
 

 

 

Maribor, 31. 5. 2016 

 

Sporočilo za javnost  

Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT) smo ponosni in počaščeni, da smo lahko 

prvič v Sloveniji organizirali prestižno mednarodno tekmovanje v strežnih veščinah Coupe Georges 

Baptiste (CGB), ki je med 26. in 29. majem 2016 potekalo v prostorih VSGT na Cafovi ulici 7.  

Mednarodno 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. V nekaterih državah poteka 
tekmovanje najprej na nacionalni ravni, kjer izberejo zmagovalca, ki se nato udeleži evropskega 
tekmovanja. Tekmovanja v Mariboru so se udeležili tekmovalci iz 10 evropskih držav (Francije, Danske, 
Nizozemske, Portugalske, Španije, Luksemburga, Estonije …), in sicer 9 študentov in 3 profesionalci. 
Barve VSGT Maribor in Slovenije sta na letošnjem tekmovanju zastopala študent VSGT Sebastjan 
Plevčak, v kategoriji profesionalcev pa diplomant VSGT in inštruktor v Restavraciji Sedem Leon Marinič. 

Ključne posebnosti tekmovanja in ocenjevanja so obvladovanje klasičnih francoskih strežnih 

standardov, natančno poznavanje evropske gastronomije, najmočnejša evropska konkurenca v 

gostinski stroki, retorične spretnosti tekmovalcev ter hitrost in eleganca tekmovalca. Tradicionalno 

zasnovano tekmovanje oziroma merjenje spretnosti in znanj poteka po merilih klasične francoske 

strežbe v devetih disciplinah, na katerih temelji svetovna gastronomija. ''Tekmovanje zahteva izredne 

strokovne sposobnosti, retorične sposobnosti, veliko koncentracije, dober nastop, predvsem pa dobro 

poznavanje angleškega jezika. Strežba je kot umetnost in pred gostom je treba narediti teater,'' je 

pojasnila direktorica VSGT mag. Helena Cvikl. 

Slavnostna razglasitev rezultatov in podelitev medalj je potekala v soboto, 28. 5. 2016, v kongresni 
dvorani Hotela City v Mariboru. Med študenti si je zlato medaljo prislužil Erik Tammeleht, tekmovalec 
iz Estonije, študent VSGT Sebastjan Plevčak je za las zgrešil stopničke in osvojil četrto mesto. V 
kategoriji profesionalcev je slavil Nicolai Martens, tekmovalec iz Danske, diplomant VSGT in inštruktor 
v Restavraciji Sedem Leon Marinič pa je osvojil srebrno medaljo.  
 
K uspešni izvedbi najpomembnejšega dogodka na VSGT v letošnjem letu so bistveno pripomogli tudi 
sponzorji, ki so prepoznali naša mednarodna prizadevanja in nam omogočili, da smo to prestižno 
tekmovanje pripeljali v Maribor. 

 


