TURISTIČNE NASTANITVE
PO PANDEMIJI:
POT OKREVANJA IN PREOBRAZBE
Spletno srečanje predstavnikov turističnih
nastanitev v Mestni občini Kranj in okolici
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Pandemija je ustavila svetovni turizem, močno je prizadeto tudi
področje turističnih nastanitev. Vplivi na panogo so številni. Predvsem
pa negativni, ki se kažejo kot likvidnostnih krči na ravni podjetij in
izgube služb na ravni posameznikov. Kriza pa je tudi priložnost za
preobrazbo, ki jo je turizem potreboval. Na tem spletnem srečanju
bomo govorili o novih priložnostih in trendih, posebej tistih, ki so
primerni za Kranj in okolico, ter skozi primere iz prakse pokazali, da je
priložnosti veliko in da imamo tudi v tem času uspešne zgodbe.

Ljubica Knežević Cvelbar je redna profesorica na Ekonomski fakulteti Univerze v
Ljubljani in gostujoča predavateljica na več kot 30 univerzah po svetu. Kot
raziskovalka oziroma svetovalka je sodelovala pri več kot 70 projektih, vključno s
projekti, ki so jih financirali Evropska komisija, Evropski parlament in Program ZN
za razvoj, ter pri raziskovalnih in svetovalnih projektih za slovensko, hrvaško,
makedonsko in črnogorsko vlado pa tudi pri številnih svetovalnih projektih za
občine ter majhna in srednje velika podjetja. Objavila je več kot 50 člankov v
vrhunskih svetovnih revijah na področju turizma . Njeno raziskovalno delo je
imelo velik vpliv na globalni razvoj trajnostnega turizma in je bilo nagrajeno z
najvidnejšimi mednarodnimi znanstvenimi nagradami na področju turizma, in
sicer z nagrado Thea Sinclair (2016 in 2019) in nagrado Charlesa R. Goeldnerja
leta 2019. Deluje kot članica šestih uredniških odborov mednarodnih akademskih
revij na področju turizma in je članica mednarodnega združenja znanstvenih
turističnih strokovnjakov (AIEST). Ljubica je predsednica Slovenskega partnerstva
za raziskave in inovacije v turizmu, grozda, ki združuje večja turistična podjetja in
zainteresirane deležnike iz javnega sektorja v Sloveniji.

Dominik S. Černjak ima zelo bogato in zanimivo kariero v turizmu, za katero
so značilne predvsem nenehne inovacije, podjetnost in odločnost za uspeh.
Leta 1995 je ustanovil Collegium, prvo turistično agencijo, specializirano za
mladinska potovanja v Sloveniji. Collegium je zrastel v Collegium Mondial
Travel, vodilno organizacijo za mladinska potovanja in glasbene prireditve v
srednji Evropi, ki deluje v Sloveniji, Veliki Britaniji in na Hrvaškem.
Je tudi ustanovitelj Jasna Chalet Resorta v Kranjski Gori ob jezeru Jasna, ki ga
razvija s posebno vizijo. S svojimi aktivnostmi povezuje in motivira celotno
lokalno skupnost v smeri razvoja povezovalnega in trajnostnega turizma.
Dominik je zelo aktiven kot deležnik v številnih inštitucijah na področju turizma.
Bil je podpredsednik sveta in član svetovalnega odbora pri Turizmu Ljubljana,
član raziskovalnega sveta Slovenske Turistične Organizacije. Bil je tudi
predsednik Turistične Zveze Slovenije ter so-ustanovitelj podjetja Business
Angels v Sloveniji.

