
Tretja delavnica: Metaverse in podjetniške 
priložnosti virtualizacije
Podajte se v nov svet, ki ga oblikujejo  tehnologije Web3, ter izkoristite 
njegov potencial v svoj prid. Pripravili smo serijo  brezplačnih delavnic,  ki 
vam bodo na tej poti pomagale!

Delavnica bo potekala v  četrtek, 10. 11. 2022, od 13.30 do 17.30 v prostorih 
podjetja Arctur d.o.o. (Industrijska cesta 1a, Nova Gorica) in je namenjena vsem 
podjetjem (mikro, mala, srednje velika podjetja, tudi s.p.), ki si želijo izkoristiti 
potencial sodobnih tehnologij, ki jih tehnologije Web3 predstavljajo. Med upravičenimi 
udeleženci ste seveda tudi podjetja, ki že prejemate finančne spodbude Slovenskega 
Podjetniškega Sklada.

Dr. Urška Starc Peceny,  vodja inovacij v podjetju Arctur in vodja Turizma 4.0, bo ob 
sodelovanju  Matevža Strausa,  vodja Heritage+ (Arctur),  Dejana Šuca,  tehnološki 
inovator (Arctur), odprla razpravo, kaj to metaverse je, kaj ponuja in obljublja, in 
kako naj se slovenska podjetja pripravijo na poslovno uspešen vstop vanj.

Vsebina delavnice:
osnove metaversa in ključne lastnosti (uporabniška izkušnja, tehnološki 
predpogoji, povezane tehnologije …),

primeri metaversa v praksi (vstop vanje ter spoznavanje virtualnih svetov in 
načina delovanja) in pregled trenutno obstoječih rešitev,

primeri uporabe: kulturni turizem, proizvodnja industrija, srečanja in dogodki,

tipi poslovnih priložnosti za slovenska podjetja v metaversu in kako se pripraviti 
na metaverse (intelektualna zaščita, digitalni dvojčki …),

delavnica: Moj posel v metaversu.

Povezava na prijavo.
Število mest je omejeno. 

Veselimo se kreativnega druženja!

https://forms.gle/RBvbuv84kTVx4SAY6
https://arctur.si
https://tourism4-0.org


Urška Starc Peceny   je vodja inovacij v podjetju Arctur in vodja Turizma 4.0, ki z globalno 
iniciativo združuje netehnološke sektorje (turizem, kulturna dediščina, upravljanje mest …) 
s tehnologijami iz industrije 4.0. 
Urška se je izobraževala v Sloveniji, Italiji in Avstriji in leta 2001 na temo »Netlife« z 
doktorsko dizertacijo iz poslovne komunikacije in s specializacijo v novih medijih in 
tehnologijah tlakovala raziskave sodelovalnega načrtovanja ter uporabe umetne 
inteligence in veliki podatkov.
Ima več kot 20 let izkušenj kot podjetnica in iniciatorka.   Kot vodja inovacij v tehnološkem 
podjetju Arctur d.o.o. vodi oddelek Turizem 4.0 ter tehnologije iz industrije 4.0 vnaša v 
turistični sektor. Je predavateljica na temo pametnih mest in kot vodja NASA Space Apps 
Challenge v Avstriji išče nove modele sodelovanja. Živi med Slovenijo in Dunajem.

Več o programu Web3 in informacije o vseh delavnicah:
Za vse dodatne informacije smo na voljo na e-pošti: info@arctur.si

Prijave zbiramo do torka, 8. novembra 2022, na povezavi.
Število mest je omejeno.

Delavnico bo Urška so-ustvarjala s sodelavcema Matevžem Strausom in Dejanom 
Šucem.  Matevž ima magisterij iz strateškega tržnega komuniciranja in urbanih študij ter 
je vodja številnih nagrajenih projektov s področja (digitalizacije) kulturne dediščine. Kot 
vodja programa Heritage+ dobro pozna priložnosti novih tehnologij (metaverse, AR/VR, 
fotogrametrija …) za kulturni sektor. Dejan Šuc ima več kot 30 let izkušenj kot inovator in 
raziskovalec 3D tehnologij. Je pionir fotogrametričnih zajemov in 3D digitalnih dvojčkov v 
industriji. Na razvoj metaversa gleda z industrijskimi (ne le zabavnimi) podjetji v mislih.

Dr. Urška Starc Peceny
Strokovnjakinja za digitalno inoviranje

Program Startup Plus sofinancirata Slovenski podjetniški sklad in Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izvaja 
se na podlagi programa Vsebinska podpora prejemnikov sredstev (MSP) od 2018 do 2023 v okviru Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike od 2014 do 2020.

https://forms.gle/RBvbuv84kTVx4SAY6
https://startup-plus.podjetniskisklad.si/programi-za-podjetnike/web3-pospesevalnik/

