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Projekt DEAS

Spodbujanje uporabe in ponovne uporabe
odprtih podatkov za razvoj novih 
produktov in storitev na področjih 
mobilnosti, okolja in turizma

8 projektnih območij (Slovenija kot eno)

Vsebinsko nadaljevanje projekta ODEON, 
Interreg Mediteran



Zbiramo vaše mnenje

Potrebe po novih spletnih in mobilnih storitvah in aplikacijah na področjih

mobilnosti, okolja in turizma

 b.link/deas-prebivalci

Kompetence SIO in orodja za podporo razvijalcem podatkovnih rešitev

 b.link/deas-podpora

Potrebe razvijalcev po podpori SIO

 b.link/deas-razvijalci



Dostopnost informacij o posameznih vsebinah v turizmu
Kakšno je vase mnenje o splošni dostopnosti informacij glede turizma? N=73
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Slikovite lokacije, primerne za fotografiranje

Informacije o lokalnih kulinaričnih specialitetah

Snežne razmere

Poti do izbrane turistične destinacije

Možnosti nastanitve



Rangiranje predlaganih rešitev
Katera od spodaj navedenih rešitev bi vam lahko koristila, ko potujete ali greste na počitnice? Razvrstite svoje potrebe. N=74
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Informacije o zelenem/trajnostnem turizmu

Digitalizacija kulturne dediščine

Natančne informacije o lokalni kulinariki

Informacije o aktivnostih na prostem

Informacije o možnostih nastanitve

Turistične informacije, posebej prilagojene vašim potrebam

Informacije o poteh do izbrane turistične destinacije

Off-line zemljevidi in aplikacije za načrtovanje poti



Iskanost in dostopnost turističnih informacij
Katere informacije potrebujete / iščete, ko potujete, in kako so te dostopne? (odprto vprašanje, možnih največ 5 odgovorov), N=46

Pot do in na destinaciji
Ostalo na destinaciji

Lokalna kulinarika

Aktivnosti na destinaciji

Znamenitosti na destinaciji

Nastanitev na destinaciji
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Turistične informacije vs. mobilnost vs. okolje
Katere informacije potrebujete / iščete, ko potujete/gre za mobilnost/gre za okolje, in kako so te dostopne? (odprto vprašanje, možnih največ 5 odgovorov), N=68

Pot do in na destinaciji
Ostalo na destinaciji

Lokalna kulinarika

Aktivnosti na destinaciji

Znamenitosti na destinaciji

Nastanitev na destinaciji

Vlak
Javni prevoz splošno

Avtomobil

Ostalo

Kolo

Avtobus Ravnanje z odpadki

Zdravje

Kvaliteta zraka

Vreme

Kvaliteta vodaNaravni pojavi
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Hvala za pozornost

Peter Medica

Tehnološki park Ljubljana

peter.medica@tp-lj.si

mailto:peter.medica@tp-lj.si

