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Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor prinesla iz Litve srebro  

  

Po izjemno uspešni in odmevni strokovno-marketinški konferenci v sklopu evropskega združenja 

vodilnih turističnih in hotelskih šol EURHODIP z naslovom Nazaj h koreninam, ki jo je 

organizirala VSGT Maribor v štajerski prestolnici preteklo leto, sta se predstavnika šole 

direktorica mag. Helena Cvikl in študent Gregor Valentan udeležila 21. konference omenjenega 

združenja, ki je potekala med 2. in 6. julijem v glavnem mestu Litve, v Vilni. 

 

Letošnja konferenca je nosila naslov Nišni turizem in izobraževanje: trendi – inovacije – 

prihodnost. Dogodek, ki ga vsako leto gosti druga država, poteka tri oziroma štiri dni. Študenti 

prispejo v konferenčno mesto že dan pred uradnim začetkom, da se razvrstijo v tekmovalne 

skupine, medtem ko predstavniki izvršilnega predsedstva prvi dan konference izvedejo letno 

sejo. Letošnja seja je imela za našo šolo velik pomen, saj so v njenem okviru potekale tudi 

volitve za predsednika in podpredsednike združenja. Izredno prizadevanje znotraj združenja in 

uspešno izpeljana konferenca v Mariboru v preteklem letu sta bila le dva izmed mnogih razlogov, 

da je bila direktorica VSGT Maribor mag. Helena Cvikl ponovno izvoljena za podpredsednico 

evropskega združenja vodilnih turističnih in hotelskih šol EURHODIP.    

 

V petek je potekal strokovni del konference, naslednji dan pa so se odvijale predstavitve 

študentov v sklopu tekmovanja Marianne Müller Award (MMA). Komisija od tekmovalcev 

zahteva, da se z inovativnim pristopom in kreativnostjo, hkrati pa s sposobnostjo dobrega 

sodelovanja v mednarodni ekipi, učinkovito lotijo projektnega dela, ki temelji na rešitvi problema 

in ponudijo strokovno, inovativno in kreativno rešitev s trajnostno noto. Tekmovalci imajo dva dni 

časa za priprave in predstavitev svojega projekta strokovni žiriji ter obiskovalcem konference. 

Gregor Valentan je bil med enaintridesetimi kandidati eden izmed izbranih študentov, ki se je 

udeležil finala zahtevnega tekmovanja MMA, ki je potekalo v sklopu konference združenja 

EURHODIP. Devet finalistov je bilo izbranih na podlagi motivacijskih pisem, poslanih na 

združenje, ki so bila napisana v angleškem ali francoskem jeziku.  

 

Organizacija tekmovanja je potekala na visoki ravni, študenti so bili ves čas pod budnim očesom 

organizatorjev, žirije in ostalih udeležencev konference. V prvem dnevu so se kandidati na 



 

podlagi žreba razdelili v skupine različnih narodnosti. Gregor Valentan je izžrebal skupino, v 

kateri sta bili študentki iz Armenije in Španije. Problem, ki so morali tekmovalci razrešiti, je bil 

naslednji.  

 

4-zvezdični hotel, priljubljen med poslovneži, ki je lociran v središču enega izmed večjih mest, se 

sooča s težavo, da ima 80 % dobička od prodaje sob in le 20 % dobička iz restavracije. Študenti 

so morali podati rešitev, kako bi povečali dobiček restavracije, ki ima obrabljeno in uničeno 

opremo in je potrebna obnove. Skupina je na osnovi problema izoblikovala svoje predloge.  

 

Na podlagi podane rešitve in predstavitve le-te pred žirijo in ostalo javnostjo je skupina s 

študentom VSGT Maribor osvojila srebrno medaljo. Rezultate so razglasili na gala večerji, ki je 

potekala v Muzeju uporabne umetnosti v Vilni.  

 

Sodelovanje na mednarodnih dogodkih je izjemna priložnost, da študenti uporabijo svoje znanje 

in izkušnje na praktični način ter predstavljajo sebe in šolo na mednarodni ravni, hkrati pa imajo 

možnost spoznati ljudi iz mnogih držav sveta in navezati nove poslovne stike ter prijateljstva.  

 

VSGT Maribor pod vodstvom direktorice mag. Helene Cvikl dosega z udeležbo na številnih 

priznanih mednarodnih tekmovanjih v evropskem in svetovnem prostoru izjemne rezultate ter s 

svojim strokovnim in izobraževalnim delom kot pomemben člen oblikuje strokovne standarde in 

samozavest pomembnemu delu slovenskega gostinskega kadra. 

 

VSGT Maribor 

 

 

 


