MANAGEMENT IZOBRAŽEVANJE IN TURIZEM - KREATIVNO V SPREMEMBE
KJE, KDAJ IN KAKO?
Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo MIT – Kreativno v spremembe, ki je potekala v
organizaciji dveh fakultet Univerze na Primorskem, TURISTICE in Fakultete za management v
Portorožu 22. in 23. oktobra, je bila največja znanstvena konferenca v Sloveniji v letu 2009 in
uradni dogodek Evropskega leta ustvarjalnosti in inovativnosti 2009.
ZAKAJ SMO SE DRUŽILI NA KONFERENCI MIT V PORTOROŽU?
Osrednje vprašanje konference je bilo, kako kreativneje upravljati slovenski turizem? Turizem je
namreč hitro rastoča in izjemno prilagodljiva gospodarska dejavnost. Vedno nove družbene in
naravne spremembe pa postavljajo pred turistični management resne izzive. Kako najbolje odgovoriti
nanje, s ciljem, da ohranimo konkurenčnost in trajnostni razvoj slovenskega turizma?
POSEBNOSTI KONFERENCE MIT V PORTOROŽU
Na področju turizma je bil prvič uporabljen multidisciplinaren pristop, ki je omogočil pretok teorij,
raziskav in dobrih praks različnih sektorjev, ne le turističnega. To je omogočilo spoznavanje in
izmenjavanje kreativnih pristopov v managementu na področju turizma, izobraževanja, zdravstva,
obrambe, zavarovalništva, oglaševanja, bančništva, socialne dejavnosti in upravno-administrativne
dejavnosti. V okviru konference je potekala tudi odmevna okrogla miza na temo Turizem kot
priložnost za lokalni razvoj, ki so se je udeležili predstavniki lokalne samouprave in turističnega
gospodarstva. Izpostavili so, da nove turistične ideje ne pridejo kar same in da kreativnost pri razvoju
turizma ni odvisna samo od talenta managerjev in od drznosti lokalnih politikov.
GLAVNI SKLEP KONFERENCE
Slovenskemu turizmu primanjkuje kreativnih pristopov v upravljanju, ki bi lahko spodbujali večjo
inovativnost zaposlenih. Kreativni turizem je treba graditi na varni in zdravi (kakovostni) družbi, na
odgovornem podjetništvu ter na ustrezno ovrednotenem kulturnem in naravnem okolju. K
turističnemu managementu moramo pristopati z izzivanjem ustaljenih postopkov in razmišljanj, če
hočemo priti do novih rešitev za konkurenčnost, razpoznavnost in trajnostni razvoj Slovenije.
Kreativno razmišljanje v managementu je treba vključiti že v izobraževalni proces.
KLJUČNA PRIPOROČILA S KONFERENCE
Slovenski turizem prepočasi dviguje svojo konkurenčnost na mednarodnem trgu, ker ne zna
kreativno in učinkovito izpostaviti svojih prednosti na ravni države (varnost, zdravje, okolje in
kultura) ter izkoristiti človeških potencialov za razvoj panoge. Za ublažitev vplivov finančne krize na
slovenski turizem je treba čim prej zmanjšati davčno obremenjenost in omogočiti bolj fleksibilen trg
dela. Javni sektor mora zagotoviti manj rigiden sistem uvajanja novosti na področju turistične
organiziranosti in ponudbe, saj obstoječi administrativni postopki prepogosto dušijo inovativnost.
Vse večji razkorak je zaznati med lokalnim in državnim nivojem – več prilagodljivosti in turistične
drznosti je zaznane na lokalni ravni. Inovativnost turističnega managementa se v manjši meri že
pojavlja na področju proizvodov in storitev, tako rekoč odsotna pa je na področju organiziranosti in
trženja turizma. Ukrepi so potrebni zlasti pri trženju. Kreativna družba in kreativni turizem
potrebujeta več povezovanja: na lokalni ravni, med destinacijami, med sektorji ter predvsem med
gospodarstvom in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami.

