Strokovna ekskurzija šentjurskih študentov gostinstva in turizma na Gorenjsko in Kras
Na sončno nedeljsko jutro smo krenili na težko pričakovano in skrbno načrtovano pomladansko
ekskurzijo prvega letnika programa Gostinstvo in turizem na Gorenjsko ter Kras.
Pred Šolskim centrom Šentjur smo se zbrali študenti in predavatelji, preleteli še zadnje podrobnosti
poti ter se v dobri družbi podali na pot. Vožnja je potekala do Celja in naprej po avtocesti vse do Trojan,
kjer smo se ustavili na jutranji kavi za lepši dan! Prva pomembna postojanka je bil Etnografski muzej v
Ljubljani, ki je postregel z izjemno razstavo Vrata, v zgornjih nadstropjih pa smo si ogledali stalno
razstavo Slovenci skozi čas.
Pozitivno razpoloženi smo nadaljevali z vožnjo do Brnika, kjer smo se ustavili pri sloviti slovenski
catering hiši, ki dokazuje, da je družina, če stopi skupaj, lahko tudi poslovno zelo uspešna. Predstavnik
družine, ki živi in diha z družinsko tradicijo nam je postregel z lokalnim jabolčnikom in špargljevimi
zavitki, zaspanim dušam pa še z dišečo kavo. Sledil je sprehod po dvorcu skozi bogato opremljene
kuhinje in prostore za goste, nekoliko dlje pa smo se zadržali v konferenčnem prostoru dvorca, kjer je
potekalo predavanje o zgodovini cateringa, družini, inovativnem pristopu in novih produktih,
referencah ter načrtih za prihodnost. Kot bodoči organizatorji v gostinstvu in turizmu smo se ogromno
naučili in nadgradili znanja, ki jih pridobivamo na predavanjih. Res je zanimivo slišati zgodbo o uspehu
iz ust mladega uspešnega poslovneža. Občudovanja vredno pa je tudi, da mlade učijo o pomenu trdega
dela in nenehnega učenja in izpopolnjevanja.
Pot nas je peljala naprej proti Bledu, med vožnjo pa ni manjkalo pogovora, šal in pozitivne energije. Kot
prvo točko tik ob Blejskem jezeru smo obiskali znameniti blejski hotel, ki se ponaša s petimi zvezdicami
in bogato tradicijo, odlično pozicijo ob jezeru in zavidljivo knjigo petičnih gostov z vsega sveta. Med
drugim smo spoznali način dela na njihovi recepciji, nekatere umetnine neprecenljive vrednosti in
način skrbi zanje, ter kako pomembno je kot ponudnik storitev dodobra poznati svoje podjetje, njegovo
zgodovino in le to zanimivo predstaviti gostom. Ogledali smo si običajne sobe ter predsedniški apartma.
Za piko na i smo stopili še do velike kuhinje hotela, kjer so nam postregli originalno blejsko kremno
rezino in naravni sok.
Vreme je postalo muhasto, pred hotelom nas je že čakala ploha, zato smo se odpravili naprej do našega
hotela. Ob pogledu na staro, lepo obnovljeno vilo nad blejskim jezerom so bila naša pričakovanja
mešana, ob vstopu pa smo lahko začutili domačnost, prijaznost, profesionalnost osebja in elegantno
opremljeno notranjost.

Prijavili smo se v sobe in občudovali opremo ter osupljiv razgled. Sledila je kratka osvežitev in že smo
nadaljevali popotovanje na kmetijo, kjer se ukvarjajo s pridelavo tepk in žganjekuho. To žganje kasneje
uporabijo za izdelavo zeliščnih ter sadnih likerjev. Gospodinja nam je razkazala hlev, druga poslopja,
kotel za žganjekuho, nadaljevali pa smo s predavanjem o projektu Ohranjanje iz zaščita avtohtonih vrst
z degustacijo izbranih pijač. Nasmejani smo se vrnili proti našem hotelu, kjer nas je čakal zanimiv večer.
Pražnje oblečeni smo se zbrali v prostorih vinskega kluba Bled, kjer je predstavitev vodil sam vodja
hotela. Z zanimanjem smo spremljali njegovo predavanje v vinski kleti in na novi terasi hotela saj se
zavedamo, da bomo tudi sami nekoč takole stopili pred skupine obiskovalcev, se morali izkazati v
najboljši luči pri predstavitvah in podobnih nastopih, ki je v našem poklicu povezanim z gostinstvom in
turizmom, nuja. Učenje o hotelirstvu se je nadaljevalo v jedilnici, kjer sta nam vodja hotela skupaj s
šefom kuhinje pričarala pravo kulinarično doživetje, slasten 4hodni menu z izbranimi vini. Študentje
smo imeli skozi večer možnost sodelovati in postavljati vprašanja na katera so nam z veseljem
odgovorili.
Pred spanjem so se nekateri odločili še za sprostitev v bazenu in savni, saj je bil dan naporen in poln
vtisov.
V ponedeljkovo jutro nas je prebudilo sonce na Bledu, kjer smo po odličnem zajtrku krenili novim
dogodivščinam naproti. Obiskali smo čudoviti ekološko naravnan hotel, kjer so nam predstavili svoj eko
koncept, načrt za izgradnjo novega smučišča, nas popeljali skozi hotel ter nas na koncu pogostili še s
kavico. Nato smo si ogledali planšarski muzej in se naučili marsikaj zanimivega o življenju planšarjev.
Sledila je degustacija mohanta in prikaz postopka obdelave sira. Nekaterim je ta posebnež med siri
teknil, drugim pač ne, zato predlagamo, da ga tudi sami poskusite in spoznate ta specifičen okus. Nato
je sledila vožnja do stare kmečke hiše, na poti do katere smo si kar skozi okno kombija ogledovali
čudovite in raznolike kozolce. Spoznali smo star način kmečkega življenja, ki se je precej razlikoval od
našega. Posebno zanimiva se mi je zdela črna kuhinja in preprosta funkcionalnost vsega videnega. Ker
smo bili že malo lačni, nam je zato zelo ugajala naša naslednja postojanka – Pršutarna na Krasu, kjer so
nam prikazali celotno proizvodnjo pršuta, na koncu pa so nas pogostili še z dobrim vinom, pršutom,
sirom, olivami ter kruhom. Naša zadnja postojanka je bila znana kraška vinska klet, kjer so nam
predstavili različne sorte vin, ki smo jih tudi sami lahko poskusili, zato si lahko predstavljate, da je bilo
vzdušje še bolj radostno.
S tem pa se je žal naša ekskurzija končala. Imeli smo se krasno, poglobili stara in navezali nova
prijateljstva, uživali smo v bogati naravi Slovenije, spoznali smo učene in prijazne ljudi ter se marsičesa
novega naučili. Strokovne ekskurzije so zelo pomemben del izobraževalnega procesa, saj študenti v
praksi vidimo in izkusimo strokovne vsebine, ki jih poslušamo v sklopu predavanj in vaj.

To je spomin, eden izmed mnogih v času študija na Šolskem centru Šentjur, ki nam bo za vedno ostal v
srcih. Pot pod noge ter srečno!
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Študentki višješolskega programa Gostinstvo in turizem

Med uro vinarstva na terenu

Med eno pokušin dobrot

Med sprehodom po pršutarni

Med večerjo študenti nismo le uživali ampak tudi delali

Pred etnografskim muzejem

V nestrpnem pričakovanju pred pričetkom ekskurzije

Vpogled v našo bogato preteklost

