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POZIV: RDO Osrednja Slovenija - turistične novosti, ideje in projekti, ki 
so v načrtu v letih 2016 do (okvirno) 2018 

  
RDO OSREDNJA SLOVENIJA ZAČENJA TERENSKO DELO ZA PRIPRAVO NOVE TURISTIČNE 
STRATEGIJE ZA REGIJO OSREDNJA SLOVENIJA (2017-2022) 
Turizem Ljubljana je kot RDO za regijo Osrednja Slovenija v okviru projekta aktivnosti 
regionalnih destinacijskih organizacij, sofinanciranih v okviru Javnega razpisa za pridobitev 
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj ‐ ESRR za izvedbo aktivnosti RDO‐jev in po 
pooblastilu Sveta LUR v letu 2011 pripravil Strategijo razvoja in trženja za regijo Osrednja 
Slovenija za obdobje 2012‐2016. Strategija se z letom 2016 izteče, zato je Turizem Ljubljana 
v vlogi RDO Osrednja Slovenija v letu 2016 pristopil k oblikovanju novega strateškega, 
vendar zelo izvedbeno naravnanega dokumenta. 
  
Njegov namen je ponuditi strateški pogled naprej do leta 2022, hkrati pa podati zelo 
operativni načrt aktivnosti, ki bo osnova za letne programe dela RDO Osrednja Slovenija. 
Gradil bo na dosedanjih temeljih in poglobil delo na tistih področjih, ki v prihodnjem obdobju 
zahtevajo največ dela – med vsebinskimi poudarki bodo tako razvojno produktno delo, 
oblikovanje prodajnih programov, trajnostni razvoj in spodbujanje inovativnosti. Hkrati je 
namen, da se v letu 2015 začete aktivnosti na področju oblikovanja privlačnih ITP‐jev v regiji 
nadaljujejo oziroma nadgrajujejo in pripeljejo do nekaj prodajnih programov, ki se lahko 
vključijo v distribucijske kanale Turizma Ljubljana. 
  
NAMEN POZIVA ZA PRIDOBITEV VPOGLEDA V NAČRTOVANE PROJEKTE ALI IDEJE 

  
Za potrebe razumevanja razvojnih načrtov vseh soustvarjalcev doživetij regije s tem 
pozivom iščemo vse: 
  
(1) novo nastale ali 
(2) nastajajoče ali 
(3) zamišljene novosti, ki bi jih regija pri svojem razvoju lahko upoštevala in združevala v 
svojo turistično ponudbo. 
  
Vaš izkazan interes bo pripomogel k še bolj jasni sliki, kaj regija želi in zmore in kako ji RDO 
lahko pri tem pomaga. Hkrati je poziv izveden v obliki zbiranja pobud na portalu Banke 
turističnih priložnosti Slovenije, ki bo omogočila takojšnjo javno objavo vaših novosti ali 
pobud in s tem njihovo povezovanje in promocijo. Stopnja, do katere boste vsebine tudi 
javno razkrili (in ne le zaupali RDO Osrednja Slovenija), bo prepuščena vam. 
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ROKI ZA ODDAJO IN NAČIN ODDAJE 

  
Rok za oddajo je 1. september 2016. 
  
Kako se izpolni oziroma odda vaša prijava na poziv?  
 
Obiščite spletno stran, kjer je objavljen »POZIV RDO Novosti Osrednja Slovenija 2016-18« in 
navodila za oddajo opisa vaših novosti: 
 

http://www.btps.si/depositview.aspx?dpid=2571&lng=sl  
 
Vaše novosti boste v zgornjem spletnem BTPS obrazcu oddali v dveh korakih.  
 

1. Novosti opišete v posebni Word priponki, ki jo boste našli na zgornji BTPS povezavi 
in jo naložili v BTPS obrazec (nastavljen, da priponko vidijo le sodelavci Turizma 
Ljubljana). 
 

2. V polje Povzetek, ki se nahaja v BTPS obrazcu, lahko celotno ali le del vsebine 
priponke skopirate in s tem določite, če želite da je (del) vsebin tudi javno dostopen. 

 
Za vsa vprašanja smo dosegljivi: 
 
na Turizmu Ljubljana, Petra Križan - petra.krizan@visitljubljana.si 
na Banki turističnih priložnosti Slovenije - info@BTPS.si  
 
 
 
 

Navodila za oddajo se nahajajo na naslednji strani.  

http://www.btps.si/depositview.aspx?dpid=2571&lng=sl
mailto:petra.krizan@visitljubljana.si
mailto:info@BTPS.si
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NAVODILA ZA ODDAJO 

 
1. Na BTPS povezavi http://www.btps.si/depositview.aspx?dpid=2571&lng=sl lokalno 

shranite prijavnico, ki se nahaja v razdelku »dokumenti«: 

 
 

2. Izpolnite dokument iz točke 1 in ga lokalno shranite. 
 

3. Na BTPS povezavi http://www.btps.si/depositview.aspx?dpid=2571&lng=sl kliknite 
na gumb: 

  
 

4. Opravite prijavo/registracijo na portal BTPS. Ko končate, po potrebi ponovite korak 
3. 
 

5. OBVEZNO izpolnite naslednji polji: 

 

 
 

6. OBVEZNO: Z ukazom Choose File naložite priponko iz koraka 2. 

 
 

7. NEOBVEZNO: V polju Povzetek poljubno podrobno opišite vašo novost, kot ste jo ta 
trenutek pripravljeni deliti/promovirati v javnosti. Priporočamo, da dodate tudi sliko. 

 
 

8. Kliknite na Shrani. Polog bo pred objavo tehnično pregledal administrator portala. 
 
 

(Preostalih polj, npr. polje Celotna vsebina, ni potrebno izpolnjevati.) 

http://www.btps.si/depositview.aspx?dpid=2571&lng=sl
http://www.btps.si/depositview.aspx?dpid=2571&lng=sl

