Living Lab Slovenija

Slovenci s Turizmom 4.0 na podiju glavnega dogodka Svetovne turistične
organizacije
Budimpešta, Vitanje, 27. 9. 2018

Danes je svetovni dan turizma, ob katerem po celem svetu potekajo različni dogodki.
Glavni dogodek Svetovne turistične organizacije se je letos odvijal v Budimpešti, kjer
smo Slovenci s Turizmom 4.0 dokazali, da smo med vodilnimi na ravni združevanja
novih tehnologij s tem sektorjem. Različni dogodki so se dogajali tudi po Sloveniji. Med
drugim je LTO Rogla-Zreče, GIZ v Centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika
Noordunga v Vitanju organizirala srečanje na temo Zelenih digitalnih doživetij. Tam so
župani občin, ki so združene v turistično destinacijo Rogla-Pohorje podpisali
deklaracijo, s katero pristopajo v Partnerstvo za Turizem 4.0, ki se dnevno veča.

Turizem 4.0 na odru Svetovne turistične organizacije
Svetovna turistična organizacija je agencija Organizacije združenih narodov, ki vsako
leto organizira dogodek, kjer se sreča smetana svetovnega turizma. Letos srečanje
poteka v znamenju digitalizacije v Budimpešti, kjer sta se mudila tudi pobudnika
iniciative Turizem 4.0, Tomi Ilijaš, direktor podjetja Arctur in dr. Urška Starc-Peceny, ki
pri tem podjetju vodi prvi razvojni projekt na temo turizma v zgodovini Slovenije. V
projektu s skupno vrednostjo 2,3 milijona evrov (1,6 milijona evrov sofinanciranih
sredstev iz strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj) bo raziskovalna skupina podjetja ter vodilni slovenski strokovnjaki
na področju turizma in visokih tehnologij treh slovenskih univerz, Fakultete za
računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani, Fakultete za turistične študije –
Turistica, Univerze na Primorskem in Fakultete za turizem, Univerze v Mariboru strnili
znanje, definirali osnove, ter izvedli raziskave, ki bodo podlaga za razvoj osnovnih IKT
orodij in ekosistema. Ta bo omogočal nov način sodelovanja med ključnimi deležniki v
turizmu, ter posledično nove poslovne modele, ki bodo v okviru razpisa “DEMO Piloti II
2018”, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, lahko dodelani
v procesne rešitve in produkte. Podjetje Arctur je namreč združilo moči s Turistično
gostinsko zbornico Slovenije, ki je nosilka strateško razvojno inovacijskega partnerstva
trajnostni turizem (SRIPT) za sestavo novega konzorcija. To pa še ni vse. Prejšnji teden
je bil objavljen nov razpis za program Interreg na območju Alp, v katerem je Slovenija
uspela postaviti turizem 4.0 kot eno od prioritetnih tem.

Že v uvodnem nagovoru v Budimpešti je Zurab Pololikashvili, generalni sekretar
Svetovne turistične organizacije spregovoril o vplivu digitalne revolucije na turizem.
Na okrogli mizi o vlogi tehnologije v trajnostnem turizmu pa je Tomi Ilijaš kot panelist
predstavljal slovenske ideje o prihodnosti turizma v družbi predstavnikov velikanov
turistične industrije. TripAdvisor je zastopal Mark Bolan, Booking.com, Adrian
Kauffmann, Hotel Európa Fit, Laszlo Könnyid, Mastercard, Diana Robino in

Mednarodno federacijo za informacijske tehnologije potovanja in turizem pa dr. Iis P.
Tussyadiah.

»Kot vidimo, drugi samo poslušajo in strižejo z ušesi, ko predstavljamo naše ideje o
sodelovalni in ne samo še eni digitalni platformi. Danes smo predstavili idejo Living
Lab Slovenija, kjer bomo simulirali ekosistem turizma 4.0, v katerem bodo realni
uporabniki, od šolarjev, milenjicev pa vse do upokojencev testirali prihodnost,« je
povedal Tomi Ilijaš. Dr. Urška Star-Peceny pa dodaja: »Pogovarjali smo se s
predstavnikom Indijskega ministrstva za turizem, ki vodi organizacijo osrednjega
dogodka, ki bo naslednje leto v Indiji, z generalnim sekretarjem UNWTO Zurabom
Pololikashvilijem in dobili vrsto drugih povabil, da ideje predstavimo ob različnih
priložnostih. Težko je povedati doma, v Sloveniji, kakšno težo dobiva naše Partnerstvo
za Turizem 4.0.«

Širjenje vizije Turizma 4.0 doma in po svetu
Danes se po svetu odvija ogromno število dogodkov, saj svetovni dan turizma na
različne načine obeležujejo številne turistične organizacije, destinacije in društva. V
Sloveniji med drugim tudi dogodek Zelena digitalna doživetja v Turistični destinaciji
Rogla-Pohorje, kjer sta Simon Mokorel in dr. Tanja Lešnik Štuhec predstavila iniciativo
Turizem 4.0 in obogateno uporabniško izkušnjo v sodelovalnih okoljih. Po predavanju
so Deklaracijo za podporo Partnerstvu za Turizem 4.0 slovesno podpisali župani občin,
ki so povezane v destinacijo Rogla-Pohorje. To so Občina Vitanje, Občina Zreče, Občina
Slovenske Konjice in Občina Oplotnica, in sicer skupaj z LTO Rogla-Zreče, GIZ.
Te dni je v raziskovalni skupini projekta Turizma 4.0 posebno delovno. Dr. Dejan Križaj
iz Fakultete za turistične študije - Turistica se mudi kot osrednji govorec v Kopenhagnu
na konferenci ATLAS, medtem ko bo dr. Boštjan Brumen pričetek naslednjega tedna
preživel na Dunaju na Evropskem forumu turizma, kjer bodo govorili o dodani
vrednosti v turizmu in njegovem vplivu na kakovost življenja.
Več informacij:
www.tourism4-0.org/
www.facebook.com/tourism4.0/
www.twitter.com/Tourism4_0
www.linkedin.com/company/tourism4-0/

