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Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur.l. RS št. 53/00) določa, da Občinski 

sveti občin ustanoviteljic obravnavajo in dajejo soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu 

RAGOR-ja. Na osnovi 19. člena tega Odloka je RAGOR posredoval v obravnavo in potrditev 

Občinskemu svetu Občine Kranjska Gora Program dela s finančnim načrtom za leto 2017. 

 

Program dela in finančni načrt je že obravnaval Svet Zavoda RAGOR-ja na svoji redni seji, ki je bila 

27.01.2015 in plan dela tudi potrdil. 
 

Program dela in finančni načrt RAGOR-ja je nastal na podlagi dogovorov s strani občin ustanoviteljic 

in vsebuje tiste projekte za katere občine zagotavljajo financiranje ali sofinanciranje, kakor tudi 

projekte, katerih realizacija in financiranje je odvisna od uspeha na različnih razpisih in izvedbe v 

okviru regionalnih projektov. 

 

V delu, ki se nanaša na Občino Kranjska Gora, je bil Program dela in finančni načrt usklajen. To 

pomeni, da so sredstva  za realizacijo projektov, večinoma že uveljavljenih in uspešnih, v katere je 

vključena Občina Kranjska Gora, načrtovana v predlogu proračuna za leto 2015. 

  

Hkrati je RAGOR, v skladu s 15. Členom Odloka posredoval tudi Poročilo o delu v letu 2016. Tudi 

tega je obravnaval Svet Zavoda RAGOR-ja na svoji redni seji in k Poročilu podal pozitivno mnenje. 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da po opravljeni razpravi sprejme sledeči sklep: 

Predlog sklepov: 

1. Občinski svet občine Kranjska Gora se je seznanil s Poročilom o delu RAGOR-ja za leto 

2016. 

2. Občinski svet občine Kranjska Gora soglaša s Programom dela in finančnim načrtom 

RAGOR-ja za leto 2017. 
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POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH 

 

1) Zakonske podlage, ki pojasnjujejo delovno področje RAGOR-ja 
 

Delovno področje RAGOR-ja temelji na sledečih zakonskih in drugih podlagah: 

 Odloka o ustanovitvi, (Uradni list št. 53, 15. 6. 2000), 

 Statuta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, 

 Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ZSRR-2 (Uradni list št. 20/2011) 

 Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za obdobje 2014-20120, 

 Strategije Evrope 2020 

 Operativnega programa za izvajanje EU kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 

 Partnerskega sporazuma EU – Republika Slovenija 
 Občinskih razvojnih programov.  

 

Poleg teh so podlaga načrtovanju dela še področni operativni programi na nivoju države. 

 

Poročilo je sestavljeno v skladu z navodilom o pripravi zaključnega računa državnega  in 
občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih 
neposrednih in posrednih uporabnikov  proračuna. (Uradni list RS 12/2001). 

 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je bila vpisana v sodnem registru okrožnega sodišča 
v Kranju dne 29. avgusta 2000. V skladu s statutom je dolžna dostaviti poročilo finančnem 
poslovanju, o izvajanju programa dela in druge podatke, potrebne za izvajanje 
ustanoviteljskih nalog ustanoviteljicam, to je občinam Jesenice, Radovljica, Bohinj ter 
Kranjska Gora. 

 

 

2) Smernice za delovanje zavoda 
 

Poslanstvo RAGOR-ja je pospeševanje in koordinacija razvoja na področju Zgornje 
Gorenjske. To poslanstvo razvojna agencija izvaja na sledeče načine:  
 

 z izvajanjem razvojnih programov, 

 s sodelovanjem pri pripravi razvojnih programov, 

 v sodelovanju v sklopu RRA, 

 z vključevanjem v državne programe za pospeševanje razvoja gospodarstva, 

 z razvojem novih programov, instrumentov in storitev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva in zaposlovanja, 

 z izgradnjo lokalnega podpornega okolja, 

 z vzpostavitvijo kroga zunanjih strokovnjakov oz. institucij, ki sodelujejo v projektih 
razvojne agencije, 

 s pridobivanjem različnih virov sredstev razvojne podpore (nacionalnih in mednarodnih). 
 

Dolgoročni cilji odražajo razvojne usmeritve v treh sklopih: 
 

Gospodarstvo:  
splošni cilj je podpreti gospodarsko rast in zmanjšati število brezposelnih, po področjih pa: 

 Na področju malega gospodarstva želimo predvsem  
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o pomagati bodočim podjetnikom pri ustanavljanju podjetij in jih podpreti v prvem 
obdobju 

o prispevati k njihovi boljši usposobljenosti ter 
o preprečiti nekritično ustanavljanje novih podjetij 

 Na področju kmetijstva sta cilja predvsem ustaviti trend upadanja števila kmečkega 
prebivalstva ter povečati stopnjo samooskrbe območja. To skušamo doseči z 
usklajevanjem razvoja kmetijstva, turizma in okolja ter s slednjima povečanim obsegom 
dopolnilnih dejavnosti. 

 Na področju turizma želimo pospešiti rast obsega dejavnosti. 
 

Človeški viri:  
cilji na tem področju so tesno povezani z razvojem gospodarstva, poglavitni pa so: 

 Ustaviti negativne migracije visoko izobraženih delavcev. 

 Sodelovati pri spodbujanju vseživljenjskega učenja. 

 Doseči, da bi se povečala skladnost izobraževalnih usmeritev z potrebami gospodarstva. 

 Povečati zaposljivost prebivalstva. 
 

Okolje:  
Dolgoročni cilj se sklada z obvezami, katere je država sprejela ob vstopu v evropsko 
skupnost. Te nas obvezujejo doseči evropske standarde na področju varovanja okolja. 

 

Vpliv dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na dolgoročne cilje je težko izluščiti, saj na 
doseganje teh ciljev vpliva še vrsta drugih dejavnikov; da pa se ocenjevati doseganje 
kratkoročnih ciljev, ki so namenjeni doseganju dolgoročnih. V kakšni meri smo dosegli letne 
cilje pa je navedeno v nadaljevanju. 

 

 
3) Realizacija ciljev,  zastavljenih  v programu dela za l. 2016 

 
V tem razdelku so opisani projekti po programskih področjih, kot so bili napovedani v 
programu dela za l. 2016: 

 

 razvoj kadrov 

 razvoj gospodarstva 

 razvoj turizma 

 razvoj podeželja 
 

Ostale naloge so opisane v poglavjih, ki se nanašajo na območje delovanja (regionalno ali 
območno) in se v tem opisu obravnavajo kot območje delovanja RAGOR-ja: 
 

 v okviru Regionalne razvojne agencije 

 kot območna razvojna agencija (za območje Zgornje Gorenjske) 
 

V vsakem od sedmih poglavij so opisane in ocenjene izvedene naloge, pa tudi naloge, ki so 
bile napovedane v programu za 2016 in niso bile opravljene ter naloge, ki smo jih pridobili 
med letom. Povzetek ocene uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev je podan v 4. poglavju. 

 

1.  RAZVOJ KADROV 
 

 

1.1. Podjetniški krožki  
V šolskem letu 2015/2016 je v osnovnih šolah v okviru projekta Podjetniški krožki 
sodelovalo 8 osnovnih šol iz 5 različnih občin, in sicer: OŠ Toneta Čufarja (Občina 
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Jesenice), OŠ Prežihovega Voranca (Občina Jesenice), OŠ Koroška Bela (Občina 
Jesenice), OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (Občina Kranjska Gora), OŠ 16. decembra 
Mojstrana (Občina Kranjska Gora), OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled (Občina Bled), OŠ 
Antona Tomaža Linharta Radovljica (Občina Radovljica) in OŠ Gorje (Občina Gorje). 
Podjetniški krožki so bili že petnajsto leto zapored uspešno zaključeni v skladu z načrtom 
na vseh navedenih osnovnih šolah. Učenci vseh sodelujočih šol so svoje poslovne ideje 
opredelili v mini poslovnih načrtih, jih dejansko tudi izvedli ter predstavili na 
Osnovnošolskem podjetniškem forumu v naravi, ki je potekal v kampu Šobec Lesce. Z 
izvajanjem podjetniških krožkov smo od septembra dalje pričeli tudi v šolskem letu 
2016/2017. K sodelovanju se je pridružila tudi Občina Bohinj in OŠ dr. Janeza 
Mencingerja Bohinjska Bistrica. 

 
 

1.2. Spodbujanje podjetništva in poklicnega uveljavljanja  
Za sofinanciranje projekta Podjetniška kavica so se letos odločile občine Jesenice, 

Žirovnica, Radovljica, Kranjska Gora, Gorje in Bohinj. Cilj projekta je dvig podjetniške 

miselnosti prebivalcev, izboljšanje podjetniškega znanja in zavedanja o izkoriščanju 

poslovnih priložnosti, vzpostavitev učinkovitih mrežnih povezav med ciljnimi skupinami in 

izboljšanje znanja s področja računalništva in internetnih možnosti. 

 

V letu 2016 smo izvedli naslednje delavnice: 

 »Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo« 

 »Zaključna bilanca za leto 2015« 

 »Oglaševanje in promocija na spletu za 0 EUR« 

 »5 zlatih prodajnih prijemov za hitro povečanje prodaje«  

 »Pridobivanje novih kupcev z uporabo inovativnih poslovnih modelov« 

 »Davčne blagajne v praksi« 

 »Osnove excela za podjetnike« 

 

Na delavnicah udeleženci pridobijo dodatna znanja in izkušnje, ki jih kasneje lahko 

uporabijo za svoje nadaljnje izpopolnjevanje ali pa za izboljšanje položaja obstoječega 

podjetja. 

 

 

1.3. Mladi razveseljujemo starejše  

V letošnjem letu smo projekt Mladi razveseljujemo starejše izvajali desetič. Trenutno 

projekt sofinancira občina Kranjska Gora. V aktivnostih so sodelovali učenci OŠ Josipa 

Vandota Kranjska Gora, upokojenci doma Viharnik iz Kranjske Gore in člani Društva 

upokojencev Kranjska Gora.  

 

V sklopu projekta smo izvedli pet medgeneracijskih srečanj in zaključno prireditev: 

 »Modeliranje z glino« na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora.  

 »Okraševanje predmetov s servietno tehniko« na OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora.  

 »Poslikava lesenih ptičev« v domu upokojencev Viharnik Kranjska Gora. 

 »Obisk pekarne Miš Maš« izlet v Gozd Martuljek. 

 »Dramsko glasbena prireditev« v domu upokojencev Viharnik Kranjska Gora.  

 »Zaključna prireditev« v Radovni. 
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Organizirana srečanja predstavljajo veliko več kot zgolj preprosta druženja brez pomena. 

Učenci ob srečanjih spoznavajo, da so stanovalci še vedno polni humorja, iskrivih misli in 

znanja. Z njimi gradijo spoštljiv odnos ter se učijo sprejemati starost in drugačnost. Prav 

tako pa učenci s svojo mladostjo in neposrednostjo pomenijo stanovalcem stik s svetom, 

ki se odvija izven njihove ustanove. Veseli nas, da z raznolikimi srečanji, ki jih vsakoletno 

organiziramo, lahko popestrimo vsakdan tako stanovalcem doma, kot tudi sodelujočim 

učencem osnovnih šol. 

 

 

1.4. ANIMA SANA  

V zadnjem obdobju se vse več pozornosti namenja krepitvi, ohranjanju in izboljšanju 

duševnega zdravja. Največ poudarka je na zdravljenju, rehabilitaciji in dolgotrajni oskrbi, 

medtem ko so obstoječi programi promocije duševnega zdravja in preventive duševnih 

motenj predvsem pri odrasli populaciji še vedno maloštevilni in neenakomerno dostopni. 

Tisti, ki so pomoči najbolj potrebni, si le-to največkrat najtežje privoščijo. Prav zato je 

poudarek projekta ANIMA SANA na izboljšanju preventivnih storitev na področju 

duševnega zdravja ter skrbi za boljšo splošno ozaveščenost družbe na tem področju.  

V okviru projekta si prizadevamo za ohranitev dostopnosti storitev na področju duševnega 

zdravja, ki so bile vzpostavljene v sklopu projekta, ki se je izvajal med marcem 2015 in 

aprilom 2016 v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. 

 

V okviru projekta ANIMA SANA sta v letu 2016 delovali 2 brezplačni svetovalni pisarni na 

območju Zgornje Gorenjske (na Jesenicah in v Radovljici). Svetovalni pisarni sta bili 

namenjeni prebivalcem občin Zgornje Gorenjske. V sodelovanju z zunanjim izvajalcem, 

društvom Pot svetlobe, je bilo obravnavanih 69 posameznikov in opravljenih 270 

svetovalnih ur. 

 

V okviru projekta so bile izvedene tudi 3 promocijske delavnice/predavanja na temo 

krepitve duševnega zdravja, ki so bile namenjene širši populaciji (praktični delavnici Otresi 

se stresa in Trening samozavesti ter predavanje Empatija v medosebnih odnosih). Skupaj 

se je organiziranih dogodkov udeležilo 131 oseb. 

 

Poleg navedenih aktivnosti smo bili odgovorni za celotno koordinacijo in administracijo 

projekta ter promocijske aktivnosti (med drugim vzdrževanje vzpostavljene spletne strani 

www.animasana.si).    

 

V letu 2016 je Razvojna agencija zgornje Gorenjske za potrebe izvajanja projekta prejela 

tudi dodatna donatorska sredstva Zavarovalnice Vzajemna, s pomočjo katerih smo 

povečali obseg načrtovanih aktivnosti in presegli začrtane cilje. 

 

 

 

 

 

2.  RAZVOJ GOSPODARSTVA 
 

2.1. Delovanje v mreži lokalnih podjetniških centrov (vstopna točka VEM)  

http://www.animasana.si/
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Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v letu 2016 z LPC/VEM točko delovala 

nemoteno, saj smo za dodatne storitve zagotovili sredstva s strani agencije SPIRIT in 

prijave na razpis v letu 2016. Na občinskem nivoju smo si zadali višje rezultate kot jih 

pričakujejo na državnem nivoju in jih v letošnjem letu tudi dosegli. Opažamo, da se vedno 

več strank tako potencialnih podjetnikov, kakor tudi podjetnikov, ki želijo svoje dejavnosti 

opravljati izven Slovenije obrača na našo VEM točko.  

V okviru delovanja Lokalnega podjetniškega centra, kjer Razvojna agencija Zgornje 

Gorenjske deluje kot vstopna točka VEM so bili v letu 2016 doseženi naslednji rezultati:  

 Posredovanih je bilo 52 spletnih biltenov (Moj spletni priročnik), h katerim je bilo 

dodanih 510 informacij lokalnega nivoja. Biltene so prejemala mikro, mala in srednje 

velika podjetja ter fizične osebe oz. potencialni podjetniki iz občin Bled, Bohinj, Gorje, 

Kranjska Gora, Jesenice, Radovljica, Žirovnica. Trenutno imamo v elektronski bazi cca. 

2.806 prejemnikov.  

 Na spletni strani www.ragor.si je bilo objavljenih 125 novic. Na novi FB strani pa 21 

novic.  

 Izvedli smo 695 svetovanj (individualna, telefonska, elektronska ali svetovanja preko 

foruma RAGOR).  

 Izvedeno je bilo 18 delavnic s področja podjetništva.  

V letu 2016 je bilo do konca decembra izvedenih 252 postopkov za samostojne podjetnike 

oz. za fizične osebe, ki so želeli registrirati s.p. Za gospodarske družbe in druge javne 

zavode je bilo skupaj izvedenih 110 postopkov. (registracije s.p. ali d.o.o.; spremembe 

s.p. ali d.o.o.; izbrisi, FURS obrazci in M1 obrazci,..). 

Poleg aktivnosti, ki smo jih opravljali vsako letno, smo v letu 2016 odgovarjali tudi na 
vprašanja, ki so bila postavljena na podjetniškem portalu, saj so nas z Javne agencije za 
podjetništvo in tuje investicije prosili za strokovno pomoč. S celotno izvedbo projekta, 
sodelujemo s SPIRIT, MJU in drugimi institucijami ter občinami. Na lokalnem nivoju 
opažamo pozitiven odziv, saj se ne glede na oddaljenost agencije iz mestnega središča, 
vedno več oseb obrača na nas.  
 
 

2.2. OPC Bohinj  

Obrtno podjetniški center Bohinj je pilotni projekt, kjer gre za svetovanja podjetnikom 
začetnikom ali podjetjem, ki potrebujejo pomoč pri nadaljnjem razvoju svoje ideje. Ob 
letnem javnem pozivu se ne more predvideti, koliko idej bo prispelo na občino in koliko 
idej bo obetavnih za razvijanje projekta iz idejne faze v fazo implementacije. Zato tudi v 
začetku projekta ni bilo mogoče točno določiti število posameznih svetovanj. V letih 2015 
in 2016 je šlo predvsem za individualna svetovanja podjetnikom ali idejnim snovalcem 
posameznih idej. Za posamezne ideje smo pridobili tudi poslovne partnerje, drugim smo 
pomagali z marketinškim načrtom, tretjim pa zgolj s svetovanjem in usmerjanjem v 
optimizacijo in izboljšanje poslovanja. Petnajstim podjetjem smo v letu 2016 pomagali pri 
uspešni prijavi na razpis za gospodarstvo občine Bohinj. V letu 2017 se predvideva 
pomoč in marketing nosilcem BZ Bohinjsko ter izvedba individualnih svetovanj za nosilce 
blagovne znamke »Bohinjsko«. 
 
 

2.3. Ustvarjalni podjetnik  
Izvajanje projekta Ustvarjalni podjetnik se je v letu 2016 nadaljevalo v občini Kranjska 
Gora in Gorje, na novo pa je pristopila še občina Jesenice. Glavni namen samega 
projekta je pomagati še neuveljavljenim lokalnim ustvarjalcem pri prvem koraku na poti 
podjetništva. S seznanitvijo in ureditvijo ustreznega statusa, organiziranjem izobraževalnih 
delavnic, pripravo in izdajo skupne brošure sodelujočih s kontaktnimi podatki ter ob koncu 

http://www.ragor.si/
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projekta s pripravo in financiranjem prodajne razstave smo sodelujočim ustvarjalcem 
pomagali k večji prepoznavnosti, pridobitvi novih znanj ter možnosti prvega zaslužka. 
Skupaj smo hobije spremenili v poslovno priložnost. 
 

Glavni rezultati projekta v letu 2016 so bili: 

 v okviru vsaj ene od aktivnosti je sodelovalo 24 ustvarjalcev (15 z območja občine 

Bled, 4 z območja občine Gorje, 5 z območja občine Kranjska Gora), 

 organizacija in izvedba 6 delavnic, 

 organizacija in izvedba 2 skupnih prodajnih razstav, 

 14 ustvarjalcev je svoja dela prodajalo preko osebnega dopolnilnega dela, s.p.-ja ali 

druge oblike podjetja,  

 oblikovana in v 1000 izvodih je bila natisnjena 1 skupna brošura,   

 v mesecu decembru smo udeležence obveščali tudi o možnostih prodaj na božično 

novoletnih sejmih na Zgornjem Gorenjskem. 

 
 

2.4. Nudenje pisarniških storitev 

Obseg teh storitev je skromen, RAGOR jih opravlja le za podjetja s sedežem v poslovni 

stavbi Podjetniškega inkubatorja, v deležu celotne dejavnosti RAGOR-ja pa so po obsegu 

zanemarljive. 

 
 

2.5. Uporabna zelišča  
Projekt se je v letu 2016 odvijal na območju občin Bled, Gorje, Kranjska Gora in 

Radovljica. Glavni namen projekta je izobraziti ljudi s področja zeliščarstva in jih 

spodbuditi k prenosu pridobljenih znanj v prakso. 

 

V okviru projekta je bilo skupaj izvedenih 10 delavnic (teoretične in praktične narave). Za 

udeležence smo med drugim organizirali delavnice na temo spoznavanja setve in skrbi za 

zelišča, izdelovanja naravnih mazil, zeliščnih mask in sirupov, spoznavanja eteričnih olj na 

osnovi zelišč ter predavanja Sanje Lončar.  

Organizirali in izvedli smo 3 strokovne ekskurzije na izbrane zeliščne domačije.  

 

Na delavnicah je sodelovalo 277 različnih posameznikov - občanov z območja občin 

Bleda, Gorij, Kranjske Gore in Radovljice. 

 

 
2.6. Moje naravno iz doline  

Namen projekta Moje naravno iz doline je bil promovirati in tržiti kolektivno znamko 

»MOJE NARAVNO IZ DOLINE«. 

 

V letu 2016 smo poskrbeli za: 

 ažuriranje in aktivno delovanje spletne strani www.mojenaravnoizdoline.si in 

 promoviranje kolektivne znamke v različnih medijih (v časopisih, na spletnih straneh, 

družbenih omrežjih, na delavnicah). 

 
Predviden rezultat aktivnosti je izboljšana prepoznavnost kolektivne znamke in s tem 

povečana prodaja pridelkov in izdelkov vključenih nosilcev znamke »MOJE NARAVNO IZ 

DOLINE«. 

http://www.mojenaravnoizdoline.si/
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2.7. COWORKING Jesenice 
Osnovni cilj projekta COWORKING je izboljšati poslovno okolje na Jesenicah, podcilji pa  

so bili sledeči: 

 Vzpostaviti delujoč COWORKING center  

 Vzpostaviti sodelovanje med podjetji COWORKING centra in do deset 

najuspešnejšimi podjetji v občini ter izboljšati sodelovanje med srednjo šolo, 

gimnazijo in temi podjetji. 

 Med mladimi izboljšati poznavanje o dobrih zaposlitvenih možnostih  

 

Zastavljeni cilji so bili doseženi:  

»Plavž COWORKING« je bil vzpostavljen s 1. oktobrom, po zaključku pripravljalne faze, ki 

je potekala od februarja do vključno septembra; ob koncu leta je skupnost štela osem 

podjetij. Širši javnosti se ke predstavila na »dnevu odprtih vrat«, na katerem so napovedali 

tudi dogodke, ki se bodo redno odvijali na PLVŽ-u. To so podjetniški večeri, ki jih bodo 

pripravljali  redno, enkrat na mesec. 

 Vzpostavljeni so tudi spletna stran PLVAŽ-a, facebook profil, twitter in instagram. To so 

informacijski kanali, preko katerih bo PLAVŽ obveščal o svojih dejavnostih, načinu 

vključitve novih članov in zaposlitvenih možnostih v podjetjih 

 V pripravljalnem obdobju se je v projekt vključilo sedem podjetij s sedežem v jeseniški 

občini, ki so ustrezala kriterijem relevantnega uspešnega podjetja: da imajo vsaj 30 

zaposlenih, da so tehnološko na visokem nivoju, pretežno izvozno usmerjena in s 

solidnimi poslovnimi rezultati. Kontinuiteta sodelovanja z omenjenimi podjetji je 

zagotovljena z vzpostavitvijo »Poslovnega kluba«. Namen kluba je tudi vzpostaviti 

tesnejše sodelovanje med lokalnimi podjetji in skupno oblikovanje tako pobud kot podpore 

lokalni skupnosti v smislu družbeno odgovornih podjetij. 

 V projekt se je občina vključila tudi z vzpostavitvijo pisarne »Pisarne za podjetja«, s čemer 

bo podjetjem omogočila, da učinkoviteje, na enem mestu rešijo zadeve, v katerih se 

obračajo na organe lokalne samouprave. 

 Vzpostavljeno je tudi sodelovanje z Gimnazijo Jesenice in Srednjo šolo Jesenice, ki sta se 

vključili v projekt »Krožne prakse« in »Multidisciplinarni izzivi«; cilj obeh projektov je 

vzpostaviti tesnejše sodelovanje obeh šol s podjetji, ki so prav tako vključena v ta projekt. 

 

 

3.  RAZVOJ TURIZMA  
 
 

3.1. Pohodništvo na Jesenicah  
Občina Jesenice in Razvojna agencija Zgornje Gorenjske sta v letu 2016 sodelovali pri 
izvedbi projekta Pohodništvo v občini Jesenice, katerega cilj je bil izdaja novega 
zemljevida s predstavitvijo pohodniške ponudbe na območju občine ter terenska 
preveritev stanja poti z manjšimi vzdrževalnimi deli in označitvijo poti. Projekt je bil iz 
utemeljenih razlogov podaljšan do 31. marca 2017. 

 
Aktivnosti: 

 

 pregled in ažuriranje obstoječe ponudbe ter priprava predloge za morebitne nove, 

 vzpostavitev in delovanje delovne projektne skupine, 

 terenska preveritev stanja poti na odsekih, kjer stanje ni znano, 
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 manjša vzdrževalna dela na najbolj potrebnih lokacijah, 

 ažuriranje stanja turističnih ponudnikov in njihovih podatkov, 

 priprava podatkov, besedil, fotografij in ostalega materiala za izdelavo publikacije, 

 izdelava zemljevida, grafično oblikovanje, tisk publikacije, 

 predstavitev novega produkta javnosti. 
 
 

3.2. Devejmo po starem  
Projekt se je v letu 2016 izvajal v Občini Jesenice. Projekt je pomemben predvsem z 
vidika ohranjanja kulturne dediščine podeželja ter razvoja turizma. V sklopu projekta so 
bile izvedene naslednje aktivnosti: 

 identifikacija izvajalcev tradicionalnih načinov obdelave,  

 dogovor in sklenitev pogodbe za izvedbo pilotnih del v posamezni občini, 

 organizacija izvedbe tradicionalnih del z možnostjo ogleda in sodelovanja, 

 promocija tradicionalnih opravil preko lokalnih turističnih centrov, 

 pregled izvedenih del. 
 
V okviru projekta so bili izvedeni trije prikazi obsekovanja plemenitih listavcev na območju 
Planine pod Golico, Prihodov in Javorniškega Rovta in prikaz izdelave lesenega korita na 
Jeseniški planini. 
Projekt prispeva k ohranjanju tradicionalne kulturne krajine, ohranjanju in prenosu 
tradicionalnih znanj mlajšim generacijam ter delno pripomore k povečanju turistične 
ponudbe. 

 

 
3.3. Vzdrževanje portala ledinskih imen  

Po končanju čezmejnega projekta FLU-LED, kjer smo zbrali ledinska hišna imena v treh 
gorenjskih občinah (Jesenice, Kranjska Gora in Tržič) skrbimo za ažuriranje podatkovne 

baze portala www.ledinskaimena.si, sprejemamo morebitne pripombe občanov na 

ledinska imena na tiskanih zemljevidih. O obravnavani temi pripravljamo tudi strokovne in 
poljudne članke, s čimer povečujemo zanimanje za ohranjanje in oživitev ledinskih imen. 

 
 
3.4. Ohranimo narcise  

Narcise so z vidika danosti za razvoj turizma edina atrakcija, po kateri je občina Jesenice 
prepoznavna na širšem območju in so kot znamenitost odlična podlaga za razvoj 
turističnih produktov. Žal pa so zaradi spremenjenega načina kmetovanja rastišča vse 
manjša in zato območje v zadnjem obdobju že izgublja na svoji privlačnosti. Da bi rastišča 
narcis ohranili in okrepili, je potreben dolgoročen ukrep, s katerim bi zagotovili obdelavo 
zadosti velikega območja na tak način, da bi bili ponovno vzpostavljeni pogoji za bogata 
rastišča narcis, po kakršnih je slovela Golica. 
V letu 2016 je bil postavljen okvir za kvalitetno in trajnostno gospodarjenje z narcisnimi 
travniki, ki so po eni strani naravna vrednota, zaščitena na lokalni in državni ravni, po 
drugi strani pa osrednji turistični produkt občine Jesenice. Z obeh vidikov je ohranitev 
narcisnih travnikov zelo pomembnega pomen, dosežemo pa jo le v sodelovanju z lastniki 
zemljišč, ki rastišča travnikov obdelujejo. 
V okviru projekta, ki je začrtan dolgoročno (vsaj za obdobje petih let), so bile v letu 2016 
izvedene sledeče aktivnosti in doseženi sledeči rezultati: 
 
1. Priprava nabora pravil za obdelovalce zemljišč, ki bodo dobila status narcisam 

prijaznega travnika – izdelana sta bila dokumenta Smernice za vzpostavitev in 
izvedbo programa Ohranimo narcise, ki vsebuje izčrpen pregled stanja narcis pod 
Golico, zakonodajo, botanični opis rastline, in Program ohranimo narcise, ki določa 
pravila in postopke izvajanja programa v sodelovanju z lastniki zemljišč.  

http://www.ledinskaimena.si/
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2. Priprava seznama obdelovalcev zemljišč, najprimernejših za vključitev v projekt, 
predstavitev pogojev za vključitev zemljišč obdelovalcem, priprava pogodbe ter podpis 
pogodb z njimi – na podlagi podatkov ZRSVN o rastiščih narcis smo identificirali 
lastnike zemljišč in jim pripravili tri srečanja v vaseh pod Golico z namenom 
osveščanja o pomenu narcise, predstavitve programa ter povabilom k vključitvi vanj. 
Na naš poziv se je odzvalo 24 lastnikov zemljišč, ki so v program vključili 31,33 ha 
zemljišč. Na njih bo kmetijska obdelava popolnoma prilagojena narcisam, za kar bodo 
vključeni lastniki tudi prejeli ustrezna nadomestila, skladna z velikostjo vključenega 
zemljišča in načinom kmetijske obdelave. 

3. Priprava načrta potrebnih aktivnosti nadzora (načrt upravljanja) – na podlagi rzultatov 
prvih dveh aktivnosti je bil oblikovan načrt upravljanja programa, ki vključuje nadzor 
nad vključenimi lastniki. Nadzor bo terenski in administrativni. 

 
Z letom 2017 se pričenja izvedba programa, tako da bosta nadzor in izplačilo nadomestil 
prvič izvedena to leto. 
 

 
3.5. Turizmu pomaga lastna glava  

Projekt, ki se že trideset let uspešno izvaja v osnovnih šolah po Sloveniji, temelji na 
spoznavanju  in promociji turizma v domačem kraju med mladimi na državnem nivoju. V 
projekt so vključene vse tri osnovne šole iz občine Jesenice in sicer OŠ Koroška Bela, OŠ 
Toneta Čufarja in OŠ Prežihovega Voranca. V sklopu projekta smo se prijavili tudi na 30. 
Državni festival Turizmu pomaga lastna glava, ki ga organizira Turistična zveza Slovenije 
pod naslovom »Zeleni turizem«. Vsaka šola je na festivalu tekmovala z turistično nalogo 
in turistični produkt predstavila na turistični tržnici.   
 
Glavni rezultati v l. 2015/2016 so 

 Koordinacija in vodenje projekta na OŠ Toneta Čufarja, OŠ Prežihovega Voranca in 
OŠ Koroška Bela 

 Izvedba najmanj 10 delavnic na posamezni osnovni šoli 

 Udeležba na seminarju za mentorje v mesecu novembru 2015 

 Izdelava seminarskih nalog (OŠ Toneta Čufarja Jesenice – »Na planini je lepo«, OŠ 
Prežihovega Voranca Jesenice – »Odkrijmo lepote jeseniških slapov«, OŠ Koroška 
Bela – »S krpljam’ al’ brez, glavn’ da gremo« 

 Priprava« in izdelava stojnic 

 Promocija na državnem nivoju v Mercatorjevem centru Kranj 
 
V letošnjem sklopu smo, podobno kot v prejšnjem letu, spoznavali turizem domačega 
kraja ter na podlagi izsledkov, ki so zapisani tudi v seminarskih nalogah, poskušali 
povečati turistično ponudbo občine Jesenice. 
 
Z izvajanjem projekta Turizmu pomaga lastna glava smo od septembra dalje pričeli tudi v 
šolskem letu 2016/2017. 
 
 

3.6. Tradicija – turizem – narava  
Projekt je potekal na območju občine Kranjska Gora. V dogovoru z naročnikom se je 
projekt v letu 2016 posvetil kozolcem kot tipičnim tradicionalnim objektom, ki v kmetijstvu 
izgubljajo svoj pomen, a so del kulturne dediščine in pomemben gradnik tipične alpske 
pokrajine, ki je ključna za turizem. 
V okviru projekta je bil v letu 2016 izveden popis stanja kozolcev na Dovškem polju. 
Zabeleženo je bilo arhitekturno stanje, materiali gradbenih elementov in njihovo stanje. 
Vsi kozolci so bili tudi fotografsko evidentirani. Na raziskovalnem območju je bilo 
popisanih 79 kozolcev. S pomočjo podatkov iz leta 2000 je bila izdelana natančna analiza 
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sprememb, ki so pokazale izredno poslabšanje stanje, saj se je delež kozolcev v stanju, 
da lahko služijo svojemu namenu (sušenju sena) v 16 letih iz 71 % zmanjšal na 29 %. 
V okviru projekta je bil lastnikom kozolcev v najslabšem stanju posredovan dopi s 
povabilom k obnovi kozolcev v okviru projekta. Glede na prejete odzive smo v okviru 
projekta glede na finančne zmožnosti popolnoma obnovili kozolec z dvema oknoma na 
skrajnem zahodnem delu Dovškega polja nad cesto. 
Projekt se bo v 2017 predvidoma nadaljeval na območju Gozda Martuljka in Srednjega 
Vrha. 

 
 
3.7. Kolesarske poti občine Jesenice, I.faza  

V sklopu projekta so bila izvedena naslednja dela: 
 

 Na kolesarskih poti v Občini Jesenice jo bila v prvem koraku na celotni trasi določena 
mesta za postavitev usmerjevalne signalizacije v skladu s Pravilnikom o prometni 
signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. št.  99/15).  

 Tablice so bile montirane in postavljene na nove, v nekaterih primerih pa na obstoječe 
kovinske drogove; za vse usmerjevalne table so podani opisi geolokacij ter posnete 
fotografije postavljenih lokacij. 

 Na usmerjevalni signalizaciji za kolesarje na daljinski kolesarski povezavi D2 (na 
relaciji Rateče Ljubljana, na območju občine Jesenice), ki jo je postavila DRI smo 
ugotovili več napak, ki jih bo nujno odpraviti. O tem je bil sprejet tudi dogovor z DRI, 
napake se bodo odpravljale na celotni trasi Rateče – Ljubljana v skladu z dogovorom s 
predstavnikom DRI, zadolženim za izvedbo projekta, predvidoma v prihodnjem letu. 

 
Aktivnosti se bodo nadaljevale v 2017 v sklopu projekta gorenjske kolesarske mreže. 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.  RAZVOJ PODEŽELJA 
 

4.1. Hišna imena – vzdrževanje  
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske tudi po končanju projektov skrbi, da njihovi rezultati 
ohranjajo svojo trajnost in živijo med ljudmi. V okviru vzdrževanja uspešnih rezultatov 
izvajamo: 

 ažuriranje baze hišnih imen,  

 vnos dodatnih informacij o hišnih imenih, posredovanih s strani domačinov, 

 svetovanje in nudenje informacij domačinom o obravnavani temi, 

 pripravo strokovnih člankov, 

 delovanje in posodabljanje spletne strani www.hisnaimena.si,  

 naknadna pošiljanja soglasij lastnikom domačij, ki želijo tablo po poteku projekta,  

 naročilo tabel za zamudnike, 

 izdelavo in montažo tabel na te domačije, 

 menjava poškodovanih ali uničenih tabel.  
V letu 2016 smo domačijam v naseljih, kjer je projekt že končan, zagotovili 80 novih tabel. 
Zaradi vedno večjega obsega zbranih podatkov in tudi popularnosti projekta na terenu 
ugotavljamo, da je dela za zagotavljanje trajnosti rezultatov že končanih projektov vedno 
več, zato se bodo aktivnosti nadaljevale tudi v prihodnjih letih. 

http://www.hisnaimena.si/
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Vzdrževanje zagotavljajo občine Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Jesenice, 
MO Kranj, Kranjska Gora, Naklo, Radovljica, Šenčur, Tržič in Žirovnica. 

 
 

4.2. Hišna imena 2016  
Na podlagi dobrih referenc, pridobljenih v okviru LEADER projektov, povezanih s hišnimi 
imeni, je po njihovem zaključku v letu 2015 prišlo še do naknadnih naročil posameznih 
občin, kjer smo projekt nadaljevali. Tako smo v občini Tržič raziskavo in ostale projektne 
aktivnosti izvedli še v krajevnih skupnostih Jelendol, Lom pod Storžičem in Podljubelj, v 
občini Šenčur pa v naselju Šenčur. V obeh občinah so bila izvedena 4 srečanja z 
domačini, zbranih je bilo nekaj več kot 400 hišnih imen, označenih pa 230 domačij. Za 
vsako občino je bila izdana knjižica, vsa imena so bila umeščena v skupni spletni leksikon 

www.hisnaimena.si. 
Projekt se je razširil tudi na škofjeloško območje, kjer smo letu 2016 v sodelovanju z 
Razvojno agencijo Sora projekt že drugo leto izvajali na območju občine Škofja Loka v 
naselju Puštal ter občine Gorenja vas – Poljane na območju 22 naselij v okolici Javorij. V 
projektu je bila po našem zgledu izvedena označitev domačij, Razvojna agencija Zgornje 
Gorenjske je v projektu imela predvsem strokovno vlogo. Imena iz teh območij so bila 
prav tako v spletni leksikon Hišna imena na Gorenjskem.  
V okviru promocije projekta na širše območje so v letu 2016 stekli tudi intenzivni pogovori 
za izvedbo projekta v občinah Komenda, Medvode, Mengeš, Trzin in Vodic. 

 
 

4.3. Tujerodne invazivne vrste  
Invazivne tujerodne rastline so vrste, ki se v naravi prekomerno razširjajo in povzročajo 
škodo naravi, gospodarstvu in zdravju ljudi. Na Zgornjem Gorenjskem se širijo predvsem 
japonski dresnik, kanadska in orjaška zlata rozga, enoletna suholetnica in drobnocvetna 
nedotika, vse pogosteje pa tudi zelo alergena ambrozija in orjaški dežen. V projekt smo v 
letu 2016 vključili osnovnošolce, saj verjamemo, da ozaveščenost mladih  dolgoročno 
najbolj prispeva k boljšemu okolju. V sklopu projekta je delovala tudi pisarna za 
informiranje občanov o invazivkah. Projekt se je izvajal na območju občin Kranjska Gora, 
Bled in Gorje. 

 

Aktivnosti: 

 priprava in izvedba predavanj o tujerodnih invazivnih vrstah na osnovnih šolah, 

 terenska predstavitev odstranjevanja in tretiranja ostankov v obliki akcij 
odstranjevanja invazivk, 

 posodobitev inventarizacije rastišč tujerodnih invazivnih vrst, 

 vzpostavitev in delovanje pisarne za svetovanje in informiranje občanov na temo 
tujerodnih invazivnih vrst z vključenim terenskim delom. 

 

Kratkoročni cilji projekta: 

 izvedba predavanj na temo invazivk za osnovnošolce vključenih občin, 

 osveščanje lokalnega prebivalstva preko lokalnih medijev, 

 izvedba akcije zatiranja invazivk in ustrezno tretiranje ostankov. 
 

Dolgoročni cilji projekta: 

 osveščeni občani bodo prepoznali invazivke ter onemogočali njihovo širitev v obliki 
rednega samoiniciativnega zatiranja, 

 zatrto rastišče invazivk v pilotni prostovoljski akciji bo preprečilo njihovo širjenje in 
ohranitev biodiverzitete avtohtonih rastlin, 

 inventar rastišč bo služil za nadaljnje raziskave, projekte. 
 

http://www.hisnaimena.si/
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4.4. Lokalna samooskrba   

Z letom 2016 se zaključuje projekt »Lokalna samooskrba«, katerega začetek sega v 
l.2012, ko so Občine Zgornje Gorenjske opredelile »povečanje prehranske varnosti 
prebivalcev območja Zgornje Gorenjske, merjeno s stopnjo lokalne samooskrbe s hrano 
ter z njeno kvaliteto kot strateški cilj na prehranskem področju«. Cilj naj bi dosegli s 
podporo ekološkim pridelovalcem ter prednostnim odjemalcem, šolam in vrtcem. 
V prvem letu je bila vzpostavljena zadruga ekoloških pridelovalcev »AJDNA«, v 
naslednjem  letu  je predstavljal pretežni del na usposabljanju članov zadruge, pripravi 
setvenih načrtov in vzpostavitvi poslovnih odnosov  med zadružniki ter šolami in vrtci, v 
tretjem pa je bil poudarek na krepitvi trženjskih poti, promociji zdrave hrane ter nadaljnjem 
usposabljanju ekoloških pridelovalcev. 
 
V l.2016 je AJDNA dobavo javnim zavodom razširila glede na obseg predhodnega leta 
(Osnovna šola in vrtec Antona Mencingerja v Bohinjski Bistrici, Vrtec Koroška Bela, 
Kranjski vrtci, Osnovna šola Gorje (zgolj pogodbeni odnos) še na VVZ Radovljica ter 
Visoko šolo za gostinstvo in turizem na Bledu. Skupna količina dobave pridelkov javnim 
zavodom se je v primerjavi s predhodnim letom povečala vsaj za enkrat, tako po vrednosti 
in količini. 
 
Trženjske aktivnosti za neposredno prodajo so bile sledeče: 

 

 člani »AJDNE« so bili prisotni na lokalni tržnici v Podvinu, ki je potekala v sklopu 
prireditev »Okusi Radolce«.  

 člani »AJDNE« so sodelovali na promocijsko prodajnih tržnicah v Tržiču, Stražišču, 
Predosljah. Cilj te udeležbe je bilo pridobiti za sodelovanje ekološke pridelovalce 
tudi z ostale Gorenjske, da bi tako ublažili problem premajhnih količin (za nastope 
na razpisih); 

 prav tako so se člani »AJDNE« udeležili ekološke tržnice, ki jo je MKGP organiziralo 
v avli ministrstva, 

 od januarja do maja so člani zadruge organizirali ekološko tržnico na Jesenicah; 
potekala je vsak tretji četrtek v mesecu,  

 15. marca smo (podobno kot konec 2015) priredili EKO praznik, na katerem smo 
ponudili jedi, izdelane iz pridelkov članov zadruge,  

 ekotržnica 27. maja je potekala hkrati s  predstavitvijo električnih avtomobilov, 

 14. septembra so se člani zadruge udeležili ekopraznika v Ljubljani. 

 21. septembera so imeli člani zadruge promocijsko oddaja na Radiu Gorenc 

 25. septembra je bil  v sodelovanju z drugimi kmetijami in udeležbo petih članov 
zadruge organiziran dan odprtih vrat na ekološki kmetiji PORTA,  

 3. decembra se bodo udeležili tradicionalnega sejma na Valdorfski šoli v Radovljici. 
 

Na občnem zboru so bila sprejeta tudi izhodišča za delovanje zadruge po tem, ko se 
zaključi sofonanciranje s strani občin Zgornje Gorenjske. Ta so sledeča: 

 

 uveljavitev načela postopne, a vztrajne nadgradnje in povečevanje obsega, tako 
glede javnih zavodov, ki jim dobavljamo pridelke kot glede količine; 

 prizadevanje za vključevanje novih pridelovalcev;  

 usposabljanje bo ciljno, kar pomeni, da bomo angažirali predavatelje na teme, o 
aktualnosti katerih bo prej med člani zadruge doseženo soglasje;  

 zadružniki sprejemajo iniciativo za panožne krožke, ki jih organizira Kmetijsko 
svetovalna služba, v njihovem interesu je, da sugerirajo vsebino; 

 ugotavljamo, da je pridelava solate smiselna le za javne zavode; 

 prizadevanje za vzpostavitev skupnega prostora za predelavo ekoloških živil 
(marmelade, sokove, kislo zelje, posušena živila….). 
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RAGOR z zadrugo še naprej sodeloval v okviru redne dejavnosti, in sicer preko 
svetovalne pomoči (prijave na razpise in splošno svetovanje), ter v sklopu projekta 
”Hranilnica semen”. 

 
 
4.5. Življenja Gorenjcev  

Na Razvojni agenciji se že vrsto let ukvarjamo z ohranjanjem žive kulturne dediščine. 
Najbolj poznan je projekt zbiranja starih hišnih imen, v okviru katerega smo se srečali s 
številnimi, predvsem starejšimi, domačini po naših krajih. Pogovori s temi ljudmi so nas so 
vzpodbudili k izvedbi projekta Življenja Gorenjcev. Privedli so nas namreč do spoznanja, 
koliko zanimivih zgodb, življenjskih izkušenj v sebi nosijo naši najstarejši. Poleg tega so to 
še živi pričevalci o življenju v drugačnih časih, v časih, ko je bila edina igrača doma 
narejena punčka iz cunj, ko so otroci v šoli manjkali, ker je bilo potrebno pomagati doma 
na kmetiji, in ko se je v trgovini kupilo le sladkor, olje in sol, ostalo pa je bilo potrebno 
pridelati doma. Življenja ljudi, s katerimi smo posneli pogovore, je najmočneje 
zaznamovala 2. svetovna vojna. Nekateri so bili mobilizirani v nemško vojsko in so izkusili 
grozote vojnih front, nekateri so se pridružili partizanom, nekateri so vojno preživeli kot 
izgnanci ali taboriščniki. Poleg življenjskih zgodb je bil namen projekta obeležiti tudi 
narečne govore na Gorenjskem. 
V okviru projekta, ki sta ga financirali Občina Kranjska Gora in Radovljica je bilo posnetih 
16 pogovorov z domačini (8 v vsaki). Intervjuvanci so starejši od 80 let, najbolj zanimiva je 
bila sogovornica Marija Oman iz Bele Peči v Italiji, ki jo je meja po 2. svetovni vojni 
odrezala od domovine Slovenije. Pričevanja sogovornikov so v obliki videoposnetkov 
dostopna na spletnem portalu Youtube na kanalu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 
V prihodnosti upamo, da bodo tudi ostale občine projekt prepoznale kot zanimiv, saj z 
najstarejšimi izgubljamo spominsko dediščino drugačnih časov. Projekt se bo v letu 2017 
nadaljeval v občini BohinJ. 

 

 

4.6. Nazaj k naravi  
V letu 2016 smo na območju občine Kranjska Gora že tretjič izvajali projekt z naslovom 
Nazaj k naravi. Glavni namen projekta je izobraziti lokalno prebivalstvo o možnostih 
uporabe okolju prijaznih tehnik v vsakdanjem življenju in jih naučiti, kako si lahko 
pomagajo sami. Poudarek je na alternativnih oblikah obdelave zemlje in ekološkem 
vodenju gospodinjstev. 
Projekt povezuje predavanja, praktično delo in strokovno ekskurzijo. 
 
V okviru projekta smo v letu 2016 izvedli 2 srečanji - predavanje Trajnostno ekološko 
vrtnarjenje za vsakogar in praktično delavnico Naravna nega telesa. V mesecu septembru 
smo si v okviru strokovne ekskurzije ogledali tudi permakulturno domačijo Pr' Nebavec.  
V projektu je leta 2016 sodelovalo 54 občanov Kranjske Gore. 
 
 

4.7. Ledinska imena Bohinj  
Ledinska imena poimenujejo najmanjše geografske enote: gore, vrhove, doline, pobočja, 
gozdove, travnike, polja, poti, močvirja in drugo. Ledinska imena so ljudem nekoč služila 
za orientacijo v njihovem bližnjem življenjskem okolju in pri njihovih kmečkih opravilih, 
danes so pomembna kot orientacijske točke. Starost ledinskih imen je različna, nekatera 
segajo v začetke poselitve, druga pa so mlajša. Ledinska imena so zrcalo zgodovinskega 
in jezikovnega razvoja pokrajine. 
Glede na dobre izkušnje v projektu FLU-LED smo s financiranjem Občine Bohinj izvedli 
popis ledinskih imen na območju naselij Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina in Studor. 
Imena so bila zbrana s sodelovanjem najstarejših krajanov v obravnavanih vaseh, 
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dodatno preverjena na dveh srečanjih z domačini ter nato umeščena na tiskan zemljevid, 
ki je bil izdan v 1000 izvodih in razdeljen v vsa gospodinjstva treh vasi. 
Predvsem Zgornja Bohinjska dolina je z vidika jezikovnega in imenoslovnega bogastva 
izredno zanimiva. Skupaj je bilo zbranih okoli 270 imen, ki so bila dodana tudi na spletni 

portal www.ledinskaimena.si. 
Projekt se bo v letu 2017 nadaljeval na novih območjih občine Bohinj. 
 
 
 
 

5. DELO V OKVIRU V OKVIRU OBMOČNE RAZVOJNE AGENCIJE 
 

5.1. Sodelovanje pri koordinaciji županov Zgornje Gorenjske.  

Aktivnost poteka skladno z načrtom, zapisniki sej so  redno objavljani na www.ragor.si.   
 

 
5.2. Strategija razvoja občine Gorje  

V obdobju december 2007 - junij 2008 smo za občino Gorje vodili projekt priprave 
strategije razvoja  občine, odtlej vsako leto, kot tudi v 2016 sodelujemo pri novelaciji tega 
dokumenta.  
 
 

5.3. Tematske poti na splet  
Projekt se je izvajal v občini Jesenice, kjer pomemben del turistične ponudbe predstavljajo 
tematske poti, informacije o teh pa so dosegljive le na turističnih kartah, spletni strani TIC 
Jesenice, spletni strani slovenia.info, spletni strani Slovenske Alpe - RDO. Turisti 
načrtujejo cilje in izlete vse bolj preko uveljavljenih spletnih strani, ki jim omogočajo 
enostavno tematsko in prostorsko izbiro ter zadosti informacij in slikovnega materiala.  
 
Cilj projekta je bil vključiti 8 tematskih poti iz občine Jesenice na spletni portal GeaGo, 
posledično pa povečati obisk turistov z izboljšanjem prepoznavnosti in dostopnosti 
informacij o turističnih znamenitostih Jesenic in okolice.  
 
Izvedene aktivnosti: 

 

 Priprava seznama tematskih poti ter nabora zanimivosti, ki bodo opisane ob 
tematskih poteh (skupaj 40 opisov) ter uskladitev z občinami. 

 Terenska preveritev (geolokacije, trase) izbranih tematskih poti in vsebin ter 
fotografiranje objektov. 

 Priprava opisov in oblikovanje besedila, fotografij glavnih turističnih, kulturnih, 
naravnih značilnosti na projektnem območju. 

 Zbiranje fotografij na terenu. 

 Geolokacija POI »Points of Intersests« in fotografij. 

 Posodobitev tras, opisi tras, prevodi (dopolnitev). 

 Izris tras v GIS-u. 

 Priprava nabora podatkov o relevantnih turističnih subjektih ob tematskih poteh. 

 Koordinacija s podizvajalcem. 
 

Rezultati projekta so dosegljivi na interaktivnem zemljevidu GeaGo. 
 
 
 
  

http://www.ledinskaimena.si/
http://www.ragor.si/
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6. DELOVANJE V OKVIRU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE  

 

6.1. Tehnična pomoč  
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske s Poslovno podpornim centrom (BSC) iz Kranja ter 
SORO, območno razvojno agencijo iz Škofje Loke izvaja aktivnosti Regionalne razvojne 
agencije Gorenjske, ki jo navzven predstavlja BSC. Vključenost RAGOR-ja  in SORE v 
RRA Gorenjske temelji na pogodbenem odnosu z BSC-jem, delo z ostalima RA pa 
usklajuje na rednih mesečnih sestankih direktorjev. 
 
RAGOR v sklopu RRA pokriva področje okolja, prostora in infrastrukture. Osnovna naloga 
je vodenje in vsebinska priprava sej odbora, na katerih obravnavamo področne teme ter, v 
skladu z zakonom od spodbujanju skladnega regionalnega razvoja oblikujemo mnenja o 
regijskih projektih s področja okolja, prostora ter infrastrukture; pozitivno mnenje odbora je 
pogoj za uvrstitev v letni izvedbeni načrt, torej za pridobitev sredstev. 
 
V 2016 je bilo težišče delovanja priprava strokovnih podlag za vzpostavitev gorenjske 
kolesarske mreže. 

 
Delo RAGOR-ja v sklopu regije se prepleta tudi z drugimi področji, v l. 2016 smo tako 
sodelovali še pri sledečih projektih oz. aktivnostih: 

 Predstavnik RAGOR-ja je aktualen predsednk Lokalne akcijske skupine (LAS) 
Gorenjska košarica. 

 Čeprav brez vidnih uspehov, RAGOR sodeluje v prizadevanjih za izgradnjo IV. 
Razvojne osi (Gorenjska –Primorska); predstavnik RAGOR-ja deluje v vlogi  
podpredsednika odbora za izgradnjo IV. osi. 

 Sodelovali smo v različnih dogodkih lokalnega in regijskega pomena kot razvojna 
institucija, ki deluje na lokalnem nivoju Zgornje Gorenjske. 

 
Podrobneje so aktivnosti, k jih RAGOR izvaja v okviru tehnične pomoč predstavljene v 
kvartalnih poročilih, ki jih izdajamo skupaj z RA SORO in BSC-jem.   

 
 
6.2. EU DIRECT  

Mreža EUROPE DIRECT je eno od glavnih orodij Evropske komisije, s katerim 
državljanom na lokalni ravni ponujamo informacije in dajemo povratne informacije 
evropskim institucijam. V tesnem sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v 
Republiki Sloveniji je naloga točk aktiven pristop h komuniciranju, ki vključuje 
odgovarjanje na poizvedbe, obdelavo poizvedb, sodelovanje z lokalnimi zainteresiranimi 
stranmi, multiplikatorji in mediji ter sočasno spodbujanje razprave z organizacijo konferenc 
in prireditev.  
Informacijske točke smo za državljane vstopna točka v Evropsko unijo. Ponujamo splošne 
informacije o EU, usmerjamo k specializiranim virom informacij, ozaveščamo ter 
spodbujamo razpravo. Smo tudi točke za pomoč Evropski komisiji, saj ji posredujemo 
povratne informacije, sodelujemo z drugimi aktivnimi informacijskimi viri in s svojimi 
lokalnimi dejavnostmi pomagamo predstavništvu Komisije. 
V letu 2016 smo na območju Zgornje Gorenjske izvedli, organizirali in pripravili:  

 10 dogodkov,  

 6 številk biltena  Europe Direct Gorenjska poslanega na 500 emailov, 

 Partnerskim organizacijam BSC, d.o.o. Kranj in RA Sora, d.o.o. smo za spletno stran in 
FB Europe Direct redno pošiljali objave o aktivnostih in novostih, 

 9 objav za spletne strani in lokalne novice, 

 73 svetovanj, 

 52 srečanj z drugimi mrežami ali partnerji, kjer smo sodelovali kot točka Europe Direct.  
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Hkrati pa smo opravljali tudi svetovanja in informiranje lokalnega prebivalstva o možnostih 
in pravicah državljanov v EU. V letu 2016 smo na povabilo ostalih organizacij s 
predstavitvijo Europe Direct Gorenjska sodelovali tudi na drugih dogodkih, seminarjih in 
izobraževalnih delavnicah. S strani lokalnega prebivalstva smo opazili, da je bilo največ 
povpraševanja po iskanju projektnih partnerjev iz tujine, napotitvah delavcev  
za delo v tujino, zakonodajnih postopkih ter možnostih selitve in iskanja zaposlitve v 
Avstriji. Prepoznavnost ED točke pa smo povečali tudi s promocijskimi članki, ki smo jih 
objavili v lokalnih časopisih. 

 
6.3. Organizacija ogleda dobre prakse za RA Srebrenica  

Glede na večjezičnost zaposlenih in priporočila drugih organizacij, smo v letu 2016 
sodelovali kot podizvajalci projekta »Srebrenica Regional Recocevery Project For 
Economic Development – Public Private Dialogue“, ki ga je vodila Republička agencija za 
razvoj MSP iz Banja Luke. Naloga RAGOR-ja v projektu je bila koordinacija in 
organizacija večdnevnega programa za delegacijo podjetnikov iz Bosne in Hercegovine s 
področja lesarstva. Del projekta je bila strokovna ekskurzija ogleda dobrih praks v Avstriji 
in obiska lesarskega sejma v Celovcu. 
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4) Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev  
 

 

Vsebinska ocena: 
Ta  povzema vpliv izvedenih nalog na dolgoročne cilje. Uspeh dela merijo izbrani 
pokazatelji: indikatorji (ekonomska rast, oživljanje podeželja, izboljšano okolje); ker pa so ti 
merljivi le na dolgi rok in je tudi težko določiti vpliv razvojne agencije na dosežene 
spremembe, merimo uspeh predvsem po uspešnosti izvedbe projektov. Po področjih so ti 
sledeči: 

 
 Razvoj kadrov:  

Vse načrtovane aktivnosti na področju razvoja kadrov so v 2016 tekle v pričakovanem 
obsegu. 
Ocenjujemo, da smo na področju človeških virov tudi letos izvedenimi nalogami pozitivno 
in v načrtovani meri vplivali na doseganje dolgoročno zastavljenih ciljev.  

 
 Razvoj gospodarstva:  

Točka VEM je bila v 2016 s strani MGRT-ja sofinancirana, vendar zaradi poznih 
rezultatov razpisa v manjšem obsegu kot v predhodnem letu.  
Ocenjujem, da je bil z vidika vpliva na razvoj lokalnega gospodarstva ključen projekt 
COWORKING Jesenice. 
Ocenjujemo, da smo z izvedenimi nalogami pozitivno vplivali na doseganje dolgoročno 
zastavljenih ciljev na področju razvoja gospodarstva.  

 

 Razvoj turizma:  
Na področju turizma smo v l. 2016 izvedli sedem projektovki so na razvoj turizma vplivali 
le posredno, saj ne gre za turistične produkte. Ocenjujemo pa, da smo s tem, čeprav 
posredeno,  na razvoj turizma vplivali pozitivno. 

 
 Razvoj podeželja:  

Na področju podeželja smo v 2016 nadaljevali z izvedbo projektov predhodnih let, 
zaključili smo večletni projekt lokalne samooskrbe ter pripravili podlago za izvedbo 
projekta »Hranilnica semen«, ki ga bomo izvajali od l. 2017 naprej.  
Ocenjujem, da smo s tem pozitivno vplivali na doseganje cilja na področju kmetijstva.  

 
 Delovanje v okviru Območne Razvojne Agencije:  

Osrednja naloga RAGOR-ja v vlogi Območne Razvojne Agencije je še vedno podpora 
delu Koordinacije županov Zgornje Gorenjske, katere vpliv na usklajen razvoj območja 
še naprej ocenjujem kot dober. Sodelovanje pri novelaciji občinskega razvojnega 
programa Občine Gorje je prav tako postalo naša redna dejavnost, podpiramo pa še 
delovanje Društva lastnikov gozdov Zgornje Gorenjske. Vsekakor že na podlagi 
rezultatov prve omenjene aktivnosti pozitivno ocenjujem vpliv na razvoj Zgornje 
Gorenjske. 

 
 Delovanje v okviru Regionalne Razvojne Agencije:  

Sodelovanje v sklopu RRA je od l. 2015 naprej boljše, direktorja obeh ostalih  razvojnih 
agencij (SORI in BSC-ju) upoštevata prednosti sodelovanja regijskih območnih agencij, 
direktorjih vseh treh agencij se sestajamo vsak mesec. Ocenjujem, da je sodelovanje 
med tremi gorenjskimi razvojnimi agencijami dobro, in koristi ne le  vsem trem 
institucijam, temveč celotni regiji.  
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5) Ocena nedopustnih ali nepričakovanih posledic izvedbe programa 

 
Delo Razvojne agencije Zgornje Gorenjske v l. 2016 ni povzročilo nedopustnih ali 
nepričakovanih posledic samemu zavodu, niti ostalim subjektom. 

 

 

 
6) Ocena poslovnega uspeha pri doseganju ciljev  

 
V l. 2016 je zavod posloval z znatnim presežkom prihodkov nad odhodki: prihodki so v 
obračunskem obdobju (upoštevaje davek) presegli odhodke za 56.772€. Dosegli pa smo le 
87% načrtovanih prihodkov in  79% načrtovanih odhodkov. Tako velika razlika med 
načrtovanimi prihodki in tudi odhodki je nastala zaradi izpada projekta strategije Občine 
Bohinj in manjšega obsega sredstev države za aktivnosti e-VEM točke kot smo pa 
načrtovali. Ne glede na nedoseganje plana pa smo obseg dela z vidika fakturirane 
realizacije glede na predhodno leto povečali za 53%, stroške pa za 39%. Poslovno leto zato 
ocenjujemo kot zelo uspešno tako z vidika obsega dela kot z vidika poslovnega izida. 

 

 

 
7) Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja 

 
Glede na to, da ne gospodarimo z večjimi materialnimi sredstvi, ocenjujemo gospodarnost 
skozi izkoristek časa (delež časa, porabljenega na projektih), učinkovitost pa z ekonomskim  
učinkom našega dela. 
Za vsakega od zaposlenih beležimo, koliko časa je porabil za posamezen projekt, ki mu je 
dodeljen (in tudi za katere aktivnosti je porabil preostali čas) ter tako tudi izračunamo 
efektivni izkoristek delovnega časa – to je delež časa, porabljenega neposredno za delo na 
projektih v celotnem razpoložljivem času. Že nekaj let zapored dosegamo cilj, cca. 85%-ni 
povprečni efektivni izkoristek delovnega časa, zato lahko ocenjujemo učinkovitost kot 
solidno. Časa, ki ga ne porabimo za delo na projektih in razvoju, (malice, administracija....) 
je tako le 15%. Gospodarnost zato lahko ocenjujemo kot  dobro, prav tako učinkovitost, saj 
smo s svojim delom dosegli soliden rezultat.   

 

 

 
8) Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora 

 
Sistem notranjega nadzora je, v skladu z zakonom, opisan v posebni prilogi. 

 

 

 

9) Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi 
 

Zastavljeni cilji so bili doseženi. 
 
 

10)Ocena učinkov poslovanja RAGOR-ja na druga področja 
 

Poslanstvo RAGOR-ja je vplivati na druga področja, kot je opisano v poglavju o dolgoročnih 
ciljih. Ocena uspeha je vezana na učinke poslovanja, opisana pa je v četrtem poglavju. 
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11)Pojasnila kadrovske politike 

 
ZAPOSLOVANJE 
Število zaposlenih se v 2016 glede na predhodno leto ni spremenilo, ob koncu letaje bilo 
zaposlenih osem delavcev. 

 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
Formalnega izobraževanja se v l. 2016 ni udeležil noben delavec, smo se pa udeležili 
sledečih usposabljanj: 
 

Usposabljanja v letu 2016 

 KLEMEN KLINAR 

12.1. Udeležba na delavnici za prijavitelje na programu SI-AT 
Brdo pri 
Kranju  

URŠKA ŽELEZNIKAR 

26.10.  Nacionalna konferenca - Od projektov do sistemske rešitve Ljubljana 

HERMINA BIŠČEVIĆ 

1.6.  
Udeležba na predstavitvi projekta Social seeds, socialno 
podjetništvo Kranj  

24.11.  Usposabljanje Podjetniški dnevi v Ljubljani Ljubljana  

ELDINA ČOSATOVIĆ  

14.1.  Udeležba na predstavitvi razpisa SI-AT Interreg Seggau 

2.2.  WISH - predstavitev projekta PP - Business Frauen Center Celovec 

22.2.  ADRION - udeležba na predstavitvi razpisa Ljubljana 

24.11. Usposabljanje Podjetniški dnevi v Ljubljani 
 JASMINA BAGAR 

24.11.  Usposabljanje Podjetniški dnevi v Ljubljani Ljubljana  

STEVO ŠČAVNIČAR 

10.2. Usposabljanje Zakon o urejanju prostora ZUREP - 2 Ljubljana 
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FINANČNO POROČILO 

1)  Bilanca stanja  
 
Bilanca stanja  prikazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu 
poslovnega leta, na dan 31.12.2016 in sicer se je stanje sredstev in obveznosti do njihovih 
virov zmanjšalo za 45% glede na preteklo leto, zaradi nabave osnovnih sredstev in več 
denarnih sredstev na računu na dan 31.12.2016 glede na preteklo leto.   
 

Na dan 31.12.2016 je izkazanih 93.850 € opreme, neopredmetenih osnovnih sredstev in 
nepremičnin,  225.959 € kratkoročnih sredstev. Sredstva skupaj torej znašajo 319.809 €. 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na ta dan so znašale 60.491 €, od 
tega predstavljajo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 22.591 €. Kratkoročnih obveznosti 
do zaposlenih izkazujemo 14.484 €, obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v 
znesku 6 €, drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja pa 23.410 €. Obveznosti za 
sredstva v upravljanju znašajo 109.434 €. Presežek prihodkov nad odhodki pa na dan 
31.12.2016 znaša 149.884 €. Obveznosti do virov sredstev skupaj znašajo 319.809 €. 
 
Celotna amortizacija osnovnih sredstev je v letu 2016 znašala 4.730 €, od tega 3.326 € 
amortizacija sredstev v upravljanju. Popis osnovnih sredstev smo opravili na dan 
31.12.2016. Ugotovili smo, da knjigovodsko stanje osnovnih sredstev ustreza dejanskemu.  
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v letu 2016 ni imela dolgoročnih kapitalskih naložb in 
posojil. 

 
 
 

2)  Bilanca prihodkov in odhodkov  
 

Izkaz uspeha po fakturirani realizaciji  prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v 

poslovnem letu od 1.1.2016 do 31.12.2016, z ugotovitvijo presežka prihodkov. 

 

 

1 2 Index  

 

2016 2015 1/2 

CELOTNI PRIHODEK* 563.313 369.098 153 

Stroški dela 180.174 168.126 107 

Stroški  storitev 305.473 169.890 180 

Stroški materiala 11.826 17.231 69 

Amortizacija 1.404 2.146 65 

Finančni odhodki 0 0 0 

Drugi in izredni odhodki 5.875 5.875 100 

CELOTNI ODHODKI 504.751 363.268 139 

Davek od dobička 1.790 0 0 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI   
PO OBDAVČITVI 

56.772 5.830 974 

Celotni prihodki znašajo 563.313 € in so za 53 % višji od prihodkov, doseženih v letu  2015. 
Celotni odhodki znašajo 504.751 €, kar je za 39% več od preteklega leta.  
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V stroških storitev, 305.473, predstavljajo pretežni del neposredni stroški projektov. Glede 
na leto 2015 so se stroški storitev v celoti povečali za 80%, stroški materiala pa so nižji za 
31% glede na predhodno leto.  
Končni poslovni rezultat leta 2016 je presežek prihodkov nad odhodki v višini 56.772,42 €. 

 
 

3)  Bilanca prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka  
 

Izkaz po denarnem toku  prikazuje prihodke, odhodke in presežek prihodkov nad prihodki 
od 1.1.2016 do 31.12.2016. 
 

 

1 2 Index 

 

2016 2015 1/2 

CELOTNI PRIHODEK* 589.459 362.662 163 

Odhodki za plače 180.001 167.045 108 

Izdatki za blago in storitve 303.839 204.422 149 

Nakup OS 7.202 1056 682 

Odhodki za blago in storitve na trgu 0 0 0 

CELOTNI ODHODKI 491.042 372.523 132 

   
 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 98.417 -9.861 
 

 
Po denarnem toku je v letu 2016 izkazan presežek prihodkov nas odhodki v višini 98.417 €.   

Prihodki so se zvišali za 63%, glede na preteklo leto, odhodki pa so se za 32% zvišali glede 

na leto 2015. Odhodki dela so se zvišali za 8% v primerjavi z letom 2015, obseg plačila za 

storitve in material pa je višji za 49%. Zvišanja so v največji meri posledica zaključka 

projekta ANIMA SANA, ki je potekal pretežno v 2015, zaključen pa je bil v 2016. 
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PRILOGE 

  
 

A: Bilance, oddane na AJPES  

Priloga A1: Bilanca stanja 

Priloga A2: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  

Priloga A3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

 

B: Tabela bruto fakturirane realizacije  

V tabeli so prikazani vsi projekti in vse aktivnosti, ki jih je izvedel RAGOR v letu 2016 ter 

seštevek vseh izdanih računov v bruto vrednosti, ločen po plačnikih in projektih, tako da vsak 

plačnik lahko razvidi celotno vsoto, ki jo je plačal v preteklem letu. 

Skupna realizacija se zato razlikuje od vrednosti, izkazane v tabeli neto fakturirane 

realizacije, kjer so navedene neto vrednosti.  

 

B: Tabela neto fakturirane realizacije  

 
D: Pojasnila k računovodskim izkazom 

 

E: Predlog porabe presežka prihodkov  

 

F: Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora  

 

G: Seznam uporabljenih okrajšav  
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Priloga A1:  Bilanca stanja 

 

 

Bilanca stanja 

na dan 31.12.2016 

    

v EUR (brez 
centov) 

Členitev 
skupine 
kontov Naziv skupine kontov 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 
001 93.850 89.528 

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 

002 3.144 1.344 

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 1.344 1.344 

02 NEPREMIČNINE 004 91.449 91.449 

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 6.859 4.115 

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 32.964 25.712 

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

007 25.504 23.518 

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 

  B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 

012 225.959 131.144 

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 

013 991 199 

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 212.961 94.249 

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 6.212 6.112 

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

017 5.795 28.328 

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 2.256 

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0 

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 

  C) ZALOGE 
(024+025+026+027+028+029+030+031) 

023 0 0 

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 

34 PROIZVODI 028 0 0 
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35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 

  I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 319.809 220.672 

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 

  D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 60.491 19.362 

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 

035 0 0 

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 14.484 13.183 

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 22.591 4.411 

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 23.410 1.665 

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 

039 6 103 

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0 

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 

  E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-
059) 

044 259.318 201.310 

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0 

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 0 

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 0 

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 

056 109.434 108.198 

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 149.884 93.112 

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 

  I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 319.809 220.672 

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 
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Priloga A2:  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov 

od 01.01.2016 - 31.12.2016 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev 
podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 
Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864) 
860 560.970 367.509 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 560.970 367.509 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

862 0 0 

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 

863 0 0 

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0 

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 17 122 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 2.326 1.467 

  Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0 

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0 

  D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 563.313 369.098 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 317.298 187.121 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0 

460 STROŠKI MATERIALA 873 11.825 17.231 

461 STROŠKI STORITEV 874 305.473 169.890 

  F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 180.174 168.126 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 135.106 129.784 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 21.376 20.062 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 23.692 18.280 

462 G) AMORTIZACIJA 879 1.404 2.146 

463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

465 J) DRUGI STROŠKI 881 0 0 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 0 

468 L) DRUGI ODHODKI 883 3 3 

  M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 5.872 5.872 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0 

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 5.872 5.872 

  N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 504.751 363.268 



Poročilo o delu RAGOR za leto 2016 s finančnim poročilom 
30 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 58.562 5.830 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889 0 0 

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 1.790 0 

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 
(888-890) 

891 56.772 5.830 

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 
dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0 0 

  Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 
obračunskega obdobja 

893 0 0 

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 
obdobju (celo število) 

894 7 7 

  Število mesecev poslovanja 895 12 12 
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Priloga A3: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega 

toka 
 
  

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

od 01.01.2016 - 31.12.2016 

    
v EUR (brez centov) 

Členitev 
kontov Naziv konta 

Oznaka  
za AOP 

Znesek 

Tekočega 
leta Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 
  I. SKUPAJ PRIHODKI 

(402+431) 
401 589.459 362.662 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(403+420) 

402 589.369 362.262 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 
(404+407+410+413+418+419) 

403 193.311 258.589 

  a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
(405+406) 

404 0 0 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 0 0 

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 
(408+409) 

407 193.311 258.589 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 193.311 258.589 

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0 

  c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 
(411+412) 

410 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0 

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0 

  d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 
(414+415+416+417) 

413 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0 

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0 

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0 

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0 

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

419 0 0 

  B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 
(421+422+423+424+425+426+427+ 428+429+430) 

420 396.058 103.673 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 394.341 103.542 

del 7102 Prejete obresti 422 20 131 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki 

423 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 197 0 

72 Kapitalski prihodki 425 0 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 1.500 0 

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0 
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732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0 

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 
(432+433+434+435+436) 

431 90 400 

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 90 379 

del 7102 Prejete obresti 433 0 0 

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 0 21 

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki 

435 0 0 

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0 

  II. SKUPAJ ODHODKI 
(438+481) 

437 491.042 372.523 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) 

438 490.956 372.242 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 
(440+441+442+443+444+445+446) 

439 158.054 146.845 

del 4000 Plače in dodatki 440 134.880 128.980 

del 4001 Regres za letni dopust 441 5.601 3.075 

del 4002 Povračila in nadomestila 442 17.573 14.790 

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0 

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0 

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 0 0 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
(448+449+450+451+452) 

447 21.947 20.080 

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 11.748 10.267 

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 9.565 9.170 

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 86 102 

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 135 128 

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 

452 413 413 

  C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 
(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) 

453 303.753 204.260 

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 17.651 29.738 

del 4021 Posebni material in storitve 455 4.570 12.053 

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 9.853 13.320 

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 23.122 23.153 

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 8.900 9.098 

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 328 1.227 

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 2.835 809 

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0 

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 236.494 114.862 

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0 

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0 

410 F. Subvencije 466 0 0 

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0 



Poročilo o delu RAGOR za leto 2016 s finančnim poročilom 
33 

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  J. Investicijski odhodki 
(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480) 

470 7.202 1.057 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 7.202 1.057 

4202 Nakup opreme 473 0 0 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 0 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0 

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0 

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0 

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, 
investicijski inženiring 

479 0 0 

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0 

  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA 
TRGU 
(482 + 483+ 484) 

481 86 281 

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 

482 0 103 

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje 
blaga in storitev na trgu 

483 0 16 

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu 

484 86 162 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(401-437) 

485 98.417 0 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 
(437-401) 

486 0 9.861 
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Priloga B:  Bruto realizacija 2016 

 

 

REALIZACIJA 2016 

Skupaj: 
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594.823 23.035 89.174 36.914 24.181 4.311 13.886 13.968 11.528 297.063 80.764 

 
RAZVOJ KADROV 342.042                     

1.1. Podjetniški krožki v osnovnih šolah 12.311 721 4.200 2.904 1.443   1.600 1.443       

1.2. Spodbujanje podjetništva  10.636 1.386 3.845 1.339 2.609 863   594       

1.3. Mladi razveseljujemo starejše 6.155     6.155               

1.4. Anima sana 312.940 1.259 5.211 1.269 4.475 1.026 1.945 692   297.063   

  RAZVOJ GOSPODARSTVA 71.997                     

2.1. VEM točka (LPC) 26.390 1.305 5.203 1.356 4.664 516 1.100 718 11.528     

2.3. Ustvarjalni podjetnik 10.800   3.900 3.900       3.000       

2.2. OPC Bohinj 4.825 4.825                   

2.4. Nudenje pisarniških storitev 122                   122 

2.5. Uporabna zelišča 14.000     4.000 4.000   4.000 2.000       

2.6. Moje naravno iz doline 1.000     1.000               

2.7. Coworking center 14.860   14.435               425 

  RAZVOJ TURIZMA 43.379                     

3.1. Pohodništvo v občini Jesenice 8.500   8.500                 

3.2. Devejmo po starem 1.961   1.961                 

3.3. Vzdrževanje portala ledinskih imen 200   200                 

3.4. Ohranimo narcise 12.500   12.500                 

3.5. Turizmu pomaga lastna glava 9.412   9.412                 

3.6. Tradicija in turizem  4.000     4.000               

3.7. Kolesarske poti občine Jesenice - I.faza 6.806   6.806                 

  RAZVOJ PODEŽELJA 49.019                     

4.1. Hišna imena, vzdrževanje 3.215 360 181 249 587 103 417 165     1.153 

4.2. Hišna imena 2016 13.542                   13.542 

4.5. Življenja Gorenjcev 5.200     2.600 2.600             

4.3. Proč z invazivkami 7.500     2.500     2.500 2.500       

4.4. Lokalna samooskrba 2016 9.562 720 2.955 736 2.609 609 1.130 803       

4.7. Ledinska imena Bohinj 10.000 10.000                   

  DELOVANJE NA OBMOČNEM NIVOJU 29.965                     

5.1. Sodelovanje pri koordinaciji županov 8.358 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194       

5.2. Pomoč pri novelaciji strategije razvoja - Gorje  171             171       

6.2. EU DIRECT 15.506 1.265 5.171 1.281       688     7.101 

4.6. Nazaj k naravi 2.430     2.430               

5.3. Tematske poti na splet 3.500   3.500                 

. Strategija razvoja Bohinja 

 

                    

  DELOVANJE V OKVIRU RRA 52.200                     

6.1. RRA - tehnična pomoč 52.200                   52.200 

 
NEPREDVIDENI PROJEKTI 6.222                     

 
Hišna imena 2015 1.733                   1.733 

6.3. Organizacija ogleda za RA Srebrenico 2.989                   2.989 

 

Oživitev tematskih poti 1.500                   1.500 
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Priloga C:  Neto realizacija 2016 

 

 

REALIZACIJA 2016      

RAGOR      

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
REAL 

2015 
PLAN 2016 REAL 2016 INDEX  INDEX 

 

1 2 3 3/1 3/2 

PRIHODKI       
  

2. prihodki ostali javni skladi                       -                     -                     -    
  

        
  

3. prihodki proračuna občine Jesenice            64.339         87.707         77.133      120     88  

3.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske               5.151           5.203           5.203      101  100  

                        -                     -                     -          

VEM točka (LPC)               5.151           5.203           5.203     101   100  

                        -                     -                     -          

3.2 Dejavnosti, ki jih sofinancira samo občina Jesenice               9.508           5.579            5.579        59     100  

                        -                     -                     -          

Kolesarske poti občine Jesenice - I.faza                       -             5.579            5.579        100  

3.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin              23.280         26.480         24.421     105       92  

Podjetniški krožki v osnovnih šolah                3.407           3.442           3.443      101     100  

Spodbujanje podjetništva                3.120           3.152           3.152      101     100  

Devejmo po starem                1.592           1.608            1.607      101     100  

Ustvarjalni podjetnik                      -             3.197            3.197        100  

Sodelovanje pri koordinaciji županov                   979              989              979      100       99  

Hišna imena, vzdrževanje                   223              148              148        66     100  

Življenja Gorenjcev                2.131                  -                     -            -       

Lokalna samooskrba                4.844           2.422            2.422        50     100  

Zibelka idej                2.139  
 

          -       

Anima sana                4.844            5.211            5.211      108     100  

Tematske poti na splet                       -             2.869            2.869        100  

Proč z invazivkami                      -              2.049                   -            -    

 
     

Vzdrževanje portala ledinskih imen                      -                164              164        100  

Oživitev tematskih poti                9.508           1.230           1.230     13     100  

3.4 Izvajanje projektov po naročilu občine Jesenice              26.401         50.446          41.931      159       83  

Turizmu pomaga lastna glava                7.715           7.715            7.715      100     100  

Lokalna samooskrba 2014                4.770              -       

COWORKING center           16.393          11.832          72  

Razvajaj se v mestu                3.672              -       

IDAGO                2.531              -       

Računovodstvo za podjetnike                2.541                   -                     -            -       

EU DIRECT                5.171            5.171            5.171      100     100  

Pohodništvo v občini Jesenice                     -            10.574            6.967          66  
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Ohranimo narcise                      -            10.246          10.246        100  

4. prihodki proračuna občine Žirovnica               4.218            3.821            3.811        90     100  

4.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske                   516               516              516      100     100  

VEM točka (LPC)                   516              516               516      100     100  

4.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin                3.702            3.305            3.295        89     100  

Spodbujanje podjetništva                    700               707                07      101     100  

Sodelovanje pri koordinaciji županov                   979               989               979      100       99  

Anima sana                1.026            1.026            1.026      100     100  

Lokalna samooskrba                   998               499               499        50     100  

Hišna imena, vzdrževanje                      -                   85                 84          99  

5. prihodki proračuna občine Kranjska Gora             35.861         30.972         30.962        86     100  

5.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske                1.343            1.356            1.356      101     100  

VEM točka (LPC)                1.343            1.356            1.356      101     100  

5.2 Izvajanje dejavnosti, ki jih sofinancira samo občina Kr. Gora                8.235            8.242            8.242      100     100  

Mladi razveseljujemo starejše                5.045            5.045            5.045      100     100  

Ustvarjalni podjetnik                3.190            3.197            3.197      100     100  

5.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin             22.184          17.275          17.265        78     100  

Podjetniški krožki v osnovnih šolah                2.380            2.380            2.380     100     100  

Spodbujanje podjetništva                 1.088            1.098            1.098      101     100  

Uporabna zelišča                3.279            3.279            3.279      100     100  

Sodelovanje pri koordinaciji županov                   979               989               979      100       99  

Lokalna samooskrba                1.207               603               603        50     100  

Življenja Gorenjcev                2.131            2.131            2.131       00     100  

Hišna imena                 4.352                   -                     -            -       

EU DIRECT                1.281            1.281            1.281      100     100  

Tuje invazivne vrste                2.049            2.049            2.049      100     100  

Nazaj k naravi                1.972            1.992            1.992      101     100  

Anima sana 

                  

1.269  

           

1.269  

           

1.269  
    100     100  

Hišna imena, vzdrževanje                   198               204               204      103     100  

5.4 Izvajanje projektov po naročilu občine Kranjska Gora                4.098            4.098            4.098      100     100  

Moje naravno iz doline                   820               820               820      100     100  

Tradicija - turizem - narava                3.279            3.279            3.279      100     100  

6. prihodki proračuna občine Bohinj            20.602         31.428         19.572        95       62  

6.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske                1.292            1.305            1.305      101     100  

VEM točka (LPC)                1.292            1.305            1.305      101     100  

6.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin              11.113            5.533            6.115        55     111  

Podjetniški krožki v osnovnih šolah                     -                     -                 591        

Spodbujanje podjetništva                 1.125            1.136            1.136      101     100  

Anima sana                1.259            1.259            1.259      100     100  

Sodelovanje pri koordinaciji županov                   979               989               979      100       99  

EU DIRECT                1.265            1.265            1.265      100     100  

Lokalna samooskrba                1.180               590               590        50     100  

Hišna imena, vzdrževanje 
                  335               295               295  

       

88  
   100  

Dediščina starih hišnih imen                  2.9                  -                     -            -       
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Tuje invazivne vrste                2.049                   -                     -            -       

6.4 Izvajanje projektov po naročilu občine Bohinj 

                  

8.197  

         

24.590  

         

12.152  
    148       49  

Ledinska imena Bohinj                8.197           8.197            8.197      100     100  

OPC Bohinj             8.197            3.955          48  

 
     

7. prihodki proračuna občine Radovljica             35.437         21.479         21.469        61     100  

7.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske                4.618            4.664            4.664      101     100  

VEM točka (LPC)                4.618            4.664            4.664      101     100  

7.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin              30.819          16.814          16.805        55     100  

Podjetniški krožki v osnovnih šolah                1.183            1.183            1.183      100     100  

Spodbujanje podjetništva                 2.117            2.138            2.138      101     100  

Sodelovanje pri koordinaciji županov                   979               989               979      100       99  

Anima sana                4.475            4.475            4.475      100     100  

Dediščina starih hišnih imen              12.052                   -                     -            -       

Lokalna samooskrba                4.277            2.139            2.139        50     100  

Življenja Gorenjcev                2.131            2.131            2.131      100     100  

Hišna imena, vzdrževanje                   327               481               481      147     100  

8. prihodki proračuna občine Bled             16.053         11.941         11.931        74     100  

8.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske                1.100            1.100            1.100      100     100  

VEM točka (LPC)                1.100            1.100            1.100      100     100  

8.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin              14.953          10.841          10.831        72     100  

Podjetniški krožki v osnovnih šolah                1.311            1.311            1.311      100     100  

Uporabna zelišča                3.279            3.279            3.279      100     100  

Sodelovanje pri koordinaciji županov                   979               989               979      100       99  

Ustvarjalni podjetnik                3.197                   -                     -            -       

Lokalna samooskrba                1.852               926               926        50     100  

Anima sana                1.945            1.945            1.945      100     100  

Hišna imena, vzdrževanje                   342               342               342      100     100  

Tuje invazivne vrste                2.049            2.049            2.049      100     100  

9. prihodki proračuna občine Gorje             12.524         12.167         11.828        94       97  

9.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske                   711               718               718      101     100  

VEM točka (LPC)                   711              718               718      101     100  

9.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin              11.813          11.449          11.109       94       97  

Sodelovanje pri koordinaciji županov                   979              989               979      100       99  

Hišna imena, vzdrževanje                   204               136               135        66     100  

Ustvarjalni podjetnik                3.190            2.459            2.459        77     100  

Proč z invazivkami                     -              2.049            2.049        100  

Uporabna zelišča                3.279            1.639            1.639        50     100  

Podjetniški krožki v osnovnih šolah                1.183            1.183            1.183      100     100  

Spodbujanje podjetništva                    482               487               487      101     100  

Strategija razvoja občine Gorje                   465               470               140        30       30  

Lokalna samooskrba                   652               658               658      101     100  

EU DIRECT                   688               688               688      100     100  

Anima sana                   692               692               692      100     100  
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12. Prihodki od lastne dejavnosti           180.064      444.724       385.765      214       87  

  12.1 aktivnosti in projekti, ki jih sofinancira država              18.750          18.750          11.528        61       61  

VEM točka (LPC)              18.750          18.750          11.528        61       61  

  12.2 prihodki od lastne dejavnosti            159.725        425.974        374.237      234       88  

FLU-LED              53.558          32.000                   -            -         -    

Hišna imena, vzdrževanje                   718            1.008               945      132       94  

Coworking center                  348        

Anima sana              12.426        310.327        297.063   2.391       96  

Anima sana - donacija  
                 -              1.500        

Hišna imena  
               5.900  

 
        11.100  

     

188  
   

Dediščina starih hišnih imen              22.502          10.656                   -            -         -    

Prihodki od nudenja pisarniških storitev                   294               328               100        34       30  

Prihodki od drugih storitev, materiala                      -                     -                   10        

RRA - tehnična pomoč              52.200          52.200          52.200      100     100  

Življenja Gorenjcev                2.131                   -                     -            -       

Nepredvideni projekti (hišna imena 2015)                      -            12.295            1.421          12  

EU DIRECT                9.995            7.160            7.101        71       99  

Organizacija ogleda za RA Srebrenico               2.450        

13. Izredni prihodki  1.589,470             -        843        53     

Prihodki od obresti                  122                  -                   17        14     

Drugi izredni prihodki                1.467                   -                 826        56     

              

PRIHODKI SKUPAJ   369.098  644.239  563.313      153       87  
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ODHODKI             

1. BOD           129.784       133.036       135.106      104     102  

2. prispevki delodajalca             20.063         20.589         21.376      107     104  

4. osebni prejemki             18.280         19.083         23.691      130     124  

  - regres za letni dopust               3.075            3.450            5.601      182     162  

  - regres za prehrano              4.931            5.111            4.973      101       97  

  - prevoz na delo              9.861          10.135          12.705      129     125  

  - odpravnine, ostalo (KDPZ)                  413            1.330               413      100       31  

5. stroški           195.142     465.292       326.367      167     70  

  - pisarniški in splošni material in storitve                1.741            2.000            5.269      303     263  

  - posebni material in storitve (knjige)                  661            1.000               292        44       29  

  - električna energija              1.046            1.300               998        95       77  

  - energija, voda, komunal.stor., komunikacije               9.089          10.000             .265        91       83  

  - izobraževanje                     -            200              -            -    

  - svetovalne storitve, računov. storitve, odvet.st.               8.016            8.100            7.753        97       96  

  - službena potovanja               1.238            2.500               890        72       36  

  - tekoče vzdrževanje               4.242            3.600               996        23       28  

  - najemnine in zakupnine               1.265            1.800               996        79       55  

  - drugi operativni odhodki (direktni stroški projektov)           159.822        426.632        297.264      186       70  

  - nakupi in gradnja OS               2.146            3.000               835        39       28  

  - ostalo                5.875            3.100               779        13       25  

  - davek od dobička                      -              2.060            1.790          87  

ODHODKI SKUPAJ            363.268       638.000       506.541      139       79  

 
   

      

PRIHODKI  - ODHODKI 5.830 6.239 56.772 
  

 
     

 
     

 
     

Jesenice, 27.2.2017      
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Priloga D:   Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2016  
 
 

 Tržna dejavnost / javna služba 
Javni zavod opravlja javno službo in manjši del tržne dejavnosti. Pri delitvi smo 

upoštevali navodila ustanovitelja. Pod javno službo smo tako šteli vse prihodke, ki smo 

jih dosegli z izvajanjem dejavnosti za katere smo ustanovljeni. To so naloge s področja 

razvoja v skladu z odlokom o ustanovitvi, ali pa so naloge dogovorjene v sklopu 

Regionalne Razvojne Agencije.  Med prihodki iz naslova tržne dejavnosti so v letu 

2016 zajete druge storitve za nudenje raznih pisarniških pomoči in prestavljajo manj kot 

1 % celotnih prihodkov. 

  

 Denarna sredstva na računih 
Konec leta 2016 je imel zavod 192,37 EUR denarnih sredstev v blagajni, 799,00 

denarja na poti in na podračunu pri UJP 212.960,95 EUR.  

 

 Kupci 
Večino odprtih terjatev do kupcev v znesku  6.212,04 EUR predstavljajo izdani računi v 

letu 2016 in sicer za družbo BSC, d.o.o. Kranj v znesku 5.774,89 EUR, ter še nekaj 

manjših računov za članarino Coworking, ki zapadejo v letu 2017. Glede na to, da 

obstaja verjetnost, da terjatev do Aliante d.o.o. ne bo v celoti plačana, smo v letu 2016 

še za preostanek terjatve v višini  5.872,00 naredili popravek vrednosti. 

 

 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega plana 
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2016 ni 

izkazanih. 

 

 Predujmi 
Na dan 31.12.2016 zavod nima v bilanci izkazanih  nobenih predujmov.  

 

 Kratkoročne finančne naložbe 
Zavod nima konec leta v bilanci izkazanih finančnih naložb. 

  

 Druge kratkoročne terjatve 
Druge kratkoročne terjatve v znesku 5.795,05 EUR na dan 31.12.2016 so terjatve iz 

naslova vstopnega DDV in iz naslova terjatev do ZZZS za refundacije boleznin.  

 

 Investicije 
V letu 2016 je zavod investiral v nakup opreme v znesku 9.051 EUR za računalniško 

opremo, projektor in pisarniško opremo. Od tega so bila nabavljena osnovna sredstva v 

breme sredstev v upravljanju v višini 4.561,25 EUR. 

 

 Aktivne časovne razmejitve 
Na dan 31.12.2016 zavod nima aktivnih časovnih razmejitev.   

 

 Obveznosti do zaposlenih 
Obveznosti do zaposlenih na kontu 21 znašajo 14.484,34 EUR. Prikazane obveznosti 

se nanašajo na obveznosti za izplačilo decemberskih plač. Plače za december so bile  

izplačane v januarju 2017.  
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 Obveznosti do dobaviteljev 
Konec leta je bilo odprtih obveznosti do dobaviteljev v višini 22.590,59 EUR. Te 

obveznosti zapadejo v januarju 2017. 

 

 Druge kratkoročne obveznost 
Na kontu 23 so druge kratkoročne obveznosti  v višini 23.409,40 EUR. Obveznost se 

nanaša na prispevke od plač, na obveznost za davek od dohodka in v večini na  

obveznost za DDV. Vse te obveznosti se nanašajo na leto 2016 in zapadejo v plačilo v 

letu 2017. 

 

 Kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov EKN 
Na kontu 24 so izkazane obveznosti  v višini 6,48 EUR in se nanašajo na obveznosti 

do UJP za provizijo.   

 

 Kratkoročne finančne obveznosti 
Ragor nima nobene finančne obveznosti na dan 31.12.2016.  

 

 Kratkoročne finančne naložbe 
Zavod nima konec leta v bilanci izkazanih finančnih naložb. 

 

 Zaloge blaga in materiala 
Zavod nima zalog na dan 31.12.2016.  

 

 Obveznost za sredstva v upravljanju  
Zavod ima na dan 31.12.2016 stanje obveznosti za sredstva v upravljanju v znesku 

88.569,19 EUR za nepremičnine in ostala osnovna sredstva pridobljene v upravljanje 

od Občine Jesenice in 20.864,65 EUR za sredstva v upravljanju, razdeljeno na pet 

občin ustanoviteljev Ragor-ja in sicer Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina 

Žirovnica, Občina Radovljica in Občina Bohinj imajo vsaka po 4.172,93 EUR deleža  v 

Ragor Jesenice.  

 

 Presežek prihodkov nad odhodki  
Zavod na dan 31.12.2016 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 56.772,42 

EUR, iz preteklih let pa 93.111,81 EUR presežkov prihodkov nad odhodki. 

 

 Prihodki 
Prihodki so glede na preteklo leto višji za 53%. Največ prihodkov izhaja iz naslova 

financiranja izvajanja razvojnih programov, ki jih RAGOR izvaja v sklopu Regionalne 

razvojne agencije in sofinanciranje vavčerskega sistema. Največji delež povišanja 

prihodka glede na preteklo leto je posledica izvajanja projekta »Anima sana«, ki je bil 

zaključen v začetku l. 2016. 

 

 Odhodki 
Celotni odhodki so 39% višji glede na preteklo leto, povišanje  prihodka glede na 

preteklo leto je pretežno posledica plačila podizvajalcev v projektu »Anima sana«, ki je 

bil zaključen v začetku l. 2016. 

  

 Izračun presežka prihodkov nad odhodki na podlagi 5. odstavka 77. člena ZIPRS1718 
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Ragor Jesenice ima v izkazu po denarnem toku izkazan presežek prihodkov nad 

odhodki v znesku 98.417,31 EUR, če od tega zneska odštejemo kratkoročne 

obveznosti v znesku 60.490,81 (R 2), in vse dolgoročne obveznosti (R 9) v znesku 

20.864,65 EUR, je izračunan presežek prihodkov nad odhodki po 5. odstavku 77. člena 

ZIPRS1718 za leto 2016 v višini 17.061,85 EUR. Dolgoročne obveznosti v R 9 

zajemajo sredstva v upravljanju (konto 980) v višini 109.433,84 manj osnovna sredstva 

v upravljanju (R 0 (od 00 do 05)) v znesku 93.849,47 EUR, drugih dolgoročnih 

obveznosti Ragor Jesenice nima. Ta presežek smo evidentirali na kontu 985800 - 

Presežek po Zakonu o fiskalnem pravilu. Če od presežka prihodkov po obračunskem 

toku v višini 56.772,42 EUR odštejemo znesek presežka po Zakonu o fiskalnem pravilu 

17.061,85 EUR, dobimo presežek prihodkov na odhodki po načelu poslovnega 

dogodka, ki se lahko nameni za ostalo po predpisih, ki urejajo delovanje zavoda Ragor 

Jesenice in je izračunan v višini 39.710,57 EUR. 

 

 

 

 Ostali podatki 
Javni zavod posluje v okviru zakonskih določb in ne deluje v nobenem sistemu 

povezanih družb. Prav tako niti zavod niti odgovorna oseba zavoda ni bila obsojena za 

kaznivo dejanje. Javni zavod nima nobenih drugih obveznosti ali terjatev razen tistih, ki 

so prikazane v bilanci in poročilu. Prav tako ni udeležen v nobenem sodnem ali 

izvršilnem postopku in nima nobenih terjatev, ki bi bile predmet stečaja ali prisilne 

poravnave. Ustanovitelji zavoda so občina Jesenice, občina Kranjska Gora, občina 

Žirovnica, občina Radovljica in občina Bohinj; občina Žirovnica je l. 2009 iz 

ustanoviteljstva izstopila. 
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Priloga E:  Predlog porabe presežka prihodkov nad odhodki  

 

 
 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD DOHODKI POSLOVNEGA LETA 

                

56.772,42 € 

 
PRESEŽEK PRIHODKOV PO ZAKONU O FISKALNEM PRAVILU 

                 

17.061,85 € 

 
OSTANEK PRESEŽKA PRIHODKOV PO OBRAČUNSKEM TOKU 
ZA NAMENE PO SKLEPU SVETA           

            
39.710,57 € 

  

                                   

  
 
 

V skladu s 26. členom statuta zavoda »Razvojna agencija Zgornje Gorenjske« presežek 

prihodkov nad odhodki zavod lahko uporablja izključno za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.  

 

Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 39.710,57 € se nameni za izvajanje razvojnih 

projektov in razvoj dejavnosti. 

 

 

 

 

Stevo Ščavničar 
Direktor 
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Priloga E:  Amortizacija neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev v letu 2016 

 
 
Javni zavod:  RAGOR JESENICE 
 
 
           V EUR 

1. OBRAČUNANI ODPISI NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 

 

1.1. Redni odpisi - amortizacija  4.730 

1.2. Izredni odpisi  

2. POKRIVANJE STROŠKOV AMORTIZACIJE IN IZREDNIH ODPISOV  

2.1. V breme prihodkov 1.404 

2.2. V breme sredstev prejetih v upravljanje 3.326 

2.3. V breme dolgoročnih rezervacij  

2.4. Drugo   

3. SREDSTVA ZA KRITJE STROŠKOV AMORTIZACIJE OZ. ZA 
PRIDOBITEV NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 

 

3.1 Sredstva proračuna Občine Jesenice za pokrivanje stroškov 
amortizacije oz. za  pridobitev osnovnih sredstev 

3.326 
 

3.2. Sredstva iz drugih javnofinančnih virov za pokrivanje stroškov 
amortizacije oz. za  pridobitev osnovnih sredstev 

 

3.3. Amortizacija vračunana v ceni proizvodov oz. storitev javne službe 
v obračunskem obdobju 

1.404 

3.4. Amortizacija vračunana v ceni proizvodov oz. storitev tržne 
dejavnosti v obračunskem obdobju 

 

3.5. Drugo  

 
 
Datum: 27.2.2017                                  Podpis odgovorne osebe: 
 
        STEVO ŠČAVNIČAR 
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Priloga F:  Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora  

 
 
 

 

 
  

 

 

  

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

RAGOR 
SPODNJI PLAVŽ 024 E 
4270 Jesenice  

Šifra:   21598 

Matična številka:   1540114000 

 
Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega 
poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih 

financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev poslovanja in 
uresničevanje proračuna. 
 
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega 
zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se 
obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da se opredelijo 
ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da 
se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno. 
 
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih 
financ v / na RAGOR. 

  

Oceno podajam na podlagi: 

* ocene notranje revizijske službe za področja:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
ocena je podana na podlagi samoocenitve direktorja 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, 
nadzornih organov EU,…) za področja: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------- 

 
V / Na RAGOR je vzpostavljen(o): 

 
1. primerno kontrolno okolje 
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju, ( ) 

b) na pretežnem delu poslovanja,  (X) 

c) na posameznih področjih poslovanja,  ( ) 

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  ( ) 

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ( ) 
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2. upravljanje s tveganji: 

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev 
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  ( ) 

b) na pretežnem delu poslovanja,  (X) 

c) na posameznih področjih poslovanja,  ( ) 

d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  ( ) 

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ( ) 

 

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način 
ravnanja z njimi 
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti): 

a) na celotnem poslovanju,  ( ) 

b) na pretežnem delu poslovanja, ( ) 

c) na posameznih področjih poslovanja,  ( ) 

d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi, (X) 

e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ( ) 

 
3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, 
ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven 
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  ( ) 

b) na pretežnem delu poslovanja,  ( ) 

c) na posameznih področjih poslovanja,  (X) 

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  ( ) 

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi ( ) 

 
4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja 
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  ( ) 

b) na pretežnem delu poslovanja,  (X) 

c) na posameznih področjih poslovanja,  ( ) 

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  ( ) 

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi  ( ) 

 
5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) 
notranje revizijsko službo 
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) na celotnem poslovanju,  ( ) 

b) na pretežnem delu poslovanja,  ( ) 

c) na posameznih področjih poslovanja,  (X) 

d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,  ( ) 

e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.  ( ) 

 

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno 
delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ  
(predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti):  

a) z lastno notranjerevizijsko službo,  ( ) 

b) s skupno notranjerevizijsko službo,  (X) 

Naziv in sedež skupne 
notranjerevizijske službe: 

SKUPNA NOTRANJE REVIZIJSKA 
SLUŽBA OBČIN JESENICE, 
BOHINJ, KRANJSKA GORA, GORJE 
IN ŽIROVNICA 

Navedite matično številko skupne 
notranjerevizijske službe: 

5874335000 

 

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,  ( ) 

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 
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Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 
 

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, 
presega 2,086 mio evrov: 

( ) da ( ) ne  

Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega 
revidiranja je:  

 

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.  ( ) 

Notranjega revidiranja nisem zagotovil ker: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
V letu 2016 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 
2 oziroma 3 pomembne izboljšave): 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 

 
Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne 
obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za 
njihovo obvladovanje): 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 

 
Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika: 

Stevo Ščavničar  

 
Datum podpisa predstojnika: 

28.02.2017 

 
 

Datum oddaje: 28.2.2017 
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Priloga G:  Seznam uporabljenih okrajšav 

 

 
 

RAGOR  – Razvojna Agencija zgornje GORenjske 

RZPR   – Regionalna Zasnova Prostorskega Razvoja 

DRP   – Državni Razvojni Program 

MGRT  – Ministrstvo za Gospodarstvo, Razvoj in Tehnologijo 

MKG   – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

SPIRIT – Javna agencija RS za Spodbujanje Podjetništva, Inovativnosti, Razvoja, 

Investicij in Turizma 

LAS – Lokalna Akcijska Skupina 

LPC   – Lokalni Pospeševalni Centri 

RPP   – Razvojni program podeželja  

RRP   – Regionalni Razvojni Program 

RRA   – Regionalna Razvojna Agencija  

RRS  – Regionalni Razvojni Svet 

RA   – Razvojna Agencija  

TIC  – Turistična informacijska pisarna 
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PROGRAM DELA 2017 

UVOD 

 

V uvodu podajamo izhodišča, na katerih temelji program dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske; 

po vsebini uvod predstavlja tudi njeno strategijo razvoja.  

1. POSLANSTVO RAGOR-JA 

Širši okvir za opredelitev poslanstva  zavoda Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je podan z 

njegovo pravno organizacijsko obliko: je javni zavod, torej je namenjen prizadevanjem za 

blagostanje prebivalcev, ki so ga ustanovili.  Na kakšen način si bo zavod za to blagostanje 

prizadeval,  v svojem 10. členu Statut Razvojne agencije Zgornje opredeli z opisom vsebine  dela 

zavoda:   

 pospeševanje gospodarskega razvoja na območju občin ustanoviteljic 

 sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju regionalnih razvojnih programov 

 oblikovanje in izvajanje razvojnih programov 

 

Poslanstvo Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je torej z razvojnimi aktivnostmi povečati 

blagostanje prebivalcev območja lokalne skupnosti, ki ga je ustanovila. 

 

2. VIZIJA RAZVOJA RAGOR –JA 

Vizija  ki opredeljuje stanje v prihodnosti, torej opis, kakšen bo moral biti zavod, da bo sposoben 

kar najbolje opraviti svoje poslanstvo: 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske bo kadrovsko in materialno trdna ustanova, prepoznana po 

odličnih referencah. Sposobna bo financirati razvojno pomembne projekte ter vplivati na za 

lokalno skupnost pomembne odločitve, ki se bodo sprejemale na nivoju  regije ali države.  Zato 

bo v lokalnem okolju vpliven razvojni dejavnik. Zaradi svojega renomeja bo RA zaželen 

sogovornik v razpravah o razvoju lokalne skupnosti, uveljavljen kot soliden partner v večjih 

projektih ter iskan svetovalec pravnim in fizičnim osebam. 

 

3. STRATEGIJA: 

Strategija predstavlja način, načela in vrednote, ki jih bomo zasledovali, da bi dosegli svoj cilj 

oziroma vizijo: 

 Profesionalna naravnanost  kadrov 
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o Delavce zaposlujemo le po preizkusnem obdobju, ki mora biti dovolj dolgo, da se zanesljivo 

izkaže strokovnost, iniciativnost, predanost delu ter skladnost s kolektivom.  

o Spodbujamo angažiranost zaposlenih v nevladnih organizacijah, pomembnih za lokalno 

skupnost.  

o Delavce motiviramo tako, da jih podpiramo v strokovni rasti ter jim omogočamo prijazne 

delovne razmere. 

o Pri izboru projektov in aktivnosti, ki se jih lotevamo, upoštevamo privlačnost projekta za 

izvajalca. Zavedamo se, da je osebno zadovoljstvo dela na projektih prav tako pomembno, 

saj težimo k profesionalni naravnanosti zaposlenih. 

o Pri usmeritvi v projekte se bomo osredotočali na specialna znanja kadrov, ki so kot posebna 

prepoznana na regionalnem ali celo državnem nivoju. 

 Poslovna odličnost 

o Ker nastopamo tudi v vlogi podjetniških svetovalcev, je naša absolutna prioriteta lastna 

poslovna odličnost, skozi katero se kažejo tudi dobre reference na lokalnem in regionalnem 

nivoju. 

 Politika kakovosti 

o Zavedamo se, da je naša prihodnost odvisna le od zadovoljnih uporabnikov naših storitev, 

zato smo si postavili temeljne cilje z vidika kakovosti. Vsi zaposleni se zavedamo 

odgovornosti in organiziramo naše delo tako, da vedno zagotavljamo visok nivo strokovnosti 

storitev, nepristranskost do vseh področji dela, nepristranskost do vseh ustanoviteljic ter 

visok nivo komunikacije. Zaradi pomena našega dela za širše družbeno okolje obveščamo 

strokovno in laično javnost o naših prizadevanjih na spletni strani www.ragor.si, skupaj z 

ostalima gorenjskima razvojnima agencijama pa preko mesečnih elektronskih novic in preko 

rednih, prav tako mesečnih, blokih v oddajah lokalnih radijskih postaj. S podobnimi 

institucijami se povezujemo doma in po svetu in si prizadevamo ustvariti sodobno delovno 

okolje ter podpiramo inovativnost in stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih doma in v 

tujini. 

 Visoke etične in moralne norme 

o Od zaposlenih pričakujemo absolutno poštenost.  

o Spodbujamo odprtost – kritika ima prednost pred hvalo. 

o Svojega renomeja ne skušamo dvigniti s kritiko drugih. 

o Spoštujemo stranke in jim skušamo ustreči po najboljših močeh. Zavedamo se, da imajo vse 

vpliv vsaj v svojem lokalnem okolju in nam je njihovo dobro mnenje o nas dragoceno. 

o Enakovredno obravnavamo vse stranke, ne glede na socialni status, raso, vero spol ali 

narodnost. 

 Akumulacija razvojnih sredstev  

o Želimo doseči zadostno trdno materialno osnovo, da se bomo lahko odločili za izvedbo 

pomembnih razvojnih projektov tudi, če jih lokalna skupnost ne bo mogla sofinancirati. V 

vsakem primeru pa bo še vedno nujni pogoj za izvedbo projekta soglasje Sveta zavoda. 

http://www.ragor.si/
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4. TAKTIKA 

Pogoj za poslovno odličnost, torej tudi solidne finance, je optimalna zasedenost kadrov.  To 

pomeni, da bo za daljše časovno obdobje dovolj dela, torej zadosten nabor potencialnih 

ponujenih projektov in aktivnosti. Zato bomo: 

 Vlagali napor v širitev ali vsaj ohranitev aktivnosti, ki se izvajajo že dlje časa in na katerih tudi 

gradimo svojo prepoznavnost, kot je npr. svetovalna služba lokalnega podjetniškega centra. 

Te aktivnosti omogočajo zanesljivejše načrtovanje denarnih tokov na daljši rok. 

 Širili bomo mrežo projektnih partnerjev, s katerimi je bilo izkazano vzajemno zadovoljstvo s 

sodelovanjem v skupnih projektih. To nam bo izboljšalo možnosti za vstop v nove, zlasti 

mednarodne projekte in povečalo možnosti, da bodo dobro izvedeni.  

 Na regijskem nivoju si bomo prizadevali za ohranitev pristojnosti, ki jih imamo v sklopu 

Regionalne razvojne agencije ter z njimi povezanimi aktivnosti. Prizadevali si bomo za 

optimalno sodelovanje s sorodnimi inštitucijami (Razvojna agencija SORA, Center za razvoj 

podeželja,….) v regiji.   

 Prizadevali si bomo za pridobitev in vključitev v mednarodne projekte, zlasti za tiste, ki bi 

finančne tokove usmerili v investicije in aktivnosti predvsem na območje Zgornje Gorenjske.  

 Razvijali bomo nove programe, instrumente in storitve za pospeševanje razvoja. 

 Izkoristili bomo dejstvo, da je naš delavec član Državnega sveta ter, da Zgornja Gorenjska 

izstopa od preostale po boljši povezanosti županov.  

 Izkoristili bomo naše primerjalne prednosti: večjezičnost, vzpostavljene povezave v drugih 

državah ter poznavanje lokalnega okolja. 

Aktualnost strategije razvoja Razvojne agencije bomo preverjali vsako leto, ob pripravi   programa 

dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za naslednje leto. Strategijo bomo posodobili ob vsaki 

večji spremembi okoliščin, pomembnih za razvoj lokalne skupnosti in naše delo.  

 

5. ZAKONSKE, PRAVNE IN VSEBINSKE PODLAGE ZA DEJAVNOST ZAVODA 

Program dela RAGOR-ja temelji na obveznostih, ki izhajajo iz: 

 Odloka o ustanovitvi, (Uradni list št. 53, 15. 6. 2000), 

 Statuta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, 

 Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 

46/16) 

 Osnutka Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za obdobje 2014-2020 

 Občinskih razvojnih programov.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1996
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 Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020 

 Partnerski sporazum ( pogodba med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede 

izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014-2020) 
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PROGRAM DELA 

Usmeritev RAGOR-ja  za leto 2017 je priprava novih in izvedba že opredeljenih projektov na 

naslednjih programskih področjih: 

 razvoj kadrov, 

 razvoj gospodarstva, 

 razvoj turizma, 

 razvoj podeželja, 

Z vidika območja delovanja pa bo RAGOR deloval: 

 V okviru Regionalne razvojne agencije (v ta sklop sodijo tudi aktivnosti razvoja okolja, prostora in 

infrastrukture) 

 Kot območna razvojna agencija  

Naloge, ki ne spadajo v nobeno izmed štirih programskih področij, so opisane v poglavjih, ki se 

nanašajo na območje delovanja (regionalno, območno ali lokalno). V opisu vsakega izmed petih 

področij  v prvi in drugi točki navajamo dolgoročna izhodišča in cilje, v tretji točki pa konkretne naloge, 

ki hkrati predstavljajo tudi cilje, ki jih želimo doseči v letu 2017. Na koncu je dodan povzetek 

pričakovanih finančnih virov.  



7 

PROGRAM DELA 2017 

 

1. RAZVOJ KADROV 

 

1.1. IZHODIŠČA 

Kot izhodišča za pripravo programa dela smo upoštevali usmeritve države, osnutek Regionalnega 

razvojnega programa 2014-2020, specifični položaj območja Zgornje Gorenjske  ter izkušnje obdobja 

2001-2013, ki so pokazale, kateri programi dajo boljše rezultate. 

1.2. CILJI IN USMERITVE 

Osnovni cilji delovanja na področju človeških virov so: doseči  večjo zaposlenost, socialno vključenost, 

višji življenjski standard ljudi ter zmanjšati regionalne razlike, kar bo moč doseči s povečanim 

vlaganjem v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in 

gospodarske rasti. 

Splošni cilji pa so sledeči:  

 boljša zaposljivosti prebivalstva, 

 povečana podjetnost, 

 boljša prilagodljivost,  

 boljša socialna varnost. 

 

1.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI IN PROJEKTI ZA LETO 2017  

 

1.3.1 Podjetniški krožki v osnovni šoli 

Namen projekta Podjetniški krožki v osnovnih šolah je ustvarjati pozitivno podjetniško klimo ter 

mladim omogočiti vpogled v svet podjetništva ter pridobitev prvih izkušenj s tega področja. 

Učenci se tako v okviru krožka že v osnovni šoli spoznavajo z osnovnimi podjetniškimi pojmi, z 

različnimi metodami za delo v skupini in se učijo podjetnega ravnanja. Krožek se odvija kot 

interesna dejavnost in poteka v treh sklopih. Prvi sklop je namenjen oblikovanju skupine, 

spoznavanja članov v skupini in zagotavljanju skupinske dinamike, ki se izvaja preko igric, 

prirejenih po tuji strokovni literaturi. V drugem sklopu učenci spoznavajo različne tehnike 

generiranja podjetniških idej in tehnik skupinskega odločanja. Pri tem sklopu si učenci izberejo 

eno podjetniško idejo, ki jo v nadaljevanju – torej v tretjem sklopu - sistematično obdelajo in 

zanjo pripravijo »mini poslovni načrt«. Nekatere izmed podjetniških idej učenci s pomočjo 

mentorjev tudi dejansko izvedejo. Ob zaključku projekta učenci svoje ideje in delo predstavijo na 

Osnovnošolskem podjetniškem forumu, kjer so najboljše podjetniške ideje tudi nagrajene. 
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Cilj projekta je izdelati poslovni načrt za izbrano podjetniško idejo v posamezni skupini in v 

nadaljevanju spodbujanje mladih podjetnikov tudi k uresničitvi izbranih idej. 

 

V šolskem letu 2016/2017 so k projektu podjetniških krožkov pristopile naslednje osnovne šole: 

 OŠ Toneta Čufarja (Občina Jesenice) 

 OŠ Prežihovega Voranca (Občina Jesenice) 

 OŠ Koroška Bela (Občina Jesenice)  

 OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora (Občina Kranjska Gora) 

 OŠ 16. decembra Mojstrana (Občina Kranjska Gora) 

 OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled (Občina Bled) 

 OŠ Gorje (Občina Gorje) 

 OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica (Občina Radovljica). 

 OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica (Občina Bohinj) 

 

Rezultat:  V vsaki skupini v poslovnem načrtu obdelana podjetniška ideja. 

Trajanje:  Celoletna aktivnost. 

Nosilec:   Hermina Biščevič. 

 

1.3.2 Spodbujanje podjetništva in poklicnega uveljavljanja  

Aktivnosti spodbujanja podjetništva in poklicnega uveljavljanja RAGOR izvaja vse od 

ustanovitve. Namen teh aktivnosti je ustvarjanje pogojev in stimulativnega okolja za  podjetniško 

in poklicno uveljavljanje, upoštevaje specifične potrebe ciljnih skupin in njihovih možnosti, kar  

spodbuja širjenje podjetniške kulture, večjo zaposlitveno možnost in s tem konkurenčno 

prednost na trgu delovne sile in posledično izboljšanje ekonomskega položaja delavcev.  

 

Cilji projekta so:  

 dvig podjetniške miselnosti prebivalcev,  

 izboljšanje znanja s področja računalništva in internetnih možnosti, 

 izboljšanje podjetniškega znanja in zavedanja o izkoriščanju poslovnih priložnosti, 

 vzpostavitev učinkovitih mrežnih povezav med ciljnimi skupinami. 

Cilje bomo dosegali s sledečimi aktivnostmi: 

 promocijske aktivnosti, 

 izvedba delavnic s podjetniškimi temami. (Delavnice se načeloma izvajajo na sedežu 

RAGOR-ja, pri čemer pa obstaja možnost dogovora, da se posamezna delavnica izvede v 

občini, ki sofinancira projekt), 
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 usposabljanje posameznikov z delom na računalniku ( možnost uporabe računalnika 1 krat 

tedensko po 2 uri z zagotovljeno pomočjo).  

 

Rezultat:   Izvedba 7 delavnic, odprta vrata računalniške učilnice 

Trajanje:   Celoletna aktivnost 

Nosilec:    Hermina Biščević 

 

1.3.3 Mladi razveseljujemo starejše 

Ena od posledic demografskih sprememb in sodobnega načina življenja je večanje 

medgeneracijske odtujenosti, kar slabša kakovost življenja starejši populaciji zaradi 

osamljenosti, hkrati pa preprečuje prenos življenjskih izkušenj starejših na mlade.  Da bi 

medgeneracijski prepad zmanjšali, na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske že vrsto let izvajamo 

program medgeneracijskih srečanj,  na katerih učenci s svojo mladostjo in neposrednostjo 

pomagajo upokojencem ohraniti stik s svetom, hkrati pa spoznavajo, da so  upokojenci še 

vedno lahko polni humorja, iskrivih misli in znanja; na ta način učenci gradijo spoštljiv odnos do 

starejših ter se učijo sprejemati starost in drugačnost, kar vse pripomore k vzpostavljanju 

lepšega, bolj človeškega odnosa med generacijami. 

 

Predvidene aktivnosti v projektu: 

 Organizacija in izvedba 5 medgeneracijskih srečanj. V aktivnostih bodo sodelovali učenci 

osnovnih šol občine Kranjska Gora, upokojenci doma Viharnik iz Kranjske Gore in člani 

Društva upokojencev Kranjska Gora.  

 Organizacija in izvedba izleta vseh sodelujočih ob zaključku projekta s posebnim 

programom za stanovalce doma upokojencev Viharnik in člane Društva upokojencev 

Kranjska Gora.  Izlet bomo izvedli v sodelovanju z vodstvom doma upokojencev in v 

spremstvu negovalcev.  

Cilji projekta:    

Cilj projekta je vzpostaviti medgeneracijsko sodelovanje med učenci in starejšimi z organizacijo 

delavnic na šolah in v domu upokojencev. 

Trajanje:     Januar – julij 2017 

Nosilec:   Hermina Biščević 
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1.3.4 Anima sana 

V zadnjem obdobju se vse več pozornosti namenja krepitvi, ohranjanju in izboljšanju duševnega 

zdravja. Največ poudarka je na zdravljenju, rehabilitaciji in dolgotrajni oskrbi, medtem ko so 

obstoječi programi promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj predvsem pri 

odrasli populaciji še vedno maloštevilni in neenakomerno dostopni. Tisti, ki so pomoči najbolj 

potrebni, si le-to največkrat najtežje privoščijo.  

Poudarek projekta ANIMA SANA je na izboljšanju preventivnih storitev na področju duševnega 

zdravja ter skrbi za boljšo splošno ozaveščenost družbe na tem področju.  

V okviru projekta si prizadevamo za ohranitev dostopnosti storitev na področju duševnega 

zdravja, ki so bile vzpostavljene v sklopu projekta, ki se je izvajal med 20.3.2015 in 30.4.2016 v 

okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. 

V okviru projekta ANIMA SANA je v letu 2017 predvideno delovanje vsaj 1 brezplačne  

svetovalne pisarne na območju Zgornje Gorenjske. Svetovalna pisarna bo namenjena izključno 

prebivalcem občin, ki bodo pristopile k projektu, število svetovanj oz. svetovalnih ur pa bo 

odvisno od zagotovljenih sredstev (predvideno število osebnih svetovanj za leto 2017 je 

ocenjeno na 250). Poleg delovanja brezplačne psihoterapevtske pisarne bosta v letu 2017 

izvedeni najmanj 2 promocijski delavnici/predavanji na temo krepitve duševnega zdravja, ki 

bosta namenjeni širši populaciji. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske bo poleg navedenih 

aktivnosti poskrbela za celotno koordinacijo in administracijo projekta ter promocijske aktivnosti 

(med drugim vzdrževanje vzpostavljene spletne strani www.animasana.si).   

Prizadevali si bomo za pridobitev dodatnih sponzorskih sredstev (v letu 2016 smo prejeli 

dodatna donatorska sredstva Zavarovalnice Vzajemna). S pridobitvijo dodatnih sredstev se 

bodo opredeljene aktivnosti nadgradile, začrtani cilji pa povečali. 

 

Predvideni rezultati: 

 osveščenost prebivalstva  

 delovanje vsaj 1 brezplačne svetovalne pisarne na območju Zgornje Gorenjske 

 nudenje brezplačnih psihoterapevtskih svetovanj 

 izvedba promocijskih delavnic na temo krepitve duševnega zdravja 

 

Trajanje:   januar 2017 – november 2017 

Nosilec:   Urška Luks 
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2. RAZVOJ GOSPODARSTVA 

 

2.1. IZHODIŠČA 

Dejavnost Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na področju spodbujanja razvoja gospodarstva bo v l. 

2017 temeljila v prvi vrsti na uspešni vključitvi v instrumente, ki jih izvaja država v sklopu Programa za 

spodbujanje gospodarstva in Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za 

obdobje 2014-2020. Izhodišča predstavljajo tudi izkušnje dejavnosti RAGOR-ja na področju podpore 

podjetnikom. 

 

2.2. CILJI IN USMERITVE 

Cilji, ki jih zasledujemo znotraj RAGOR-ja na področju razvoja gospodarstva so: 

 povečati vključenost aktivnega prebivalstva v zgodnje podjetniške aktivnosti (podjetniški indeks), 

 povečati dodano vrednost na zaposlenega na območju Zgornje Gorenjske, 

 povečati stopnjo zaposlenosti. 

 

2.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2017: 

 

2.3.1 Delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov (LPC)  

VEM točka oz. Lokalno podjetniški center v sklopu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske deluje 

že od leta 2001. Namen projekta je na enem mestu ponuditi čim širšo paleto storitev tako za 

brezposelne osebe, ki so potencialni podjetniki, kakor tudi za obstoječa podjetja, ki potrebujejo 

informacije o internacionalizaciji, iskanju partnerjev ali širitvi dejavnosti. VEM točka poleg 

informiranja, delavnic in pomoči podjetjem izvaja tudi registracijske postopke, ki so potrebni za 

s.p. ali d.o.o. . 

 

Obseg del: 

1. Celostna obravnava potencialnega podjetnika (Spremljanje aktivnosti od razvoja 

podjetniške ideje do morebitne registracije podjetja. Potencialni podjetniki, ki bodo 

deležni celostne obravnave in bodo imeli primerno poslovno idejo, bodo registrirali 

podjetje) 
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2. Izvajanje storitev e-VEM (Izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih 

sprememb ali izbris gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov preko sistema 

eVEM) 

3. Informiranje (Posredovanje informacijskih paketov in informiranje ciljne skupine. 

Tedensko posredovanje informacijskih paketov z vključevanjem informacij lokalnega 

značaja ter posredovanje informacij po telefonu ali fizično). 

4. Izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic 5-7 letno 

5. Osnovna svetovanja (letno izvedenih vsaj 250 osnovnih svetovanj) 

6. Druge aktivnosti (Pomoč podjetjem k prijavi na razpise občin - Razpis za spodbujanje 

gospodarstva, zagotovljena pokritost z informacijami in ostalimi podpornimi storitvami v 

lokalnem okolju, oblikovanje baze podatkov podjetnikov in potencialnih podjetnikov, 

razvoj spletnih in drugih instrumentov za potrebe razpošiljanja informacij do 

uporabnikov, objava novih razpisov in informacij na spletni strani www.ragor.si, pomoč 

pri pridobivanju projektnih partnerstev + informacije o internacionalizaciji, informacije o 

čezmejnem poslovanju), .. 

  

Cilj:          

Cilj projekta je izboljšati dostopnost storitev za podjetja in potencialne podjetnike in na enem 

mestu nuditi čim večji obseg storitev.  

Cilj projekta je tudi ustvarjanje pogojev, da se državna pomoč in informacije čim učinkoviteje 

prenašajo na končne uporabnike, to pa so podjetja, podjetniki in tisti, ki bi to šele želeli postati. 

Hkrati je osnovni cilj tudi svetovanje in registracija s.p. ter d.o.o. 

 

Trajanje: januar – december 2017  

Nosilec: Eldina Čosatović 

 

2.3.2 Projekt »Ustvarjalni podjetnik«  

Brezposelnost in slabo finančno stanje kot posledica finančno-gospodarske krize številnim 

posameznikom ne omogočata dostojnega življenja, za so le-ti primorani k iskanju novih 

priložnosti in prihodkov. Na drugi strani pa se srečujemo s črno ekonomijo, ko se posamezna 

dela, storitve in njihova prodaja izvajajo na nelegalen način.   

 

V okviru projekta Ustvarjalni podjetnik se bomo v okviru izpostavljenih problemov posvetili 

predvsem lokalnim ustvarjalcem, posameznikom, ki so vešči različnih ročnih del in bi želeli na 

legalen način povečati svoje prihodke in v svojih hobijih prepoznati tudi poslovne priložnosti. 

  

S seznanitvijo in ureditvijo ustreznih statusov, organiziranjem delavnic ter ob koncu projekta s 

pripravo in financiranjem skupne razstave se sodelujočim ustvarjalcem pomaga k večji 

prepoznavnosti, pridobitvi novih znanj ter možnostim novih zaslužkov. S projektom bomo 

poskrbeli tudi za ohranjanje in promocijo lokalnih izdelkov in tradicionalnih obrti. 

http://www.ragor.si/
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Cilji projekta: 

Cilj projekta je izboljšati gmotni položaj udeležencev z registracijo dejavnosti, ki jo sicer 

opravljajo ljubiteljsko, ter tako tudi prispevati k ohranitvi lokalnih izdelkov in tradicionalne obrti. 

 

Predvideni rezultati: 

- seznanitev udeležencev z različnimi statusi ter pomoč pri registraciji, ureditvi 

najprimernejšega statusa 

- organizacija delavnic za udeležence v projektu (in na ta način izboljšanje marketinških 

in podjetniških znanj) 

- organizacija prodajnih razstav s spremljajočim programom za sodelujoče ustvarjalce  

 

Trajanje:   januar 2017 - november 2017 

Nosilec:    Jasmina Bagar, Urška Luks 

 

 

2.3.3 Obrtno podjetniški center Bohinj  

Na osnovi velikega povpraševanja gospodarstvenikov in podjetnikov iz občine Bohinj, je bila na 

občinskem svetu občine Bohinj sprejeta odločitev za izvedbo pilotnega projekta vzpostavitve 

Obrtno podjetniškega centra Bohinj. Glede na možnosti, ki se ponujajo v občini Bohinj, bi s 

projektom skušali le-te čim bolj približati k izvajanju skozi projektno delo in usmeritvam podjetij 

za prijave na ponujene razpise in druge možnosti. 

Naloga je bila dodeljena Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, kamor so bili poslani projektni 

predlogi podjetnikov za strokovno pomoč. Glede na predlog elaborata za vzpostavitev Obrtno 

podjetniškega centra v občini Bohinj Razvojna agencija Zgornje Gorenjske predlaga 

nadaljevanje projekta. Aktivnosti v letu 2017 bodo usmerjene k pomoči in marketingu za 

blagovno znamko Bohinjsko. Svetovalne storitve bomo ponujali tudi podjetnikom oz. 

registriranim ponudnikom blagovne znamke Bohinjsko.  

 

Cilji projekta 

Cilj projekta je povečati prepoznavnost in ponuditi svetovalne storitve ponudnikom blagovne 

znamke Bohinjsko.  

 

Trajanje: januar – december 2017 

Nosilec: Eldina Čosatović 

 

2.3.4 Nudenje pisarniških storitev 

Dejavnost pisarniških storitev je redna dejavnost manjšega obsega; v sklopu te pomagamo 

podjetjem, ki delujejo v podjetniškem inkubatorju z administrativno podporo. 
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Trajanje:  Stalna naloga 

Nosilec:   Hermina 

 

2.3.5 Uporabna zelišča 

Zdravilna zelišča in njihovi pripravki veljajo za eno najstarejših oblik zdravljenja, a so tovrstna 

znanja in uporaba zelišč v vsakdanjem življenju v zadnjih desetletjih počasi začela toniti v 

pozabo.  

V okviru projekta udeležencem vseh starosti vsakoletno omogočamo pridobitev številnih novih 

teoretičnih kot tudi praktičnih znanj s področja prepoznavanja zdravilnih zelišč, njihovih 

zdravilnih lastnosti kot tudi možnosti za uporabo. Že pridobljena znanja v preteklih letih 

nadgrajujemo z novimi.  

Namen projekta je v prvi vrsti izobraziti ljudi s področja zeliščarstva.  

 

Cilji projekta: 

 usposobljenost ljudi za nabiranje in pripravo zdravilnih zelišč ter izdelkov na njihovi osnovi 

 

Predvideni rezultati: 

 izvedba  delavnic na temo zeliščarstva (s teoretičnim in praktičnim vidikom) 

 organizacija strokovne eksurzije 

 

Trajanje:  februar 2017 – november 2017 

Nosilec:   Urška Luks 

 

2.3.6 Moje naravno iz doline 

Namen projekta je promovirati in tržiti kolektivno znamko občine Kranjska Gora - MOJE 

NARAVNO IZ DOLINE. 

Cilji projekta: 

Neposredni cilji: 

 urejanje in ažuriranje vzpostavljene spletne strani www.mojenaravnoizdoline.si  

 promocijske aktivnosti  

Posredni cilji:  

 boljša prepoznavnost kolektivne znamke MOJE NARAVNO IZ DOLINE  

Trajanje:  februar 2017 – november 2017 

Nosilec:   Urška Luks 
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2.3.7 COWORKING center – projekt izboljšanja poslovnega okolja na Jesenicah  

V l. 2016 je bila zaključena uvajalna faza projekta COWORKING Jesenice, oziroma projekta za 

izboljšanje poslovnega okolja na Jesenicah.  

V letu 2017 bo konsolidirano delo na podprojektih, ki so bili oblikovani v uvajalni fazi: 

 COWORKING Plavž 

Ob koncu leta je bilo v prostorih COWORKING Plavž-a na Spodnjem Plavžu 24e šest 

aktivnih podjetij. Načrtujemo, da se bo to število v 2017 podvojilo. Člani bodo poleg svoje 

redne poslovne aktivnosti izvajali skupne dogodke (predstavitve, okrogle mize, predavanja), 

ki bodo odprtega tipa ter medsebojne predstavitve, namenjene boljšemu poznavanju članov 

skupine. Svoje aktivnosti bodo redno objavljali na spletni strani COWORKING Plavž-a, 

twitterju, facebooku in instagramu.  

Člani COWORKING Plavž-a bodo izvajali tudi promocijski projekt za podjetja in samo 

mesto;cilj te promocije je pokazati odlične zaposlitvene možnosti v izbranih podjetjih ter 

prikazati Jesenice kot mesto, ki ima primerne pogoje za vzpostavljanje nove poslovne 

dejavnosti. 

Člani COWORKING Plavž-a bodo ves čas deležni tudi svetovalne podpore s strani 

izkušenega svetovalca iz Tehnološkega parka Ljubljana, g. Domen Boleta.  

 

 Poslovni klub 

Člani poslovnega kluba, ki sodelujejo v projektu že ud pripravljalne faze, so direktorju 

osmih podjetij, izbranih po kriteriju odličnosti. Na srečanjih, ki jih bo koordiniral RAGOR, 

bodo člani ocenjevali napredek projekta, ter oblikovali predloge za izboljšanje poslovnega 

okolja na Jesenicah ter tudi druge aktivnosti, ki jih bodo izvajali v smislu družbeno 

odgovornih podjetij. 

 Multidisciplinarni izzivi 

Na spletni strani COWORKING Plavž-a bodo objavljane praktične naloge – izzivi za 

učence Gimnazije in Srednje šole Jesenice. Na isti strani bodo objavljeni tudi podatki o 

mentorjih in profesorjih, kar bo olajšalo izmenjavo informacij za oblikovanje nalog.  

 Krožne prakse 

Ideja krožnih praks v pilotnem obdobju ni bila izvedena zaradi premjahnega števila 

učencev v zaključnem letniku poklicne usmeritve, v 2017 bomo prprave na uvedbo krožnih 

praks začeli že pred šolskimi počitnicami. 

 Pisarna za podjetja 

Z začetkom leta bo na Občini Jesenice začela delovati enotna vstopna točka, pisarna za 

podjetja, kjer bodo podjetniki dobili vse informacije in pomoč pri urejanju svojih zasev na 

občini. 
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Nosilci:  

 Stevo Ščavničar, 

 Svetovalec in vodja projekta v prvi fazi: Domen Bole, Tehnološki park Ljubljana 

 Sodelavci na projektu: Eldina Čosatović Jasmina Bagar 

 

Trajanje: 

Z delom na projektu bomo nadaljevali neprekinjeno, najmanj do konca 2017 
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3. RAZVOJ TURIZMA 

 

3.1. IZHODIŠČA 

Območje Zgornje Gorenjske, kjer je turizem pomembna gospodarska panoga, je s podpornimi 

institucijami dobro podprto: v občinah Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Radovljica delujejo lokalne 

turistične organizacije,  v Občini Žirovnica to nalogo opravlja Zavod za kulturo in turizem,  v Občini 

Jesenice pa organizacijsko in promocijsko vlogo opravlja TIC Jesenice, ki ga vodi Občina Jesenice. 

Zato se dejavnost RAGOR-ja v primerjavi omejuje na posredno obravnavo turizma (bodisi, da ga 

obravnava v projektih s področja podjetništva, kmetijstva ali pa na področju vzgoje in izobraževanja. 

 

3.2. CILJI IN USMERITVE 

Cilji, ki jih zasledujemo znotraj RAGOR-ja na področju podpore razvoju turizma, so: 

 mladim približati turizem kot način življenja, 

 povečati delež realizacije s področja turizma, 

 okrepiti povezave na področju turistične dejavnosti s sosednjimi občinami in preko meje, 

 izboljšati podobo lastnega kraja v očeh Jeseniških občanov.  

 

3.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2017 

3.3.1 Pohodništvo v občini Jesenice 

Pohodništvo je na območju občine Jesenice glavna rekreacijska dejavnost, ki jo izvajajo obiskovalci 

občine. V okviru aktivnosti v letu 2017 bodo najprej zaključene aktivnosti, vezane na projekt iz leta 

2016 (izdaja večjezičnega zemljevida s pohodniško ponudbo na območju občine Jesenice). 

V nadaljevanju se bodo aktivnosti usmerile v projekt Julian Alps Trail, ki predstavlja vzpostavitev 

pohodniške poti okoli Julijskih Alp in deloma poteka tudi po občini Jesenice. Krožna pot bo vsebovala 

informacijske točke, prepoznavno signalizacijo in povezala znamenitosti, nastanitve in ostalo turistično 

ponudbo na svoji trasi. Ker je projekt šele v fazi v priprave, bodo natančnejši cilji, aktivnosti in rezultati 

definirani naknadno. V okviru jeseniškega dela poti je zaenkrat previdevena povezava poti iz Žirovnice 

preko HE Moste do Blejske Dobrave in skozi Vintgar v Gorje ter preko Gornjesavske doline ali 

Mežakle v Kranjsko Goro oz. Gorje. 

 

Trajanje:  februar 2017 – november 2017 

Nosilec:   Klemen Klinar 
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3.3.2 Vzdrževanje portala ledinskih imen  

Razvojna agencije Zgornje Gorenjske je kot projektni partner v obdobju 2011-2015 sodelovala v 

čezmejnem projektu FLU-LED. V okviru projekta so bila na območju treh Gorenjskih občin 

(Jesenice, Kranjska Gora in Tržič) zbrana ledinska imena in vzpostavljen portal 

www.ledinskaimena.si. Po končanem projektu želimo, da portal še naprej zagotavlja javnosti 

bogat vir informacij o domačih imenih, kar je moč zagotoviti le s financiranjem delovanja 

omenjenega portala. 

Trajanje:  januar 2017 – december 2017 

Nosilec:   Klemen Klinar 

 

3.3.3 Ohranimo narcise  

Narcise so z vidika danosti za razvoj turizma edina atrakcija, po kateri je občina Jesenice 

prepoznavna na širšem območju in so kot znamenitost odlična podlaga za razvoj turističnih 

produktov. Žal pa so zaradi spremenjenega načina kmetovanja vse redkejše in zato območje v 

zadnjem obdobju že izgublja na svoji privlačnosti. Da bi ohranili in okrepili rastišča narcis, smo v 

letu 2016 vzpostavili program Ohranimo narcise, v katerega je vključenih 24 lastnikov s skupaj 

31,33 ha rastišč. Na teh površinah se bo kmetijska obdelava izvajala prilagojeno za zaščito 

narcis in ostale biotske pestrosti. 

Cilj projekta je ohraniti prepoznavnost območja po narcisah, dolgoročni cilj pa je povečati 

prihodke turistične dejavnosti v občini Jesenice.  

V letu 2017 se bodo izvajale sledeče aktivnosti: 

1. izvajanje programa Ohranimo narcise v obliki ustrezne kmetijske obdelave v program 

vključenih zemljišč in izplačilo nadomestil lastnikom zemljišč, 

2. nadzor in spremljanje programa, 

3. prilagajanje programa ugotovitvam med prvim letom izvajanja, 

4. sklepanje pogodb z lastniki zemljišč za obdelovalno sezono 2018 (le v primeru zagotovitve 

sredstev za izplačilo nadomestil). 

 

Trajanje:  februar 2017 – november 2017 

Nosilec:   Klemen Klinar 

 

3.3.4 Turizmu pomaga lastna glava 

Namen projekta je vključiti učence OŠ Koroška Bela, OŠ Prežihovega Voranca Jesenice in OŠ 

Toneta Čufarja Jesenice v raziskovanje, spoznavanje, ter promocijo turizma v občini Jesenice. 

Učenci, ki se bodo vključili v turistični krožek bodo raziskovali in spoznavali legende in mite na 

območju občine Jesenice, pripravili turistični produkt in izvedli promocijo v lokalnem okolju. 
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Cilj projekta:  

 vzgoja in izobraževanje mladih za turizem 

 razviti ustvarjalnost in podjetnost učencev na področju turizma 

 razviti odgovornost do ohranjanja naravne in kulturne dediščine 

 navdušiti mlade za turistične poklice in vključiti jih v izvajanje aktivnosti na področju turizma 

 promocija občine Jesenice  

 

Obseg del:    

 Izvedba 5 delavnic na temo spoznavanja turizma in turistične ponudbe v občini Jesenice na 

posamezni osnovni šoli (OŠ Koroška Bela, OŠ Prežihovega Voranca Jesenice in OŠ Toneta 

Čufarja Jesenice) 

 Izvedba 7 delavnic na temo raziskovanja legend in mitov na območju občine Jesenice in 

priprava besedila za oblikovanje skupnega turističnega produkta na temo legend in mitov 

(zloženka in objava na spletu) 

 Oblikovanje in tisk izbranega turističnega produkta 

 Promocija turističnega produkta na šolah, lokalni skupnosti, društvena omrežja,… 

 Projekt naravna in kulturna dediščina – tema otroški turizem 

 Zaključni kolesarski izlet »Po poteh legend in mitov« 

 

Izroček: 

 projektno poročilo z opisom izvedenih aktivnosti  

 turistični produkt na temo legende in miti na območju občine Jesenice 

 

Trajanje:   Celoletna dejavnost 

Nosilec:    Hermina Biščević  

  

 

3.3.5 Kolesarske poti občine Jesenice  

V 2016 so bili z usmerjevalno signalizacijo označene  štirje kolesarski izleti, v 2017 pa se projekt 

nadaljuje z umestitvijo in predstavitvijo kolesarskih poti na spletni strani ter zemljevidu. Dela se 

bodo predvidoma izvedla v sklopu aktivnosti za vzpostavitev in promocijo gorenjske kolesarske 

mreže, v kolikor pa se z ostalimi občinami ne bi uspeli dogovoriti za skupno prijavo na razpis 

LAS Gorenjska košarica, pa se bomo omejili zgolj za predstavitev na spletu.  

 

Cilji projekta 

Cilj projekta je predstaviti kolesarske poti v občini Jesenice v sklopu Gorenjske kolesarske 

mreže.  
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Obseg del: 

1. Vključitev opisov na spletno stran, enako kot je bilo to opravljeno v 2016 za jeseniške 

tematske poti. 

2. Tisk integralnega zemljevida gorenjske kolesarske mreže ter več podrobnejših območnih 

zemljevidov v meilu največ 1:50.000. 

 

Izroček: 

 Poročilo o izvedenih aktivnostih 

  

 

Trajanje:  april 2017 – november 2017 

Nosilec:   Nina Kobal 
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4. RAZVOJ PODEŽELJA 

 

4.1. IZHODIŠČA 

Značilnosti območja, ki narekujejo izbor ciljev na področju razvoja kmetijstva, so sledeča: 

 Prevladujejo kmetije, na katerih prebivalci kombinirajo redno zaposlitev s kmetijsko 

dejavnostjo, 

 Starostna struktura je izrazito neugodna,  

 Skupna infrastruktura za produkte s kmetij je slabo razvita, 

 Na kmetijah se težko odločajo za registracijo dopolnilne dejavnosti, navzlic 

neizkoriščenim potencialom v povezavi s turizmom, 

 Stopnja samooskrbe s hrano je nizka. 

 

4.2. CILJI IN USMERITVE 

Konec leta 2015 je bila izvedena ustanovna skupščina LAS Gorenjska košarica v novi finančni 

perspektivi (2014-2020), strategija LAS pa je bila potrjena v novembru 2016. Prvi razpis bo 

objavljen predvidoma sredi januarja 2017.  

V naslednjem obdobju bo dan večji poudarek projektu Hranilnice semen, logičnemu 

nadaljevanju projekta Lokalne samooskrbe, katerega pilotna faza je bila v l. 2016 zaključena, 

aktivnosti na tem področju pa se bodo nadaljevale v sklopu projektov LAS Gorenjska košarica. 

 

4.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2017 

 

4.3.1. Hišna imena – vzdrževanje  

Končani projekti zbiranja starih hišnih imen po končanju projektov zahtevajo, da se za 

kvalitetno trajnost projekta še vedno izvajajo aktivnosti, ki to zagotavljajo. Zaradi velike 

odmevnosti akcije je potrebno kljub zaključku projektov izvajati: 

 ažuriranje baze hišnih imen,  

 vnos dodatnih informacij o hišnih imenih, posredovanih s strani domačinov, 

 svetovanje in nudenje informacij domačinom o obravnavani temi, 

 pripravo člankov, 
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 delovanje in morebitne potrebne nadgradnje spletne strani www.hisnaimena.si,  

 naknadna pošiljanja soglasij lastnikom domačij, ki želijo tablo po poteku projekta,   

 naročilo tabel za zamudnike, 

 izdelavo in montažo tabel na te domačije.  

 

V planu je zagotovitev najmanj 80 tabel za še neoznačene domačije oz. za menjavo 

poškodovanih tabel. V primeru, da kvota ni izpolnjena, v posameznih naseljih lastnikom še 

enkrat pošljemo soglasja in jih povabimo k naknadni označitvi hiše. V okviru vzdrževanja 

rezultatov projektov bodo izvedene navedene aktivnosti na območju vseh 14-ih občin, kjer so 

projekti vse od leta 2016 potekali. Vzdrževanje je predvideno tudi v naslednjih letih. 

Trajanje:  januar 2017 – december 2017 

Nosilec:  Klemen Klinar 

 

4.3.2. Hišna imena 2017  

S projekti ohranjanja hišnih imen kot dela jezikovne in etnološke dediščine podeželja, ki se 

vedno bolj izgublja, nadaljujemo že leta 2009 začeto delo na novih območjih. Na območju 11-

ih gorenjskih občin je projekt že zaključen, tako da se bo delo v letu 2017 nadaljevalo z 

raziskavo hišnih imen v naselju Tržič. Projekt financira Občina Tržič.  

Projekt vsebuje odkrivanje starih hišnih imen hiš, ugotavljanje njihove narečne izgovorjave, 

izdaja knjižice s tržiškimi hišnimi imeni in vključitev imen v spletni leksikon. V projekt bodo 

vključeni starejši domačini kot poznavalci hišnih imen in ne nazadnje vse lokalno prebivalstvo, 

ki bo obveščeno o poteku projekta in pozvano k sodelovanju na srečanjih z domačini.  

 

Trajanje:   marec 2017 - november 2017 

Nosilec:    Klemen Klinar 

 

 

4.3.3. Življenja Gorenjcev  

Hitre spremembe v sodobnem načinu življenja so privedle do tega, da si mladi ne predstavljajo 

več življenja brez računalnikov, avtomobilov in telefonov. Ljudje, ki so še izkusili drugačen, 

danes trd a hkrati idiličen in umirjen način življenja, vojne, druge politične režime ipd. so še 

redki pričevalci drugačnih časov, poleg tega pa najbolj pristni govorci domačega narečja. 

Namen projekta je video snemanje pogovorov s starejšimi domačini in objava teh posnetkov 

na spletu kot pričevanj o njihovem življenju, hkrati pa bi baza teh posnetkov gradila bazo 

narečnih govorov in beležila narečne razlike med kraji Zgornje Gorenjske. 

http://www.hisnaimena.si/
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Do sedaj je bilo na Gorenjskem posnetih že 55 domačinov z območja štirih občin, projekt bo v 

letu 2017 izveden v občini Bohinj, kjer bo opravljenih 8 snemanj pogovorov s starejšimi 

domačini, posnetki bodo ustrezno tehnično obdelani, zmontirani in objavljeni na spletu, preko 

promocije pa dosežen ogled pričevanj. 

 

Trajanje:  februar 2017 – november 2017 

Nosilec:  Klemen Klinar 

 

4.3.4. Proč z invazivkami  

Projekt obravnava tematiko tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (invazivk), ki lahko povzročajo 

gospodarsko škodo, imajo škodljive vplive na zdravje ljudi ter izpodrivajo avtohtone vrste. V 

luči dejstva, da je v pripravi evropska uredba, s katero bo potrebno preprečiti širjenje invazivk 

in izkoreniniti nova rastišča in da zakonodaja že sedaj zahteva od lastnikov zemljišč redno 

odstranjevanje ambrozije, e projekt usmerjen predvsem v osveščanje prebivalstva o škodljivih 

tujerodnih invazivnih rastlinah, seznanitvi z ustreznimi načini zatiranja, odstranjevanja ter 

ravnanja z ostanki invazivnih rastlinskih vrst. 

 

Cilji projekta: 

Cilj  projekta je zmanjšati škodo, ki jo povzročajo tujerodne invazivne rastlinske vrste in 

ozaveščanje občanov o načinih odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst. 

 

Aktivnosti: 

1. Izvedba predavanja za šole in/ali vrtce in spoznavanje tujerodnih invazivnih rastlin na 

terenu, 

2. Vzpostavitev pisarne za informiranje občanov o načinih odstranjevanja invazivk ter  

3. Vzpostaviti možnost javljanja novih rastišč ter posodobitev inventarizacije rastišč, 

4. Terenski pregled problematičnih rastišč, glede na želje občanov in priprava smernic za 

odstranjevanje posameznega rastišča. 

 

Izroček 

 Poročilo o opravljenih aktivnostih 

 

Trajanje:  februar 2017 – november 2017 

Nosilec:  Nina Kobal 

¸ 
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4.3.5. Ledinska imen Bohinj  

Poleg hišnih imen so tudi ledinska imen del jezikovno kulturnega izročila prostora, v katerem 

ljudje živijo in delajo. V okviru projekta se s pomočjo domačinov zbere in kartira stara ledinska 

imena in se jih preveri na srečanjih krajanov po posameznih vaseh. Imena se v narečni obliki 

obeleži na tiskani publikaciji z zemljevidom ledinskih imen, ki se jo brezplačno da na razpolago 

domačinom in obiskovalcem. Poleg tega se jih vključi v spletni pregledovalnik ledinskih imen. 

 

Cilj projekta je ohraniti kulturno dediščino ter povečati privlačnost turističnega območja. 

 

Obseg del: 

1. Pregled zgodovinskih virov, ki navajajo ledinska imena,  

2. pridobitev podatkov iz ostalih registrov zemljepisnih imen ter pridobitev prostorskih 

podatkov za izvedbo terenskih popisovanj, 

3. pregled že zbranih podatkov, sestanek z ljubiteljskimi zbiratelji, 

4. terensko zbiranje imen (sestanki s starejšimi krajani), 

5. srečanje z domačini z namenom dokončne uskladitve ledinskih imen, 

6. ureditev podatkov in digitalizacija podatkov, 

7. izdelava zemljevida in vsebin za tiskano publikacijo, 

8. tisk publikacije (predvidoma zemljevid ledinskih imen v merilu vsaj 1:10000 s spremnim 

besedilom), naklada najmanj 500 kom., 

9. umestitev ledinskih imen na spletni portal www.ledinskaimena.si.  

 

Lokacija: 

Projekt se je leta 2016 izvajal na območju naselij Srednja vas v Bohinju, Stara Fužina in 

Studor, v letu 2017 pa se nadaljuje na območju Bohinjske Češnjice, Jereke in Podjelja. 

 

Trajanje:  februar 2017 – november 2017 

Nosilec:  Klemen Klinar 

 

4.3.6. AlpFoodway 

Projekt se izvaja v okviru Interreg programa Alpine Space. Vodilni partner je Polo Poschiavo iz 

Švice, sicer pa partnerstvo združuje 12 partnerjev iz Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Švice in 

Slovenije. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je ena od treh slovenskih partnerjev. 

Projekt je posvečen ohranjanju alpske nesnovne kulturne dediščine s poudarkom na kulinariki. 

V okviru projekta bo vzpostavljena spletna zbirka enot alpske nesnovne kulturne dediščine, 

podkrepljena z video in/ali avdio dokumentacijo, izbrane vrednote pa bodo še posebej 

obravnavane in uporabljene za razvoj turističnih produktov na lokalnem okolju. Skupni preplet 

surovin, vrednot, praks in znanja na območju Alp bo predlagan za svetovno zaščito pri 

UNESCO-u. 
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Vloga Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je sodelovanje v usmerjevalnem komiteju 

projekta, v evidentiranju enot na območju Zgornje Gorenjske in prepoznavi in razvoju 

specifičnih kulinaričnih posebnosti na območju Gornjesavske doline za bogatitev turistične 

ponudbe na tem območju. 

 

Trajanje projekta: januar 2017 – december 2019 
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5. DELOVANJE V OKVIRU OBMOČNE RAZVOJNE AGENCIJE 

 

5.1. IZHODIŠČA 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je bila ustanovljena kot območna (subregionalna) 

razvojna agencija, zato so tudi njena prizadevanja usmerjena lokalno. To pomeni, da 

načrtujemo aktivnosti, s katerimi povezujemo območje v udejanjanju skupnih priložnosti in tudi 

reševanju problemov,  ter, da dajemo pri izboru nalog absolutno prednost zgornje gorenjskim 

občinam.  

5.2. CILJI IN USMERITVE 

Naš cilj je trdna povezava zgornje gorenjskih občin za boljše medsebojno sodelovanje ter 

maksimiranje potencialov, ki so lastni temu območju in se bistveno razlikujejo od potencialov 

preostale gorenjske, pri čemer izpostavljamo: možnosti za razvoj turizma, ekološkega 

kmetovanja ter soseščina dveh držav. 

5.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2017 

5.3.1. Sodelovanje pri koordinaciji županov Zgornje Gorenjske 

Redni sestanki koordinacije županov Zgornje Gorenjske, ki potekajo od l. 2003, so se izkazali 

kot koristni za usklajevanje interesov občin Zgornje Gorenjske. RAGOR sodeluje kot tehnična 

podpora koordinacije, v okviru katere pa tudi izvaja dogovorjene naloge.  

Članstvo direktorja v Državnem svetu omogoča lažje posredovanje pobud območja na vladni 

nivo in tudi boljši pretok informacij na relaciji država – občina, kar daje koordinaciji županov še 

večjo težo. 

Rezultat: Mesečni usklajevalni sestanki županov 

Nosilec:  Stevo Ščavničar 

Trajanje:  Aktivnost, ki se je začela začeta maja 2003, je stalna. 

5.3.2. Sodelovanje pri novelaciji občinske strategije razvoja  

Ob pripravi Strategije razvoja občine Gorje je bil sprejet dogovor, da se bo ta vsako leto 

novelirala, RAGOR pa bo ob tem nudil tehnično podporo. Kot vsa leta od sprejetja strategije, 

bo ta naloga realizirana tudi v l. 2017. 

Rezultat: Novelirana strategija razvoja Občine Gorje 

Trajanje:  Dokument se bo noveliral vsako leto v novembru. 

Nosilec:  Stevo Ščavničar 
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5.3.3. EU Direct  

Mreža informacijskih točk Europe Direct je eno glavnih orodij Evropske unije za obveščanje 

evropskih državljanov o EU, zlasti o pravicah državljanov EU in prednostnih nalogah EU 

(zlasti strategiji rasti Evropa 2020), ter spodbujanje participativnega državljanstva na lokalni in 

regionalni ravni. Z Europe Direct točko želimo na enem mestu zagotoviti čim širši pretok 

informacij o programih, projektih, pravicah državljanov ali novostih iz EU.  

Obseg del 

V akcijskem načrtu z vodilnim partnerjem BSC, Kranj d.o.o. in partnerjem RA Sora, d.o.o. smo 

za leto 2017 predvideli naslednje aktivnosti, ki jih bo izvajal RAGOR: 

1. pridobivanj informacij o EU zakonodaji, programih SOLVIT, EURES, EURAXESS in 

drugih, 

2. svetovanje in informiranje prebivalcev o pravicah in možnostih v EU, 

3. vsakodnevno informiranje, svetovanje in odgovarjanje na vprašanja na informacijski točki 

4. sodelovanje pri objavah na spletni strani Europe Direct Gorenjska 

5. sodelovanje pri objavah na Facebook profilu Europe Direct Gorenjska 

6. izdelava in razpošiljanje elektronskega biltena Europe Direct Gorenjska v šestih (6) izvodih 

7. nabava in razdeljevanje promocijskega gradiva (EU zakonodaja, EU brošure z vseh 

področij) 

8. sodelovanje na sestankih Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji za točke EU Direct 

9. promocijske aktivnosti (objave na spletni strani + FB + lokalni časopisi)  

10. organizacija 5 dogodkov z EU temami na območju Zgornje Gorenjske. 

Cilji projekta 

Splošni cilj projekta je državljanom zagotoviti enostaven dostop do informacij ter možnost, da 

izrazijo in izmenjajo svoja stališča o vseh področjih delovanja EU, zlasti tistih, ki vplivajo na 

njihovo vsakdanje življenje. 

Rezultat: Celoletna aktivnost točke EU Direct  

Trajanje:  2013 - 2017 z možnostjo podaljšanja na naslednje 4 leta 

Nosilec:  Eldina Čosatović 

 

5.3.4. Nazaj k naravi 

Glavni namen projekta Nazaj k naravi je izobraziti lokalno prebivalstvo o možnostih uporabe 

okolju prijaznih tehnik v vsakdanjem življenju in jih naučiti, kako si lahko pomagajo sami. 

Poudarek je na alternativnih oblikah obdelave zemlje in ekološkem vodenju gospodinjstev. 

Projekt povezuje predavanja, praktično delo in oglede dobrih praks. 

 

Cilji:  

 povečana okoljska ozaveščenost lokalnega prebivalstva 
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 zmanjšanje negativnih vplivov na okolje 

 ohranjanjih starodavnih načinov obdelovanja zemlje 

 boljša povezanost med lokalnim prebivalstvom 

 

Predvideni rezultati:  

 izvedba  delavnic in predavanj (s teoretičnim in praktičnim vidikom) 

 

Trajanje:  februar  2017- november 2017 

Nosilec:  Urška Luks 
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6. DELOVANJE V OKVIRU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE 

 

6.1. IZHODIŠČA 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je skupaj z preostalima gorenjskima razvojnima 

agencijama, SORO in BSC-jem povezana v Regionalno razvojno agencijo Gorenjske (RRA). 

V tem okviru delujemo v vlogi vodje Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki je 

posvetovalno telo Razvojnega sveta Gorenjske regije, v načrtovanju razvojnih projektov, ki 

segajo preko meja območja Zgornje Gorenjske, pa upoštevamo v prvi vrsti usmeritve, 

opredeljene v aktualnem Razvojnem programu Gorenjske.  

 

6.2. CILJI IN USMERITVE 

Cilj Razvojne agencije Gorenjske v sklopu RRA prispevati k povečanju blagostanja gorenjske 

regije, kar v prvem koraku pomeni zmanjšanje razvojnega zaostanka v primerjavi z ostalimi 

regijami. Ker je Gorenjska v finančni perspektivi 2014-2020 del zahodne kohezijske regije, je v 

primerjavi z vzhodno kohezijsko regijo prikrajšana v obsegu evropskih razvojnih sredstev, 

hkrati pa mora v potegovanju za ta sredstva tekmovati z razvitimi regijami (Ljubljanska urbana 

regija, severna Primorska…), zato je naša usmeritev povezovanje z ostalimi zahodnimi 

regijami v skupnih projektih, saj je tako verjetnost, da pridobimo sredstva, večja.  

Poleg projektov znotraj kohezijske regije, katerih začetek izvajanja pričakujemo v 2017,  pa se 

vključujemo tudi v manjše projekte, ki presegajo regijske meje. 

 

6.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2017 

6.3.1. Tehnična pomoč za izvajanje regionalnega razvojnega programa  

Tri gorenjske razvojne agencije, SORA, BSC in RAGOR, sodelujejo že od  l. 2001, ko so se 

povezale v mrežno organizirano regionalno razvojno agencijo, ki pa je s sprejetjem novega 

zakona o Spodbujanju skladnega regionalnega razvoja l. 2006 prenehala obstajati. Odtlej so 

agencije sodelovale na podlagi pogodbe, enako pričakujemo tudi v l. 2017. 

Vloge posameznih razvojnih agencij so v RRP-ju že opredeljene, RAGOR pokriva področje 

okolja, prostora in infrastrukture, v sklop tehnične pomoči pa še vodenje upravnega odbora 

LAS Gorenjska košarica, ki se bo nadaljevalo najmanj do zaključka mandata ter pomoč pri 

pripravi vlog za prijavo projektov na razpis za razvoj regij. Poleg tega pričakujemo v 

prihodnjem obdobju več aktivnosti v regijskem projektu »Gorenjska kolesarska mreža«, ki 

predstavlja enega od večjih sklopov v  Regionalnem razvojnem programu za obdobje 2014–

2020. 
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KADRI 

 

1. ZAPOSLOVANJE 

Na zavodu bo s 1.1. redno zaposlenih osem delavcev; od teh je ena delavka že dlje časa na 

bolniški odsotnosti, njeno delo je prerazporejeno na ostale sodelavce.  V letu 2017 ne načrtujemo 

novih zaposlitev za nedoločen čas. 

Na počitniško prakso bomo predvidoma sprejeli dijaka, ki bo delal  na sedežu podjetja.  

Izobrazbena struktura redno, za nedoločen čas zaposlenih bo v l. 2017 sledeča:  

 V. stopnja VI. stopnja VII. stopnja VIII.stopnja Skupaj 

  1.  1. 2017 1 1 5 1 8 

31.12. 2017 1 1 5 1 8 

 

2. IZOBRAŽEVANJE 

Obseg usposabljanja bo zmanjšan za četrtino, torej povprečno 30 ur na zaposlenega v različnih 

izobraževalnih oblikah, predvsem na seminarjih, ki jih organizira vlada in so praviloma obvezni (za 

izvajanje dejavnosti Lokalnega Podjetniškega Centra). 

Zaposlene spodbujamo tudi k pripravi posameznih strokovnih člankov in poljudnih prispevkov, 

predvsem z namenom seznanjanje lokalnega prebivalstva z dejavnostmi RAGOR-ja. 

Tudi v letu 2017 bomo nadaljevali z internim izobraževanjem, kar bo omogočilo hitrejši prenos 

znanj med zaposlenimi in večjo učinkovitost pri delu. 

 

 

INVESTICIJE 

V 2017 predvidevamo nakup  pisarniške opreme v vrednosti 1.000 € .  

. 
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FINANČNI NAČRT 
 

Finančni načrt za leto 2016 določa finančne vrednosti prihodkov in odhodkov RAGOR-ja in je 

pripravljen v skladu z Zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo pripravo finančnih načrtov javnih 

zavodov. Finančni načrt za leto 2016 je izdelan na podlagi predvidene realizacije prihodkov in 

odhodkov RAGOR-ja v letu 2014 ter na predpostavki, da bodo realizirani programi, kot so opredeljeni 

v točki »Program dela« in ovrednoteni v Prilogi 1. 

 

1. REZULTAT PREDHODNEGA LETA 

Projekcija rezultata predhodnega leta (2016) je navedena v povzetku (Tabela 1),  kjer sta poleg te 

projekcije navedena še rezultat za l. 2015  ter povzetek plana za l.2017. 

 

2. PRIHODKI 

RAGOR je organiziran kot javni zavod. Vsaka od petih občin ustanoviteljic je prispevale ob 

ustanovitvi sredstva v višini 4.167 EUR za zagon. Zakon o zavodih ne opredeljuje posebnih 

vlaganj za delovanje, zato RAGOR finančna sredstva za svoje delovanje pridobiva ob izvajanju 

razvojnih projektov iz občinskih proračunskih sredstev, državnih in mednarodnih sredstev na 

podlagi razpisov in s prodajo svojih storitev na trgu.  

Glede na plan dela v letu 2017 pričakujemo prihodke v skupni neto vrednosti neto 371.461 EUR. 

V predvideni vsoti so všteti tudi prihodki iz naslova projektov, za katere računamo, da jih bomo 

pridobili med letom; ta ocena je narejena na podlagi obsega nepredvidenih projektov v preteklih 

letih. Vključeni pa niso prihodki iz naslova izvajanja tistih projektov, v katerih kot partner 

sodelujemo na razpisih, ne glede na to, da pričakujemo uspešno prijavo.  

 

3. STROŠKI DELA 

Zaradi sprostitev v napredovanja na delovnem mestu se bodo stroški dela povečali, v naslednjem 

(2017) letu pa ne pričakujemo pa dodatnega povečanja, tudi v primeru uspeha na prijavi na EU 

razpise. 

 

4. PODROČJE MATERIALNIH STROŠKOV IN OSTALIH ODHODKOV 

V l. 2017 ne predvidevamo bistvenih sprememb v višini materialnih stroškov in storitev, vezanih 

na samo poslovanje RAGOR-ja. Stroške, vezane neposredno na projekte, obravnavamo posebej; 

ti se bodo glede na predhodno leto povečali, saj predvidevamo večji obsega del s strani  
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podizvajalcev. Amortizacijo, ki jo v celoti nameravamo porabiti za obnovo predvsem opreme, 

planiramo v višini neto 3.000 EUR, vrednost nakupa sredstev pa je ne bo presegla.  

 

1. PREDVIDEN REZULTAT 

Prihodki, načrtovani za leto 2017 presegajo načrtovane odhodke za 4.035 EUR: 

  Realizacija Projekcija  Plan    Index Index 

 
1 2 3 

 
    

  2015 2016 2017 
 

3/1 3/2 

 

            

I. PRIHODKI 369.098 560.943 326.019 

 

88% 58% 

 

1 2 3 
   

II. ODHODKI 363.268 542.909 321.985 

 

89% 59% 

Stroški dela 168.126 179.722 183.954 

 

109% 102% 

Direktni stroški  projektov 158.824 318.212 101.145 
 

64% 32% 

Stroški storitev in 
materiala 33.174 36.415 

   
31.886  

 

96% 88% 

Nakup OS 2.146 6500 1.000 

 

47% 15% 

Davek od dobička 998 2.060 4.000 

 

401% 194% 

     

    

PRIHODKI - ODHODKI 5.830 18.035 4.035   69% 22% 

 

 

 

Tabela 1: Plan 2017, primerjava z realizacijo l. 2015 in projekcijo rezultata v 2016. 
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Pojasnilo k tabeli 1: 

Predloženi plan je narejen po fakturirani realizaciji, izraženi v EUR. Pri tem smo na strani 

prihodkov plan uskladili s predvidenimi projekti v letu 2017, skladno s tem smo upoštevali stroške 

za izvajanje teh programov. Indeks prihodkov in indeks odhodkov glede na leto 2015 in projekcijo 

2016 je teže  primerljiv zaradi variacije obsega projektov in stroškov v zvezi s projekti, kjer 

pričakujemo angažma podizvajalcev.  
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PRILOGE 

 

Pojasnilo k prilogi 1: 

V prilogi 1 so ovrednoteni vsi projekti oz. dejavnosti tako, da je razvidna skupna planirana vrednost 

projekta in, kakšen del planiranih sredstev se nanaša na posamezno občino (in ostale plačnike). 

Naslovi projektov se skladajo z naslovi v poglavju »Program dela«. Razvidna je tudi skupna vsota, ki 

jo posamezna občina namenja razvojnim projektom, ki  jih zanje izvaja RAGOR. Navedene so bruto 

vrednosti, ki odgovarjajo predvidenim v občinskih proračunih.  

 

Pojasnilo k prilogi 2: 

V prilogi 2 so navedene ocene in primerjave bilanc za 2015, projekcijo 2016 ter plan 2017. 
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 PRILOGA 1: SUMARNA TABELA BRUTO VREDNOSTI PROJEKTOV  

 

 

PLAN 2017 Skupaj: B
o
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in
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Je
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371.461 33.670 105.146 36.007 27.539 5.679 14.467 12.394 18.750 117.809 

 
RAZVOJ KADROV 45.759                   

1.3.1. Podjetniški krožki v osnovnih šolah 13.090 1.500 4.200 2.904 1.443   1.600 1.443     

1.3.2. Spodbujanje podjetništva  10.636 1.386 3.845 1.339 2.609 863   594     

1.3.3. Mladi razveseljujemo starejše 6.155     6.155             

1.3.4. Anima sana 15.878 1.260 5.211 1.269 4.475 1.026 1.945 692     

  RAZVOJ GOSPODARSTVA 87.712                   

2.3.1. VEM točka (LPC) 33.612 1.305 5.203 1.356 4.664 516 1.100 718 18.750   

2.3.2. Ustvarjalni podjetnik 14.700 3.900 3.900 3.900       3.000     

2.3.3. Razvojno obrtno-podjetniški center Bohinj 8.000 8.000                 

2.3.4. Nudenje pisarniških storitev 400                 400 

2.3.5. Uporabna zelišča 10.000     4.000 4.000     2.000     

2.3.6. Moje naravno iz doline 1.000     1.000             

2.3.7. Coworking center 20.000   20.000               

  RAZVOJ TURIZMA 50.218                   

3.3.1. Pohodništvo v občini Jesenice 17.300   17.300               

3.3.3. Vzdrževanje portala ledinskih imen 200   200               

3.3.4. Ohranimo narcise 12.500   12.500               

3.3.5. Turizmu pomaga lastna glava 9.412   9.412               

3.3.5. Tradicija, turizem, narava  4.000     4.000             

3.3.7. Kolesarske poti občine Jesenice - II.faza 6.806   6.806               

  RAZVOJ PODEŽELJA 22.940                   

4.3.1. Hišna imena, vzdrževanje 3.310 325 163 225 530 94 417 149   1.407 

4.3.2. Hišna imena 2017 3.530                 3.530 

4.3.4. Življenja Gorenjcev 2.600 2.600                 

4.3.5. Proč z invazivkami 5.000     2.500     2.500       

4.3.7. Ledinska imena Bohinj 8.500 8.500                 

  DELOVANJE NA OBMOČNEM NIVOJU 28.578                   

5.3.1. Sodelovanje pri koordinaciji županov 8.442 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206 1.206     

5.3.2. Pomoč pri novelaciji strategije razvoja - Gorje  573             573     

5.3.3. EU DIRECT 17.133 1.265 5.171 1.281     1.956 688   6.772 

5.3.4. Nazaj k naravi 2.430     2.430             

6.3.1. RRA - tehnična pomoč 52.200                 52.200 

 
NOVI PROJEKTI 84.054                   

 

Hranilnica semen 50.554 2.423 10.029 2.442 8.612 1.974 3.743 1.331   20.000 

 
Nepredvideni projekti 25.000                 25.000 

 

AlpFoodway 8.500                 8.500 
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PRILOGA 2:  PROJEKCIJA BILANCE 2017 

 

PLAN 2016 
     

RAGOR 
     

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske 
     

        REAL OCENA  PLAN IND IND 

VSEBINA 2015 2016 2017 3/1 3/2 

1 1 2 3     

      
PRIHODKI           

1. prenos prih. iz preteklega leta           

            

2. prihodki ostali javni skladi                        -    

                 

-    

                 

-           -           -    

  Prihodki proračuna           

  Ostalo - javna dela           

            

3. prihodki proračuna občine Jesenice 

              

64.339         81.694         91.045  

    

142  

    

111  

3.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 

                  

5.151  

           

5.203  

           

5.203  

    

101  

    

100  

VEM točka (LPC) 

                  

5.151  

           

5.203  

           

5.203  

    

101  

    

100  

3.2 Dejavnosti, ki jih sofinancira samo občina Jesenice 

                  

9.508  

           

5.579  

           

5.579  

      

59  

    

100  

Kolesarske poti občine Jesenice  

 

           

5.579  

           

5.579     

    

100  

Oživitev tematskih poti 

                  

9.508  

                 

-    

                 

-           -       

3.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 

                

23.280  

         

24.421  

         

26.558  

    

114  

    

109  

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 

                  

3.407  

           

3.443  

           

3.443  

    

101  

    

100  

Spodbujanje podjetništva  

                  

3.120  

           

3.152  

           

3.152  

    

101  

    

100  

Devejmo po starem 

                  

1.592  

           

1.607  

                 

-           -           -    

Ustvarjalni podjetnik                        -    

           

3.197  

           

3.197     

    

100  

Sodelovanje pri koordinaciji županov 

                     

979  

              

979  

              

989  

    

101  

    

101  

Hišna imena, vzdrževanje 

                     

223  

              

148  

              

134  

      

60  

      

90  

Življenja Gorenjcev 

                  

2.131  

                 

-    

                 

-           -       

Hranilnica semen     

           

8.220        

Zibelka idej 

                  

2.139             -       
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Anima sana 

                  

4.844  

           

5.211  

           

5.211  

    

108  

    

100  

Lokalna samooskrba 2015 

                  

4.844  

           

2.422           -           -    

Tematske poti na splet                        -    

           

2.869  

                 

-              -    

Lokalna samooskrba 2014 

                  

4.770  

                 

-    

                 

-           -       

Proč z invazivkami                        -    

                 

-    

           

2.049        

Vzdrževanje portala ledinskih imen                        -    

              

164  

              

164     

    

100  

Oživitev tematskih poti   

           

1.230  

                 

-              -    

              

3.4 Izvajanje projektov po naročilu občine Jesenice 

                

26.401  

         

46.492  

         

53.705  

    

203  

    

116  

Turizmu pomaga lastna glava 

                  

7.715  

           

7.715  

           

7.715  

    

100  

    

100  

Coworking center 

 

         

16.393  

         

16.393     

    

100  

Mladi razveseljujemo starejše                        -    

                 

-    

                 

-          

Razvajaj se v mestu 

                  

3.672             -       

IDAGO 

                  

2.531             -       

Računovodstvo za podjetnike 

                  

2.541  

                 

-    

                 

-           -       

EU DIRECT 

                  

5.171  

           

5.171  

           

5.171  

    

100  

    

100  

Pohodništvo v občini Jesenice                        -    

           

6.967  

         

14.180     

    

204  

Ohranimo narcise                        -    

         

10.246  

         

10.246     

    

100  

4. prihodki proračuna občine Žirovnica 

                

4.218  

          

3.811  

          

4.933  

    

117  

    

129  

4.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 

                     

516  

              

516  

              

516  

    

100  

    

100  

VEM točka (LPC) 

                     

516  

              

516  

              

516  

    

100  

    

100  

              

4.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 

                  

3.702  

           

3.295  

           

4.417  

    

119  

    

134  

Spodbujanje podjetništva  

                     

700  

              

707  

              

707  

    

101  

    

100  

RRA - tehnična pomoč                        -    

                 

-    

                 

-          

Sodelovanje pri koordinaciji županov 

                     

979  

              

979  

              

989  

    

101  

    

101  

Anima sana 

                  

1.026  

           

1.026  

           

1.026  

    

100  

    

100  

Lokalna samooskrba  

                     

998  

              

499  

                 

-           -           -    

Hišna imena, vzdrževanje                        -    

                

84  

                

77     

      

91  

Hranilnica semen     

           

1.618        
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5. prihodki proračuna občine Kranjska Gora 

              

35.861         30.962         30.218  

      

84  

      

98  

5.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 

                  

1.343  

           

1.356  

           

1.356  

    

101  

    

100  

                         -    

                 

-    

                 

-          

VEM točka (LPC) 

                  

1.343  

           

1.356  

           

1.356  

    

101  

    

100  

5.2 Izvajanje dejavnosti, ki jih sofinancira samo občina Kr. Gora 

                  

8.235  

           

8.242  

           

8.242  

    

100  

    

100  

Mladi razveseljujemo starejše 

                  

5.045  

           

5.045  

           

5.045  

    

100  

    

100  

Ustvarjalni podjetnik 

                  

3.190  

           

3.197  

           

3.197  

    

100  

    

100  

5.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 

                

22.184  

         

17.265  

         

16.522  

      

74  

      

96  

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 

                  

2.380  

           

2.380  

           

2.380  

    

100  

    

100  

Spodbujanje podjetništva  

                  

1.088  

           

1.098  

           

1.098  

    

101  

    

100  

Hranilnica semen                        -    

                 

-    

           

2.002        

Uporabna zelišča 

                  

3.279  

           

3.279  

           

3.279  

    

100  

    

100  

Sodelovanje pri koordinaciji županov 

                     

979  

              

979  

              

989  

    

101  

    

101  

Lokalna samooskrba 

                  

1.207  

              

603  

                 

-           -           -    

Življenja Gorenjcev 

                  

2.131  

           

2.131  

                 

-           -           -    

Hišna imena 2015 

                  

4.352  

                 

-    

                 

-           -       

EU DIRECT 

                  

1.281  

           

1.281  

           

1.281  

    

100  

    

100  

Tuje invazivne vrste 

                  

2.049  

           

2.049  

           

2.049  

    

100  

    

100  

Nazaj k naravi 

                  

1.972  

           

1.992  

           

1.992  

    

101  

    

100  

Anima sana 

                  

1.269  

           

1.269  

           

1.269  

    

100  

    

100  

Hišna imena, vzdrževanje 

                     

198  

              

204  

              

184  

      

93  

      

90  

5.4 Izvajanje projektov po naročilu občine Kranjska Gora 

                  

4.098  

           

4.098  

           

4.098  

    

100  

    

100  

Moje naravno iz doline 

                     

820  

              

820  

              

820  

    

100  

    

100  

Tradicija - turizem - narava 

                  

3.279  

           

3.279  

           

3.279  

    

100  

    

100  

              

6. prihodki proračuna občine Bohinj 

              

20.602         19.572         28.289  

    

137  

    

145  

6.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 

                  

1.292  

           

1.305  

           

1.305  

    

101  

    

100  

VEM točka (LPC) 

                  

1.292  

           

1.305  

           

1.305  

    

101  

    

100  

6.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 

                

11.113  

           

6.115  

         

13.459  

    

121  

    

220  
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Podjetniški krožki v osnovnih šolah                        -    

              

591  

           

1.230     

    

208  

Spodbujanje podjetništva  

                  

1.125  

           

1.136  

           

1.136  

    

101  

    

100  

Anima sana 

                  

1.259  

           

1.259  

           

1.260  

    

100  

    

100  

Hranilnica semen                        -    

                 

-    

           

1.986        

Sodelovanje pri koordinaciji županov 

                     

979  

              

979  

              

989  

    

101  

    

101  

Življenja Gorenjcev                        -    

                 

-    

           

2.131        

EU DIRECT 

                  

1.265  

           

1.265  

           

1.265  

    

100  

    

100  

Lokalna samooskrba  

                  

1.180  

              

590           -           -    

Hišna imena, vzdrževanje 

                     

335  

              

295  

              

266  

      

79  

      

90  

Ustvarjalni podjetnik                        -    

                 

-    

           

3.197        

Dediščina starih hišnih imen 

                  

2.921  

                 

-    

                 

-           -       

Tuje invazivne vrste 

                  

2.049  

                 

-    

                 

-           -       

6.4 Izvajanje projektov po naročilu občine Bohinj 

                  

8.197  

         

12.152  

         

13.525  

    

165  

    

111  

Ledinska imena Bohinj 

 

           

8.197  

           

6.967     

      

85  

OPC Bohinj 

                  

8.197  

           

3.955  

           

6.557  

      

80  

    

166  

              

7. prihodki proračuna občine Radovljica 

              

35.437         21.469         24.221  

      

68  

    

113  

7.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 

                  

4.618  

           

4.664  

           

4.664  

    

101  

    

100  

VEM točka (LPC) 

                  

4.618  

           

4.664  

           

4.664  

    

101  

    

100  

7.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 

                

30.819  

         

16.805  

         

19.557  

      

63  

    

116  

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 

                  

1.183  

           

1.183  

           

1.183  

    

100  

    

100  

Spodbujanje podjetništva  

                  

2.117  

           

2.138  

           

2.139  

    

101  

    

100  

Hranilnica semen                        -    

                 

-    

           

7.059        

Uporabna zelišča 

                  

3.279  

           

3.279  

           

3.279  

    

100  

    

100  

Sodelovanje pri koordinaciji županov 

                     

979  

              

979  

              

989  

    

101  

    

101  

Anima sana 

                  

4.475  

           

4.475  

           

4.475  

    

100  

    

100  

Dediščina starih hišnih imen 

                

12.052  

                 

-    

                 

-           -       

Lokalna samooskrba 

                  

4.277  

           

2.139  

                 

-           -           -    

Življenja Gorenjcev 

                  

2.131  

           

2.131  

                 

-           -           -    

Hišna imena, vzdrževanje 

                     

327  

              

481  

              

434  

    

133  

      

90  
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8. prihodki proračuna občine Bled 

              

16.053         11.931         12.760  

      

79  

    

107  

8.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 

                  

1.100  

           

1.100  

           

1.100  

    

100  

    

100  

VEM točka (LPC) 

                  

1.100  

           

1.100  

           

1.100  

    

100  

    

100  

8.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 

                

14.953  

         

10.831  

         

11.660  

      

78  

    

108  

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 

                  

1.311  

           

1.311  

           

1.311  

    

100  

    

100  

Hranilnica semen                        -    

                 

-    

           

3.068        

Uporabna zelišča 

                  

3.279  

           

3.279  

                 

-           -           -    

Sodelovanje pri koordinaciji županov 

                     

979  

              

979  

              

989  

    

101  

    

101  

Ustvarjalni podjetnik 

                  

3.197  

                 

-    

                 

-           -       

Lokalna samooskrba 2015 

                  

1.852  

              

926  

                 

-           -           -    

Anima sana 

                  

1.945  

           

1.945  

           

1.945  

    

100  

    

100  

Hišna imena, vzdrževanje 

                     

342  

              

342  

              

342  

    

100  

    

100  

Tuje invazivne vrste 

                  

2.049  

           

2.049  

           

2.049  

    

100  

    

100  

EU DIRECT   

                 

-    

           

1.956        

              

9. prihodki proračuna občine Gorje 

              

12.524         11.828         10.537  

      

84  

      

89  

9.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 

                     

711  

              

718  

              

718  

    

101  

    

100  

VEM točka (LPC) 

                     

711  

              

718  

              

718  

    

101  

    

100  

9.2 Izvajanje dejavnosti, ki jih sofinancira samo občina Gorje                        -    

                 

-    

                 

-          

9.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 

                

11.813  

         

11.109  

           

9.819  

      

83  

      

88  

Sodelovanje pri koordinaciji županov 

                     

979  

              

979  

              

989  

    

101  

    

101  

Hišna imena, vzdrževanje 

                     

204  

              

135  

              

122  

      

60  

      

90  

Ustvarjalni podjetnik 

                  

3.190  

           

2.459  

           

2.459  

      

77  

    

100  

Uživajmo lokalno                         -    

           

2.049  

                 

-              -    

Uporabna zelišča 

                  

3.279  

           

1.639  

           

1.639  

      

50  

    

100  

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 

                  

1.183  

           

1.183  

           

1.183  

    

100  

    

100  

Spodbujanje podjetništva  

                     

482  

              

487  

              

487  

    

101  

    

100  

Strategija razvoja občine Gorje 

                     

465  

              

140  

              

470  

    

101  

    

335  

Lokalna samooskrba 2015 

                     

652  

              

658           -           -    
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EU DIRECT 

                     

688  

              

688  

              

688  

    

100  

    

100  

Anima sana 

                     

692  

              

692  

              

692  

    

100  

    

100  

Hranilnica semen                        -    

                 

-    

           

1.091        

              

10. Prihodki javna dela                        -    

                 

-    

                 

-          

              

11. Transferni prihodki             

              

12. Prihodki od lastne dejavnosti 

            

180.064       379.632         95.597  

      

53  

      

25  

  12.1 aktivnosti in projekti, ki jih sofinancira država 

                

18.750  

           

5.753  

         

35.143  

    

187  

    

611  

VEM točka (LPC) 

                

18.750  

           

5.753  

         

18.750  

    

100  

    

326  

Hranilnica semen                        -      

         

16.393        

  12.2 prihodki od lastne dejavnosti 

              

159.725  

       

373.879  

         

60.453  

      

38  

      

16  

FLU-LED 

                

53.558  

                 

-    

                 

-           -       

Hišna imena, vzdrževanje 

                     

718  

              

945  

           

1.153  

    

161  

    

122  

Anima sana 

                

12.426  

       

297.063  

                 

-           -           -    

Anima sana - donacija 

 

           

1.500  

                 

-              -    

Hišna imena 2015 

                  

5.900  

         

11.100  

                 

-           -           -    

Dediščina starih hišnih imen 

                

22.502  

                 

-    

                 

-           -       

Prihodki od nudenja pisarniških storitev 

                     

294  

                

90  

              

328  

    

111  

    

366  

Prihodki od drugih storitev, materiala                        -    

                

10  

                 

-              -    

RRA - tehnična pomoč 

                

52.200  

         

52.200  

         

52.200  

    

100  

    

100  

Življenja Gorenjcev 

                  

2.131  

                 

-    

                 

-           -       

Nepredvideni projekti                        -    

           

3.871  

                 

-              -    

EU DIRECT 

                  

9.995  

           

7.101  

           

6.772  

      

68  

      

95  

              

13. Izredni prihodki         1.589,470  

               

45  

                 

-           -           -    

Prihodki od obresti 

                     

122  

                

17  

                 

-           -           -    

Drugi izredni prihodki 

                  

1.467  

                

29  

                 

-           -           -    

              

PRIHODKI SKUPAJ   369.098,37    560.943    326.019  
      

88  

      

58  
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ODHODKI             

1. BOD 
            

129.784       134.910       140.360  

    

108  

    

104  

2. prispevki delodajalca 
              

20.063         21.353         22.216  

    

111  

    

104  

3. osebni prejemki 
              

18.280         23.460         21.378  

    

117  

      

91  

  - regres za letni dopust 
                

3.075  

           

5.601  

           

5.827  

    

189  

    

104  

  - regres za prehrano 
                

4.931  

           

5.004  

           

5.060  

    

103  

    

101  

  - prevoz na delo 
                

9.861  

         

12.855  

         

10.100  

    

102  

      

79  

  - jubilejne nagrade                        -      

                 

-          

  - odpravnine, ostalo (KDPZ) 
                    

413  

              

376  

              

391  

      

95  

    

104  

4. stroški 
            

195.142       363.186       138.031  

      

71  

      

38  

  - pisarniški in splošni material in storitve  
                  

1.741  

           

1.508  

           

1.600  

      

92  

    

106  

  - posebni material in storitve (knjige) 
                     

661  

           

1.400  

           

1.500  

    

227  

    

107  

  - električna energija 
                  

1.046  

           

1.236  

           

1.236  

    

118  

    

100  

  - energija, voda, komunal.stor., komunikacije 
                  

9.089  

         

10.115  

         

10.150  

    

112  

    

100  

  - izobraževanje                        -    

                

80  

              

300     

    

375  

  - svetovalne storitve, računov. storitve, odvet.st. 
                  

8.016  

           

8.500  

           

9.000  

    

112  

    

106  

  - službena potovanja 
                  

1.238  

           

2.400  

           

2.400  

    

194  

    

100  

  - tekoče vzdrževanje 
                  

4.242  

           

3.800  

           

3.900  

      

92  

    

103  

  - najemnine in zakupnine 
                  

1.265  

           

1.500  

           

1.600  

    

126  

    

107  

  - drugi operativni odhodki (direktni stroški projektov) 
              

158.824  

       

318.212  

       

101.145  

      

64  

      

32  

  - nakupi in gradnja OS 
                  

2.146  

           

6.500  

           

1.000  

      

47  

      

15  

  - ostalo 
                  

5.875  

           

5.875  

              

200  

        

3  

        

3  

  - davek od dobička 988    

           

2.060  

           

4.000  401   

    

194  

5. odhodki za posebne namene                        -              

ODHODKI SKUPAJ 
            

363.268       542.909       321.985  

      

89  

      

59  

    

      

PRIHODKI  - ODHODKI 5.830 18.035 4.035 
      

69  

      

22  
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DODATEK – SEZNAM UPORABLJENIH OKRAJŠAV 

 

 

CBC – Cross Border Cooperation (Čezmejno sodelovanje)  

DRP  – Državni Razvojni Program  

EPD  – Enotni Programski Dokument  

LAS  – Lokalna akcijska skupina  

LPC  – Lokalni Pospeševalni Centri  

MG  – Ministrstvo za Gospodarstvo  

RA  – Razvojna Agencija   

RAGOR  – Razvojna Agencija Zgornje Gorenjske  

RPP  – Razvojni program podeželja   

RRA  – Regionalna Razvojna Agencija   

RRP  – Regionalni Razvojni Program  

RZPR  –Regionalna zasnova prostorskega razvoja  

 

 

 

 


