
 

 

 

SVETOVNI DAN TURIZMA NA VSGT MARIBOR V ZNAMENJU INOVATIVNEGA IZOBRAŽEVANJA ZA 

TURIZEM 

 

Za rdečo nit praznovanja svetovnega dneva turizma, ki ga vsako leto obeležujemo 27. septembra, je 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor izbrala inovativno izobraževanje za turizem.  

˝V negotovem in hitro se spreminjajočem svetu postaja pridobivanje pravih znanj, ki bodo omogočila 

razvoj kakovostnih turističnih produktov in storitev, najpomembnejše vprašanje na področju 

izobraževanja v turizmu,˝ je odločna direktorica VSGT Maribor, mag. Helena Cvikl. 

V skladu s povedanim se na šoli zavedamo, da v turističnem sektorju zadovoljstvo in lojalnost gostov 

temeljita na človeškem faktorju, torej na mehkih veščinah turističnih delavcev, po drugi strani pa vemo, 

da je digitalna in tehnološka revolucija ustvarila novo obdobje, ki z nezadržno hitrostjo spreminja 

načine delovanja v turistični stroki.    

Če bi želeli izpostaviti človeške lastnosti, ki so poròk za nadvlado človeka v digitalni transformaciji 

turizma, bi na prvem mestu izpostavili ustvarjalnost, sledijo pa še sposobnost reševanja problemov, 

prepoznavanje vrednot in empatija. Našteto predstavlja dodano vrednost v obliki osebno naravnanih 

turističnih storitev in temelje gostoljubnosti, ki prežemajo tudi vse ravni delovanja šole - od formalnega 

izobraževanja preko številnih projektov in delavnic vseživljenjskega učenja do sodelovanja in vodenja 

številnih gostinsko-turističnih dogodkov, prireditev in tekmovanj. 

 

Ob svetovnem dnevu turizma bomo na simbolni ravni združili ustvarjalnost in ustvarjalne pristope v 

turističnem izobraževanju z novo dobo digitalne preobrazbe v turizmu, ki jo bomo ponazorili z 

brezplačnim dostopom in uporabo računalniške simulacije HOTS (Hotel Operation Training System), 

ki jo bo zainteresiranim obiskovalcem predstavil Mitja Petelin.  

Igrifikacijo v izobraževanju štejejo poznavalci za enega najpomembnejših tehnoloških trendov tega 

desetletja, kar utemeljujejo z mlajšimi generacijami, ki so odraščale z računalniškimi igrami in ne 

poznajo več strogega ločevanja med igro in delom ter imajo posledično do dela podoben odnos kot do 

zabave. Predavatelj VSGT Tjašo Vlasak bo v omenjenem kontekstu prikazal nekaj igralnih konceptov, s 

katerimi lahko razvijamo znanje in ustvarjalnost na temo ključnih strateških in taktičnih dejavnikov v 

turizmu. 

Ob pričetku dogodka bo obiskovalcem obenem omogočen brezplačni vpis v portal hosco.com, kjer 

ugledni delodajalci vsakodnevno izbirajo in iščejo nov kader iz gostinsko-turistične stroke. 

 

Pričakujemo in veselimo se Vas ob svetovnem dnevu turizma, 27. septembra, ob 11.00 na Višji 

strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor, Cafova ulica 7. 

 

 

 

 


