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     Management akademija 
15. in 22. september in 6. oktober 2022 (3 srečanja v živo) 

 

MASTERCLASS 1 MANAGEMENT IN UPRAVLJANJE DESTINACIJ 

četrtek, 15. september 2022 

Evropa si želi zelenega in digitalnega prehoda. Vloga organizacij za destinacijski management je, da 
aktivno vodijo proces prehoda. To pomeni bolj aktiven pristop do razvoja, managementa in upravljanja, 
ki je trenutno večinoma v rokah lokalnih uprav. UNWTO v svojih smernicah za prihodnje delovanje 
organizacij za destinacijski management opredeljuje nove vloge DMO-jev; razvoj produktov, upravljanje 
kadrov in zagotavljanje kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. V prvem masterclassu bomo poiskali 
odgovore na vprašanja, kakšen bo turizem v prihodnje, kaj bodo deležniki pričakovali od destinacij, 
kakšni bodo izzivi vodenja DMO-jev čez 10 let in kako se DMO-ji na nove izzive lahko pripravijo. 

 

URA NASLOV PREDAVATELJ VSEBINA 

10.00–10.05 

5 min 

Pozdravni nagovor mag. Maja Pak. direktorica, 
Slovenska turistična 
organizacija 

•  Predstavitev ATT 

•  Namen ATT 

•  Cilji ATT 

10.05–10.45 

5 min 

Uvod in predstavitev modula 
Management in »Masterclassa 
-Management in upravljanje 
destinacij »  

prof. dr. Ljubica 
Knežević Cvelbar, 
Ekonomska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani 

•  Predstavitev programa 
•  Predstavitev načina dela 
•  Predstavitev predavateljev 
 

10.45–11.30 

45 min 

TURIZEM VČERAJ, DANES IN 
JUSTI  
Trendi na področju turizma, kaj 
se lahko naučimo iz preteklosti, 
kaj nas pričakuje v prihodnje  

prof. dr. Ljubica 
Knežević Cvelbar, 
Ekonomska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani 

•  Makro-ekonomski trendi  

• 10 ključnih trendov na 
področju turizma  
• Kaj lahko pričakujemo v naslednjem 
letu in do leta 2025  
 

11.30–12.30 

60 min 

(40 min PPT 
in 20 min 
razprava) 

STRATEGIJA SLOVENSKEGA 
TURIZMA 2022-2028 

Ključne usmeritve 
strategije slovenskega 
turizma pomembne za 
turistične destinacije 

Peter Vesenjak, direktor, 
Hosting 

 

 

•  Vizija in cilji 
•  Ključne strateške usmeritve  
•  Ključni ukrepi za turistične 

destinacije 

ODMOR 12.30–13.30 

 
 
 

 
PROGRAM AKADEMIJE ZA 

TRŽENJE V TURIZMU 
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13.30–13.40 

10 min 

POVZETEK ‒ 10 ključnih znanj 
in spoznanj dopoldneva 

prof. dr. Ljubica Knežević 
Cvelbar, Ekonomska 
fakulteta, Univerza v Ljubljani 

•  Povzetek ključnih sporočil in 
refleksija udeležencev na predavanja 

•  Ključni povzetki/ugotovitve 

13.40–14.25 

45 min 

KO IMAŠ V ROKAH ŠKARJE IN 
PLATNO: UPRAVLJANJE 
DESTINACIJE VISIT FLANDERS 
Primer tuje dobre prakse 1 – 
predstavitev strategije razvoja 
in ključnih izzivov na naslednje 
desetletje   

Vincent Nijs, CSO Visit 
Flanders, Belgija 

•  Strategija DMO-ja (»Turizem za 
jutri«)  

•  Ključni izzivi DMO-ja  
• Ključne aktivnosti DMO-ja  

 

14.25–15.10 

45 min 

TRAJNOSTNI TURIZEM 
NASLEDNJEGA DESETLETJA  

Primer tuje dobre prakse 1 – 
DMC, ki razvija le trajnostne 
turistične produkte za več kot 
100 DMO-jev po vsem svetu    

Ance Švajzeger, Intrepid 
Travel 

• Kako razijatu turistične produkte v 
skladu s potrebami loklanega 
prebivalstva  

• Kako vključevati lokalno turistično 
ponudbo v celovito doživetje  

• Kakšna je vloga DMO-jev pri razvoju 
produktov  

15.10–15.30 

20 min 

POVZETEK: Zakaj smo 
izbrali ta primera in kaj smo 
se iz njiju naučili 

 
SMERNICE ZA ZELENI IN 
DIGITALNI PREHOD 
Navodila za pripravo strokovne 
naloge 

prof. dr. Ljubica Knežević 
Cvelbar, Ekonomska 
fakulteta, Univerza v Ljubljani 

•  Povzetek ključnih sporočil iz izbranih 
primerov in priložnost za vprašanja 

 

 

•  Predstavitev in vprašanja glede 
priprave strokovne naloge 
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MASTERCLASS 2: TRAJNOSTNI PREHOD 

četrtek, 22. september 2022 

Trajnostni prehod ostaja eden največjih izzivov človeštva in tudi turizma. Je eden ključnih stebrov razvoja 
Evropske Unije in nujen pogoj pri črpanju sredstev iz NextGen programa EU. Slovenija trajnost in 
trajnostni razvoj že vrsto let umešča v vse strateške dokumente. V prihajajočem obdobju bo potrebno 
izpolniti vrzel med obljubo (trajnostno zgodbo) in dejanskim doživetjem (produktom). V tem procesu so 
izjemno pomembe turistične destinacije, ki prenašajo znanje, vizijo in zavezo k trajnostni preobrazbi na 
lokalno raven. Zato je cilj tega izobraževalnega dne, da se deležnike usposobi z znanjem o trajnostnem 
prehodu in vlogi DMO-jev v tem procesu. 

 

URA NASLOV PREDAVATELJ VSEBINA 

10.00–10.05 

5 min 

Uvod in predstavitev 
»Masterclassa – Trajnostni 
prehod »  

prof. dr. Ljubica 
Knežević Cvelbar, 
Ekonomska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani 

•  Predstavitev masterclassa 
•   Predstavitev predavateljev 
 

10.05–10.45 

40 min 

KAKO OBLIKOVATI 
TRAJNOSTNE TURISTIČNE 
PRODUKTE IZVEN GLAVNE 
SEZONE?  
Vloga DMO-jev v blaženju 
sezonskosti na ravni destinacije  

prof. Xavier Font, 
Univerza Surrey, 
Združeno kraljestvo 

•  Koraki za oblikovanje 
trajnostnih produktov izven 
sezone?  

•  Kako stimulirati deležnike in 
zmanjšati sezonskost na 
destianciji?  

10.45–11.30 

45 min 

REGENERATIVNI 
DESTINACIJSKI MANAGEMENT 
Korak naprej od trajnostnega k 
regenerativnem managementu 
turističnih destinacij 

mag. Petra Stušek, 
direktorica, Turizem 
Ljubljana 

 

 

•  Kaj je regenerativni destinacijski 
management?  

•  Kako implementiramo 
regenerativni destinacijski 
management v prakso? 

• Primeri implementacije v praksi  

11.30–12.00 

30 min 

 

UKREPI NOVE STRATEGIJE NA 
PODROČJU TRAJNOSTI 

Novosti v strateškem obdobju 
2022 – 2028 

Maša Klemenčič, projektni 
vodja, Slovenska turistična 
organizacija 

•  Kaj prinaša nova strategija razvoja 
turizma: ključni cilji in ukrepi na 
področju trajnosti 

ODMOR 12.00–13.00 

13.00–13.15 

15 min 

POVZETEK ‒ 10 ključnih znanj in 
spoznanj dopoldneva 

prof. dr. Ljubica Knežević 
Cvelbar, Ekonomska 
fakulteta, Univerza v 
Ljubljani 

•  Povzetek ključnih sporočil in 
refleksija udeležencev na predavanja 

•  Ključni povzetki/ugotovitve 

13.15–14.00 

45 min 

MERJENJE TURISTIČNEGA 
VPLIVA NA OKOLJE: PRIMER 
DESTINACIJE - VALENCIA  
Primer tuje dobre prakse 1 – 
primer učinkovite uporabe 
podatkov za merjenje vplivov 
turizma na okolje 

Jaume Mata, vodja 
trajnostnega turizma, 
Visit Valencia, Španija 

•  Kako meriti vpliv turizma na 
okolje? 

•  Kako vplivati na trajnostne 
odločitve turistov in usmerjati 
turistične tokove? 

•  Kako motivirati  deležnike za 
aktivno vlogo pri trajnostnem 
prehodu? 
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14.00–14.45 

45 min 

AKTIVNO PRILAGAJANJE 
SPREMEMBAM: PRIMER 
DESTINACIJE – WILDER KAISER 
Primer tuje dobre prakse 2 – 
primer razvoja turizma in 
prilagajanja destinacije 
sprememban iz okolja  
 

Katharina Muck, 

vodja marketinga in 
komuniciranja, Wilder 
Kaiser, Avstrija 

•  Kako poslušati in timski delati z 
deležniki?  

• Kako se hitro spreminjati glede na 
trende v okolju?  

• Kako prilagajati trženje in promocijo 
destinacije.  

14.45–15.15 

30 min 

 

TRAJNOSTNO VODITELJSTVO 
ZA TRAJNOSTNE ORGANIZACIJE 
Dejavniki uspeha za uspešen 
trajnostni prehod – strategija, 
organizacija, veščine.  

Nina Langerholc Čebokli, 
svetovalka za strateško 
načrtovanje in razvoj 
organizacije, Dodo 
Consulting 

•  Kako pripeljati strategijo do prakse? 

• Uvajanje sprememb namesto 
upravljanja sprememb. 

15.15–15.30 

15 min 

POVZETEK: Zakaj smo izbrali 
te primere in kaj smo se iz 
njih naučili 

prof. dr. Ljubica Knežević 
Cvelbar, Ekonomska 
fakulteta, Univerza v 
Ljubljani 

•  Povzetek ključnih sporočil iz izbranih 
primerov in priložnost za vprašanja 
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MASTERCLASS 3: DIGITALNA PREOBRAZBA 

četrtek, 6. oktober 2022 

Digitalna preobrazba je širši pojem kot digitalizacija, ki v osnovi poleg uporabe tehnologij zahteva prilagajanje novim 
okoliščinam iz zunanjega okolja. Končni cilj digitalne preobrazbe je povečanje produktivnosti in kreativnosti 
posameznikov in organizacij. Digitalna preobrazba zahteva velike spremembe v načinu dela in miselnosti. Ti premiki 
vplivajo na inovacije ter razvoj produktov in storitev, ki se spreminjajo z implementacijo novih tehnologij. Na tem 
izobraževalnem dnevu bodo deležniki pridobili znanja s področja digitalne preobrazbe in tehnologij, ki bodo 
destinacijam pomagale pri digitalnem prehodu.   

 

URA NASLOV PREDAVATELJ VSEBINA 

10.00–10.05 

5 min 

Uvod in predstavitev 
»Masterclassa – Digitalna 
preobrazba »  

prof. dr. Ljubica 
Knežević Cvelbar, 
Ekonomska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani 

•  Predstavitev masterclassa 
•  Predstavitev predavateljev 
 

10.05–10.45 

40 min  

 

DIGITALNA PREOBRAZBA 
DESTINACIJ 

Primeri evropskih dobrih praks 
implementacije digitalnih rešitev 
v praksi v okviru mreže 
»NECSTour«    

 Cristina Nunez,  

Direktorica NECSTour 

Spletno predavanje   

• Primeri dobrih praks "NECSTour" na 
področju digitalne preobrazbe? 

•  Kaj so izzivi? 
•  Kaj so ključi do uspeha?  

• EU iniciativa: Tourism for 
Tomorrow Lab  

10.45–11.30 

45 min 

DIGITALNA PREOBRAZBA IN 
TURIZEM  
Kako in kje lahko iščemo sinergije 
med tehnologijo in turizmom?  
 

Edgar Weggelaar, 
podpredsednik, TIS 
Global Summit 

•  Ključni trendi na področju 
digitalne preobrazbe turizma. 
•  Primeri dobrih praks digitalne 
preobrazbe na ravni EU  

11.30–12.00 

30 min 

 

DIGITALNA PREOBRAZBA 
SLOVENSKEGA TURIZMA  
Ukrepi na področju digitalne 
preobrazbe slovenskega turizma 
 

prof. dr. Ljubica Knežević 
Cvelbar, Ekonomska 
fakulteta, Univerza v 
Ljubljani 

 

•  Vizija in cilji  
• Strateška področja  
• Ključni ukrepi strategije  

12.00–12.30 

30 min 

 

PODATKI ZA INFORMIRANO 
ODLOČANJE 

Kako lahko uporabimo podatke 
in kateri podatki so na voljo za 
podatkovno podprto odločanje? 

 

Nataša Hočevar, vodja 
razvoja, Slovenska turistična 
organizacija 

 

mag. Apolonija Oblak - 
Flander, vodja sektorja za 
okoljske statistike, SURS 

• Predstavitev zasnove Nacionalnega 
infirmacijskega središa.  

• Kaj pomenijo podatki za 
informirano/podatkovno podprto 
odločanje? 

• Kateri podatki so na voljo danes? 
• Kateri podatki bodo na voljo v 

prihodnje.  
 

ODMOR 12.30–13.30 
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13.30–14:15 

45 min 

PAMETEN TURIZEM NA RAVNI 
DESTINACIJE  
Primer tuje dobre prakse uporabe 
podatkov za odločanje v turizmu 

 

Dr. Clemens Költringer,  

Vienna Tourism Board 

•  Kako smotreno uporabljati podatke 
na ravni destinacij? 

• Obstoječe rešitve za implementacijo 
v praksi 

14:15–14:55 

45 min 

DIGITALNA PREOBRAZBA 
TURISTIČNIH DESTINACIJ  
Kako se spreminja paradigma 
razvoja in upravljanja destinacij in 
kaj so digitalne naloge prihodnosti  

prof. dr. Terry Stevens, 
ustanovitelj in izvršni 
direktor, Stevens & 
Associates 

• Ključne dimenzije nove 
paradigme  

• Digitalna preobrazba in 
DMMO-ji  

• 10 funkcij DMO-jev v prihodnje  
 

14:55-15:30  

35 min 

ZAKLJUČEK IN REFLEKSIJA  
Refleksija udeležencev, izboljšave 
za prihodnje, ali smo izpolnili 
pričakovanja.  

prof. dr. Ljubica Knežević 
Cvelbar, Ekonomska 
fakulteta, Univerza v 
Ljubljani 

• Refleksija udeležencev  

• Strokovna naloga  

• Zaključek  

 

Slovenska turistična organizacija si pridržuje pravico do spremembe programa ali 
predavateljev.  

 

 


