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BARMANSKA ŠOLA 2018 – GH UNION, Ljubljana 

V sklopu letnega izobraževalnega programa DBS, smo  pripravili  in izvedli seminar v mešanju 
barskih pijač,  v GH Union, v Ljubljani. Seminarja se je udeležilo 13 slušateljev, večinoma gostinskih 
delavcev, z izkušnjami v strežbi in delom za barskim pultom. 

Program seminarja je bil razdeljen v dva dela, skupaj 40 ur. Ob pomoči kolegov, vrhunskih barmanov, 
Roka Dobnikarja, Drage Kepeš in Edina Halačević, so slušatelji v prvem delu izvedeli vse o 
zgodovini in nastanku koktajlov, delu v baru, bili seznanjeni s pijačami, pravilnemu pristopu k 
pripravi le teh, se seznanili z načinom mešanja koktajlov in praktično vadili načine mešanja.. 

V drugem delu, pa so spoznali in se naučili pripravljati osnovne mešanice skupin aperitivnih, sladkih 
koktajlov / After dinner/, dolgih mešanih pijač / Long drink/, Coolerjev, Coolinsov, Fizov, 
Highball , Punch, Frozen drinkov, Coladas, Koktajlov s penečimi vini, Brezalkoholnih 
koktajlov, Spa-Wellness koktajlov, Vročih napitkov, Grog, Vroči punč, Frapejev, Flipov, 
Egnogov, Bovle, Sangrijo…….. 

Ob zaključku seminarja, so  slušatelji opraviti preizkus znanja, katerega so osvojili skozi program. Pod 
budnim očesom pedagoga in našega »starosta«, Alfreda Polaka, so morali odgovarjati na zastavljen 
vprašanja, ki so bila vezana na seminar in pravilno pripraviti barske mešanice po izbranem receptu. 
Preizkus so vsi slušatelji opravili z odliko. Pohvaliti moram svoje kolege za profesionalni pristop in 
pomoč pri organizaciji in izpeljavi seminarja. 

Pohvaliti je potrebno tudi slušatelje, saj so bili izredno disciplinirani in so prav vsi aktivno sodelovali 
skozi celotno predavanje. 

Seminar so uspešno opravili: 

ALEN KVRGIĆ SŠGT Ljubljana 

ANA REBIĆ Union hoteli d.d. 

ANŽE ŽNIDARŠIČ Union hoteli d.d. 

ELVIS MURATOVIČ Union hoteli d.d. 

EMIN TIGANJ BIC Ljubljana 

ERMIN MUTNICA Sava Turizem d.d., Sava hoteli Bled 

LUKA ŠOLAJA Izola 

NENAD MARTINOVĆ Union hoteli d.d. 

NIKOLA NIKODIJEVIĆ Union hoteli d.d. 

RUBEN FRANKARLI Alaia d.o.o., Portorož 

SENAD TOPALOVIĆ Union hoteli d.d. 

TILEN GAŠPAR Sava Turizem d.d., Sava hoteli Bled 

TJAŠA ROGELJ BIC Ljubljana 

Vodja izobraževanja Aleš Ogrin 
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