba (financirano 
s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport), popol-
dne pa se je izvedlo zaključno srečanje, kjer smo udeležencem, 
ki so se v usposabljanje vključili že junija, podelili potrdila o 
uspešno opravljenem usposabljanju, prav tako po programu 
Kulinarika in strežba.

2. KONFERENCA O RAZVOJU KADROV V LAŠKEM 
(17. 9. 2014)
V sredo, 17. 9. 2014, je v organizaciji Javnega sklada Repub-
like Slovenije v Laškem potekala 2. konferenca o razvoju 
kadrov, kjer je kot primer dobre prakse sodelovanja na razpisu 
Praktično usposabljanje z delom (PUD) sodelovala tudi Višja 
strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor z diplomanto-
ma Heleno Valher, Ambasadorko gostoljubja 2014, in Borutom 
Jovanom, chefom v Galeriji okusov ter mentorjem študentom 
na praktičnem izobraževanju. Namen konference je bil s 
primeri dobrih praks predstaviti ustvarjalnost kot veščino, ki jo 
lahko razvije vsak, če ima na voljo prave tehnike in spodbude 
iz okolja.

MEDNARODNI SEMINAR WSET (25.-28. 9. 2014)
Več o seminarju preberite na strani 15.

SODELOVANJE ŠTUDENTOV NA DOGODKU V OB-
JEMU STARE TRTE (27. 9. 2014)

KAJ SE BO DOGAJALO?
PRVI ŠTUDIJSKI DAN (1. 10. 2014)

TEKMOVANJE ŠTUDENTA NA OLIMPIJADI POKLICEV EU-
ROSKILLS – LILLE, FRANCIJA (2.–4. oktober 2014)
 
TEKMOVANJE ŠTUDENTOV V SKLOPU GOSTINSKO-
TURISTIČNEGA ZBORA V PORTOROŽU (14.–15. oktober 2014)

UDELEŽBA NA FESTIVALU VINA IN DELIKATES VINDEL V HO-
TELU HABAKUK V MARIBORU (22. oktober 2014)

POSLOVNI STIK (oktober 2014)

DELAVNICE ZA PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE (oktober 2014)

ERASMUS DELAVNICE (oktober 2014)

TEKMOVANJE TREH ŠTUDENTOV V SKLOPU KONFERENCE 
MEDNARODNEGA ZDRUŽENJA EVROPSKIH HOTELIRSKIH IN 
TURISTIČNIH ŠOL AEHT V BEOGRADU (17.–22. november 2014)

DAN MENTORJEV (november 2014)
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UTRINKI 
 

Info dan 1: nekateri so tako uživali, da so prišli 
oktobra študirat k nam

Info dan 2: še enkrat preberi zgornji vrstici

Držimo pesti, da bo Jurij na tekmovanju Euroskills 
s svojimi magičnimi rokami očaral sodnike

Naša očarljiva ambasadorka in diplomantka 
Helena Valher je nagovorila kolege, ki so diplomi-
rali v študijskem letu 2013/2014

Fotografije: Mediaspeed in arhiv VSGT

UTRINKI

Patrik se izvrstno vživi v vsako vlogo. Tokrat je 
upodobil  Antona Martina Slomška

Napitnico je potrebno napovedati z eleganco

Najboljše karaoke v mestu

Dijaki 2. gimnazije Maribor so nam pokazali 
plesne korake

Štirje od osmih nominirancev so nestrpno 
pričakovali na razglasitev novega Ambasadorja 

gostoljubja

UTRINKI

Mentorica in predavateljica Mojca Polak je s 
študenti poskrbela, da so se nam cedile sline

Katera šola še ima svojega Eduarda von Lannoya?

Vodnika Maja in Aleksej 

Dijana in Sebastjan sta očarala obiskovalce 
Vetrinjskega dvora 
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VSGT MARIBOR 
PRINESLA SREBRO 
IZ LITVE IN 
LUKSEMBURGA 

Po izjemno uspešni in odmevni 
strokovno-marketinški konferenci v 
sklopu evropskega združenja vodilnih 
turističnih in hotelskih šol EURHODIP z 
naslovom Nazaj h koreninam, ki jo je or-
ganizirala VSGT Maribor v štajerski pres-
tolnici preteklo leto, sta se predstavnika 
šole direktorica mag. Helena Cvikl in 
študent Gregor Valentan udeležila 21. 
konference omenjenega združenja, ki je 
potekala med 2. in 6. julijem v glavnem 
mestu Litve, v Vilni.

Letošnja konferenca je nosila naslov 
Nišni turizem in izobraževanje: trendi – 
inovacije – prihodnost. Dogodek, ki ga 
vsako leto gosti druga država, poteka 
tri oziroma štiri dni. Študenti prispejo v 
konferenčno mesto že dan pred uradn-
im začetkom, da se razvrstijo v tekmov-
alne skupine, medtem ko predstavniki 
izvršilnega predsedstva prvi dan konfer-
ence izvedejo letno sejo. Letošnja seja 
je imela za našo šolo velik pomen, saj 
so v njenem okviru potekale tudi volitve 
za predsednika in podpredsednike 
združenja. Izredno prizadevanje znotraj 
združenja in uspešno izpeljana konfer-
enca v Mariboru v preteklem letu sta bila 
le dva izmed mnogih razlogov, da je bila 
direktorica VSGT Maribor mag. Helena 
Cvikl ponovno izvoljena za podpreds-
ednico evropskega združenja vodilnih 
turističnih in hotelskih šol EURHODIP.   

Odbor direktorjev združenja EURHODIP

V petek je potekal strokovni del konfer-
ence, naslednji dan pa so se odvijale pred-
stavitve študentov v sklopu tekmovanja 
Marianne Müller Award (MMA). Komisija 
od tekmovalcev zahteva, da se z inova-
tivnim pristopom in kreativnostjo, hkrati 
pa s sposobnostjo dobrega sodelovanja 
v mednarodni ekipi, učinkovito lotijo 
projektnega dela, ki temelji na rešitvi 

problema in ponudijo strokovno, ino-
vativno in kreativno rešitev s trajnostno 
noto. Tekmovalci imajo dva dni časa za 
priprave in predstavitev svojega pro-
jekta strokovni žiriji ter obiskovalcem 
konference. Gregor Valentan je bil med 
enaintridesetimi kandidati eden izmed 
izbranih študentov, ki se je udeležil fi-
nala zahtevnega tekmovanja MMA, ki je 
potekalo v sklopu konference združenja 
EURHODIP. Devet finalistov je bilo iz-
branih na podlagi motivacijskih pisem, 
poslanih na združenje, ki so bila napisa-
na v angleškem ali francoskem jeziku. 

Organizacija tekmovanja je potekala na 
visoki ravni, študenti so bili ves čas pod 
budnim očesom organizatorjev, žirije 
in ostalih udeležencev konference. V 
prvem dnevu so se kandidati na pod-
lagi žreba razdelili v skupine različnih 
narodnosti. Gregor Valentan je izžrebal 
skupino, v kateri sta bili študentki iz Ar-
menije in Španije. Problem, ki so morali 
tekmovalci razrešiti, je bil naslednji. 

4-zvezdični hotel, priljubljen med 
poslovneži, ki je lociran v središču enega 
izmed večjih mest, se sooča s težavo, da 
ima 80 % dobička od prodaje sob in le 
20 % dobička iz restavracije. Študenti so 
morali podati rešitev, kako bi povečali 
dobiček restavracije, ki ima obrabljeno 
in uničeno opremo in je potrebna ob-
nove. Skupina je na osnovi problema 
izoblikovala svoje predloge. 

Na podlagi podane rešitve in pred-
stavitve le-te pred žirijo in ostalo javnos-
tjo je skupina s študentom VSGT Maribor 
osvojila srebrno medaljo. Rezultate so 
razglasili na gala večerji, ki je potekala v 
Muzeju uporabne umetnosti v Vilni. 

Gregor Valentan (na sredini) s sotekmovalcema

Mednarodne srebrne medalje nismo v 
letošnjem letu prinesli le iz Litve, temveč 
tudi iz Luksemburga, s tekmovanja Cou-
pe Georges Baptiste.

Če velja sloviti triatlon Ironman za eno 
izmed najzahtevnejših športnih tek-
movanj, ima v gostinstvu na področju 
strežbe tak sloves mednarodno tek

movanje Coupe Georges Baptiste. V 
šestih urah morajo namreč tekmovalci 
ohraniti popolno koncentracijo, da lahko 
nastopajo v devetih disciplinah klasičnih 
francoskih strežnih veščin. Ves čas jih 
ocenjujejo sodniki, ki prihajajo iz vrst 
predhodnih zmagovalcev tekmovanja 
ali pa so prekaljeni lastniki ter vodje 
Michelinovih restavracij iz vseh držav 
sveta. Vsaka država lahko pošlje na tek-
movanje le enega tekmovalca. Francozi, 
ki negujejo tradicijo tekmovanja Coupe 
Georges Baptiste že več desetletij, izbi-
rajo svojega tekmovalca načrtno in zelo 
temeljito. Šele po zahtevnih regionalnih 
tekmovanjih sledi nacionalni izbor, ki 
nato omogoči najboljšemu tekmovalcu 
udeležbo na mednarodnem tekmovan-
ju. 

Mentorica Lidija Šijanec, Jurij Črnčec in mag.  
Helena Cvikl

Prestižno tekmovanje CGB je nacion-
alno tekmovanje gostinskih, hotelirskih 
in turističnih šol iz celotne Francije, ki 
se organizira od leta 1975, v širšem ev-
ropskem merilu od leta 1991, leta 2003 
je prvič potekalo tekmovanje tudi v 
svetovnem merilu. Tekmovanje se z na-
menom motiviranja mladih gostincev 
in ohranjanja ter poudarjanja kulture 
strežnih veščin organizira v spomin na 
Georgesa Baptista, ki ima v stroki gostin-
stva izjemen pomen. CGB, tekmovanje 
v strežnih veščinah, ki še vedno velja za 
enega najtežjih preizkusov, se vsako leto 
organizira v drugi državi. 

Mentorica Lidija Šijanec, Jurij Črnčec in mag.  
Helena Cvikl

Ključne posebnosti tekmovanja in ocen-
jevanja so obvladovanje klasičnih fran-
coskih strežnih standardov, natančno 
poznavanje evropske gastronomije,  
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velik pritisk na tekmovalce, najmočnejša evropska konkurenca 
v gostinski stroki, retorične spretnosti tekmovalcev ter hitrost 
in eleganca tekmovalca. Tradicionalno zasnovano tekmovan-
je oziroma merjenje spretnosti in znanj poteka po merilih 
klasične francoske strežbe v devetih disciplinah, na katerih 
temelji svetovna gastronomija. Posamezni tekmovalec mora 
pred gosti prikazati obvladovanje številnih veščin – flambi-
ranje, razkosavanje, mariniranje, filiranje, mešanje koktajlov, 
svetovanje in kombiniranje vina k jedem. Vsaka disciplina je 
navadno obarvana z značilnostmi države gostiteljice tek-
movanja. Poleg vsega narekuje nastop na tekmovanju tudi 
eleganco, urejenost, retorične sposobnosti, razgledanost in 
omiko ter ostale veščine, ki jih mora imeti vsak uspešen de-
lavec v stroki. Pri tako strnjenem in zahtevnem tekmovanju 
je nujna še visoka koncentracija tekmovalca, ki tekmuje v 
angleškem ali francoskem jeziku. 

Zelo  zahtevnega tekmovanja Coupe Georges Baptiste, ki je 
potekalo 23. in 24. aprila 2014 v Luksemburgu, se je udeležil 
devetnajstletni študent prvega letnika Višje strokovne šole za 
gostinstvo in turizem Maribor Jurij Črnčec, ki se je pomeril s 
tekmovalci iz desetih držav. Pod mentorstvom inštruktorice 
Lidije Šijanec je na tekmovanju v strežnih veščinah osvo-
jil srebrno 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 evropskem, ampak tudi 
v svetovnem merilu. 

Sodelovanje na mednarodnih dogodkih kot sta konferenca 
EURHODIP in Coupe Georges Baptiste je izjemna priložnost, 
da študenti uporabijo svoje znanje in izkušnje pri reševanju 
problematike in predstavljajo sebe in šolo na mednarodni 
ravni, hkrati pa imajo možnost spoznati ljudi iz mnogih držav 
sveta in navezati nove poslovne stike ter prijateljstva. VSGT 
Maribor pod vodstvom direktorice mag. Helene Cvikl dosega 
z udeležbo na številnih priznanih mednarodnih tekmovanjih v 
evropskem in svetovnem prostoru izjemne rezultate ter s svo-
jim strokovnim in izobraževalnim delom kot pomemben člen 
oblikuje strokovne standarde in samozavest pomembnemu 
delu slovenskega gostinskega kadra.

AMBASADORKA GOSTOLJUB-
JA 2014 JE HELENA VALHER

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT) je 
v četrtek, 15. maja 2014, že petič zapored izbrala Ambasadorja 
gostoljubja – študenta, ki je v času študija pokazal izjemno 
kreativnost in predanost stroki ter s svojim strokovnim delom 
prispeval k promociji gostoljubja v Sloveniji in Evropi. 

Direktorica mag. Helena Cvikl je ambasadorki Heleni Valher izročila posebno 
nagrado - usposabljanje v petzvezdičnem hotelu verige Falkensteiner 

Med nominiranci (Jurij Črnčec, Luka Gmajner, Kristjan Klančnik, 
Luka Klemenčič, Blaž Kostanjšek, Jure Kovačič, Barbara Kozel in 
Sara Tišler) je komisija za najbolj obetavnega strokovnjaka v 
gostinstvu in turizmu, Ambasadorja gostoljubja 2014, izbrala 
študentko Heleno Valher, »kraljico prijaznosti in srčnosti«, kot 
so jo opisali predavatelji in študenti VSGT Maribor, ter dobit-
nico dveh zlatih medalj na mednarodnih tekmovanjih AEHT 
in EURHODIP. Ambasadorka je prejela posebno nagrado, 
trimesečno usposabljanje na področju managementa v enem 
izmed petzvezdičnih hotelov verige Falkensteiner.   

Levo: Dijana in Sebastjan
Desno: “branjevke” in kuharji z Juretom Ivanušičem

Prireditev z naslovom Ambasador gostoljubja 2014 – Utrinki 
iz mariborske glasbene in kulinarične zgodovine, je VSGT 
Maribor s soorganizatorjema dogodka Festivalom Maribor 
in Zavodom za turizem Maribor - Pohorje in partnerjem SNG 
Maribor ob 850-letnici prve omembe Maribora poklonila 
Mariborčanom in drugim obiskovalcem ter jih popeljala po 
poti utrinkov iz mariborske glasbene in kulinarične zgodovine, 
iz obdobja od sredine 19. stoletja do šestdesetih let prejšnjega 
stoletja.

Več kot sto štirideset študentov VSGT Maribor je pod vodstvom 
sedemnajstih mentorjev in ob sodelovanju mnogih partnerjev 
in umetnikov ob glasbenih ponujalo tudi kulinarične dobrote 
na različnih prizoriščih v mestnem jedru. Glasbeno popot-
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ovanje je na dvorišču Vetrinjskega dvora naznanil promenadni 
koncert iz časa mariborskih čitalnic in razmaha ljubiteljskih 
glasbenih dejavnosti slovensko govorečega življa. Na čajanki v 
meščanskem salonu smo uživali v eminentni glasbeni druščini, 
kjer so se nam predstavili skladatelj Hugo Wolf, operna diva 
Amalia Schneeweiss in večni romantik Franz Lizst. 

Jure Ivanušič je nastopal tako v vlogi Franza Liszta kot v vlogi Huga Wolfa,   
Saša Fidler je čudovito upodobila Amalio Schneeweiss

V Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor 
so nastopili glasbeni velikani – umetniki, ki so s svojimi nastopi 
zaznamovali mariborsko operno in koncertno življenje. 

Norma nam je odzvanjala v ušesih vse do kavarniških karaok

V nekdanji Veliki kavarni smo se vrnili nazaj v zlata šestdeseta, 
zaplesali »vugivugi« in se nostalgično prepustili legendam ju-
goslovanske glasbe in pijači naše in vaše mladosti. 

 

“Morgen, Morgen” ... V Veliki kavarni smo se vrnili v zlata šestdeseta

»Veseli nas, da smo uspeli k sodelovanju pritegniti številne 
partnerje in umetnike, ki so na različne načine prispevali k nje-
ni uspešni in kakovostni izvedbi«, zadovoljno pojasnjuje mag. 
Helena Cvikl, direktorica VSGT Maribor in dodaja: »Obenem 
smo ponovno dali priložnost našim študentom, da pokažejo 
svoje znanje in talente tako na strokovnem kot tudi na drugih 
področjih.«

Naši simpatični VSGT-jevci v SNG-ju

Sodni stolp, prizorišče podelitve naziva za Ambasadorja gostoljubja 2014

Priznanje VSGT Maribor kot šoli, ki se ob številnih mednarod-
nih dosežkih aktivno vključuje tudi v lokalno okolje, so s svojo 
prisotnostjo podelili župan mesta Maribor dr. Andrej Fištravec 
in predstavnika Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in 
šport Elvira Šušmelj, generalna direktorica Direktorata za sred-
nje in višješolsko izobraževanje in Boštjan Rozman Zgonc, 
vodja sektorja za višje šolstvo in izobraževanje odraslih. 

Nominiranci (Jurij Črnčec, Luka Gmajner, Kristjan Klančnik, Luka Klemenčič, 
Blaž Kostanjšek, Jure Kovačič, Barbara Kozel in Sara Tišler) v družbi mag. 
Helene Cvikl, župana mesta Maribor dr. Andreja Fištravca, predstavnica Min-
istrstva RS za izobraževanje, znanost in šport Elvira Šušmelj, generalna direk-
torica Direktorata za srednje in višješolsko izobraževanje in  direktorja Term 
Olimia Zdravka Počivalška

    Vedno očarljivi študentki VSGT

Preprosta, a nepogrešljiva dekoracija   Sladoleda ni nikoli dovolj

Fotografije: Mediaspeed
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Priprava
Za vaflje penasto vmešamo sladkor z rumenjakom. Iz beljaka 
naredimo sneg. Moko presejemo. Bučna semena sesekljamo. 
Vse skupaj rahlo zmešamo. Spečemo na ponvi, kot majhne 
palačinke, da porjavijo in jih postavimo v modelčke, da se 
ohladijo. Jogurt zmešamo s sladkorjem, stepemo smetano, 
zmešamo skupaj in postavimo v zamrzovalnik, da zamrzne.
Zamrznjeni jogurt serviramo v vafljih, prelitih z raznolikimi 
štajerskimi dodatki.
 
Dodatki
Rum, bučna semena, bučno olje, rozine, brusnice, orehi …

Nika Ahčin: Krompirjeve bombice

Nika se je odločila za to jed, ker zajema tradicionalna štajerska 
živila, hkrati pa ustreza sodobnemu tempu življenja, za ka-
terega meni, da je ključna hitra in dobro pripravljena ulična 
prehrana.  Navdih za svoj poulični prigrizek je dobila iz znane 
jedi »fish & chips«.

Sestavine za 2 osebi

240 g belega krompirja, skuhanega al dente 1 dan prej in neo-
lupljenega, olje za cvrtje, sol
 
Nadev za kroglice  1: 
Nadev iz  ¼  pečenice, 5 g mlade čebule 

Nadev za kroglice 2:
¼ file postrvi (brez kože in koščic), 8 g maslenega namaza, sol, 
poper, 5 g mlade čebule
 
Nadev za kroglice 3: 
50 g kuhane ajdove kaše, (po potrebi beljak 1 jajca), 5 g  sesek-
ljane mlade čebule, 5 g mletih bučnih semen
5g maslenega namaza, sol, poper
 
Bučno cvrtje:
bela moka, ledeno mrzla  voda, ½  žličke bučnega olja, sol
 
Čebulna sladko-kisla omaka:
150 ml belega balzamičnega kisa, 1 žlica cvetličnega medu, 
1–2 žlici sladkorja, sončnično olje, sesekljan peteršilj in luštrek, 
sol, poper, čebula
 
Oblikovanje kroglic 
Na dlan si na tanko in enakomerno porazdelimo nariban 
krompir. V sredino postavimo kroglico nadeva in jo zakrijemo 
s stiskom dlani, da se krompir enakomerno porazdeli okoli 
kroglice. Po potrebi jih oblikujemo v  želeno velikost. Paziti 
moramo, da krompir močno stisnemo okoli nadeva, da med 

OKUSIMO MARIBOR: 
IZBOR NAJBOLJ KREATIVNEGA 
ŠTAJERSKEGA ULIČNEGA  
PRIGRIZKA  
Včasih potrebujemo le idejo, da se iz nje razvije kreativna en-
ergija, ki jo lahko začutimo na tekmovanju za najbolj inovativ-
ni štajerski ulični prigrizek. Kljub kratki tradiciji je tekmovanje 
postalo prepoznavno in priljubljeno. 

Prigrizki namreč postajajo pomemben del kulinarične scene. 
Zdi se, da si vedno bolj želimo manjših, a skrbno izbranih obro-
kov, ki sovpadajo s kulinarično podobo regije in letnim časom.

Tekmovanje je tako ponudilo 10 novih receptur, ki so jih oce-
nili člani strokovne komisije:

dr. Janez Bogataj – etnolog in poznavalec slovenske gas-
tronomije,
Janez Bratovž – priznani kuhar in lastnik restavracije JB,
Uroš Mencinger – kulinarični kritik,
Slaviša Amidžić –  priznani kuhar in predstavnik Društva kuhar-
jev in slaščičarjev Slovenije,
Romana Kancler – ljubiteljica kulinarike in direktorica podjetja 
SEB d.o.o.

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

Aljaž Lukek: Zamrznjeni jogurt

Aljaž je pripravil recept za zamrznjeni jogurt v vaflju iz bučnih 
semen, na katerega se lahko doda več različnih dodatkov in 
prelivov, ki jih sezonsko spreminjamo. 

Sestavine za 2 osebi

Vafelj:
50 g moke, 50 g sladkorja, 10 g prepraženih bučnih semen,
1 jajce

Zamrznjeni jogurt:
25 ml sladke smetane, 90 g jogurta, 30 g sladkorja
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cvrtjem ne odstopa. Kroglice postavimo za 10–15 minut v 
zamrzovalnik.

Čebulno omako pripravimo z reduciranjem balzamičnega 
kisa, ki mu dodamo med in sladkor (po okusu). Omako neko-
liko ohladimo, medtem na olju prepražimo sesekljano čebulo, 
solimo in popramo, na koncu pa primešamo sesekljan peteršilj 
in luštrek. Ohlajen kis v manjši skledi zmešamo s praženo 
čebulo, po okusu še dodatno začinimo. Po želji lahko omako 
tudi zmešamo in okrasimo s sesekljanimi zelišči.

V manjši skledi pripravimo bučno cvrtje. Žlico moke 
razžvrkljano z ledeno mrzlo vodo v redko gladko zmes, ki ji 
dodamo nekaj bučnega olja in sol. 

Ohlajene kroglice na hitro paniramo v bučni zmesi in položimo 
v segreto olje, kjer se cvrejo, dokler ne dobijo lepe zlato-rjave 
barve. Ocvrte kroglice odlagamo na papirnate servietke, da 
odteče odvečna maščoba. Po potrebi lahko kroglice še do-
datno posolimo.

Še tople krompirjeve kroglice zložimo na lesene čolničke, jih 
oblijemo s čebulno omako, okrasimo  in ponudimo gostu s pa-
pirnato servieto in zobotrebcem.

Priprava 
Krompir olupimo in grobo naribamo. Vse sestavine za nadev 
za kroglice  zmešamo v gladko maso. Iz mase oblikujemo kro-
glice v velikosti  frnikol, ki jih za kratek čas postavimo v zam-
rzovalnik. Po istem postopku pripravimo nadeve za kroglice z 
ajdovo kašo.

Dekoracija
sesekljana zelišča, drobljena pražena bučna semena, mleti in 
praženi ovseni kosmiči ...

Patricija Štefanič: Čokoladni kolač s hrenom in peso

Patricija je ustvarila sladico, ki je kombinacija čokolade (bele 
in temne) s hrenom in peso. Pravi, da se hren odlično poda 
k beli čokoladi, medtem ko pesa dopolnjuje in osveži temno 
čokolado. 

Za 24 kosov (3x4 cm)

Hrenova krema:
1000 g smetane, 1000 g kvalitetne bele čokolade,  
100 g delikatesnega hrena
 

Pesina glazura:
450 g spasirane vložene pese, 50 g pesinega soka, 15 g želatine
 
Čokoladni kolač:
140 g masla,180 g sladkorja, 65 g kakava, ¼ čajne žlice soli,
1 čajna žlica tekoče vanilije, 2 veliki jajci, 65 g moke
 
Priprava
Nad vodno paro stopimo sladkor, kakav, maslo in sol. Dodamo 
vaniljo. Eno za drugim dodajamo jajci in vmes dobro mešamo, 
da dobimo homogeno maso. Na koncu vmešamo moko. Vli-
jemo v vnaprej pripravljen pekač in pečemo na 165 °C 25–30 
minut (sredica mora biti še rahlo vlažna, vendar dovolj pečena, 
da se lahko lepo reže).

Smetano zavremo. Prelijemo po čokoladi in pustimo nekaj 
minut, da se stopi. Premešamo in dobro ohladimo. Dodamo 
hren in stepemo v kremo.

V mrzli vodi namočimo želatino za 5 minut. Stopimo nad 
vodno kopeljo in jo vmešamo v mešanico pesinega pireja in 
pesinega soka.

Sestavljanje 
Kolač razrežemo na velikost, ki je manjša od našega končnega 
modela (priporočljivo, da je silikonski). Na dno modela nabriz-
gamo kremo. Vstavimo kolač in do vrha modela nabrizgamo 
preostanek kreme, poravnamo. Zamrznemo za vsaj 4 ure (oz. 
dokler nam ne gre lepo iz modelov). Na vrhu prelijemo s pes-
ino glazuro.
 

Zala Cvetko: Ajdove košarice

Zalina jed je zanimiva kombinacija vsakdanjih sestavin, ki se v 
novi podobi zlijejo v posebno doživetje.

Sestavine za 4 osebe

Testo:
50 g ajdove moke, 125 g večnamenske moke, 1 čajna žlička 
pecilnega praška, 1 jajce, 15 g masla, 75 ml mlačnega mleka, 
sol

Zeljni nadev:
100 g kislega zelja, 1 korenček, 1 strok česna, poper

Grahov pire:
400 g graha, sol, muškatni orešček, 100 g slanine, 1 čebula,
olje
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50 g  sladkorja
0,5 dl mleka
pol žlice olja
250 g korenja
50 g  orehov
pol žličke naribane pomarančne lupine
stepena smetana
jagode 

Priprava
Korenje operemo, ostrgamo in grobo naribamo. Orehe grobo 
nasekljamo in v ponvi na suho prepražimo.
Moko, pecilni prašek, cimet, muškatni orešček in ingver 
stresemo v skledo in dobro premešamo. V drugi skledi z ročno 
metlico stepemo jajce, nato pa primešamo še sladkor, mleko 
in olje. Tekočo zmes dodamo suhi in premešamo. Dodamo še 
korenje, naribano pomarančno lupinico in orehe.

Maso vlijemo v modelčke za peko in jih postavimo v predhod-
no ogreto pečico (180 ° C) za 17 minut.
Ko so kolači pečeni, jih na hitro prepražimo na stopljenem 
maslu. Okrasimo s stepeno smetano in jagodami.

Simon Repas: Jezikov »štamprl«

Simon nam je pripravil domač štajerski prigrizek s sodobn-
im pridihom. Osnova je goveji jezik in ajdova kaša. Prigrizek 
je narejen iz zavitkov, polnjenih z govejim jezikom, za malo 
pikantnosti in sočnosti pa poskrbi hrenova majoneza.
 
Sestavine za 2 osebi

Nadev:
200 g govejega jezika, 40 g ajdove kaše, 40 g redkvice,
30 g sesekljane šalotke, velik strok česna, sol, poper, 
olje (za konfiranje jezika), 1 šalotka, list vlečenega testa
 
Hrenova majoneza:
2 rumenjaka, 1 čajna žlica gorčice, 1 čajna žlička svetlega 
balzamičnega kisa, 1 čajna žlička limoninega soka, 
5 dl rastlinskega olja, 1 čajna žlička vloženega hrena, sol, poper
 
Priprava
Iz vlečenega testa izdelamo rolice premera 2.5 cm in dolžine 
7 cm. 

Pripravimo konfitiran jezik. Goveji jezik damo v kozico, ga cel-
ega prelijemo z oljem, da zraven ne bi prišel zrak, dodamo eno 
šalotko. Jezik postavimo v pečico na 80 °C in ga v njej pustimo 
čez noč (približno 9 ur). Zjutraj ga vzamemo iz olja, olupimo in 
narežemo na male kocke. 

Ajdovo kašo skuhamo, jo odcedimo in ohladimo. Šalotko ses-
ekljamo, redkvico pa narežemo na brunoise. Jezik zmešamo 
skupaj z ostalimi sestavinami in začinimo s soljo in poprom. 
Nadev damo v dresirno vrečko in napolnimo po 100 g v en 
zavitek.

Hrenovo majonezo pripravimo tako, da iz rumenjaka, gorčice, 
limoninega soka in balzamičnega kisa zmešamo gladko zmes. 
Nato postopoma dolivamo olje, da dobimo majonezo. Na kon-
cu dodamo še hren in začimbe ter vse skupaj zmešamo. Lahko 
okrasimo s peteršiljem.

Priprava
Pečico segrejemo na 180 °C. V kozici raztopimo maslo in ga 
pustimo, da se nekoliko ohladi. Medtem v posodo presejemo 
moko in pecilni prašek, dodamo ščepec soli, celo jajce, mleko 
in ohlajeno raztopljeno maslo. Maso gnetemo tako dolgo, 
da dobimo testo, ki je primerno, da ga lahko razvaljamo na 
približno 2 mm. Iz testa izrežemo kroge premera 9 cm. Za lažje 
oblikovanje skodelic jim odrežemo ¼    kroga in oblikujemo v 
stožec. Le-tega oblikujemo v skodelico, s pomočjo modelčkov 
za muffine (ø5cm). Pečemo od 10–13min na 180 °C. Ko so sko-
delice pečene, jih vzamemo iz pečice in pustimo, da se neko-
liko ohladijo, nato jih vzamemo iz modelčkov.

V ponvi segrejemo nekaj žlic olja in na njem popečemo zelje. 
Dodamo naribano korenje in stisnjen strok česna. Začinimo z 
mletim poprom.

Za grahov pire najprej v vodi skuhamo grah. Vodo odcedimo 
in s paličnim mešalcem mešamo tako dolgo, da dobimo čim 
lepšo homogeno zmes. Zmes skozi cedilo s pomočjo žlice ali 
kuhalnice precedimo,  da ostane  le  čist  pire  brez grahovih  
olupkov.  Začinimo s soljo in muškatnim oreščkom.

Slanino narežemo na drobne kocke (približno 5 mm) ter 
popečemo na olju.

Čebulo sesekljamo in na olju prepražimo do zlatorumene 
barve.

Ko imamo vse sestavine pripravljene, vzamemo pečene sko-
delice in jih najprej obložimo z grahovim pirejem in dodamo 
nekaj čebule. Zvrhano žličko pripravljenega zelja v skodelici 
oblikujemo v gnezdo podobno obliko, da lahko v to vstavimo 
še popečeno slanino. In naše slastne polnjene skodelice so 
pripravljene.

Sebastjan Lipuš: Korenčkovi kolački

Sebastjanu se zdi izbrana sladica zanimiva, ker zelo izstopa v 
primerjavi z običajnimi sladicami. Glavna sestavina te sladice 
zelenjava, katero dopolnjujejo jagode in orehi.
 (za 4 osebe)
 
Sestavine:
1 skodelica moke
pol žličke pecilnega praška
pol žličke cimeta
ščepec soli
ščepec muškatnega oreščka
ščepec ingverja
1 jajce
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Tanja Hrastovec: Kruha in iger

Tanja je kruhovi ruladi, ki jo ponavadi obravnavamo kot pril-
ogo, dodala špinačo in obloge iz arašidov in sira ter jo tako 
spremenila v prigrizek, ki se lahko zaužije tako hladen kot 
topel. Za špinačo se je odločila zato, ker je priljubljena listnata 
zelenjava, ki je na voljo skozi vse leto, odlikujeta pa jo lahka 
prebavljivost in vsebnost številnih hranljivih snovi.
 
Sestavine za 4 osebe

100 g špinače, pol čebule, 250 g starega koruznega kruha,
strok česna, oljčno olje, muškatni orešček, paprika v prahu, 
origano, bazilika, sol, poper 
 
1 jajce, 1 dl mleka, 1 žlica kisle smetane, zdrobljeni arašidi, 
sir (parmezan ali katerikoli trši/bolj aromatičen), skodelica 
sirove juhe
 
Priprava
Na oljčnem olju prepražimo sesekljano čebulo in česen. Do-
damo na grobo narezano špinačo, posolimo in začinimo z 
origanom in baziliko. Praženo špinačo damo v večjo skledo k 
narezanim kruhovim kockam. Prelijemo z 1 dl mleka in pus-
timo, da se kruh malo napije. Dodamo še malo rdeče paprike, 
muškatnega oreha, kisle smetane in jajce. Vse skupaj dobro 
premešamo (lahko tudi z roko) ter v obliki rolic zavijemo v alu-
minijasto folijo in kuhamo 10 do 15 minut.

Kuhane ruladice pustimo, da se rahlo ohladijo, nato narežemo 
na kolobarje. Vsak kos posebej do polovice pomočimo v sirovo 
juho in obdamo z mešanico zdrobljenih arašidov in drobljen-
ega sira. 

Ta jed je vegetarijanska. Okus lahko dopolnimo z dodatkom 
štajerske bunke ali slanine. 

Tomaž Ferk: Stiros

Tomaž je v prigrizku uporabil pristne okuse in sestavine, ki jih 
najdemo v štajerski kuhinji. Uporabil je goveja jetra, saj pred-
stavljajo tradicionalno jed na Štajerskem podeželju v času 

kolin. Navdih za poimenovanje prigrizka je dobil v grški jedi 
giros. Tako je v kombinaciji z imenom Styria (Štajerska) nastalo 
poimenovanje  »Stiros«.

Sestavine za 2 osebi

100 g govejih jeter, 2 čebuli, svinjska mast, drobnjak, česnov 
list
 
Omaka:
1 jabolko, 50 g hrena, 400 g kisle smetane, 1 čajna žlička ma-
joneze, sol, poper
 
Kruh:
300 g pšenične bele moke, 200 g ržene moke, olje, voda,
20 g suhega kvasa, sladkor, sol

Priprava
Goveja jetra narežemo na tanke kose in jih prepražimo na 
čebuli v svinjski masti. Ko so jetra pečena, jih solimo in po-
pramo.

Za pripravo omake naribamo v kislo smetano hren, jabolko in 
dodamo čajno žličko majoneze, nato solimo in popramo. 

Za pripravo čebulnega kruha prepražimo čebulo na šibkem 
ognju do zlato rjave barve in na koncu posolimo in ohladimo. 
Polovico kvasa zdrobimo in prilijemo mlačno vodo, dodamo 
sol, sladkor in olje. Vse skupaj primešamo k polovici moke, da 
dobimo gladko zmes. To pustimo vzhajati približno pol ure, 
nato dodamo preostanek moke in vse skupaj zgnetemo in 
razdelimo na približno 10 hlebčkov. Te postavimo na pekač in 
jih ponovno pustimo vzhajati za 15 minut. Preden ga postavi-
mo v pečico, oblikujemo 10 malih kruhkov v obliki ladjice. 
Kruh pečemo približno 40 minut na 180° C. Ko ga vzamemo iz 
pečice, ga zavijemo v kuhinjsko krpo, da se skorja zmehča in 
ga postavimo na mrežico, da na dnu ne postane moker.

V kruhke naložimo goveja jetra in jih prelijemo z omako ter 
posipamo z drobno narezanim drobnjakom in čemaževim lis-
tom.

Urška Klavž: Ajdovi pašeji

Urška si je izbrala  jed, ki jo bo postregla v obliki  mini  sendviča. 
Jed je vegetarijanska in je sestavljena iz ajdove bagete, ki ji je 
dodala orehe in jo spekla. Kruh je nabrizgala s čemaževo kre-
mo, na vrh je postavila blanširan špargelj in potresla s parme-
zanom. Dodala je še dimljeno postrv in peno iz hrena, vse 
skupaj pa okrasila s travniškim cvetjem (trobentice, vijolice, 
marjetice).
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Sestavine za 2 osebi
 
2 mala divja šparglja, 2 dag dimljene postrvi, čemažev pesto,
pest rukole, nekaj lističev parmezana, travniške rože za okras
 
Čemaževa krema:
50 g kremnega sira, 10 g kremnega masla, 10 listov svežega 
čemaža, mala žlička čemaževega pesta, sol
 
Hrenova pena:
1 dcl sladke smetane, 2 žlici svežega hrena, sol

Ajdova bageta z orehi:                              
150 g ržene moke, 40 g ajdove moke, 10 g bele moke,
10 g orehov, 20 g kvasa, sol
 
Priprava
Rženo in ajdovo moko presejemo, naredimo jamico in ob stra-
ni solimo. V jamico damo kvas, sladkor in prilijemo toliko vode, 
da prekrije kvas. Nato zamesimo testo, ki mu dodamo grobo 
sesekljane in prepražene orehe. Pustimo, da še enkrat naraste 
in oblikujemo bagete. 

Pečemo jih 10 min na 180 °C.

Čemaž drobno sesekljamo, ga primešamo  z drugimi sestav-
inami in ga pretlačimo skozi cedilo. Damo ga v hladilnik za 15 
min, da se primerno strdi.

Sladko smetano zavremo in dodamo hren in sol. Počakamo, 
da se shladi, nato smetano stepemo  in jo nabrizgamo ob dim-
ljeno postrv.

Darko Borinc: Kruhova štruca s pišekom

Darko se je odločil pomešati tipično slovensko kosilo. Tako je 
kruhov nadev za piščanca  dopolnil s perutninskim mesom in 
ga postregel kot samostojno jed, ki jo dopolnjujeta korenčkov 
pire in fižolova solata.
 

Za 4 osebe

Kruhova rulada: 
0,5 kg suhega kruha, 2 jajci, mleko, sol, poper, slanina, peteršilj, 
perutninsko meso

Korenčkov pire: 
0,5 kg korenja, mleko, sol, maslo
 

Fižolova solata: 
400 g fižola, čebula, olje, kis, sol, por

Priprava
Kruh in perutninsko meso narežemo na kocke in dodamo os-
tale sestavine za rulado. Maso zavijemo v štruco, nato pa v fo-
lijo ter kuhamo v sopari.

Iz kuhanega korenja pripravimo korenčkov pire. Iz kuhanega 
fižola pripravimo fižolovo solato.

Kuhano kruhovo štruco narežemo in postrežemo s 
korenčkovim pirejem in fižolovo solato.

Fotografije: Blaž Lah

RAZGLASITEV ZMAGOVALCA 

Tekmovalci so s svojimi jedmi navdušili strokovno žirijo, na-
jbolj pa jih je letos prepričala Nika Ahčin s Krompirjevimi kro-
glicami. Nika in kolegi sotekmovalci so svoje jedi predstavili 
in  postregli diplomantom in obiskovalcem letošnje podelitve 
diplom, ki je potekala 6. 6. 2014 v prostorih VSGT Maribor.  

Diplomanti so si postregli z okusnimi in lepo postreženimi prigrizki 

Zmagovalka letošnjega inovativnega uličnega prigrizka Nika Ahčin, mag. 
Helena Cvikl, Patricija Štefanič, Simon Repas, Urška Klavž in mentorica Mojca 
Plak 

Vsi tekmovalci so prejeli praktične nagrade, ki sta jih prijazno 
podarili podjetji Groupe SEB (Tefal) in Euronova, zmagov-
alka Nika Ahčin in drugouvrščeni Aljaž Lukek pa sta prejela 
praktični staž v priznanih restavracijah. Nika bo staž opravljala 
pri JB-ju, Aljaž pa pri Borutu Jovanu v Galeriji okusov.

Fotografiji: Mediaspeed
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VSGT - GOSTITELJICA 
MEDNARODNEGA SEMINARJA 
WSET
Šola, članica združenja evropskih hotelskih šol AEHT, je bila 
gostiteljica mednarodnega seminarja WSET, ki je potekal med 
25. in 28. septembrom 2014 v Mariboru. Petnajst udeležencev 
iz Avstrije, Portugalske, Hrvaške in Slovenije se je udeležilo 
seminarja za pridobitev certifikata, ki ga dodeljuje WSET (The 
Wine & Spirit Education Trust), ustanovljen leta 1969 z na-
menom posredovanja kakovostnega znanja o vinih in žganih 
pijačah. Obiskovalci so uživali v prijetnem jesenskem am-
bientu, okusni hrani in pijačah, ki so jih pripravili študenti s 
pomočjo mentoric Lidije Šijanec in Mojce Polak.

Celodnevni seminar, ki ga je vodil predavatelj z mednarodnimi 
izkušnjami, Robert Gorjak, je potekal v petek, 26. septembra. 
Poslušalci so sledilu okviru programa, ki se je dotikal glavnih 
stilov vina, pristopov do pokušanja vina, značilnosti sort gro-
zdja, postrežbe vina, varnosti, zdravstvenih in pravnih predpi-
sov v povezavi z vinom.

Sobotno dopoldne in del popoldneva so udeleženci preživeli 
na ekskurziji po Sloveniji in sosednji Avstriji. Obiskali so vinsko 
klet Dveri Pax v Jarenini, vinarstvo Erich&Walter Polz v Grass-
nitzbergu in zakladnico lokalnih produktov južnoštajerskih 
ponudnikov vina in delikates Genussregal v kraju Vogau. 

Po vrnitvi v Maribor so se ustavili in okrepčali pri stojnici na 
festivalu V objemu Stare trte, kjer so študenti VSGT Maribor 
z mentorico na stojnici ponujali lokalne dobrote. Vodni stolp 
je odprl svoja vrata ob 20. uri, kjer so po napornem dnevu 
udeleženci WSET seminarja uživali v izvrstni večerji, sledila pa 
je podelitev mednarodno priznanih certifikatov, ki jih je pode-
lila direktorica VSGT Maribor mag. Helena Cvikl.  

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 2014/2015 nadaljujemo z zastavljeno potjo 
pri izvajanju praktičnega izobraževanja, ki temelji na še bolj 
individualni obravnavi posameznega študenta pri izvajanju 
praktičnega izobraževanja, v okvir katerega spada tudi izved-
ba študentovega samostojnega projekta v učnem pdjetju. Z 
delavnicami, kjer bodo študenti pridobili vse potrebne infor-
macije o učnih podjetjih ter postopku urejanja praktičnega 
izobraževanja, pričnemo že v oktobru.

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

PRI V TUJINI

Preteklo študijsko leto je bilo glede mobilnosti naših študentov 
v tujino posebej pestro… Kar 38 študentov VSGT Maribor se 
je  po bogate življenjske in profesionalne izkušnje odpravilo 
v Avstrijo, Nemčijo, Anglijo, v Španijo, na Hrvaško in na Malto. 

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V SLOVENIJI

Praktično izobraževanje v 1. letniku, ki je trajalo tri mesece, 
sem kot receptorka opravljala v enem izmed hotelov Life Class 
v Portorožu, in sicer v hotelu Slovenija, ki je hotel s štirimi 
zvezdicami na glavni portoroški promenadi.

Že ob prihodu sem bila prijetno presenečena, saj so me v 
kadrovski službi prijazno sprejeli in mi razkazali hotel. Pravijo, 
da obleka naredi človeka, zato sem prejela svojo uniformo 
in prikupen oranžni metuljček. Tudi zaposleni na recepciji so 
bili zelo ustrežljivi in mi bili v veliko pomoč pri profesionalni 
komunikaciji z gosti v različnih jezikih, uvajanju v timsko delo, 
reševanju problemov, ukrepanju v določenih situacijah in po-
dobnem.

V podjetju je pozitivna delovna klima, zato je timsko delo to-
liko bolj prijetno. Delo receptorja zahteva nenehno sodelovan-
je z ostalimi službami v hotelu, in sicer z rezervacijsko službo, 
portirsko službo, gospodinjstvom in vzdrževanjem. Na 
praktičnih primerih sem imela odlično priložnost spoznati, 
kako pomembno je uspešno sodelovanje med zaposlenimi, 
saj tudi to pripomore k zadovoljstvu gostov. 

Z gosti sem imela stik ob njihovem prihodu in prijavi, med bi-
vanjem in ob odhodu iz hotela. Do vseh gostov sem bila ves 
čas prijazna in profesionalna. Največ gostov je prihajalo iz 
Avstrije, Italije, Nemčije, Slovenije, Rusije in Madžarske.
Vesela sem, da sem spoznala veliko novih prijetnih sodelavk 
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in sodelavcev, s katerimi sem se družila tudi v prostem času. 

Med praktičnim usposabljanjem sem še poglobila svoje 
prepričanje, da je delo v turizmu lahko prijetno in zanimivo.

Lana Čivre

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE V HOTELU 
CASTLEFIELD

Praktično izobraževanje sem opravljal v Manchestru, v hotelu 
Castlefield, kjer sem opravljal razna dela v gostinstvu in tur-
izmu. Praktično izobraževanje sem začel opravljati 3. 6. 2014 
in končal 3. 9. 2014.

Manchester je s pol milijona prebivalcev eno največjih mest 
v Veliki Britaniji in velja za industrijsko prestolnico. Mesto leži 
na severozahodu Anglije. Ime je nastalo z združitvijo lastnega 
imena Mamucium in ceaster. Ceaster izvira iz latinske besede 
castra in označuje keltsko utrdbo. V Manchestru in njegovem 
okrožju živi skoraj 2,5 milijona prebivalcev.

V srednjem veku je mesto veljalo za tradicionalno mesto 
tekstilne industrije, saj se je tam na veliko trgovalo z volno 
in lanenim platnom. V 18. stoletju se je razširilo trgovanje 
z bombažem, kar je povzročilo, da je mesto postalo na tem 
področju vodilno v državi. Število prebivalcev je sunkovito 
naraslo z nastankom železnice in razvojem ladjedelništva v 
bližnjem Liverpoolu.

V Manchestru domujeta dva simfonična orkestra, svoje kore-
nine pa imajo tu tudi znamenite glasbene skupine (Oasis, Joy 
Division, New Order, M People ...).

Poleg številnih muzejev velja izpostaviti še stavbo Beetham 
Hilton, ki meri kar 171 metrov.

Nogomet je ena najpomembnejših besed v mestu, ki se 
ponaša z dvema članoma elitne angleške lige, Manchester 
Unitedom in Manchester Cityjem. Manchester United je osvojil 
kar 15 naslovov državnega prvaka in dva naslova evropskega 
klubskega prvaka, stadion Old Trafford pa je z več kot 67.000 
sedeži največji klubski stadion v Angliji. Njihov mestni tekmec 
Manchester City je trikrat osvojil naslov državnega prvaka.

Castlefield Hotel se nahaja v mestni četrti Castlefield, v bližini 
centra mesta. Podobo četrti daje tipična viktorijanska arhitek-
tura iz časa industrijske revolucije, tu se nahaja znameniti, 
prvi industrijski kanal na svetu, Bridgewater Channel, ki je bil 
zgrajen leta 1764. Hotel ima 3 zvezdice in je opremljen z 48 
sobami (superior, double, twin ali family), »lounge« barom in 
restavracijo, dvema kongresnima dvoranama, ki lahko spre-
jmeta več kot 60 ljudi ter notranjo telovadnico, ki jo po potrebi 
uredijo v poročno dvorano in lahko sprejme 250 ljudi. V hotelu 
se nahaja tudi velneški in rekreacijski center, imenovan Y-club. 
Opremljen je z bazenom, fitnesom, telovadnimi dvoranami in 
notranjo tekaško stezo. 

Prvi teden sem prejel osnovne informacije in bil seznanjen s 
potekom dela v hotelu in spoznal svojega mentorja, vodjo ho-
tela gospoda Seana Gilesa. Po prvem tednu sem prejel delovni 
urnik. Delal sem povprečno pet dni na teden, spoznal sem vse
oddelke hotela. Delovni čas se je razlikoval glede na delo, ki 

sem ga opravljal. Na recepciji sem delal od 23.00 do 7.00, v 
baru in restavraciji, kjer sem delal večino svojega praktičnega 
izobraževanje, sem delal v dveh izmenah. Dopoldanska iz-
mena je trajala od 6.45 do 15.00, popoldanska pa od 15.00 
do 23.30. Ko so bile poroke in koncerti, sem ostal po potrebi, 
največ 16 ur.

 
V sklopu nočnega dela na recepciji, kjer delo opravljata dva 
nočna portirja, je bilo potrebno varovati in nadzirati hotel, 
posesati in počistiti stranišče in tla ter estetsko urediti kon-
gresno dvorano, da je bila pripravljena na naslednji dan. 

Delo v baru in restavraciji poteka različno. Jutranja izmena 
je zajemala naslednje delo: strežba hrane in pijače, skrb za 
samopostrežni zajtrk, vklop pomivalnega stroja, razrez limon 
in limet, napolnitev zajemalnikov z ledom, čiščenje sokovnika 
in kavnega aparata, poliranje pribora, priprava pogrinjkov, 
brisanje in pomivanje tal in miz po zajtrku, poliranje kozarcev, 
zamenjava in odnos vreč za smeti, odnos kozarcev in krožnikov, 
ki so jih gostje uporabili, polnjenje škatel z marmelado, 
kosmiči, posušenim sadjem, medom … V popoldanski izmeni 
smo morali poleg strežbe hrane in pijače gostom še napolniti 
sokovnike, napolniti hladilnike z manjkajočimi pijačami, spo-
lirati pribor in ga postaviti na mize za zajtrk. Če je bila v ho-
telu konferenca, še zamenjati uporabljene kozarce in prinesti 
svežo vodo, na koncu izmene pobrisati, pomesti in počistiti 
bar in pult. V kuhinji sem pomagal rezati sadje in zelenjavo ter 
pomagal s pripravljanjem in pomivanjem posode.

Mentor Shane Giles mi je, kadar sem potreboval nasvet, 
pomagal, naučil sem se veliko novih stvari. Po opravljeni praksi 
mi je napisal izvrstno priporočilo, ki mi bo koristilo v nadaljnji 
karieri. Praksa v tujini je bila zelo dobra in poučna delovna 
izkušnja in menim, da je zelo pomembna za vsakega študenta, 
ki želi delati v gostinski ali turistični stroki, saj s tem utrdi in 
pridobi nova znanja ter razširi obzorja. Spoznal sem drugo kul-
turo, običaje, delovne navade in veliko novih ljudi, vse skupaj 
je bila enkratna življenjska izkušnja.

Še nekaj zanimivosti: Angleži od alkoholnih pijač v večini pi-
jejo točeno pivo (1 pint = 586 ml). Pri pivu obstaja pravilo, 
da se mora točiti tako, da je pene (angleško: head) le 1 cm ali 
manj. Še raje vidijo, da je sploh ni. Glede pene so Angleži zelo 
natančni. Če je je več, bo gost zahteval, da dodamo še malo 
piva. Pri žganih pijačah prevladuje gin s tonikom. Čaj zmeraj 
postrežemo z mlekom. 

Matija Krsnik, študent VSGT Maribor

Fotografija: www.easytobook.com
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KAMBODŽA: DEŽELA KRUTE 
PRETEKLOSTI 
Potovanje po Kambodži je za vsakega popotnika ali turista 
pravo doživetje pri spoznavanju kulture in načina življenja 
ljudi v državi jugovzhodne Azije. 

Država se nahaja v Indokini, na zahodu meji na turistično 
Tajsko, na vzhodu na Vietnam, na severu na Laos.  Stopnja pis-
menosti je skromnih 67,3 %. Le 36 % prebivalcev ima dostop 
do pitne vode. Prevladujoča religija je budizem. Večina se uk-
varja s pridelavo riža, gume, lesa in s tekstilno industrijo. 

Veliko otrok dela na riževih poljih

Kljub naravnim in kulturnim bogastvom, ki jih ponuja ta 
dežela, se vsakega obiskovalca dotakne kruta zgodovina vla-
danja Rdečih Kmerov od 1975 do 1979. Čas Rdečih Kmerov 
je bil označen kot ena najbolj krvavih vladavin v zgodovini 
človeštva (po dogodkih je bil leta 1984 posnet film Polja smrti 
(Killing fields), ki je prejel oskarja. V filmu igra tudi John Mal-
kovich). V štirih letih je dal takratni komunistični voditelj Pol 
Pot pobiti več kot dva milijona ljudi, kar je srhljivih petnajst 
do dvajset odstotkov celotne populacije. Brez obdobja tran-
zicije, čez noč, so se izpraznila mesta, izobraženci so postali 
poljedelci in narod se je prelevil v nacijo sužnjev. Prava cena 
genocida ne bo nikoli znana. Še danes popotnik naleti na min-
ska polja in veliko število invalidnega prebivalstva. Na ulicah 
pogosto srečaš ljudi, ki so zaradi protipehotnih min izgubili 
roko ali nogo. V težkih razmerah živijo tudi kmetje, saj dnevno 
izgubljajo vodne bivole, ki naletijo na protipehotno mino. 

Levo: na poti s pašnje goveda
Desno: ena od številnih bencinskih črpalk. Gorivo točijo kar iz plastenk

Kambodža v primerjavi z zahodno Tajsko ni tako turistično ob-
legana. Popotniki in turisti se najpogosteje ustavijo v državi, 
da si ogledajo sedmo čudo sveta – templje v Angkori, ki je 
nekaj kilometrov  stran od mesta Siem Reap, pot pa največkrat 
nadaljujejo v sosednji Laos ali Vietnam. 

V državo sem vstopil na severnem delu Kambodže. V tem 
predelu sploh ne opaziš tujcev, saj je to še zmeraj nemirno 
območje. Po vseh formalnostih za pridobitev vize v vstop v 
državo sem si moral najti prevoz do mesta Siem Reap, ki je bilo 
prvo mesto v Kambodži, ki sem ga obiskal. Domačini te takoj  
opazijo, saj izstopaš z barvo kože in oblačili. Od meje avtobus-
ni prevozi do Siem Reapa niso organizirani, tako da sem po 
nekaj minutah iskanja našel moškega, ki me je peljal skupaj z 
domačini v mesto Siem Reap. 

Na podeželski šoli se otroci učijo tudi angleščine. Razdelil sem jim nalivna 
peresa, katerih so bili zelo veseli

Mesto Siem Reap obišče večina ljudi prav zaradi templjev v 
Angkorju. Sedmo čudo sveta bi naj veljalo za najlepši verski 
objekt na svetu. Enodnevna vstopnica stane 20 $. Ko kupiš 
vstopnico, te slika kamera, nato uslužbenci pritrdijo tvojo fo-
tografijo na vstopnico, da je ne bi mogel posoditi ali prodati 
naprej. Pri vstopu v Angkor se obiskovalci takoj odpravijo v 
najbolj znani tempelj Angkor Wat, množica turistov in obisko-
valcev je čez celi dan neznosna. Najbolj so mi bili všeč manjši 
templji, ki niso bili tako obiskani. Eden izmed njih je tudi tem-
pelj Ta Prohm, prizorišče snemanja filma Tomb Raider. Masivne 
kamnite stene so že zdavnaj prekrile tropske ovijalke, zvoki iz 
džungle pa poskrbijo za nadrealistične občutke. Fantastična je 
tudi terasa slonov, ki je bila včasih osrednje mestno zbirališče, 
od tam pa je Kmere nagovarjal tudi sam kralj. Ljudje so sto-
letja gradili ogromne kamnite strukture, posvečene svojemu 
kralju, džungla pa je človeštvu sčasoma dokazala, da je vse, kar 
je človek nekoč ustvaril, mogoče v nekaj stoletjih popolnoma 
zabrisati.

Levo: Angkor: Tempelj Phrom je bil prizorišče snemanja filma Tomb Raider
Desno: dekle, oblečeno v tradicionalna oblačila

Angkor je v času svoje slave veljal za eno najštevilčnejših 
mest na svetu. Med 12. in 13. stoletjem je štelo več kot mili-
jon prebivalcev. Za ogled Angkorja bi človek potreboval kar 
nekaj dni, sam sem imel dovolj en dan, da sem dobil vtis tega 
prečudovitega mesta. Po mestu se je najlažje premikati s 
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gladina Mekonga dovolj visoka. Kambodža ima dobro urejen 
notranji letalski promet med Siem Reapom, Phnom Penhom 
in mesti jugovzhodne Azije. 

Najboljši čas za obisk te države je med oktobrom in marcem, 
ko ni monsunov in bolezni, kot malarija. Kambodža je dežela, 
ki je vredna ponovnega obiska, saj obiskovalca očara tako z 
naravnimi lepotami kot s preprostim načinom življenja ljudi.

Dušan Berdnik, študent VSGT Maribor

Več o Dušanovih potovanjih preberite na spletni strani 
www.duletravel.com

IZ ŠOLSKE KNJIŽNICE
Vsi študenti, ki vas zanimajo zdrava prehrana, masaže, pi-
lates, akupresura in ostala strokovna tematika, ste več kot 
dobrodošli pobrskati po naših knjižnih policah. Seveda pa 
to ni vsa literatura, ki jo knjižnica drži. S področja 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 9:00 in 11:00 ter med 14:00 
in 16:00, v torek, sredo in četrtek med 9:00 in 13:00, ob pet-
kih pa med 9:00 in 12:00, ste dobrodošli tudi, če želite brskati 
po spletu ali si ogledati diplomska dela. Vse informacije, pov-
ezane s študijem ali aktualnim dogajanjem 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, govo-
rilne 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. Dobrodošli so 
tudi predlogi izboljšav spletnih vsebin in sodelovanje pri ob-
likovanju vsebin revije gostART. Svoje ideje lahko predstavite 
v šolski knjižnici v času uradnih ur. Ne pozabite na PRAVILA 
VEDENJA IN OBLAČENJA na VSGT Maribor.

Živa Brumec, knjižnica VSGT Maribor

prevoznim sredstvom, ki se imenuje tuk tuk Za celi dan sem 
plačal vozniku okoli 10 $. Najbolj vzdržljivi se odločijo za ogled 
mesta s kolesi, kljub visokim temperaturam. Mesto Siem Reap 
je za popotnika zanimivo, saj spozna tam veliko ljudi s celega 
sveta. Z njimi deliš izkušnje in izmenjaš informacije za nad-
aljevanje poti. 

Ker je revščina prisotna povsod, je množičen tudi spolni tur-
izem. Mlada dekleta pridejo v mesto z namenom, da zaslužijo 
denar za preživetje. Usluge ponujajo tudi na ulicah mesta, 
včasih so zelo vsiljive. Večkrat opaziš starejše tujce, ki imajo ob 
sebi mlada dekleta. Nekatera se z njimi celo poročijo. 

Z nočnim avtobusom sem se odpravil v prestolnico Phnom 
Penh, ki je največje in najbolj naseljeno mesto v Kambodži, 
hkrati pa tudi gospodarsko, kulturno in politično središče 
države. Popotniki se ne zadržujejo dolgo v tem mestu, saj nima 
toliko znamenitosti kot podeželje ali južna obala Kambodže. 
Za ogled glavnega mesta, ki ima več kot 11 milijonov preb-
ivalcev, zadostujeta dva dneva. Veliko obiskovalcev se odloči 
za ogled muzeja genocida Toul Sleng. Tam se nahaja zapor 21, 
kjer so v času vladanja Rdečih Kmerov mučili in ubijali preb-
ivalstvo. V nekaterih sobah so še vidne posušene kapljice krvi, 
ob prizoru na mučilne naprave in sobe, kjer so ujetniki preb-
ivali, te spreleti srh. Malo ljudi je preživelo kruti način vodenja 
takratnega komunističnega voditelja Pol Pota. 15 km od pres-
tolnice se nahaja prizorišče pobojev, tako imenovana Polja 
smrti. Na prizorišču genocida se človeka dotakne  kruta  zgo-
dovina in vsakdo si želi, da več do kaj podobnega ne bi prišlo.

Ulična prodaja hrane v prestolnici Phnom Penh

Do Polj smrti sem se odpravil s skuterjem, saj je dnevni najem 
skuterja zelo poceni in je najhitrejše prevozno sredstvo po 
mestu. Promet po mestu je kaotičen, vsi vozijo križem kražem.
 
Zelo dobrodošel je bil obisk obale južne Kambodže. Cene so 
tam malo višje zaradi tujcev, vendar so še vedno ugodne za 
popotnika. Cene prevoza so v Kambodži povezane z nihanjem 
dolarja, prevoz predstavlja za popotnika tudi največji strošek 
med potjo. Izbira prevoznih sredstev je zelo pestra. Najcenejši 
so avtobusi, ki med velikimi kraji vozijo redno. Druga možnost 
so predelani kombiji, ki odpeljejo takoj, ko se napolnijo. V po-
dobnem cenovnem razredu so taksiji, ki jih deliš z ostalimi in 
delujejo po enakem principu kot kombiji. Po slabih cestah je 
ponavadi edina možnost za potovanje poltovornjak, v katere-
ga se ljudje poleg kabine stlačijo še v kripo (cena za vožnjo v 
kripi je kak dolar cenejša). 

Zanimivo prevozno sredstvo je tudi hitri čoln, ki vozi, ko je 



KODEKS VEDENJA IN OBLAČENJA NA 
VSGT MARIBOR
Temelj našega poslanstva je zadovoljstvo gosta. Za uspešno sodelovanje z ljudmi, ki nas 
obkrožajo, moramo vedenju in urejenosti nameniti posebno pozornost. Zaposleni v šoli si pri-
zadevamo, da bi se študenti široko strokovno usposobili na vseh področjih, zato dajemo velik 
poudarek na razvijanje in utrjevanje profesionalne podobe in medsebojnih odnosov. V pomoč 
so nam prav Kodeks vedenja in oblačenja. Z upoštevanjem pravil boste pokazali svojo zrelost 
in predanost poklicu, ki ga želite pridobiti in opravljati ter si zagotovili nemoteno opravljanje 
študijskih aktivnosti.

VIDEZ IN UREJENOST

Pustimo na ljudeh dober vtis že ob prvem srečanju. Obleka, pričeska, nakit, kozmetika, moška 
brada, dišave in splošna higiena naj vselej dajejo vtis urejenosti. Vendar ne pretiravajmo – naš 
nastop in videz ne smeta biti agresivna, temveč primerna delu, ki ga opravljamo. Profesionalni 
izgled in vedenje si ljudje zapomnijo. 

DELOVNA IN PREDSTAVITVENA OBLEKA 

Primerna delovna obleka je osnova za prijetno, varno in higienično delo v gostinstvu, tur-
izmu in velneških obratih. Lepa in uporabna obleka zaokrožuje podobo gostinskega oziroma 
turističnega podjetja in ugodno vpliva na počutje zaposlenih. 

Pravila na VSGT Maribor zahtevajo, da študenti pri vajah, predstavitvah, izvajanju praktičnega 
izobraževanja v podjetjih, ekskurzijah/terenskih vajah in na izpitih nosijo predstavitveno ozi-
roma delovno obleko v skladu s Pravili.

Šola organizira nakup predstavitvene, strežne in kuharske delovne obleke po meri študentov. 
Študentkam ni dovoljeno krajšati kril. 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 pod-
jetjih in pri predstavitvah šole (oziroma v drugih primerih, o čemer so študenti obveščeni).

Pri strokovnih predmetih lahko študenti vstopijo v demonstracijsko učilnico (strežba in ku-
harstvo) le v popolni predstavitveni oziroma kuharski uniformi, kot določajo pravila za posamez-
ni študijski program.

Študenti in študentke študijskega programa Velnes nosijo predstavitveno uniformo pri izvajanju 
vaj pri predmetu KZV in na vajah pri vseh ostalih predmetih, projektnih nalogah, izpitih in izva-
janju praktičnega izobraževanja v podjetjih, če ni drugače določeno s strani mentorja v podjetju. 
Predstavitvene uniforme študenti ne nosijo pri vajah pri predmetih športnega modula, saj so 
takrat oblečeni v športna oblačila po navodilih predavatelja,

Predstavitvena obleka za študente in študentke na programih Gostinstvo in turizem vključuje:
• hlače (črni pas) oziroma krilo (dolžina – dva centimetra nad kolenom),
• suknjič oziroma jakno,
• belo srajco,
• kravato, 
• črne kakovostne čevlje z usnjenim podplatom z vezalkami za študente in črne kakovostne 
čevlje z usnjenim podplatom in peto, ki naj ne bo višja od štirih centimetrov, za študentke,
• temne nogavice za študente oziroma nogavice kožne barve za študentke,
• priponko z imenom in priimkom.

Delovna obleka za študente in študentke po programu Gostinstvo in turizem vključuje:
• belo kuharsko bluzo z dolgimi rokavi.
Modul Kulinarične in strežne veščine:
• črne kuharske hlače,
• ovratno rutico (črno),
• predpasnik (beli),
• belo visoko kuharsko kapo iz blaga z všitim šolskim logotipom, 
• kuhinjsko krpo,
• priponko z imenom in priimkom.

Predstavitvena obleka za študente in študentke po programu Velnes vključuje:
• hlače (črni pas) oziroma krilo (dolžina – dva centimetra nad kolenom),
• suknjič oziroma jakno,
• belo srajco, 
• rutico/šal,
• črne kakovostne čevlje z usnjenim podplatom z vezalkami za študente in črne kakovostne 
čevlje z usnjenim podplatom in peto, ki naj ne bo višja od štirih centimetrov, za študentke,
• temne nogavice za študente oziroma nogavice kožne barve za študentke,
• priponko z imenom in priimkom.

Nohte zmeraj pristrižemo na kratko, naj ne bodo nalakirani ali gelirani. Daljši lasje naj bodo speti, 
ličenje naj bo nevpadljivo.

V primeru, ko uniforma še ni zašita ali je na popravilu, jo lahko študent nadomesti le z ustrezno 
zamenjavo, kar pomeni:
pri študentih temne hlače (temno modre ali črne barve), hlačam ustrezni suknjič, bela srajca in 
kravata (ostali elementi naj bodo enaki kot pri uniformi); 
pri študentkah temne hlače ali krilo primerljive dolžine (temno modre ali črne barve), krilu ali 
hlačam ustrezni suknjič (ostali elementi naj bodo enaki kot pri uniformi).

Študenti urejajo v referatu vse podrobnosti glede uniform in vse morebitne nadaljnje aktivnosti, 
povezane z obleko. 

KO SE SREČAMO

Pozdrav je prvi stik z osebo, ki jo srečamo. Pozdravljajmo diskretno in ne preglasno. Pogovor 
začnemo z nasmehom in pogledom v oči.

Rokujmo se prisrčno, naj rokovanje izraža spoštovanje. Stisk roke naj ne bo prešibak in 
ne premočan. Prva oseba, ki ponudi roko, je starejša od drugih oziroma je na najvišjem 
položaju. Roko lahko najprej ponudi ženska. Izogibajmo se rokovanju čez mizo.

Predstavimo se vljudno, z imenom in priimkom, ki naj bosta izgovorjena razločno. Kadar 
predstavljamo druge ljudi, je v navadi, da moški najprej predstavi žensko. Izjema je poslovni 
svet, kjer veljajo pravila poslovnega bontona. Kadar imata osebi enak položaj, predstavl-
jamo mlajšo osebo starejši.

Sošolke in sošolce nagovarjamo z besedo kolegica, kolega, kadar osebe ne poznamo. Pre-
davatelji in drugi delavci šole bodo nagovorili študentko ali študenta z imenom in priimkom 
in uporabili besedo gospa, gospod. 

Nagovor zaposlenih na šoli naj se začne z besedo gospa oziroma gospod, dodamo še 
poimenovanje direktor, direktorica, predavatelj, predavateljica, inštruktor, inštruktorica. Če 
imajo nagovorjeni akademski naslov, je prav, da to omenimo (magister, doktor).

MEDSEBOJNI ODNOSI 

Spoštovanje in sodelovanje sta osnova za doseganje osebnih in skupnih ciljev, zato bodimo 
vljudni in uvidevni do vseh oseb, ne glede na njihov spol, starost ali položaj.

Osnova dobrega sodelovanja je uspešen pogovor, zato svoja mnenja izmenjujmo in uskla-
jujmo kulturno in spoštljivo. Kadar drugi govorijo, zbrano poslušajmo in jim ne skačimo v 
besedo. Govorimo jasno, umirjeno, naravno in sproščeno. Ne dovolimo, da bi se nestrinjanje 
sprevrglo v prepir ali spor. Izzivanje, sarkastično odgovarjanje, zmerjanje, psovke, prostaške, 
grobe besede, prepiri, kričanje in pretepi niso primerni. Prevladujejo naj besede prosim, 
izvolite, hvala, oprostite. 

Študent/ka VSGT Maribor prostovoljno sodeluje pri pripravi posebnih in slavnostnih dogod-
kov na šoli ter obiskuje prireditve in dogodke, ki jih organizira šola.

Zelo pomembno je uresničevanje dogovorov, ki smo jih sklenili s kolegi, predavatelji, 
inštruktorji in drugimi zaposlenimi. Če se dogovora ne moremo držati, se zmeraj pravočasno 
opravičimo in pojasnimo razloge za našo napako. Z nedejavnostjo, izmikanjem, prelagan-
jem in navajanjem izgovorov škodimo sebi, saj si bodo drugi o nas ustvarili negativno 
mnenje. 

Pri pisnem sporočanju (elektronska sporočila predavateljem, seminarske in druge naloge, 
pisni izpiti in podobno) moramo biti pozorni na pravopisna pravila. Za pisanje prošenj in 
drugih sporočil uporabljajmo kakovosten papir, pišimo s pomočjo računalnika, besedilo naj 
bo skrbno sestavljeno. Preden besedilo oddamo, ga še enkrat pozorno preberemo.

Študent/ka spoštuje intelektualno lastnino avtorjev, posameznikov in skupin s tem, da ob 
uporabi dela dosledno citira avtorje in natančno navaja vire. 

ŠOLSKI RED

Na predavanja in vaje ne zamujamo, temveč se jih udeležimo vsaj 10 minut pred pričetkom. 
Dokler predavanje traja, prostora ne zapuščamo. V času predavanj niso dovoljeni obiski pri-
jateljev, znancev ali sorodnikov.

Skrbimo za šolski inventar (pohištvo in avdio-vizualno opremo) in ga ne uničujemo.  

Pozabljene predmete oddajo najditelji v referat za študente.

Za osebna obvestila, plakate in podobne informacije se lahko uporabi oglasna deska v 
študentskem kotičku.

Skrbimo za čistočo, odpadke mečemo v koše za smeti, ne prislanjamo se na steno, toaletne 
prostore zapuščamo čiste in varčujemo z elektriko in vodo.

POZOR!

Kajenje v prostorih šole in pred njo ter odmetavanje ogorkov na tla, zelenico in druga nep-
rimerna mesta je strogo prepovedano. Prav tako je prepovedano naslednje početje: 

uporaba mobilnih telefonov v šolskih prostorih,
uživanje hrane in pijače v predavalnicah in drugih prostorih šole, ki temu niso namenjeni,
žvečenje, saj s tem izražamo nespoštljiv odnos do osebe, s katero se pogovarjamo, jo 
poslušamo oziroma z njo delamo,
biti pod vplivom opojnih substanc v prostorih šole,
parkiranje na parkirišču pred šolo, 
žvižganje, petje, kričanje, igranje kart, zasebno trgovanje, uporaba zvočnih aparatov.

V primeru kršitve določil bo vodstvo ukrepalo po Pravilniku o disciplinskem postopku, v 
primeru škode, povzročene namerno ali iz velike malomarnosti, pa bomo od povzročitelja 
zahtevali povračilo.

Slika: Lea Jakoš

KDAJ VEŠ, DA SI VSGT-JEVEC?
 Ko...

razumeš naše urnike

najdeš našo knjižnico

spoznaš Mojco in Lidijo in ti je na predavanjih tako fajn, da nočeš domov

te zmasirajo

te profesorica Alič pošlje iz predavalnice

ti je uniforma tako všeč, da je nočeš sleči niti pred spanjem

te z imenom ogovorijo vsi predavatelji in zaposleni na šoli
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