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Predlog načina vključevanja uporabnika v živi laboratorij

 Program: Srednja Evropa - cilj evropskega teritorialnega sodelovanja

T j j 1 5 2011 30 4 2014 Trajanje: 1.5.2011 – 30.4.2014

 Vodilni partner: E-zavod (SI)

Konzorcij projekta: 10 projektnih partnerjev iz 8 držav EU Konzorcij projekta: 10 projektnih partnerjev iz 8 držav EU

 Osnovna naloga: raznolikost 10 čezmejnih pilotov
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Uvod – opredelitev problema Eko-turizem
pomeni potovanja v

 Problemi gorenjskega turizma:

l ih i ti ih t i tič ih db

pomeni potovanja v 
naravna območja

 premalo povezanih, neinovativnih turističnih ponudb, 

 šibkem sodelovanju ponudnikov pri oblikovanju turističnih storitev, 

šibka odzivnost na spremembe turističnega povpraševanja šibka odzivnost na spremembe turističnega povpraševanja, 

 premajhen vstop malih in srednje velikih podjetij v dejavnosti turizma.

 Za trajnostni razvoj eko-turističnih storitev –

razvoj spletne rešitve

 Pristop živega laboratorija

(okolje, ki vključevanje vse deležnike 

od ideje do komercializacije produkta/storitve)
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Koncept delovanja spletne rešitve

Povečati 
odzivnost na 
spremembe 
turističnega 
povpraševanja

Povečati inovativnost 
turističnih ponudb

Povečati vstop 
malih in srednje 

likih dj tij

p

velikih podjetij v 
dejavnosti turizma

PovezatiPovezati 
ponudnike 
turističnih storitev 
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Koncept razvoja spletne rešitve v živem laboratoriju
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Lastnosti spletne rešitve

 Spletna rešitev – spletni portal

 Portal ima naslednje vrste uporabnikov:

• Anonimni uporabnik• Anonimni uporabnik

• Registrirani turist

• Ponudnik turistične storitve – možnost dodajanja in urejanja spletnih vsebin: o ud tu st č e sto t e o ost dodaja ja u eja ja sp et seb

iterinariji in točke

• Upravitelj portala (upravljanje portala, vsebin in uporabnikov)
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Točka

Točka je opis turistične znamenitosti ali turistične storitve, ki jo ponuja nek ponudnik 

t i tič t it P t l j bi b l d t i tič t čk d čj t tikturistične storitve. Portal naj bi vseboval predvsem turistične točke s področja tematike 

eko-turizma.
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Itinerarij - pot

Pot je sestavljena iz najmanj 2 točk, ki sta med seboj tematsko ali geografsko povezani. 

2
3.4.

1.2.
5.

66.

77.
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Spletna rešitev
Ime itinirarija -

poti

Turistična 
oznaka

Točke na poti in oč e a po
kratki opisi točk

Opis itinirarija

Interaktivni 
9

te a t
zemljevid



Točke na Hribovski poti
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Turistične oznake na interaktivnem zemljevidu

Naravna 
znamenitost

Kulturna 
znamenitost

Zgodovinska znamenitost KolesarstvoPohodništvo
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Ocenjevanje
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Ocenjevanje in komentiranje

Ocenijo lahko tudi 
neregistrirani uporabniki. 

Za komentiranje je potrebnaZa komentiranje je potrebna 
prijava. 
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Diskusija - Povzetek

 Spletna rešitev ni inovacija, inovativen je pristop. p j , j p p

 Živi laboratorij ima potencial uspeha, ker njegov pristop temelji na vključevanju 

deležnikov v vseh fazah razvoja izdelka/storitve.

 Spletna rešitev bo dosegljiva preko spleta. 

 Vsebovala bo: interaktivne vsebine, multimedijo, zemljevide, fotografije, QR kode, 

i ij i t l l d i l t l d l ik č t l ik ti itdnavigacijo, virtualne oglede in spletne pregledovalnike oz. načrtovalnike poti, itd.

S spletno rešitvijo bomo povezali tako ponudnike rešitev v gorenjski regiji kot tudi S spletno rešitvijo bomo povezali tako ponudnike rešitev v gorenjski regiji kot tudi 

turiste in skušali ugotoviti ali imajo turisti lahko vpliv na izboljšanje ponudbe ali celo na 

ustvarjanje nove inovativne turistične ponudbe.
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ustvarjanje nove inovativne turistične ponudbe.



Hvala za vašo pozornost !

V š j ?Vprašanja?

Pripombe?Pripombe?

Predlogi?g
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