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Povabilo študentom za sodelovanje z JRE Slovenija 
 

Kdo smo? 
 

Smo mlajši gostinci, povezani v mednarodno združenje JRE, Jeunes Restaurateurs 
(Mladi gostinci). 

Družijo nas talent, strast do gostinskega poklica ter želja po izmenjavi izkušenj. Radi 
bi v svoje ustvarjanje vključili mlade ter skupaj gradili kulinarično prihodnost 

Slovenije. 
 

Mnogi naši člani so mednarodno prepoznavnost dosegli prav s sodelovanjem na 
dogodkih JRE v tujini. Člani JRE restavracij imajo skupaj 165 Michelinovih 

zvezdic. 
 

Združenje Jeunes Restaurateurs je razširjeno že na 15 držav (Avstralija, Avstrija, 
Belgija, Hrvaška, Nemčija, Francija, Irska, Italija, Luxemburg, Nizozemska, Poljska, 

Slovenija, Španija, Švica, Velika Britanija) v njem pa je 330 restavracij in 160 hotelov. 
 

Kako bi radi sodelovali z vami? 
 

V februarju (1.-10.2.2019)  načrtujemo 
aktivnosti MLADI MLADIM: 

Okusi JRE restavracij za mlade do 30 
let 30% popusta,  

ker bi radi mladim sladkuscem približali 
vrhunsko ustvarjalno kuhinjo. 

 
Radi bi, da mladim gostom z našim 
izkušenim osebjem kuhate in strežete 

tudi vi, pridobite nove izkušnje in 
stkete nove vezi. 

 
 

Če vas sodelovanje zanima (najmanj 3 dni v restavraciji), prosim izpolnite in pošljite 
priloženo prijavnico na navedeni elektronski naslov do 25.12.2018. 

 
Skupaj smo močnejši! 

 
Marcela Klofutar, Vila Podvin, predsednica JRE Slovenija 
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Prijavnica za sodelovanje s kuharji ali natakarji JRE restavracij, v času 
projekta MLADI MLADIM 

 
Priimek in ime študenta:  
 
Letnik rojstva:  
 
Kontakt študenta - e mail:  
 
Kontakt študenta - telefon: 
 
Naziv šole:  
 
Letnik šolanja:  
 
V katerem oddelku bi radi sodelovali (obkroži ali počrni): kuhinja ali strežba 
 
V kateri JRE restavraciji bi radi sodelovali (obkroži ali počrni): 
 
Uroš Štefelin (Vila Podvin, Radovljica); 
Uroš Fakuč (DAM restavracija, Nova Gorica); 
Tanja in Damir Pintarič (Gostilna Rajh, Bakovci); 
Tadej Gašparin (Restavracija Pikol, Nova Gorica); 
Ksenija in Martin Mahorčič (Gostilna Mahorčič, Rodik); 
Boštjan Rakar (Gostilna Rakar, Gorenje Ponikve); 
Marko Pavčnik (Pavus – grad Tabor, Laško); 
Janko Franetič in Tomaž Bevčič (Rizibizi, Portorož): 
Ana Justin (Skipass restavracija, Kranjska Gora). 

 
 
Delovne izkušnje (izpostavite bistveno):  
 
 
 
Prijavljam se na razpis za sodelovanje s kuharji ali natakarji v času projekta MLADI 
MLADIM.  
 
Podpis študenta:  
 
 
 
Izpolnjeno prijavnico pošljite po e mailu: info@vilapodvin.si 
 
Za dodatne informacije pokličite 041 747 636 
 
Do 5.1.2019 vas bomo obvestili o izboru. 
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