
 

 

 

Maribor, 23. december 2015 

 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

 

AMBASADOR GOSTOLJUBJA 2015 JE ŠTUDENT VSGT MARIBOR JURIJ ČRNČEC 
 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT Maribor) je v torek, 22. decembra 2015, 

na Mali tržnici na Kidričevem trgu že šestič zapored izbrala Ambasadorja gostoljubja – študenta, ki je 

v času študija pokazala izjemno kreativnost in predanost stroki in s svojim strokovnim delom 

prispeval k promociji gostoljubja v Sloveniji in Evropi. Za naziv se je potegovalo 13 nominirancev, 

študentov VSGT Maribor, in sicer Gregor Valentan, Jernej Zver, Nika Ahčin, Jure Kovačič, Tamara 

Sušnik, Patricija Štefanič, Jurij Črnčec, Patrik Gaube, Sebastjan Plevčak, Simon Repas, Maja Ambrož, 

Domen Haložan in Tadej Ljubec. Komisija je letos imela še posebej težko nalogo. Za najbolj 

obetavnega strokovnjaka v gostinstvu in turizmu, Ambasadorja gostoljubja 2015, je bil izbran študent 

Jurij Črnčec, ki so ga študenti in predavatelji VSGT Maribor opisali kot šarmantnega in postavnega ter 

velikega poznavalca kakovostnih vin. Jurij je že hitro pokazal, iz kakšnega testa je. V študijskem letu 

2013/2014 se je udeležil dveh tekmovanj; v oktobru se je v Termah Olimia udeležil Gostinsko 

turističnega zbora, kjer je v disciplini SloSkills v strežbi osvojil zlato medaljo. V aprilu se je nato 

udeležil prestižnega in zelo zahtevnega tekmovanja Coupe Georges Baptiste, ki je potekalo v 

Luksemburgu. Pokazal je izjemno pripravljenost in znanje ter v strežnih veščinah osvojil srebrno 

medaljo. V naslednjem študijskem letu se je udeležil štirih tekmovanj. V Lillu v Franciji je potekalo 

evropsko tekmovanje v poklicnih spretnostih EuroSkills, kjer je Jurij v panogi strežbe prejel medaljo 

odličnosti. V Portorožu je na Gostinsko turističnem zboru osvojil srebrno medaljo na tekmovanju 

barmanov. Mesec dni kasneje se je skupaj z drugimi študenti VSGT udeležil tekmovanja v sklopu 

konference združenja AEHT v Beogradu in v svojo zbirko medalj dodal kar dve medalji – bronasto 

medaljo v postrežbi vina ter zlato medaljo za predstavitev vina. V aprilu 2015 je v Italiji potekalo 

tekmovanje Bartolomeo Scappi, ki se ga je VSGT prvič udeležila. Jurij je v barmanstvu s svojim 

nastopom navdušil sodnike in prejel zlato medaljo. V svojo zbirko medalj je v novembru 2015 dodal 

še srebrno medaljo v barmanstvu, osvojeno na tekmovanju Eurocup na Slovaškem. Dosežene 

medalje in izkušnje so okrepile njegovo strokovno rast in samozavest in ga pripeljale do naziva 

Ambasador gostoljubja 2015. 

 

Osrednja zgodba letošnjega Ambasadorja gostoljubja je bila živa kulturna dediščina, ki temelji na 

starodavni tradiciji peke obrednega kruha in nosi s sabo vrsto lepih sporočil in želja – kruh pomeni 

domačnost, dom, toplino, srečo, mir in blaginjo. Sporočilnost in bogata simbolika obrednega kruha v 

slovenskem in širšem balkanskem prostoru je bila študentom VSGT Maribor izhodišče za raznoliko in 

izvirno ustvarjalnost. V okviru projekta sta v prostorih VSGT Maribor 17. in 18. decembra med 17.00 

in 20.00 potekala dneva odprtih vrat z brezplačnimi delavnicami – peka krušnih ptičkov, izdelava 

snežnega kozarca in velneško razvajanje. 

 

Del te simbolike slovenske dediščine je VSGT Maribor predstavila v začetku decembra v Luksemburgu 

na prireditvi Evropski Božič, ki jo organizira Evropsko združenje hotelirskih in turističnih šol (AEHT). 

Obiskovalcem so kot tipično dobrodošlico ponujali kruh in sol, pri čemer so kruh začinili z dodatno 



simboliko. Pripravili so namreč krušne ptičke, kot jih poznamo iz poprtnikov, v katere so zamesili 

bobova zrna. Kdor ob uživanju v svojem ptičku najde zrno, je v skladu s starim štajerskim običajem 

bobov kralj in se mu napoveduje zdravje in čilost skozi celo leto. 

 

Delovanje VSGT Maribor je in vedno bo aktivno vpeto v lokalno okolje. V dobrobit lokalne skupnosti 

so študenti oživili in stilsko prenovili Malo tržnico na Kidričevem trgu, kjer je potekala osrednja 

prireditev in izbor Ambasadorja gostoljubja in ji vsaj za nekaj dni vdahnili povsem novo življenje.  

 

 

 

 


