
 

 

 

Maribor, 14. december 2015 

 

DNEVI ODPRTIH VRAT NA VSGT MARIBOR 

Od žita do obrednega kruha 
 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor odpira svoja vrata za širšo javnost, 17. in 18. 

decembra med 17.00 in 20.00. Dneva odprtih vrat z brezplačnimi delavnicami in nego v velnesu 

organizira VSGT Maribor v okviru svoje tradicionalne prireditve Ambasador gostoljubja 2015 - izbora 

najbolj obetavnega bodočega strokovnjaka v gostinstvu in turizmu. Zgodba letošnje prireditve je 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. 

 

Na dnevih odprtih vrat bodo sodelujoči ob pomoči študentov programa Gostinstvo in turizem izdelali  

snežni kozarec z zimsko pokrajino po lastni zamisli, ki je lahko izviren okrasek ali poklon ob praznikih. 

Na pekovski delavnici bodo ljubitelji kuharskih mojstrovin spoznali nekdaj zelo priljubljeno tehniko 

peke krušnih ptičkov. Na božičnem kruhu – poprtniku naj bi jih čepelo vsaj toliko, kolikor je pri hiši 

otrok. Študenti programa Velnes pa so za udeleženke pripravili žitni piling rok. Po njem bodo lahko 

izbrale še blagodejno refleksno masažo dlani ali praznično božično manikiro. 

  

Poleg delavnic za širšo javnost potekajo na VSGT Maribor številne dejavnosti pod skupnim naslovom 

Od žita do obrednega kruha. Študenti pod vodstvom mentorjev pripravljajo posebno praznično 

ponudbo v Restavraciji 7 in izdelujejo unikatni turistični spominek – snežno kroglo z glinenim ptičkom 

na pletenici. Božičnemu in splošnemu duhu časa primerno je pletenica v obliki klasja simbol prenove 

življenja in želje po blagostanju, ptiček pa simbolizira moč, plodnost, ljubezen in hvaležnost.  

 

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 

bodo študenti oživili in stilsko prenovili malo tržnico na Kidričevem trgu, ki si jo je šola izbrala za 

prireditveni prostor osrednjega dogodka izbora Ambasadorja gostoljubja 2015. »Z bogato simboliko 

zgodbe letošnjega Ambasadorja gostoljubja, ki nam preko obrednega kruha govori o  prenovi in želji 

po blagostanju, želimo Mali tržnici vsaj za kratek čas vdahniti novo življenje,« to velikodušno potezo 

šole pojasnjuje direktorica VSGT Maribor, mag. Helena Cvikl. Tržnica bo praznično okrašena do 6. 

januarja 2016.  


