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UVOD 

Tako Slovenija kot ves svet se že drugo leto soočamo s pandemijo kovid 19, ki je vsekakor 

zaznamoval in spremenil naš vsakdan in naše delo.  Vstopamo v novo finančno perspektivo 2021 

– 2027 in zavedamo se, da so potrebne še večje aktivnosti za uspešen razvoj naše destinacije. 

Skupaj z občinami Zgornje Gorenjske smo prepoznali pomen povezovanja in skupnih razvojnih 

projektov za hitrejši in bolj usklajen razvoj.  

V statutu ima Razvojna agencija Zgornje Gorenjske opredeljena prioritetna področja delovanja: 

pospeševanje gospodarskega razvoja na območju občin ustanoviteljic, sodelovanje pri 

načrtovanju in izvajanju regionalnih razvojnih programov, razvoj kadrov, razvoj podeželja in 

razvoj turizma. 

V dveh desetletjih  delovanja se je razvojna agencija soočala z  obdobij kriz in priložnosti. Če smo  

v preteklih krizah; tudi finančni; lažje ocenili potek krize, pa v COVID-19 krizi, v kateri se 

trenutno nahajamo,  težje najdemo odgovore na vprašanja  kdaj bo konec krize  in kako se bo 

spremenilo  poslovno okolje.  

Že sedaj pa lahko rečemo, da bodo posledice korona krize velike  v gospodarstvu, podjetništvu in 

vsekakor v turizmu. Posledica pa se odražajo tudi v duševnem stanju ljudi. Kljub sprejetim 

ukrepom za omilitev posledic COVID-19, veliko MSP vsaj za določeno obdobje ne bo moglo 

nadaljevati s poslovanjem.  

V  letu 2021 smo se veliko povezovali z ministrstvi in si pridobivali informacije in podajali 

predloge vezano na  obdobje nove finančne perspektive 2021 do 2027. Tako na nacionalnem kot 

na regijskem nivoju se bomo v letu 2022 soočili z izzivi kako učinkovito izkoristiti nepovratna in 

povratna sredstva novega finančnega obdobja 2021 do 2027. 

 

1. POSLANSTVO RAGOR-JA 

 

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

njegovo pravno organizacijsko obliko: je javni zavod in je namenjen prizadevanjem za razvoj 

lokalnih skupnosti in blagostanje prebivalcev. 

Vsebina dela zavoda je opisana tudi v 10. členu Statuta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske:   

✓ pospeševanje gospodarskega razvoja na območju občin ustanoviteljic, 

✓ sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju regionalnih razvojnih programov, 

✓ oblikovanje in izvajanje razvojnih programov. 
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2. VIZIJA RAZVOJA RAGOR –JA  

Razvojna agencija  Zgornje Gorenjske bo regijsko in nacionalno prepoznana kot visoko 

strokovna, aktivna in učinkovita razvojna agencija, ki z dobro, kakovostno in motivirano ekipo, 

visoko profesionalno izvaja svoje naloge. Poslovno okolje bo  Ragor prepoznavalo kot 

pomembnega partnerja pri svojem delovanju in razvoju, lokalne skupnosti pa kot generatorja 

pozitivnih sprememb in uspešnega pri pridobivanju nacionalnih in evropskih sredstev za 

potrjene in  nove projekte. 

Kot SPOT – slovenska poslovna točka bo med najboljšimi svetovalci podjetjem in podjetnikom v 

Sloveniji.  Zato bo v lokalnem okolju vpliven razvojni dejavnik.  

Glede na vizijo in kompetence bo Ragor zaželen sogovornik v razpravah o razvoju lokalne 

skupnosti, uveljavljen kot dober partner v večjih projektih ter iskan svetovalec pravnim in 

fizičnim osebam. 

Razvojna agencija bo predstavljala prepoznano stičišče informacij o programih, projektih in 

pravicah državljanov EU in seveda tudi  vpogled v prihajajoče razpise EU.  

 

3. STRATEGIJA 

 

Obdobje v katerega vstopamo zahteva veliko povezovanja, inovativnosti, dober pretok 

informacij, predvsem pa jasno zastavljene cilje in predano ekipo za njihovo uresničevanje.  

Zgornja Gorenjska bo močna in uspešna toliko, kolikor bo močno in uspešno njeno 

gospodarstvo, kolikor bodo uspešni in zadovoljni njeni prebivalci in seveda tudi gostje in 

obiskovalci.  

Ustvarjanje pogojev za uspešno premagovanje post korona krize, za soočanje z novimi izzivi, so 

potrebna sredstva in projekti, ki združujejo in nadgrajujejo.  

✓ Kompetentna in motivirana ekipa 

Zaposleni razvojne agencije Ragor imajo znanje, izkušnje in ambicije, da svoje delo še nadgradijo 

s kakovostnim, inovativnim in povezovalnim pristopom. 

Spodbujamo angažiranost zaposlenih pri aktivnostih na lokalnem in nacionalnem nivoju, v 

javnem in nevladnem sektorju.  
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✓ Poslovna odličnost 

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 

Zadovoljstvo in uspešnost naših uporabnikov in partnerjev je eno od meril našega uspeha.  Zato 

sledimo ciljem,  da vedno zagotavljamo visok nivo strokovnosti storitev,  nepristranskost do 

vseh področji dela in partnerjev  ter visok nivo komunikacije. Zaradi pomena našega dela za 

širše družbeno okolje obveščamo strokovno in splošno javnost o naših prizadevanjih na spletni 

strani www.ragor.si in Facebook spletni strani Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, skupaj z 

ostalima gorenjskima razvojnima agencijama pa preko mesečnih elektronskih novic. Razvijamo 

dober odnos z mediji in jih ažurno seznanjamo z aktivnostmi pomembnimi za občane in lokalne 

skupnosti.  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 

Spodbujamo odprtost in sprejemamo konstruktivno kritiko. Spoštujemo partnerje in stranke in 

se potrudimo za dober posloven odnos.  

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

narodnost. 

 

4. USMERITVE 

 

Pogoj za poslovno odličnost, torej tudi za ustrezne 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  in nadgradnjo naših aktivnosti, na katerih gradimo svojo 

prepoznavnost, kot je npr. SPOT - Slovenska poslovna točka, EU Direct in večletni 

uspešni projekti. Te aktivnosti omogočajo zanesljivejše načrtovanje denarnih tokov na 

daljši rok. 

http://www.ragor.si/
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✓ 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. 

✓ Na regijskem nivoju bomo krepili svoje aktivnosti v sklopu Regionalne razvojne agencije. 

Nadgrajevali bomo dosedanje dobro  sodelovanje s sorodnimi inštitucijami (BSC, RA 

SORA, Center za razvoj podeželja, LEAG, OZS….) v regiji.   

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

bi finančne tokove usmerili v aktivnosti in investicije predvsem na območje Zgornje 

Gorenjske.  

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

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

drugih državah ter poznavanje lokalnega okolja. 

 

 

 

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) in Odlokov o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi  Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Uradni list št. 

29/2005 (22.3.2005); 14/2010 (26.2.2010); 20/2017 (21.4.2017)),   

✓ Statuta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, 

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

46/16), 

✓ Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za obdobje 2021 – 2027  

✓ občinskih razvojnih programov,  

✓ Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020, 

✓ Partnerskega sporazuma (pogodba med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede 

izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014-2020), 

✓ Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 

2014–2020. 

✓ Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 

posledic za državljane in gospodarstvo 

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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PROGRAM DELA 

 

Leto 2022 je leto novih izzivov in novih priložnosti.  Ocene o okrevanju gospodarstva so različne, 

gospodarska rast bo odvisna od številnih dejavnikov. Dejstvo je, da  pandemija še traja, 

gospodarstvo se sooča z rastjo cen materialov, nepredvidljivimi in daljšimi dobavnimi roki ter 

veliko rastjo cen energije.  

Usmeritev RAGOR-ja za leto 2022 je dobra izvedba tekočih projektov  ter izvajanje aktivnosti za 

pridobitev novih projektov, saj vstopamo v obdobje nove finančne perspektive 2021 – 2027. 

Projekte, ki bodo še bolj povezale lokalne skupnosti in izboljšale kakovost bivanja občanov in 

vzpostavitev dobrih pogojev za  poslovanje. 

Izpostavljena so naslednja programska področja: 

✓ razvoj kadrov, 

✓ razvoj gospodarstva, 

✓ razvoj turizma, 

✓ razvoj podeželja. 

 

Z vidika območja delovanja pa bo RAGOR deloval tudi: 

✓ kot razvojna agencija na območju Zgornje Gorenjske,  

✓ v okviru Regionalne razvojne agencije  RRA  (v ta sklop sodijo tudi vodenje Odbora za  okolje, 

prostor in infrastrukturo). 

 

V letu 2022 vstopamo tudi v obdobje nove perspektive in partnerstev Interreg, Alpine Space  

programov, LEADER / CLLD 2021 - 2027. Mednarodno povezovanje omogoča tudi izmenjavo 

izkušenj in dobrih praks ter je v vseh pogledih velik izziv (programsko, kadrovsko, finančno). 

 

Zavedamo se izzivov, ki jih prinaša novo obdobje.  Ukrepi, ki jih sprejela EK v želji ublažiti 

posledice pandemije so namenjeni državljanom EU in njihovim vladam. Nacionalni ukrepi 

morajo podpirati dolgoročne reforme in naložbe, zlasti v zelene in digitalne tehnologije, s 

trajnim učinkom na produktivnost in odpornost. Slovenski načrt za okrevanje in odpornost 

vključuje 9 razvojnih prioritet, ki podpirajo ključne cilje. 
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1. RAZVOJ KADROV 

 

Ni dvoma, da so prebivalci najpomembnejši razvojni potencial Zgornje Gorenjske. Zato nas še 

toliko bolj skrbijo demografske spremembe in trendi. Kakovost življenja prebivalcev (za starejše 

ter za  mlade in mlade  družine) bi morala pomeniti dodaten argument za razvoj kadrov oz. 

talentov. Želimo ostati regija visoke kakovosti življenja vseh generacij in spoštovanja vseh 

družbenih skupin.  

 

1.1. IZHODIŠČA 

 

Kot izhodišča za pripravo programa dela smo upoštevali usmeritve države, nove razmere na trgu 

dela, ki bodo še v večji meri temeljila na spoštovanju vseh starostnih skupin zaposlenih (od 

mladih do starejših), nov  Regionalni razvojni program Gorenjske 2021 - 2027, specifični položaj 

območja Zgornje Gorenjske ter seveda dosedanje izkušnje vseh deležnikov pri izvajanju 

programa razvojne agencije. 

 

1.2. CILJI IN USMERITVE 

 

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

mladim pri prepoznavanju kariernih priložnosti v lokalnem okolju, 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,  

✓ hitrejši vstop mladih na trg dela, 

✓ boljša prilagodljivost, 

✓ boljša socialna varnost in ublažitev socialnoekonomskih posledic epidemije. 

 

 

1.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI IN PROJEKTI ZA LETO 2022 
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1.3.1 PODJETNIŠKI KROŽKI V OSNOVNIH ŠOLAH 

 

Namen projekta  »Podjetniški krožki v OŠ« je spodbujanje ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti 

med mladimi. Pri krožku se izkaže otroška kreativnost, učenci spoznajo značilnosti skupinskega dela, 

spoznajo tehnike iskanja poslovne priložnosti, za katero pripravijo tudi mini poslovni načrt. Pri tem se 

učenci seznanijo z bistvenimi ekonomskimi pojmi in s temeljnimi sestavinami poslovnega načrtovanja. 

Vključeni so v pridobivanje informacij in podatkov za poslovni načrt, ki ga tudi vsebinsko in vizualno 

oblikujejo skupaj z mentorjem ter ga pripravijo v končni fazi kot izdelek. Nekatere izmed podjetniških idej 

učenci s pomočjo mentorjev tudi dejansko izvedejo. Ob zaključku projekta učenci svoje ideje in delo 

predstavijo na zaključni prireditvi, kjer so najboljše podjetniške ideje tudi nagrajene. V podjetniškem 

krožku sodeluje 9 osnovnih šol in sicer OŠ 16. decembra Mojstrana, OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora, OŠ 

Toneta Čufarja Jesenice, OŠ Koroška Bela, OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, OŠ dr. Janeza 

Mencingerja Bohinjska Bistrica, OŠ Gorje in OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. Veseli smo, da se nam je 

letošnje leto pridružila tudi OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice. 

Cilji projekta so: 

✓ Nabor kreativnih in inovativnih osnovnošolskih poslovnih idej ter mini poslovnih načrtov 

✓ Izdelava prototipa prodajnega produkta ali storitve oziroma izvedba poslovnih idej 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ Priprava programa dela za izvedbo podjetniškega krožka v živo in preko spleta 

✓ Izbor mentorjev in uvajanje v vodenje podjetniškega krožka 

✓ Promocija podjetniškega krožka na osnovnih šolah in spodbujanje učencev k vpisu v krožek 

✓ Izvedba 15 delavnic na temo podjetništva na vsaki izmed OŠ  

✓ Spodbujanje učencev k uresničitvi poslovnih idej in  uporabe digitalnih orodij  

✓ Poslovno mreženje učencev in lokalnih podjetnikov 

✓ Obisk podpornih podjetniških institucij npr. Občine, Upravne enote, Obrtne zbornice, Razvojna 

agencija Zgornje Gorenjske, Spot točka in EU direkt točka 

✓ Izvedba osnovnošolskega podjetniškega foruma in promocija idej mladih v medijih 

✓ Zaključek projekta z oddajo vmesnega in končnega poročila 

 

Trajanje:   Celoletna aktivnost 
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1.3.2 MLADI@JESENICE 

 

Projekt Mladi@Jesenice bo potekal v obliki mladinskega uličnega dela. Mladinsko ulično delo je oblika 

zagotavljanja mladinskega dela, ki poteka na ulici, tj. na ustaljenih in novo nastajajočih zbirališčih mladih. 

Zajema delo mladih na ulici za mlade. S takim načinom dela se vzpostavlja stik z mladimi, ki niso 

organizirani v formalno skupino oz. skupine, obenem pa so kot skupina/e izključeni iz javnega družbenega 

diskurza, ki se nanje nanaša. 

Podporo mladim nudi skupina mladinskih uličnih delavcev, ki se ob določenih dnevih družijo z mladimi na 

različnih javnih površinah  in z njimi: 

✓ vzpostavljajo stik in nenasilno komunikacijo 

✓ soustvarjajo aktivnosti, dogodke, delavnice itd. 

Glavni namen dejavnosti je reševanje problematike zbiranja mladih na javnih površinah, vključevanje 

mladih v lokalno skupnost in ustvarjanje kakovostnega sobivanja. 

Cilji mladinskega uličnega dela so vezani zlasti na: vzpostavljanje pogojev za dialog med mladimi, 

prebivalci lokalne skupnosti in odločevalci; širjenje zavesti o javnih površinah in odgovorni (so)uporabi 

javnih površin; širjenje zavesti o spoštljivem odnosu do soljudi in okolja; socialna vključenost mladih, 

delovanje, ki jim bo dalo glas v lokalni skupnosti; spoznavanje stisk, potreb in želja mladih.  

Strateški cilji: zmanjševanje škode, ki jo povzroča vandalizem; zmanjševanje vrstniškega nasilja in 

kršenja Zakona o javnem redu in miru; zmanjševanje rabe alkohola in drugih psihoaktivnih substanc pri 

mladih; povečanje možnosti njihove zaposlitve oz. konkurenčnost pri iskanju zaposlitve.  

 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ promocijske aktivnosti med mladimi in oblikovanje skupin 

✓ (pred)priprave in vodenje dejavnosti 

✓ priprava in izvedba delavnic 

✓ izobraževanje na področju videa in fotografije na mobilnih telefonih 

✓ Izdelava kratkega filma, ki prikazuje Jesenice skozi oči mladih - 

          Film bi v celoti izdelali mladi pod mentorstvom mladinskih delavcev  

✓ priprava poročila o izvedenih aktivnostih 

✓ razvoj, koordinacija in vodenje projekta 

 

Trajanje:   januar 2022 – november 2022 
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1.3.3 MLADI RAZVESELJUJEMO STAREJŠE 

 

 

V zadnjih obdobjih so razlike med mlajšo in starejšo generacijo vedno bolj opazne. Razlogi za 

večanje medgeneracijske odtujenosti se skrivajo v hitrem tehnološkem razvoju, drugačnem načinu 

življenja ter demografskih spremembah. Epidemija covid 19 je to problematiko samo še poglobila. 

Vse to prinaša nove navade, vrednote in cilje generacij. Vzpostavljanje medgeneracijskih sodelovanj 

je zato še toliko bolj pomembno, saj omogoča prenašanje izkušenj in modrosti od starejših na 

mlajše, otroci pa starejšim prinašajo radost, veselje ter stik s sodobnim svetom.  

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

izvajamo program medgeneracijskih srečanj in aktivnosti, s katerimi bomo nadaljevali tudi v letu 

2022. S tem bomo sledili tudi ciljema zdravo in aktivno življenje ter dostojno življenje za vse, ki sta 

opredeljena v Strategiji razvoja Slovenije 2030, saj medgeneracijsko sodelovanje starostnikom in 

tudi mladim prinaša novo kakovost življenja ter zagotavlja občutek sprejetosti, lajša osamljenost, 

hkrati pa izboljšuje duševno in telesno zdravje vključenih oseb. 

 

Cilji projekta so:  

✓ izvedba medgeneracijskih aktivnosti med otroci in starostniki z organizacijo različnih 

dogodkov, 

✓ zmanjševanje osamljenosti starejših, 

✓ učenje mladih sprejemati starost in drugačnost na spoštljiv način, 

✓ razvijati  čustveno inteligenco mladih, ki je pomembna za osebno srečo in poslovni uspeh.  

 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ organizacija in izvedba vsaj 3 dogodkov /aktivnosti za popestritev vsakdana starostnikov s 

strani mlajše generacije 

✓ promocijske aktivnosti 

✓ koordinacija in vodenje projekta 

 

Trajanje:   januar 2022 – november 2022 
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1.3.4 ANIMA SANA  

 
 

Izboljšanje duševnega zdravja je eden od strateških ciljev politik EU, ki mu je v zadnjih nekaj letih 

namenjeno veliko pozornosti. Učinkoviti ukrepi in pristopi na tem področju so ključni za napredek 

družbe in gospodarsko rast, saj lahko le duševno zdrav posameznik razvija svoje sposobnosti, se 

spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito dela ter prispeva v svojo skupnost. 

Poudarek projekta ANIMA SANA je zato prav na izboljšanju preventivnih storitev na področju 

duševnega zdravja ter skrbi za boljšo splošno ozaveščenost družbe o pomembnosti te tematike. 

Glede na trenutne razmere so tovrstni programi namreč še vedno premalo številni in dostopni, 

povpraševanje po storitvah pa krepko presega ponudbo. 

Iz leta v leto se povečuje tudi povpraševanje po storitvah v sklopu projekta, leti 2020 in 2021 pa sta 

zaradi izrednih razmer, vezanih na izbruh in širitev koronavirusa, še posebej izstopali. Pandemija je 

velik pečat pustila prav na duševnem zdravju ljudi, zato je tudi v prihodnje pričakovati še večjo 

potrebo in s tem povpraševanje po tovrstnih storitvah. Stres in stiske imajo namreč lahko uničujoče 

posledice tako za posameznika, njegovo družino kot tudi za okolje, v katerem živi in dela. 

Cilji projekta so:  

✓ izboljšane in dostopnejše storitve na področju duševnega zdravja,  

✓ boljša splošna ozaveščenost družbe o pomenu duševnega zdravja. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ delovanje brezplačne svetovalne pisarne na območju Zgornje Gorenjske  

✓ izvedba promocijskih delavnic na temo krepitve duševnega zdravja  

✓ spremljanje zakonodaje in ureditve opravljanja psihoterapevtske dejavnosti  

✓ informiranje o drugih programih namenjenih krepitvi duševnega zdravja, ki potekajo na 

območju Gorenjske 

✓ promocijske aktivnosti  

✓ koordinacija in administracija projekta 

*število in način izvedbe navedenih storitev prilagajamo številu občin, ki pristopijo k projektu ter razmeram v 

času izvajanja projekta 

 

Trajanje:   celoletna aktivnost 
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1.3.5 KREATIVA IZZIVA Bled & Gorje 

 

Sposobnost komuniciranja, ki ljudi povezuje, ne razdvaja;  je  v sodobnem svetu velik izziv. Krepitev 

teh veščin ni samo šola igranja, ampak tudi prostor svobodnega izražanja. Skozi projekt želimo mlade 

od 14 do 18 let popeljati skozi prvine gledališkega ustvarjanja in ob enem spodbuditi krepitev 

njihovih komunikacijskih in socialnih veščin. To je pomemben čas za njih, saj v tem obdobju 

potrebujejo spodbude in možnost druženja s kvalitetno vsebino. Trije gledališki mentorji bodo 

otrokom ponudili prijazno okolje, kjer se bodo družili, svobodno izražali, ustvarjali in se dobro 

počutili. S tem projektom želimo okrepiti dejavnosti, ki povezujejo mladostnike. 

 

Cilji projekta: 

✓ krepitev osnovnih komunikacijskih veščin 

✓ krepitev samozavesti in veščin javnega nastopanja 

✓ izboljšanje sposobnosti komuniciranja 

✓ spodbujanje k izražanju in govoru  

✓ ustvarjanje varnega okolja in občutka skupnosti 

✓ spoznavanje različnosti umetniških jezikov 

 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ vzpostavitev stika z mladimi in vključevanje mladih v gledališko okolje 

✓ izvedba preko 15 gledaliških vaj, ki bodo izvedene v treh modulih in sicer:  

          gledališka improvizacija, gledališke prvine in gledališka igra 

✓ predstavitev ustvarjalnega dela z mladimi skozi izvedbo zaključne  predstave 

✓ promocijske aktivnosti  

✓ priprava poročila o izvedenih aktivnostih 

✓ koordinacija in administracija projekta 

 
Trajanje:   januar 2022 – november 2022 
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2. RAZVOJ GOSPODARSTVA 

 

Epidemija  COVID 19 je tudi v 2021 še močno krojila gospodarsko dejavnost in nekaterim 

sektorjem; predvsem gostinstvu in turizmu;  občasno onemogočila delo.  

V letu 2021 je potekalo veliko usklajevanja med Evropska komisija in vlado oz. ministrstvi 

vezano na sveženj ukrepov, ki bodo pomagali pri oživitvi evropskega gospodarstva v naslednjih 

letih.  Načrt za okrevanje in odpornost- RRF,  podpira reforme in naložbe v zelene in digitalne 

tehnologije,  s trajnim učinkom na produktivnost in odpornost gospodarstva. Tem izhodiščem je 

tudi Slovenija prilagodila svoje razvojne prioritete. 

V letu 2022 bo bomo aktivni pri spremljanju razpisov in pomoči podjetjem, MSP pri 

pridobivanju sredstev za razvoj, izobraževanje, nove produkte in prestop v zelene tehnologije in 

digitalizacijo. 

 

2.1. IZHODIŠČA  

 

Dejavnost Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na področju spodbujanja razvoja gospodarstva 

bo v letu 2022 temeljila na uspešni vključitvi v instrumente, ki jih izvaja država v sklopu 

programov ukrepov za spodbujanje gospodarstva ter podjetništva in konkurenčnosti ter 

ponovnemu zagonu podjetništva po epidemiji COVID-19.  Poudarek bo na ukrepih React EU, 

Sklad za okrevanje in odpornost -NOO, ter Kohezijska ovojnica 2021 – 2027. 

Poslanstvo  javnega zavoda pa je tudi usposabljanje, vzpodbuda in pomoč  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, 

✓ povečati število novo nastalih podjetij in število samozaposlitev 

✓ pomoč pri prestrukturiranju dejavnosti MSP 

✓ vzpodbujanje razvoja novih produktov in storitev  

✓ vzpodbujanje digitalizacije 

 

 

2.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2022 
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2.3.1 SPOT – Slovenska poslovna točka 

  
 
SPOT točka (prejšnji naziv 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. SPOT točka poleg informiranja, 

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

s.p. ali d.o.o. S SPOT točko smo se na projekt prijavili s 3 drugimi partnerji BSC, d.o.o. Kranj, RA Sora, d.o.o. 

Škofja Loka in GZS Kranj. Projektne aktivnosti bomo izvajali do konca leta 2022. V letu 2021 smo nekatere 

aktivnosti prilagodili trenutni situaciji COVID-19. V letu 2022 predvidevamo, da bomo aktivnosti izvajali 

nemoteno in v sklopu akcijskega programa, ki bo potrjen s strani Ministrstva za gospodarstvo in agencije 

SPIRIT. Veliko aktivnosti bomo posvetili prioritetam, ki so bile predlagane s strani države ter se 

osredotočili na informiranje in svetovanje objavljenih interventnih ukrepov ter državnih pomoči, ki bi 

olajšali delo in ponovni zagon podjetniških aktivnosti.  

 

Cilji 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. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

1. INFORMIRANJE  

✓ posredovanje informacij o regionalnih podjetniških aktivnostih »e-bilten Moj spletni priročnik«,  

✓ redno informiranje o aktivnostih na področju spodbujanja podjetništva, 

✓ priprava člankov o podjetniških temah  in aktivnostih v regiji. 

2.  SVETOVANJE 

Osnovno svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali 

postopki za pridobivanje subvencij v skladu s programom  agencije (npr. izpolnjevanje e-vavčerjev) in 

vključuje neposreden vnos podatkov o svetovancu v CRM (program za upravljanje s potencialnimi 
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podjetniki in podjetniki -  angl. Customer Relationship Management agencije). Svetovanje lahko poteka 

telefonsko, na SPOT regije, mobilno ali preko e-pošte. Na letni ravni bo izvedenih cca 400 svetovanj. 

 

3. IZVAJANJE REGISTRACIJSKIH POSTOPKOV PREKO PORTALA eVEM / SPOT 

Izvajanje postopkov registracije ter postopkov statusnih sprememb ali izbris gospodarskih družb in 

samostojnih podjetnikov preko sistema eVEM/SPOT obsega velik del aktivnosti SPOT svetovanja. Na letni 

ravni izvedemo cca. 600 registracijskih postopkov za podjetnike ali potencialne podjetnike. Delo s 

strankami je bilo že v letu 2020 prilagojeno ukrepom COVID-19. V ta namen so se svetovalke tudi 

primerno izobrazile in računalniške programe prilagodile tako, da postopki potekajo nemoteno. 

Registracijske postopke bomo izvajali tudi v letu 2022.  

4. ANIMIRANJE IN POVEZOVANJE REGIONALNEGA OKOLJA 

✓ mreženje subjektov podpornega okolja (šole, zbornice, združenja, društva…)  in promocija aktivnosti 

SPOT regije ali ukrepov spodbujanja podjetništva, 

✓ informiranje o spodbujanju podjetništva v regiji in storitvah SPOT regije, 

✓ promocija storitev SPOT regije preko osebnih obiskov pri MSP-jih, 

✓ srečanje s predstavnikom vsake občine  z namenom spodbujanja podjetništva v regiji, 

✓ udeležba na dogodkih čezmejnega povezovanja - povezovanje s sorodnimi instit. v sosednjih državah. 

5. USPOSABLJANJA IN DELAVNICE 

✓ izvajanje usposabljanj in delavnic za potencialne podjetnike in MSP. Na leto bo izvedenih cca 16 

dogodkov (4 usposabljanja in 12 delavnic). Na osnovi izkušenj iz leta 2021, se bodo ob nespremenjeni 

situaciji delavnice in usposabljanja izvajale online preko aplikacije ZOOM.  

6.  IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN ODPIRANJE POSLOVNIH PRILOŽNOSTI 

✓ izmenjava dobrih praks, predstavitve izkušenj tako znotraj Slovenije, kot čezmejno z namenom 

povezovanj-mreženj in odpiranja novih poslovnih priložnosti tako za potencialne podjetnike kot tudi MSP. 

Na letni ravni bomo on-line ali v fizični obliki izvedli dva dogodka.   

7. POROČANJA IN SOOBLIKOVANJA PODPORNEGA OKOLJA ZA POSLOVNE SUBJEKTE 

✓ mapiranje, uporaba platforme za poročanje , 

✓ usposabljanje in informiranje svetovalcev – udeležba na usposabljanjih agencije in ministrstva ter 

druga strokovna usposabljanja, 

✓ opravljanje drugih aktivnosti skladno z zahtevami agencije: aktivno sodelovanje in ažurno vnašanje 

vseh aktivnosti SPOT regije v sistem intranet za referente, poročanje o zaznanih administrativnih ovirah s 

strani svetovancev ter na podlagi poziva agencije posredovanje informacij in strokovnih prispevkov za 

upravičence in agencijo, 

✓ srečanje podpornega okolja v regiji, 

✓ koordinacija in vodenje konzorcija – v primeru, ko nastopa vlagatelj s partnerji, 

✓ showroom regije - predstavitev produktov regijskih podjetij na enem mestu v regiji ob upoštevanju 

aktualne situacije (COVID-19) in izzivom digitalizacije. Promocija avdio-video posnetka v letu 2022.  

 

Trajanje:  celoletna aktivnost  
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2.3.2 USTVARJALNI PODJETNIK 

 
 

Dandanes se veliko mladih in tudi starejših ukvarja s hobiji tesno povezanimi z umetnostjo. 

Izdelujejo nakit, oblikujejo izdelke iz lesa in gline, se ukvarjajo s kvačkanjem, pletenjem, šivanjem 

ter drugimi najrazličnejšimi ročnimi spretnostmi. Številni pa ne vedo, da svoje izdelke ob ustrezno 

urejenem statusu lahko tudi prodajajo. Ne vedo, kje bi svoje delo lahko predstavili, kako pokriti 

stroške razstav, kako si poiskati kupce ter povečati svojo prepoznavnost. Svojega potenciala ne 

znajo izkoristiti oziroma ne vedo, kako narediti prve korake na poti podjetništva. V okviru projekta 

Ustvarjalni podjetnik zato skupaj hobije spreminjamo v poslovne priložnosti ter v teh turbulentnih 

časih ljudem ponujamo priložnost za dodatne zaslužke in lažje premagovanje kriznih obdobij. S 

seznanitvijo in ureditvijo ustreznih statusov, organiziranjem delavnic ter z omogočanjem prodaje 

se sodelujočim ustvarjalcem pomaga k večji prepoznavnosti, pridobitvi novih znanj ter možnostim 

novih zaslužkov. 

 

Cilji projekta so:  

✓ spodbujanje ciljne skupine k izkoriščanju poslovnih priložnosti in pridobitvi novih znanj, 

✓ povečanje podjetniškega in kulturnega utripa, 

✓ seznanitev udeležencev z različnimi statusi ter pomoč pri njihovi ureditvi, 

✓ organizacija delavnic ter izboljšanje marketinških in podjetniških znanj udeležencev, 

✓ sodelujočim ustvarjalcem omogočiti prodajo, 

✓ večja prepoznavnost sodelujočih ustvarjalcev ter promocija lokalnih izdelkov. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ organizacija različnih delavnic  

✓ omogočanje prodaje sodelujočim ustvarjalcem na različnih lokacijah  

✓ priprava skupnega promocijskega kataloga 

✓ individualna pomoč posameznim udeležencem pri ureditvi najprimernejšega statusa 

✓ promocijske aktivnosti 

✓ koordinacija in vodenje projekta 

Trajanje:   januar 2022 – november 2022 

 

Na območju občine Kranjska Gora v okviru manjšega ločenega projekta vsakoletno nudimo tudi 

pomoč pri promociji in trženju kolektivne znamke MOJE NARAVNO IZ DOLINE, ki med drugim 

vključuje ročne izdelke, ki so dolgoletna značilnost in tradicija prebivalcev Zgornjesavske doline.  
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2.3.3 OBRTNO PODJETNIŠKI CENTER BOHINJ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrtno podjetniški center Bohinj (OPC Bohinj) je pilotni projekt iz leta 2015, ki je v zadnjih 6 letih 

dosegel pravi razcvet. Povpraševanje s strani podjetnikov, potencialnih podjetnikov, posameznikov, 

sobodajalcev, nosilcev certifikata Bohinjsko ali  potencialnih podjetnikov iz Bohinja je iz leta v leto 

večje, Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske pa prepoznavajo kot pomembne člen pri doseganju 

svojih poslovnih ciljev. 

 

Obrtno podjetniški center – OPC Bohinj se izvaja v Bohinju kot projekt in ni registrirana pravna 

oseba. Individualna svetovanja se razlikujejo glede na svetovanca, njegove izkušnje, potrebe na trgu 

ali iznajdljivost. Vsako svetovanje je personalizirano, saj ima skoraj vsako podjetje ali fizična oseba 

povsem drugo idejo ali potrebo po informacijah. Mobilna svetovanja so posebej pozitivno 

obravnavana, ker je ključnega pomena včasih problem ali idejo pogledati na terenu ter predlagati 

možne rešitve. 

 

Tudi v letu 2022 predvidevamo izvedbo delavnic prilagoditi ukrepom za zniževanje epidemije in 

razmeram. Tako predvidevamo, da bodo nekatere delavnice izvedene v klasični obliki ali pa v obliki 

spletnih seminarjev, ki pa so bili med udeleženci prav tako dobro sprejeti. Tematike predavanj 

bomo izbirali glede na predloge občanov in glede na predloge nosilcev blagovne znamke Bohinjsko.  

 

Svetovanja bodo prav tako prilagojena razmeram in možnostim. Predvidena je izvedba 35 

svetovanj, čeprav jih vsako leto izvedemo veliko več. Porast se kaže v prepoznavnosti RAGOR-ja pri 

podjetjih. Prav tako pa je eden od razlogov tudi svetovanje k prijavam na razpis za gospodarstvo, ki 

je bil v letu 2021 prvič pripravljen za on-line prijave. Poleg državnih pomoči bodo aktualne 

tematike vlaganj v turizem, razvijanja novih poslovnih idej, gospodarsko pravo, marketing in 

področje človeških virov, ki je bo po vsej verjetnosti zaradi spreminjanja ukrepov epidemije COVID-

19 velikokrat tematsko obdelano.  

 

Od leta 2019 naprej pa so se svetovanja razširila še na področje sobodajalstva, zakonskih podlag, 

pridobivanja nepovratnih sredstev z različnih področij ter možnosti za nepovratna sredstva v 

okviru državnih ukrepov v času COVID-19.  
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V letu 2022 bomo v primeru zaostrenih ukrepov svetovanja izvajali preko spletnih portalov ali 

telefonsko, delavnice pa preko aplikacije ZOOM ali drugih podobnih spletnih orodij.  

 

Cilj projekta je izvedba svetovanj s področja marketinga, promocije, internacionalizacije, 

pridobivanje občinskih sredstev iz razpisa za gospodarstvo, razpisa za fasade, ukrepi in možnosti 

subvencij povezanih s COVID-19, iskanje poslovnih partnerjev ter širitev blagovne znamke 

Bohinjsko. Cilj projekta sta tudi usposabljanje in izobraževanje skozi izvedbo različnih delavnic 

prilagojenih lokalnim potrebam. 

 

Projekt Obrtno podjetniški center je namenjen individualnim svetovanjem podjetnikom, obrtnikom 

in potencialnim podjetnikom iz Bohinja ter članom in nosilcem blagovne znamke Bohinjsko.  

 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ izvedba 4-5 informativno-izobraževalnih delavnic glede na povpraševanje s strani podjetnikov in 

občanov,   

✓ mobilna svetovanja pri razvoju nove ideje, registraciji podjetja, pridobivanju EU ali državnih 

sredstev ali prijavi izdelka za pridobitev certifikata Bohinjsko (predvideno 35 individualnih 

svetovanj) 

✓ pomoč podjetnikom pri prijavah na razpis za gospodarstvo in razpis za zimske centre 

✓ aktivnosti se lahko glede na lokalne potrebe še spremenijo.  

 

Trajanje:   januar 2022 – november 2022 
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2.3.4 PODJETNIŠKA KAVICA 

 
 

V sklopu projekta Podjetniška kavica, ki ga na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske izvajamo vse od 

ustanovitve, namenjeno posebno pozornost predvsem podjetniškemu usposabljanju ter 

spodbujanju podjetništva in poklicnega uveljavljanja na območju zgornje Gorenjske. 

Z zagotavljanjem novih znanj in izkušenj udeležencem pomagamo do boljših položajev na trgu dela 

ter k uspešnejšemu poslovanju njihovih podjetij. V okviru organiziranih delavnic se dotikamo 

področja marketinga, prodaje, digitalizacije, računalniške pismenosti, promocije zdravja na 

delovnem mestu ter osebnostne rasti na poslovnem področju.  

V teh negotovih časih, ki jih je močno zaznamovala epidemija in ki ji sledi skrb pred gospodarsko 

krizo, je pridobivanje tovrstnih znanj še toliko bolj pomembno, saj podjetnikom in potencialnim 

podjetnikom lahko pomagajo pri reševanju težav in izzivov, s katerimi se srečujejo. Pri pripravi 

programov poskušamo slediti željam ter potrebam lokalnih podjetnikov in potencialnih 

podjetnikov, aktivnosti pa prilagajamo višini sofinanciranja in razmeram v času izvajanja projekta. 

 

Cilji projekta so:  

✓ dvig podjetniške miselnosti prebivalcev, 

✓ izboljšanje podjetniških znanj, 

✓ izboljšanje računalniških znanj in pomoč pri digitalizaciji podjetij, 

✓ vzpostavitev mrežnih povezav med ciljnimi skupinami. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ priprava nabora delavnic in vzpostavitev sodelovanja s primernimi izvajalci 

✓ organizacija in izvedba delavnic s podjetniškimi tematikami  

✓ možnost usposabljanja posameznikov za delo na računalniku in povečanje zavedanja o 

pomenu digitalizacije  

✓ promocijske aktivnosti 

✓ vodenje in koordinacija 

 

Trajanje:   januar 2022 – november 2022 
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2.3.5 ZAPOSLITVENI DNEVI, KARIERNI RAZVOJ IN PKJ  

 

 

 

Poslovni klub je bil ustanovljen z namenom sodelovanja in povezovanja gospodarskih subjektov v 

občini Jesenice.  Epidemija je na različne načine zarezala v gospodarstvo in poslovanje podjetij – od 

zmanjšanja naročil, do problemov z dobavami in povišanjem cen surovin ter energije in zelo prisotno 

pomanjkanje delovne sile na vseh področjih oz. vseh sektorjih. Zato je ohranjanje  rednih stikov in 

prenosa informacije (networkinga) med podjetji, promocija gorenjskega gospodarstva med 

slovenskimi institucijami in pomoč pri zagotavljanju vzpodbudnega poslovnega  okolja  toliko boj 

pomembna. 

V letu 2022 bomo zaposlitveni sejem še bolj tesno povezali s predstavijo poklicev/podjetij na šolah in s 

tem vzpodbuditi mlade k razmišljanju o nekaterih tehničnih poklicih, ki imajo prihodnost zaposlitve v 

lokalnem okolju.  Tako dijake kot podjetja bomo  skozi poslovni klub vzpodbujali k možnosti za 

štipendiranje dijakov.  

 

Cilji projekta: 

✓ povezovanje podjetij in evidentiranje skupnih problemov in izzivov 

✓ pridobivanje novih članov ter posledična rast in utrjevanje  gospodarstva 

✓ boljše povezovanje med strokovnimi šolami in podjetji.  

 

Načrtovane  aktivnosti: 

✓ obveščanje članov o projektih, razpisih, delavnicah, 

✓ promocija in koordinacija delovanja Poslovnega kluba Jesenice  

✓ izvedba Zaposlitvenega sejma v sodelovanju s podjetji Poslovnega kluba in širše ter  

srednjimi šolami na Jesenicah in Radovljici. 

 

Trajanje:   januar 2022 – december 2022 
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3. RAZVOJ TURIZMA 

V zadnjih 2 letih, ki sta bili travmatični za gostinstvo in turizem se je potrdilo, da ima turizem  v 

občinah Zgornje Gorenjske izjemno pomembno vlogo,  tako za lokalno gospodarstvo kot tudi za 

lokalno prebivalstvo. Potrdil pa se je  tudi pomen turizma v Alpah na nacionalnem nivoju, saj je v 

obdobju epidemije beležil največjo odpornost in tudi nove investicije. Turizem v gorskih občinah 

predstavlja kar 34%  vseh kapacitet in vseh nočitev v Sloveniji.  

Epidemija je potrdila pomembnost usmeritve v trajnostni turizem, ki ustvarja večjo dodano 

vrednosti, bogati lokalno skupnost in ji omogoča napredek in je pomemben ekonomski dejavnik 

destinacije. Ob enem pa ne ogroža narave, vodnih virov in našega okolja nasploh in ne zmanjšuje 

kakovosti življenja za lokalno prebivalstvo (promet, gneča, cene…).. Intenzivna podpora 

Skupnosti Julijskih Alp in projektu BOJA  bo vsekakor prinesla veliko dodano vrednost in 

pomagala pri izboljšanju prihodnjega razvoja in trajnostne rasti turizma.  

Še vedno velja, da bo domači turizem tudi v 2022 imel  pomembno vlogo, kljub temu pa se v letu 

2022 pričakuje okrevanje tujih trgov (poudarek na Evropi)  in tudi prihod gostov iz ZDA. 

3.1. IZHODIŠČA 

 

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

institucijami dobro podprto. V občinah Kranjska Gora, Bled, Bohinj in Radovljica delujejo lokalne 

turistične organizacije, v Občini Žirovnica Zavod za kulturo in turizem, v Občini Jesenice pa 

organizacijsko ter promocijsko vlogo na področju turizma opravlja TIC Jesenice, ki ga vodi 

Občina Jesenice. Aktivnosti  RAGOR-ja se koncentrirajo na  projekte  kjer se turizem prepleta s 

podjetništvom in kmetijstvom, razvojem podeželja, vplivi turizma na okolje in prostor  ali na 

področju vzgoje in izobraževanja (turistični krožek, zaposlitveni sejem). 

 

3.2. CILJI IN USMERITVE 

 

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

✓ mladim približati turizem kot način življenja, 

✓ spodbujati oz. ohranjanje podjetništva v  dejavnosti turizma, 

✓ povezovanje v okviru BOJA, STO oz.  regijsko, nacionalno in mednarodno,  

✓ ohranjanje in promocija naravne in kulturne dediščine območja, 

✓ razvoj novih turističnih proizvodov in vzdrževanje obstoječih.  

 

3.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2022 
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3.3.1 POHODNIŠTVO V OBČINI JESENICE 

  

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

Občina Jesenice že po svoji geografski legi predstavlja velik potencial za pohodnike. Na severni strani je 

obdana s Karavankami, na južni z Mežaklo. Obenem leži v bližini drugih pohodniških destinacij, kot so 

Julijske Alpe s Triglavskim narodnim parkom, Zgornjesavska dolina ali Blejski kot s sotesko Vintgar. 

Projektne aktivnosti bodo tudi v letu 2022 razdeljene na redne aktivnosti in nove izzive.  Prve vsako leto 

zagotavljajo vzdrževanje mreže pohodnih poti v občini in reševanje sprotnih izzivov na področju 

pohodništva (sklop 1). Ostali izzivi v letu 2022 so bili bodisi že zastavljeni v lanskem letu in bomo z njimi 

nadaljevali v novih fazah (sklopi 2, 3 in 4), kot novega pa smo si zadali povečati promocijo pohodništva v 

občini (sklop 5).  

Cilj: 
Cilj projekta je domačinom in turistom ponuditi kakovostno doživetje pohodniških (outdoor) aktivnosti v 

občini Jesenice.  

Aktivnosti: 

SKLOP 1: Redne aktivnosti: osnovno vzdrževanje lokalnih pešpoti, delovanje in koordinacija delovne 
skupine za pohodništvo, Soteska Vintgar: koordinacija RAGOR v razmerju OJ in TD Gorje, uskladitev 
enotne poti na Španov vrh, vzdrževanje portala ledinskih imen.  

SKLOP 2: Ureditev Zoisovega parka v Javorniškem Rovtu (2. faza): pridobitev soglasij za urejanje 
območja (lastniki, ZVKD, …), ureditev poti skozi park, obnova kovinskih tablic z drevesnimi vrstami, 
izdelava lesenih hišic 

SKLOP 3: Ureditev pohodnih poti na obmo. čju Koroške Bele: organizacija in izvedba sestanka z 
lastniki; pridobitev preostalih soglasij lastnikov k ureditvi in označitvi pohodniških poti  Koroška Bela 
– Malnež in Koroška Bela – Potoki; ureditev in označitev poti Koroška Bela – Malnež in Koroška Bela – 
Potoki.  

SKLOP 4: Vzpostavitev enotne evidence turistične infrastrukture v občini Jesenice 

SKLOP 5: Promocija pohodništva v občini Jesenice: promocijska akcija zbiranja žigov med občani: 
izdelava tiskovine, promocija v medijih in na socialnih omrežjih; organizacija in izvedba enega 
vodenega pohoda za občane.  

 

Trajanje: januar 2022 – november 2022 
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3.3.2 OHRANIMO NARCISE 

 

 

 

 
                                       

 

 

 

 

Ohranjanje naravnih vrednot in biotske pestrosti je ena izmed perečih tem v času klimatskih 

sprememb in ostalih okoljskih pritiskov družbe. Najpomembnejša naravna vrednota na območju 

občine Jesenice so narcise, ki vsako pomlad pobelijo travnike na Golici in pod njo. V te kraje s tem 

privabijo veliko število obiskovalcev. Dejavnost, ki ohranja in hkrati krči rastišča narcis, je 

kmetijstvo. Le primerna obdelava zemljišč bo zagotovila ustrezne pogoje za obstoj narcis. Da bi 

ohranili in okrepili rastišča narcis, smo v letu 2016 vzpostavili program Ohranimo narcise, ki se je 

na terenu uspešno izvaja že pet let. V programu se lastniki zemljišč, kjer rastejo narcise, obvežejo k 

ustrezni kmetijski obdelavi (kasna košnja, izostanek spomladanske paše ipd.), za kar prejmejo 

ustrezna nadomestila. Z letom 2022 v program vstopa 35 lastnikov s skupaj 40,68 ha rastišč. 

Vzporedno s tem v sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave poteka tudi monitoring rastišč 

narcis in splošno osveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu narcis. 

 

Cilji projekta: 

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

kot naravno vrednoto, povečati prihodke turistične dejavnosti v občini Jesenice in izobraziti lokalno 

prebivalstvo o pomenu narcis. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

V letu 2022 se bodo izvajale sledeče aktivnosti: 

✓ izvedba programa Ohranimo narcise – kontrola lastnikov zemljišč, ki so vključeni v 

program – pregled ustreznosti in pravočasnosti obdelave zemljišč, izplačilo nadomestil, 

✓ nastavitev programa za nadaljevanje izvajanja programa v 2023, pridobitev novih 

lastnikov, 

✓ monitoring števila narcis na vzorčnih površinah, v sodelovanju z ZRSVN, OE Kranj, 

✓ izobraževanje domačinov o narcisah, njihovem pomenu in zaščiti v obliki nagradne igre za 

obiskovalce narcisnih poljan. 

 

Trajanje:   februar 2022 – november 2022 
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3.3.3 MED NARCISE Z BUSOM 

 

Golico, okoliške hribe in travnike v karavanških vaseh vsako leto pobelijo cvetoče narcise. V tem času 

te kraje obišče veliko število obiskovalcev, za katere ni urejenega zadostnega števila parkirnih mest 

in/ali javnega prevoza. Zaradi izkušnje v letu 2021, ko je bil projekt prvič izveden in je požel 

predvsem odobravanje in pohvale domačinov in tudi obiskovalcev, se projekt nadaljuje tudi v letu 

2022 z določenimi prilagoditvami, ki bodo izvedbo na podlagi izkušenj ob prvi izvedbi še izboljšale. 

 

Cilji projekta: 

Cilj aktivnosti je umirjanje prometnega pritiska na vasi v Karavankah v času cvetenja narcis (ob 

vikendih) za večje zadovoljstvo lokalnega prebivalstva in obiskovalcev. Konkretni cilji so: 

✓ vzpostavitev sistema P+R s parkiranjem na Jesenicah in brezplačno avtobusno linijo za 

prevoz obiskovalcev v Planino pod Golico in Javorniški Rovt, 

✓ zapora lokalnih cest v Planino pod Golico ob vikendih v maju, 

✓ splošno obveščanje in osveščanje obiskovalcev in lokalnega prebivalstva o zmanjševanju 

prometnih obremenitev 

✓ vzpodbujanje turističnih ponudnikov k prilagajanju vzpostavljenemu prometnemu režimu. 

Načrtovane aktivnosti 

Sklop 1: sistem P+R 

✓ postavitev usmerjevalne signalizacije za vozila za uporabo parkirnega mesta za Občino 

Jesenice: 

o iz smeri Hrušica: med Bolnico Jesenice in Občino Jesenice, 

o iz smeri Blejska Dobrava: med Slovenskim Javornikom in Občino Jesenice, 

o iz smeri Žirovnica: med Koroško Belo in Slovenskim Javornikom; 

✓ razobešenje voznih redov na vse avtobusne postaje na relaciji, 

✓ izvajanje brezplačnega avtobusnega prevoza (3 avtobusi + 1 rezerva), 

✓ postavitev WC enot na glavna tri postajališča, 

✓ spremljanje poteka prevoza in morebitna aktivacija dodatnega avtobusa. 
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Sklop 2: zapora lokalnih cest 

✓ vzpostavitev ožje delovne skupine, 

✓ pridobitev ustreznih soglasij oz. dovoljenj za vzpostavitev zapore, 

✓ postavitev ustrezne prometne signalizacije, 

✓ izvajanje zapore z zagotavljanjem rediteljev (ocena – skupaj 8 rediteljev na dan med 7. in 

14. uro), 

✓ izvajanje rediteljske službe v Planini pod Golico in Javorniškem Rovtu, 

✓ pomoč pri izvajanju zapore in reševanje izrednih situacij s strani Medobčinskega 

inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, 

✓ usklajevanje delovanja vseh deležnikov v sklopu. 

 

Sklop 3: obveščanje in osveščanje 

✓ obveščanje javnosti v medijih, na družbenih omrežjih, 

✓ sodelovanje pri promociji z vsemi deležniki v občini, 

✓ priprava in tisk informativnega letaka za koristnike brezplačnega avtobusnega prevoza, 

✓ organizacija tiskovne konference, 

✓ organizacija sestanka s turističnimi in gostinskimi ponudniki, 

✓ organizacija in izvajanje delovanja informacijske točke, 

✓ usklajevanje ožje delovne skupine za obveščanje, 

✓ sprotno spremljanje uspešnosti izvajanja projekta, zbiranje odzivov. 

 

Trajanje:   februar 2022 – junij 2022 
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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 in promocijo turizma v občini Jesenice. V šolskem letu 2021/2022 

bomo prepletali temi kulinarike in ekologije. Osredotočili se bomo na ulično prehrano (»street food«), ki 

utegne biti zanimiva tema zlasti za mlade. Jedi, ki smo jih vključili v novi meni Delavska malca, bomo 

rekonstruirali na način, da jih bo mogoče ponuditi kot ulično prehrano. Poleg novih jedi bomo 

inovativnost iskali tudi pri načinih serviranja in oblikah embalaže, ki bo imela izključno trajnostne 

lastnosti (reciklirani materiali). Na primer, enolončnice kot so ješprenj, govnač ali ajmoht bomo servirali v 

manjših eko-posodicah s simbolom »Delavska malca«, ocvrta jabolka bomo servirali kot nabodalo na 

lesenih palčkah, palačinke, šmorn, pite, bureke in podobne oblike, ki jih že poznamo v »street food« obliki, 

bomo poimenovali »Delavska malca« ipd.  Nove oblike starih jedi bodo nastajale na praktičnih delavnicah, 

na katerih bodo učenci spoznavali tudi pomen in oblike ekološke embalaže. Ob koncu šolskega leta bomo 

na šolskih igriščih organizirali zaključne prireditve z degustacijo »street food«. 

Cilji projekta 
 

✓ vzgoja in izobraževanje mladih za turizem, 

✓ razviti ustvarjalnost in podjetnost učencev na področju turizma, predvsem kulinarike v turizmu, 

✓ seznaniti mlade o negativnih učinkih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo (»Single-use 

plastics«), 

✓ dvig ozaveščenosti med mladimi o zmanjševanju količin zavržene hrane, 

✓ razviti odgovornost do ohranjanja kulturne (prehranske) dediščine domačega okolja, 

✓ popularizacija turističnih in gostinskih poklicev, 

✓ promocija občine Jesenice. 
 

Aktivnosti 
✓ 3 teoretične delavnice: spoznavanje tradicionalne kulinarike Jesenic, jedi iz Delavske malce, 

oblikovanje nabora idej za jedi, ki bi bile vključene v ulično prehrano, seznanitev z negativnimi 

učinki plastičnih proizvodov za enkratno uporabo in prekomernih količin zavržene hrane, 

✓ 3 praktične eko-kulinarične delavnice med učenci in gostinci na temo priprave jedi »street food«, 

izbire embalaže in načina serviranja, 

✓ 3 zaključni dogodki ob koncu šolskega leta: na OŠ TČ, OŠ PV in OŠ KB, 

✓ promocija projekta: promocijske fotografije jedi in dogodkov, 

✓ koordinacija projekta 
 

Trajanje: november 2021 – avgust 2022 
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3.3.5 SPOMINI STARIH JESENIC   

 

 

 

Namen projekta je domačine in turiste informirati o bogati in zanimivi zgodovini Jesenic, jih spodbuditi k 

raziskovanju preteklosti ter gibanju po mestnih površinah. V projektu je bila s sedmimi informacijskimi 

tablami označena Murova (2020), s šestimi panoji pa nekdanja Gosposvetska ulica med Kosovo graščino 

in Korotanom (2021). V letu 2022 bomo tematsko pot Spomini starih Jesenic nadaljevali od Korotana proti 

stavbi TVD Partizan. Predstavili bomo zgodovino naslednjih pomembnejših stavb in z njimi povezanih 

zgodb: nekdanja Tancarjeva hiša (današnja gostilna Ejga), nekdanji hotel Paar, ostanki gestapovskih 

zaporov (današnje parkirišče gostilne Ejga), kolodvor (prihod železnice na Jesenice), vili Dolik in Valli, 

kostanjev drevored med gimnazijo in kolodvorom, Gimnazija Jesenice, Čufarjev trg z Gledališčem Toneta 

Čufarja in TVD Partizan.  

Cilji projekta: 
✓ urediti del tematske poti med Korotanom in stavbo TVD Partizan (3. faza), 

✓ povečati možnosti terenskega izobraževanja na temo zgodovine Jesenic za osnovne šole, 

✓ nadgraditi turistično ponudbo tematskih poti v občini Jesenice. 

Načrtovane aktivnosti: 
✓ terenski ogled predvidenih lokacij za postavitev tabel, 

✓ priprava strokovnih vsebin v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice, Občinsko knjižnico 

Jesenice in domačini, 

✓ tehnična izvedba: pridobitev soglasij, grafično oblikovanje tabel, izdelava okvirjev in montaža tabel, 

✓ priprava gradiva in vnos vsebin na spletno stran www.turizem.jesenice.si, 

✓ izdelava promocijske zloženke v SLO in ANG jeziku: Spomini starih Jesenic III, 

✓ izdelava dveh kratkih igrano-promocijskih filmčkov: Spomini starih Jesenic II in III, 

✓ strokovno voden promocijski pohod od Murove do Čufarjevega trga, 

✓ promocija projekta. 

 

Trajanje izvedbe: januar 2022 – november 2022 
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3.3.6 SPODBUJANJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA TURIZMA V KRANJSKI GORI 

 

Pomemben del turističnega razvoja je trajnost in okoljska naravnanost. Skozi projekt bi želeli 

spodbujati gospodarstvenike in turistične ponudnike v Kranjski Gori k investicijam in vlaganjem v 

trajnostni razvoj turizma v Kranjski Gori ter posledično na ta način pomagati turističnim ponudnikom 

pridobiti mednarodno uveljavljene okoljske certifikate (kot npr. Znak za okolje EU (EU Ecolabel), Bio 

Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, EMAS ali Ecocamping, Zero Waste Slovenija.). Prav tako bi 

želeli investicije v gospodarstvo usmeriti v trajnostne investicije skozi strateške usmeritve zelene 

sheme Slovenije.  

Mednarodno uveljavljeni okoljski certifikati za turistične kapacitete so v pomoč hotelom, hostlom in 

drugim nastanitvenim obratom ter restavracijam pri dokazovanju in usmerjanju svojih pozitivnih 

okoljskih in trajnostnih praks. So  tudi sestavni del javnih razpisov za nepovratna sredstva, saj je  

trajnostni razvoj  turizma opredeljen v iztekajoči se strategiji slovenskega turizma. V novi strategiji pa 

mu bo dan še večji poudarek  

Cilji projekta: 

✓ Spodbujanje turističnih nastanitvenih objektov in drugih akterjev k trajnostnemu razvoju 
in pridobivanju okoljskih certifikatov, ki so mednarodno priznani. 
✓ Spodbujanje gospodarskih subjektov k investicijam, ki stremijo k trajnostnemu razvoju 
Nacionalnega načrta Slovenije za okrevanje in odpornost 
✓ Povišanje kakovosti turističnih ponudb v Kranjski Gori 
 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ Priprava predloga projekta ter predstavitev na Občini Kranjska Gora. 
✓ Priprava pravilnika de minimis za spodbujanje trajnostno in okoljsko naravnanih 
turističnih in drugih kapacitet v Kranjski Gori za leto 2022. 
✓ Priprava razpisa de minimis za spodbujanje trajnostno in okoljsko naravnanih turističnih 
in drugih kapacitet v Kranjski Gori za leto 2022, sodelovanje v komisiji za gospodarstvo za 
leto 2022. 
✓ Novelacija Pravilnika za gospodarstvo s trajnostjo in zeleno noto spodbud k investicijam  
✓ Izvedba uvodne delavnice o okoljskih certifikatih za turistične delavce v Kranjski Gori 
✓ Sodelovanje v komisiji za pripravo Razpisa de minimis za spodbujanje trajnostno in 
okoljsko naravnanih turističnih in drugih kapacitet v Kranjski Gori za leto 2022.  
✓ Mobilna svetovanja in pomoč pri usmeritvah za pridobivanje občinskih sredstev in drugih 
subvencij na področju trajnostnega turizma (cca. 20). 

 
Trajanje izvedbe: januar 2022 – november 2022 
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3.3.7 KOLESARSKA KARTA JESENICE 

 

Pomemben del turističnega razvoja sta trajnostna mobilnost in kolesarstvo, ki je ena izmed najbolj 

trajnostnih oblik športne, rekreacijske in turistične dejavnosti. Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti 

potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice. Skozi 

projekt želimo razvijati kolesarstvo ter vse, ki kolesarijo v prostem času, spodbuditi za uporabo kolesa 

tudi za opravljanje vsakdanjih potreb prevoza po mestu. Vsekakor lahko z razvojem kolesarskega turizma 

pripomoremo k razvoju kolesarske mobilnosti. Nenazadnje več kolesarjev ustvarja tudi večje potrebe po 

vlaganju sredstev v izgradnjo kolesarske infrastrukture in izboljšanje ponudbe. Glavni namen projekta je 

zbrati vse kolesarske povezave in poti označene na terenu ter ostale kolesarjem pomembne vsebine in 

informacije s ciljem izdati kolesarsko karto Jesenic. 

Cilji projekta: 

✓ Spodbujanje trajnostne mobilnosti in razvoja kolesarstva. 

✓ Povišanje kakovosti turističnih vsebin na Jesenicah. 

✓ Izdelava kolesarske karte Jesenic. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ Popravek opisov predlaganih izletov (Savska tura, Okoli Španovega vrha, Vražja tura, Savska tura, 

Po Jesenicah, GKO (Daljinska kolesarska povezava, LG1, LG3), Turnokolesarska pot Trans 

Karavanke, Daljinska krožna kolesarska pot za turne kolesarje) z lekturo v slovenskem jeziku, in 

prevodom v angleški jezik. Zamenjava fotografij na zemljevidu. 

✓ Izdelava in oblikovanje profilov za posamezno traso po dogovoru z naročnikom. 

✓ Priprava nabora GPX koordinat za vse trase. 

✓ Oblikovanje, izdelava in tisk zemljevida (3000 kom) v formatu B2 s predlaganimi kolesarskimi 

potmi in trasami, prikaz turističnih informacij (npr. naravne in kulturne znamenitosti, parkirišča, 

bolnica, zdravstveni dom, TIC, ipd) na topografski karti v merilu 1:25.000. 

 

Trajanje izvedbe: oktober 2021 – marec 2022 
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4. RAZVOJ PODEŽELJA 

Podeželje je naša preteklost, sedanjost in prihodnost! Združuje našo naravno in kulturno dediščino in 

določa naš alpski  karakter. Da bo podeželje  ostalo tudi prihodnost,  je potrebno ustvariti pogoje, da bodo 

mladi prepoznali podjetniško priložnosti, ki jo podeželje predstavlja. Zato se na RAGOR-ju  trudimo za  

vzpostavitev sistemske podpore in povezovanja z ostalimi deležniki ter prenosom  znanj iz generacije v 

generacijo. Pandemija  je pokazala veliko  prepletenost in vpetost podeželja v turizem in turizma v 

podeželje in izpostavila tudi veliko izzivov in še neizkoriščenih priložnosti.  

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 vezana na starejše prebivalstvo,  

✓ 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, povpraševanje po domačih izdelkih pa v zadnjem obdobju 

močno narašča. 

 

4.1. CILJI IN USMERITVE 

 

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

✓ izkoristiti  endogene potenciale za razvoj dinamičnega konkurenčnega podjetništva na podeželju, 

✓ razviti  pristope za dolgoročno ohranitev kulturne krajine in tipičnega izgleda naselij, 

✓ zagotoviti  ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov ter biodiverzitete. 

 

Viri za izvedbo projektov so pretežno razpisi LEADER / CLLD LAS (Lokalna akcijska skupina) Gorenjske 

košarice (prvi razpis je bil objavljen aprila 2018, zadnji- 4. poziv pa oktobra 2021), planiramo tudi 

partnersko vključevanje v med LAS-ovske projekte in  razpisi EU programov in neposredna naročila občin. 

 

V letu 2022 bomo realizirali potrjene  projekte iz 4. javnega poziva LAS GK, med katerimi sta kar 2 

projekta kjer je RAGOR glavni partner: Seme preteklosti je seme prihodnosti in LokalnoGOR. 

Zelo bomo aktivni tudi pri izvajanju pristopa LEADER/CLLD iz EKSRP in ESRR za  programsko obdobje 

2021 – 2027. 

 

 

4.2. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2021 
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4.2.1. HIŠNA IMENA – VZDRŽEVANJE 

         

Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske že od leta 2009 izvajamo uspešne projekte zbiranja starih 

hišnih imen. V že zaključenih projektih smo zbrali preko 12800 hišnih imen, ki so obeležena v 

zbirki 53-ih knjižic in na spletnem portalu www.hisnaimena.si. V dosedanjih projektih je tablo s 

hišnim imenom prejelo preko 6700 domačij. Bogati rezultati teh zbiranj pa kličejo po njihovem 

vzdrževanju, kot pogoj za ohranjanje ter oživljanje  kulturne dediščine našega podeželja. 

 

Cilji projekta: 

V prvi vrsti je cilj vzdrževati konkretne cilje končanih projektov (zagotavljati označenost domačij, 

vzdrževati in dopolnjevati bazo in spletno stran), poleg tega pa v projektu opravljamo dejavnosti, 

ki hišnim imenom na državnem in mednarodnem nivoju dajejo pomembno mesto v ohranjanju 

nesnovne kulturne dediščine. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ Ažuriranje baze hišnih imen,  

✓ vnos dodatnih informacij o hišnih imenih, posredovanih s strani domačinov/lastnikov, 

✓ svetovanje in nudenje informacij domačinom o obravnavani temi, 

✓ pripravo strokovnih člankov, predstavitev teme v medijih, 

✓ povezovanje na državni in mednarodni ravni, 

✓ delovanje in posodabljanje spletne strani www.hisnaimena.si,  

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

✓ naročilo, izdelava in montaža tabel za naknadno označene hiše (cca. 110 kom./leto), 

✓ menjava poškodovanih ali uničenih tabel (cca. 5 kom./leto).  

 

Aktivnosti se izvajajo na območju 13 občin na Gorenjskem in 5 občin v Osrednjeslovenski regiji, 

kjer so projekti potekali med leti 2009 in 2021 potekali. 

 

Trajanje:   januar 2022 – december 2022 
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4.2.2. HIŠNA IMENA 

  

Stara hišna imena so del identitete slovenskega podeželana. Nekdaj je vsaka hiša nosila staro hišno ime, po 

katerem so se ljudje med seboj prepoznavali. Gre za edinstven pojav nesnovne kulturne dediščine, ki je 

prisoten le še na redkih območjih v Evropi. V projekt so kot nosilci dediščine vključeni starejši domačini, ki 

preko medgeneracijskih stikov, ki jih projekt vzpostavlja, prenašajo dediščino na mlajše. Z osveščanjem 

prebivalstva o pomenu nesnovne kulturne dediščine projekt tako zagotavlja ohranitev in celo ponovno 

oživitev rabe starih hišnih imen.   

S projekti ohranjanja hišnih imen neprekinjeno nadaljujemo že leta 2009 začeto delo. Na območju 12 

gorenjskih in 4 osrednjeslovenskih občin je projekt že zaključen. Za leto 2022 je predvidena širitev 

projekta na območje občine Domžale in Kamnik, poleg tega pa se bo projekt nadaljeval na še neraziskanih 

območjih v mestni občini Kranj. Projektna se izvaja tudi na območju Škofjeloškega hribovja, kjer projekt 

sicer izvaja RA Sora,  RAGOR pri tem sodeluje kot strokovni partner, ki zbrano gradivo pregleda, izvede 

strokovna predavanja o hišnih imenih na terenu in sodeluje pri oblikovanju vsebin za knjižice. 

 

Cilji projekta: 

Danes se zaradi suburbanizacije in deagrarizacije slovenskega podeželja hišna imena izgubljajo, 

zato je glavni namen projekta nabor in ohranitev starih hišnih imen kot dela nesnovne kulturne 

dediščine na opredeljenem območju. Poleg tega neposrednega cilja pa ima projekt tudi 

neposredne cilje, ki so predvsem socialnega značaja – medgeneracijsko sodelovanje, krepitev 

lokalne identitete in opolnomočenje starejših krajanov kot nosilcev dediščine. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

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

knjižice s hišnimi imeni in vključitev imen v spletni leksikon Hišna imena na Gorenjskem - 

www.hisnaimena.si . 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. Terenska označitev z lončenimi tablicami poteka na podlagi pridobljenih 

soglasij lastnikov hiš. 

 

Trajanje:  januar 2022 – november 2022 

http://www.hisnaimena.si/
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4.2.3. PROČ Z INVAZIVKAMI 

 

 

 

 

 

 

Preventiva je vedno enostavnejša, uspešnejša in cenejša kot kurativa, zato s projektom, ki 

obravnava tematiko tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst (invazivk), skrbimo predvsem za 

osveščanje prebivalstva (predvsem otrok) o škodljivih tujerodnih invazivnih rastlinah, seznanitvi 

z ustreznimi načini zatiranja, odstranjevanja ter ravnanja z ostanki invazivnih rastlinskih vrst. 

Ljudem skušamo prikazati tudi uporabnost invazivk skozi različne delavnice (izdelava tinktur, 

mazil, …) ter kako lahko s strokovnim pristopom pri načrtovanju in rednim izvajanjem določenih 

ukrepov preventivno poskrbimo za odsotnost invazivk, lep izgled parkov in drugih zelenih javnih 

in tudi zasebnih površin, dolgoročno pa znižamo stroške njihovega vzdrževanja. 

 

Cilji projekta: 

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

ozaveščanje občanov o načinih odstranjevanja tujerodnih invazivnih vrst. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

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

terenu (na Osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja učencem predstavimo invazivke v teoriji 

in praksi). 

✓ Vzpostavitev možnosti javljanja novih rastišč, posodobitev inventarizacije rastišč. 

✓ Pomoč občanom pri soočenju s problematiko – priprava smernic in/ali izvedba akcij 

odstranjevanja (v sodelovanju z Društvom za varstvo okolja Bled vsako leto ob Blejskem 

jezeru odstranjujemo japonski dresnik). 

✓ Delavnica na temo invazivk (uporabnost, kulinarika, preventivna odsotnost invazivk). 

 

Trajanje:  januar 2022 – november 2022 

 

 

 

 

 



38 

PROGRAM DELA 2022 

 

4.2.4. UPORABNA ZELIŠČA  

 

V zadnjem obdobju se vedno več ljudi zaveda pomena darov narave ter starodavnih znanj. Eno takšnih 

področij je prav gotovo zeliščarstvo, ki velja za najstarejšo obliko zdravljenja. Še posebej v teh 

turbulentnih časih so nam tovrstna znanja, obogatena in podprta z znanstvenimi dognanji, lahko v veliko 

pomoč. Slovenija se kljub svoji majhnosti ponaša z bogato naravno dediščino in veliko biotsko pestrostjo 

ter tako predstavlja raj za zeliščarje.   

V okviru projekta Uporabna zelišča 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 pa se 

nadgrajujejo z novimi.  

 

Aktivnosti v zadnjem obdobju potekajo v obliki dogodkov v živo kot tudi v obliki spletnih srečanj. Ta so se 

izkazala za odličen način podajanja vsebin še širšemu krogu slušateljev, ki so novih oblik sodelovanja zelo 

veseli. 

 

Cilji projekta so:  

• neposredni: 

✓ izvedba teoretičnih in praktičnih delavnic na temo zeliščarstva  

✓ ogled primera dobre prakse/strokovna ekskurzija  

• posredni:  

✓ izobraženi ljudje na področju zdravilnih zelišč in njihove uporabe  

 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ organizacija in izvedba različnih predavanj 

✓ organizacija in izvedba različnih praktičnih delavnic 

✓ organizacija in izvedba strokovne ekskurzije 

✓ promocijske aktivnosti  

✓ koordinacija in administracija projekta 

 

Trajanje:   januar 2022 – november 2022 
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4.2.5. LEDINSKA IMENA 

 

 

 

Ledinska imena ljudem služijo za orientacijo v prostoru. Tako kot hišna imena so tudi ledinska del naše 

nesnovne dediščine, ki se z modernizacijo kmetijstva in splošno manjšo odvisnostjo človeka od narave 

okoli njega izgubljajo. Bogato imenoslovno gradivo, ki nam priča o naravnih in družbenih razmerah v 

prostoru, predstavlja bogato bero znanja, ki ga v sebi nosijo starejši. V okviru projekta se s pomočjo 

starejših domačinov ledinska imena zbere v narečni obliki in umesti na zemljevid. Za njihovo ohranitev se 

jih obeleži na tiskani publikaciji z zemljevidom ledinskih ime in v spletni pregledovalnik ledinskih imen 

www.ledinskaimena.si, ki pokriva območje Gorenjske in južne avstrijske Koroške. 

 

Cilj projekta: 

 

Ohraniti kulturno dediščino ledinskih imen, preko projektnih rezultatov pa tudi ponovno oživiti in 

vzpodbuditi lokalno prebivalstvo k rabi ledinskih imen v njihovem vsakdanu. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

 

✓ Pregled zgodovinskih virov, ki navajajo ledinska imena,  

✓ pridobitev prostorskih podatkov za izvedbo terenskih popisovanj, 

✓ pregled že zbranih podatkov,  

✓ terensko zbiranje imen (sestanki s starejšimi krajani), 

✓ srečanja z domačini z namenom dokončne uskladitve ledinskih imen, 

✓ ureditev in digitalizacija podatkov, 

✓ izdelava zemljevidov in tisk publikacije (predvidoma zemljevid ledinskih imen v merilu vsaj 1:10000 

s spremnim besedilom), naklada najmanj 500 kom. vsake publikacije, 

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

 

Projekt se bo v letu 2022 izvajal na območju Bohinja, kjer bosta izdana zemljevida z ledinskimi imeni v 

katastrskih občinah Savica in Nemški Rovt, na območju občine Gorje bo izdan zemljevid z ledinskimi imeni 

v katastrskih občinah Podhom in Spodnje Gorje. Izvajanje je predvideno tudi na območju občine 

Radovljica, v sodelovanju s TD Hraše pa tudi v katastrski občini Hraše na območju občine Medvode.  

 

Trajanje:   januar 2022 – november 2022 

 

http://www.ledinskaimena.si/
http://www.ledinskaimena.si/
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4.2.6. NAZAJ K NARAVI 

 

 

Naravno je najboljše tako za nas, naš dom kot tudi naše okolje. 

Glavni namen projekta Nazaj k naravi je zato spodbujanje prebivalcev občine Kranjska Gora k 

ekološki obdelavi zemlje, povečani samooskrbi ter k bolj zdravemu življenjskemu slogu. Z izbiro 

zanimivih tematik in predavateljev na eni strani skrbimo za splošno ozaveščenost lokalnega 

prebivalstva, na drugi strani pa jim predstavljamo konkretne praktične rešitve, ki lahko prispevajo 

k boljši kakovosti njihovih življenj. V projekt povezujemo predavanja in praktično delo.  

 

Cilji projekta so:  

• neposredni: 

✓ izvedba 3 izobraževanj, predavanj oziroma praktičnih delavnic  

• posredni:  

✓ povečana okoljska ozaveščenost lokalnega prebivalstva 

✓ zmanjšanje negativnih vplivov na okolje 

✓ spodbujanje ekološkega obdelovanja zemlje 

✓ povečana samooskrba lokalnega prebivalstva 

✓ bolj zdrav življenjski slog 

 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ organizacija in izvedba vsaj 3 srečanj /delavnic 

✓ promocijske aktivnosti 

✓ koordinacija in vodenje projekta 

 

Trajanje:  januar 2022 – november 2022 
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4.2.7. SEMENJALNICA  

 

 

 

Epidemija Covid-19 je pokazala, kako pomembna je prehranska neodvisnost ter semenarstvo kot 

ključni, primarni steber lokalne samooskrbe in prehranske neodvisnosti. Strokovnjaki opozarjajo, 

da je domača semenska pridelava nujna za prehransko varnost. Ker gre za uspešen, utečen 

predvsem pa strateško pomemben projekt smo se odločili za nadaljevanje projekta v manjšem 

obsegu tudi v letu 2022. Zaradi izredno dobrega odziva na izvedbo delavnic na osnovnih šolah, 

smo se v prihodnjem letu osredotočili na le te. Poleg tega pa bomo poskrbeli, da bo hranilnica 

semen Semenjalnica še vedno delovala na visokem strokovnem nivoju ter skušala še razširiti 

mrežo kooperantov vključenih v pridelavo in trženje domačih ekoloških rastlinskih semen. 

 

Cilji projekta: 

✓ razširiti razvoj lastnih lokalnih tržnih proizvodov z visoko dodano vrednostjo, 

✓ spodbujati ekološko pridelavo in trženje domačih ekoloških rastlinskih semen, 

✓ povečati količine lokalno pridelanih ekoloških semen, 

✓ ohranjanje regionalne agrobiodiverzitete, 

✓ izboljšati prehransko varnost ter neodvisnost. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ priprava in izvedba delavnic za otroke in vrtičkarje, 

✓ vzdrževanje hranilnice semen, 

✓ strokovna pomoč kmetom na terenu,  

✓ odkup semen in razdelitev med občane, 

✓ vodenje in koordinacija, 

✓ promocijske aktivnosti. 

 

Trajanje:  januar 2022 – november 2022 
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4.2.8. LOKALNA SAMOOSKRBA 

        

Prehranska varnost in dostopnost kakovostne lokalno pridelane hrane sta ena od najpogosteje navedenih 

strateških ciljev Evropske unije in regije. Majhen korak k samooskrbi je zagotovo tudi pridelava hrane 

doma, na vrtovih in njivah. Domača ekološka hrana je bistveno bolj zdrava, njena pridelava ima manjši 

negativen vpliv na okolje. S pridelavo lastne hrane preprečimo uvajanje monokultur, ki uničujejo naravno 

ravnovesje in se upiramo multinacionalkam, ki agresivno prodirajo na evropski trg. Samooskrba je 

nenazadnje tudi primarna skrb vsake lokalne skupnosti. Pomen samooskrbe se je pokazal tudi med 

epidemijo Covid-19, zato je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske ponovno začela z izvedbo projekta 

Lokalna samooskrba, ki ga financira vseh 7 občin Zgornje Gorenjske. 

Cilji projekta: 

Cilj  projekta je preko sodobnih družbenih kanalov ozavestiti občane o pomenu samooskrbe, prehranske 

neodvisnosti in jih hkrati vzpodbuditi in poučiti o možnostih za lastno predelavo hrane. Aktivnosti bodo 

sledile tudi cilju vzpodbujanja trženja in porabe lokalno pridelane hrane znotraj območja, tako med 

splošno javnostjo kot tudi v turistično-gostinski dejavnosti. 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ nadaljevanje aktivnosti vzpodbujanja lastne pridelave hrane z razdelitvijo brezplačnih osnovnih 
surovin za pridelavo hrane (npr. semena, kokoši nesnice, sadike zelišč ter jagodičevja) – ta 
aktivnost se na podlagi izkušnje iz leta 2021 poveča, 

✓ izobraževanje javnosti o lokalni prehranski samooskrbi preko Webinar-jev, praktičnih delavnic 
(če bodo razmere dopuščale), 

✓ promocija prehranske varnosti in lokalne samooskrbe preko sodobnih socialnih omrežij 
(Facebook, Instagram profil) z nagradnimi igrami za aktivne sodelujoče, 

✓ nadaljnje sodelovanja s podjetjem Optifarm in nadgradnja trženja lokalno pridelane hrane preko 
mobilne aplikacije Optifarm Smart, 

✓ vzpostavitev sistema rednega obveščanja zainteresiranih gostinskih ponudnikov o aktualni 
ponudbi lokalno pridelane hrane na Gorenjskem (ideja oblikovana na podlagi ankete med 
gostinskimi ponudniki Zgornje Gorenjske). 

Idejni projekt se lahko zasledujoč ciljem prehranske samooskrbe v dogovoru z občinami sofinancerkami 
tudi dopolni, spremeni oziroma v določenem delu prilagodi lokalnim specifikam posamezne občine. To se 
bo uskladilo v januarju 2022. 

Trajanje: januar 2022 – november 2022 
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4.2.9. KOZOLCI – NAŠA DEDIŠČINA IN PRIHODNOST  

    

Tradicionalna znanja in kmetijske prakse izginjajo iz našega vsakdana. Med del tradicije sodijo tudi 

kozolci, ki igrajo pomembno vlogo v kulturni krajine Slovenije, izrazito tudi v Gornjesavski dolini. Zaradi 

spremenjenih kmetijskih tehnologij pa se njihova vloga zmanjšuje, zato se njihovo stanje poslabšuje, a 

vendarle je njihova ohranitev pomembna tudi s turističnega gledišča. Tekom zadnjih let je Razvojna 

agencija Zgornje Gorenjske opravila temeljit popis kozolcev v občini in zagotovila obnovo več kozolcev. Da 

bi se tovrstna dediščina ohranila v svoji pristni obliki pa nadaljevanje projekta kliče tudi k uporabi 

kozolcev za sušenje sena. 

 

Cilji projekta: 

Cilj projekta je vzpostaviti sistem vzpodbujanja lastnikov kozolcev k uporabi kozolcev za sušenje krme in s 

tem ohraniti tudi nesnovni del dediščine povezane s kozolci. Na ta način bodo kozolci kot elementi 

kulturne krajine, ki je pomembna tudi z vidika turizma, zaživeli v svoji pravi podobi. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ vzpostavitev sistema sofinanciranja obdelave kozolcev v občini Kranjska Gora, 

✓ promocija aktivnosti med lastniki kozolcev, 

✓ spremljanje in nadzor prijav, 

✓ izplačilo sredstev lastnikom kozolcev za obdelavo kozolcev, 

✓ zaključna spletna predstavitev rezultatov (npr. e-fotoknjiga, e-brošura, e-razstava), 

✓ obveščanje in osveščanje javnosti. 

 

Trajanje izvedbe: januar 2022 – november 2022 
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4.2.10. AKCIJSKI NAČRT RAZVOJA KMETIJSTVA V OBČINI ŽIROVNICA  

 

 

Kmetijstvo, nekdaj prevladujoča dejavnost občine Žirovnica, je danes v stagnaciji. Leta 2010 je 

bilo po popisu kmetij v občini 95 kmetijskih gospodarstev, leta 2018 pa je bilo dejansko dejavnih 

71 kmetij. V kmetijstvu je samozaposlenih 20 oseb. V občini je nekaj uspešnih kmetij, ki so se 

specializirale v mlečno oz. mesno prirejo, nekaj kmetij tudi v dopolnilne dejavnosti. Večji del 

preostalih kmetij je manjših in jih vzdržujejo upokojeni lastniki, mlade generacije so zaposlene 

izven kmetijstva. Sočasno ima lokalno prebivalstvo visoka pričakovanja do kmetijstva in 

povečanja oskrbe z lokalno hrano. V Razvojnem programu Občine Žirovnica 2030 je sta ohranitev 

kmetijstva in raba kakovostnih ravninskih kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane v strateškem 

interesu celotne lokalne skupnosti, zato smo  letu 2021 izdelali podrobno analizo 'ohranitvenega' 

in razvojnega potenciala kmetij v občini.  

V letu 2022 se projekt nadaljuje z akcijskim načrtom razvoja kmetijstva v občini Žirovnica. 

 

Cilj projekta: 

✓ Na podlagi ugotovitev razvojnega potenciala, usmeritev kmetijstva v občini Žirovnica, 

identifikacije zaviralnih dejavnikov in pridobitve celostne podobe o stanju kmetijstva v 

občini Žirovnica, pripraviti akcijski načrt razvoja kmetijstva v občini Žirovnica. 

 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ identifikacija zaviralnih dejavnikov in pridobitev celostne podobe o stanju kmetijstva v 

občini Žirovnica,  

✓ delavnice z zainteresiranimi posamezniki za razvoj kmetijske dejavnosti v Žirovnici 

✓ priprava akcijskega načrta razvoja kmetijstva v občini Žirovnica. 

  

 

Trajanje izvedbe: februar 2022 – november 2022 
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4.2.11. KUHAM DOMAče 

 

 

 

Namen projekta je ohranjati jedi, ki so jih pripravljali in uživali naši stari starši. Dosegamo ga tako, 

da znanja in izkušnje o pripravi teh jedi širimo in izmenjujemo med različnimi generacijami 

lokalnega prebivalstva. Pri tem nas ne zanimata le končna jed ali njen recept, temveč tudi njena 

dediščina: način priprave sestavin, tehnike in veščine od njive do kuhinje, način priprave in uživanja 

jedi ter s tem povezano ljudsko izročilo. S tem ohranjamo nesnovno (prehransko) dediščino 

domačega kraja, hkrati pa spodbujamo k uporabi doma pridelane oz. lokalne hrane. V letu 2022 je v 

projekt vključenih 5 občin: Kranjska Gora, Jesenice, Gorje, Bled in Radovljica. 

 

Cilji projekta;  

✓ raziskati lokalno kulinariko z območij vključenih občin, 

✓ predati znanje o pripravi domačih jedi lokalnemu, predvsem mlajšemu prebivalstvu, 

✓ spodbuditi uporabo doma pridelanih sestavin, 

✓ povečati pomen kulinarike na področju turizma in razvoja podeželja v vključenih občinah 

✓ izmenjava izkušenj in mreženje med vključenimi občinami s ciljem večje prepoznavnosti 

kulinaričnih posebnosti  zgornje Gorenjske. 

 

Načrtovane aktivnosti:  

✓ pregled obstoječe literature in rezultatov že izvedenih projektov; 

✓ identifikacija domačink/ov - nosilk/cev znanj, primernih za vodenje delavnic priprave domačih 

jedi; 

✓ organizacija in izvedba medgeneracijskih delavnic s praktično pripravo tradicionalnih jedi, po 5 

delavnic v vsaki vključeni občini; 

✓ izdelava in distribucija e-knjižice receptov KUHAM DOMAče 2022 

✓ vodenje in koordinacija projekta, 

✓ promocija projekta v lokalnih medijih. 

 

Trajanje:   januar 2022 – november 2022 
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5. DELOVANJE NA OBMOČJU ZGORNJE GORENJSKE 

 

Odločitev občin za ustanovitev Razvojne agencije Zgornje Gorenjske je bila sprejeta pred 20. leti 

in se je v dveh desetletjih izkazala kot dobra in potrebna. To dokazujejo številni projekti, ki so 

povezali občane v občini in izboljšali kakovost življenja občanov ter seveda tudi projekti, ki so 

povezali vseh 7 občin Zgornje Gorenjske.  V obdobju, ki nam ponuja več vprašanj kot odgovorov, 

ko se spreminja vse okoli nas je jasno samo to, da bomo lažje preživeli, rasli in se krepili, če 

bomo povezani.  Čakajo nas številni izzivi povezani z novo finančno perspektivo 2021 – 2027 in 

ukrepi, ki jih je sprejela Evropska komisija  in Vlada RS za omilitev posledic kovid krize; EU 

React in črpanje iz sklada za okrevanje in odpornost. 

 

5.1. IZHODIŠČA 

 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je bila ustanovljena kot območna  razvojna agencija, zato so 

njena prizadevanja v večji meri usmerjena lokalno oziroma medobčinsko. To pomeni, da 

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

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

Seveda dobro sodelujemo z ostalimi občinami na Gorenjskem in skupaj z BSC in RA SORO 

izvajamo program dela Regionalne razvojne agencije Gorenjske za leto 2022. 

 

5.2. CILJI IN USMERITVE 

 

Naš cilj je trdna povezava občin Zgornje Gorenjske za boljše medsebojno sodelovanje, podpora 

skupnim projektom  ter maksimiranje potencialov, ki so specifična za to območje in se bistveno 

razlikujejo od potencialov preostale Gorenjske, pri čemer izpostavljamo: nujnost za razvoj 

trajnostnega  turizma, ekološkega kmetovanja, demografski izzivi, ohranitev in razvoj podeželja, 

obmejna lokacija ter dobre možnosti za razvoj gospodarstva. 

 

5.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2021 
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5.3.1. SODELOVANJE PRI KOORDINACIJI ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE  

Številni razvojni projekti pa tudi izzivi ne poznajo občinskih meja. Zato je sodelovanje županov občin 

Zgornje Gorenjske tako pomembno. Redni sestanki koordinacije županov Zgornje Gorenjske,  potekajo že 

od l. 2003 in  so se izkazali kot koristni za usklajevanje interesov občin Zgornje Gorenjske. Župani občin 

Zgornje Gorenjske stremijo k skupnemu nastopu in skupnemu reševanju problemov in  izzivov ter 

skupnemu načrtovanju za posamezna področja, ki so pomembna za razvoj vseh občin in posameznih občin 

v odvisnosti na druge. 

Povezanost, sodelovanje in usklajenost so pomembni  predpogoji za uspešno delovanje lokalnih skupnosti 

zgornje Gorenjske. 

Leto 2022 bo polno izzivov, velik poudarek bomo namenili pretoku informacij in aktivnostim vezano na 

ukrepe države za razvoj lokalnih skupnosti. 

RAGOR sodeluje kot tehnična podpora koordinacije, v okviru katere  se izvajajo tudi določene dogovorjene 

naloge. Vsako leto se izvede od 9 do 10 sestankov.  

 

Rezultat:  zapisniki mesečnih usklajevalnih sestankov županov in povzetek skupnih aktivnosti v letnem 

poročilu. 

 

Trajanje:   aktivnost je stalna 
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5.3.2. EU info točka – bodi aktiven državljan 

 

Preko dolgoletnih izkušenj delovanja točke Europe Direct smo zaznali potrebo po osnovnem 

informiranju in pomoči pri nudenju informacij o razpisih na evropski ravni za različne sektorje. V 

zadnjem letu se je tovrstno povpraševanje še povečalo. Posebej pa bi se posvetili mlajši generaciji in 

jih spodbujali k aktivaciji in sodelovanju v odločevalnih procesih lokalnega življenja. Glede na to, da bo 

leto 2022, leto volitev, bomo velik del aktivnosti namenili mladim in jih spodbujali k udeležbi na 

volitvah in s tem izražanju svojega mnenja. 

Cilji projekta 

Splošni cilj projekta je državljanom zagotoviti enostaven dostop tako do osnovnih informacij ter 

možnosti kakor tudi iskanja primernih razpisov in potencialno tudi projektnih partnerjev. Eden izmed 

ciljev je tudi vzpodbuditi mlade, da se aktivno vključujejo v programe, ki jih omogoča EU (Erasmus+, 

Evropska solidarnostna enota) ter aktivacija in sodelovanje le-teh v odločevalnih procesih . 

Načrtovane aktivnosti 

• vodenje in koordinacija, 

• informiranje (nudenje osnovnih informacij v primeru selitev, šolanja v tujini, urejanje 

čezmejnih zavarovanj, ipd.), 

• programi in razpisi EU (pregled in svetovanje glede prijav na različne EU razpise, pomoč pri 

iskanju PP, predstavitev večjih razpisov za določen sektor v lokalnem okolju – najmanj 2, 

objave razpisov na FB in Instagram profilu), 

• ogledi dobrih praks (ogledi dobrih praks, ki so bile sofinancirane iz evropskih sredstev in bi se 

lahko prenesle v lokalno okolje. V kolikor so dobre prakse predaleč, se organizira online 

predstavitev le-teh), 

• povezovanje s šolami (OŠ, srednje šole) in spodbujanje mladih za sodelovanje v evropskih 

programih ter spodbujanje k aktivaciji aktivnega državljana, 

• povezovanje z mladimi aktivnimi skupinami (najmanj 4 srečanja letno), pregled zaznanih 

potreb, njihovih idej in iskanje možnosti za izvedbo, 

• izvedba izobraževalnih delavnic za mlade (5 delavnic – tematika se določi glede na potrebe in 

želje vključenih skupin) 

 

Trajanje:  januar 2022 – december 2022 
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6. DELOVANJE V OKVIRU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE 

 

Regionalna razvojna agencija Gorenjske je po sklepu Sveta gorenjske regije BSC Kranj. Kot RRA 

je  odgovorna za pripravo ključnih razvojnih dokumentov v regiji, ki Gorenjski zagotavljajo 

projektne predloge za kandidiranje za državna in evropska sredstva. Seveda sta  razvojni 

agenciji  RAGOR in  SORA aktivno vpeti v aktivnosti RRA. Največ aktivnosti je vezanih na 

Regionalni razvojni program Gorenjske 2021–2027, ki je temeljni programski dokument na 

regionalni ravni. Opredeljuje prednosti razvojne regije, določa njene razvojne prioritete ter 

finančno ovrednotene programe in projekte.  

6.1. IZHODIŠČA 

 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je skupaj s preostalima gorenjskima razvojnima 

agencijama - RA SORA in BSC - 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, upoštevamo v prvi vrsti 

usmeritve, opredeljene v aktualnem Razvojnem programu Gorenjske.  

 

6.2. CILJI IN USMERITVE 

 

Cilj Razvojne agencije Zgornje Gorenjske v sklopu RRA je prispevati k povečanju 

blagostanja gorenjske regije, kar v prvem koraku pomeni zmanjšanje razvojnega 

zaostanka v primerjavi z ostalimi regijami. Žal nova finančna perspektiva še zmanjšuje 

razpoložljiva sredstva namenjena zahodni kohezijski regiji. Kljub temu bomo aktivno 

spremljali, sodelovali in obveščali partnerje o objavljenih razpisih – React EU, Načrt za 

okrevanje in odpornost 2021 – 2026 ter VFO 2021 – 2027, saj se zavedamo priložnost 

evropskih sredstev (povratnih in nepovratnih). 

              Sledimo  Skladnosti  s 5 cilji oz.  investicijskimi prioritetami  EU KOHEZIJSKE POLITIKE  

                2021-2027:  

- Pametnejša Evropa,  

- bolj zelena (nizko ogljična Evropa),  

- bolj povezana Evropa,  

- bolj    socialna Evropa 

- Evropa bližja državljanom.  

 

6.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2022 
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6.3.1. DELOVANJE V OKVIRU RRA, TP, Odbori RSGR  

Svet gorenjske regije je pooblastil BSC Kranj za  izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega 

razvoja, ki so v javnem interesu v obdobju 2021-2027 in sprejel tudi sofinanciranje izvajanja splošnih 

razvojnih nalog v javnem interesu na regionalni ravni na območju razvojne regije Gorenjske. BSC se je 

zavezal, da bo v razvojne aktivnosti vključeval območni razvojni agenciji RA SORO in RAGOR. 

Svet gorenjske regije je na 16 redni seji dne, 9.12. 2021 tudi potrdil Program dela RRA Gorenjske s 

finančnim načrtom za leto 2022. 

S posebno pogodbo BSC Kranj v skladu s programom dela, na RAGOR prenaša izvedbo nalog za 

spodbujanje skladnega regionalnega razvoja za področje razvoja okolja, prostora in infrastrukture, na RA 

SORA pa izvedbo nalog za spodbujanja skladnega regionalnega razvoja za področje razvoja podeželja. 

Partnerji se obvezujejo, da bodo  v razvojne naloge v največji možni meri enakopravno vključevala občine, 

javne institucije, podjetja in nevladne organizacije iz območja celotne razvojne regije Gorenjske.  

Zgornje Gorenjska ima svoje predstavnike v vseh odborih Razvojnega  sveta gorenjske regije (RSGR). 

 

VODENJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN  INFRASTRUKTURO  

 

Razvojne naloge v letu 2022: 

Vodenje in koordinacija Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo: priprava in vodenje sej, 

identifikacija in razvoj projektnih idej, priprava projektnih predlogov, delo v ožjih projektnih 

skupinah po tematskih področjih, naslavljanje ključnih regijskih tematik področja, dopolnjevanje 

in usklajevanje vsebin razvojnega področja v RRP, sodelovanje na različnih informativnih, 

izobraževalnih dogodkih v regiji, na dogodkih resornih ministrstev ter mednarodnih dogodkih s 

ciljem pridobivanja znanj in informacij, spremljanje nacionalnih, EU in drugih smernic ter 

informiranje članov odbora in drugih deležnikov o razvojnih priložnostih, priprava poročil 

področja. 

V skladu s pogodbo skrbimo za vodenje in koordinacijo Odbora za okolje, prostor in 

infrastrukturo. Na področju prostorskega načrtovanja novi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) 

opredeljuje regionalni nivo planiranja, ki bi zapolnil vrzel med nacionalnim in lokalnim 

prostorskim načrtovanjem. Na regijskem nivoju se kažejo potrebe po pripravi regijskih 

prostorskih načrtov predvsem z namenom racionalne rabe prostora in virov.  

 

Aktivno se bomo vključevali pri nadaljnjih korakih sprejemanja in izvedbenih ukrepov 

Regionalnega razvojnega programa Gorenjske 2021 – 2027:. 
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Delovanje Svetovalnega organa gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK) 

Prioriteta so tudi ukrepi za doseganje trajnostne mobilnosti in v okviru Svetovalnega organa 

gorenjske regije za razvoj kolesarstva (SORK) nadgraditi aktivnosti na turno kolesarsko omrežje 

in mednarodne kolesarske povezave. V letu 2022 si je skupina SORK zastavila sledeče cilje: 

- vzpostavitev gorenjskega gorsko-kolesarskega omrežja v sodelovanju z občinami, 

regijskimi institucijami (ZGS OE Bled in Kranj, ZRSVN OE Kranj, TNP) in društvi, 

- urejanje in nadgradnja digitalne baza kolesarskih vsebin (trase, infrastruktura, 

ponudniki) ter enotna umestitev v regijski GIS, 

- evidentiranje in spremljanje stanja na področju kolesarske politike v regiji in opozarjanje 

na probleme, 

- vzdrževanje in nadgradnja spletne strani Gorenjsko kolesarsko omrežje www.gko.si,  

- povezovanje in sodelovanje s krovnimi kolesarskimi organizacijami in nacionalnimi 

organi za razvoj kolesarstva in kolesarske infrastrukture (Kolesarska zveza Slovenije, Planinska 

zveza Slovenije – Komisija za turno kolesarstvo, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 

trajnostno mobilnost in prometno politiko, Direkcija RS za infrastrukturo),  

- zasledovanje praks kolesarsko bolj razvitih držav, udeležba na vsaj 2 mednarodnih 

konferencah (razvoj kolesarstva v Alpah, kolesarski kongresi), 

- sodelovanje pri razvoju daljinske kolesarske povezave »Savska kolesarska pot« v okviru  

Nacionalnega koordinacijskega centra EuroVELO Slovenija, 

- regijska akcija spodbujanja trajnostne mobilnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti; 

spodbujanje občin za pristop k ETM in koordinacija skupnih aktivnosti, 

- sledenje in povezovanje za razvoj sistema KPP na nacionalnem nivoju. 

Regionalno prostorsko planiranje  

- usklajenega pristopa k medobčinskemu prostorskemu načrtovanju na primeru 

planiranja turističnih dejavnosti, saj ima turizem pomemben vpliv čez meje občine, 

kot podlaga za natančnejšo analizo prostorskih vidikov nadaljnjega razvoja turizma. 

 

Podnebne spremembe 

- Strokovni posvet –  »Prilagajanje turizma v Alpah na podnebne spremembe« za  

strokovno in splošno javnostjo -  v sodelovanju z BSC,  SORO in Predstavništvom EK v 

Sloveniji. Sodelovala bo priznana klimatologinja dr. Lučko Kajfež Bogataj, ARSO, CIPRA in 

zainteresirana strokovna javnost.  
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6.3.2. GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE 

 

Na Gorenjskem si že od leta 2015 prizadevamo za celosten razvoj kolesarstva na regionalni ravni. Eden 

najpomembnejših rezultatov je vzpostavitev gorenjskega kolesarskega omrežja. Gre za skrbno izdelan 

preplet 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih 

občinah. Kolesarji predstavljajo pomemben segment turističnega gospodarstva, zato lahko kolesarska 

ponudba bistveno pripomore k izboljšanju privlačnosti območja. Namen nadgradnje turističnega produkta 

»Gorenjsko kolesarsko omrežje« je, da rezultate projekta, ki so bili doseženi v preteklih letih vzdržujemo 

in delno nadgradimo. Eden izmed glavnih ciljev je prostorska umestitev in geolociranje preostalih 440 km 

kolesarskih poti, stez in pasov na GKO, vključno z urbanimi območji in geolociranjem črnih točk ter 

umestitev podatkov na regijski GIS v skladu s Pravilnikom o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 

36/18). Osnovni namen projekta je enotna in povezana označitev Gorenjskega kolesarskega omrežja na 

terenu z usmerjevalnimi tablami za kolesarje. 

 

Cilj projekta: 

✓ spodbujati trajnostno mobilnost ter ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti, 

✓ izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in trajnostnega turizma na podeželju,  

✓ razvoj kolesarske infrastrukture in vzpostavitev novih turističnih proizvodov in vsebin. 

Načrtovane aktivnosti: 

✓ Promocija omrežja GKO; upravljanje s spletno stranjo, Instagram profilom ter splošno. 

✓ Načrtovanje pri razvoju infrastrukture ter koordinacija pri označevanju lokalnih 

kolesarskih povezav, geolociranje kolesarskih poti in stez - nadgradnja baze GIS ter 

umestitev na regijski GIS. 

✓ Koordinacija med DRSI, Ministrstvom za infrastrukturo in občinami partnericami za 

izvedbo skupnega javnega naročila in postavitev prometnih znakov na lokalnih kolesarskih 

povezavah. 

 

Trajanje:  januar 2022 – november 2022 

 

 



55 

PROGRAM DELA 2022 

 

7. MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

7.1. PODROČJE PODJETNIŠTVA 

Glede na bližino meje je  Razvojna agencija Zgornje Gorenjske kot SPOT točka prepoznavna po 

informacijah, mreženjih in srečanjih čezmejno tako za podporne institucije, kakor za  podjetja. Čezmejni 

sestanki z različnimi institucijami so za našo SPOT točko in RAGOR izrednega pomena, saj veljamo za eno 

od točk, kamor kličejo ne samo podjetniki, pač pa tudi referenti drugih točk, predstavniki podpornih 

institucij v Sloveniji, agencija SPIRIT in ministrstva.  

Velikokrat s strani drugih pristojnih organizacij iz Slovenije pridobimo tudi vprašanja, ki se nanašajo na 

tematiko Slovenija – Avstrija ali obratno, saj imamo dve zaposleni osebi, ki tekoče govorita nemški jezik.  

Kot SPOT točka podjetnike temu primerno informiramo o priložnostih, zahtevah, in drugih koristnih 

informacijah. Da bi lahko odgovorili na posamezna vprašanja ali sploh podali informacijo podjetniku ali 

drugi podporni instituciji, moramo imeti širok spekter znanja, ki pa ga lahko pridobimo na čezmejnih 

seminarjih, srečanjih s predstavniki drugih institucij, kot so npr.: Koroška vlada (Landesregierung), KWF – 

Koroški gospodarski sklad, SGZ – Slovenska gospodarska zveza, WKO – Koroška gospodarska zbornica, 

LCA – Logistik center Austria.  

Poseben poudarek bomo namenili v prihodnosti večletnemu finančnemu okvirju 2021-2027 za skupne 

projekte na področju ekonomskih povezav in črpanje sredstev iz instrumenta za okrevanje 

poimenovanem Next Generation EU.  

V letu 2022 bomo po dolgoletnem sodelovanju s Slovensko gospodarsko zvezo podpisali tudi uradni 

sporazum za skupne aktivnosti, projekte in programe na področju ekonomskih povezav, ki imajo bodisi 

državni ali regionalni pomen (žal nam je kovid v letu 2021 preprečil izpeljavo podpisa). 

 

7.2. PODROČJE RAZVOJA PODEŽELJA   

Glede na uspešno izveden projekt AlpFoodway še vedno ostaja eden od ciljev projekta vpis alpske 

prehranske dediščine na UNESCO-v Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine. Razvojna 

agencija Zgornje Gorenjske je tudi po zaključku projekta AlpFoodway v sklopu partnerstva vključena v 

različne aktivnosti, ki sledijo k temu cilju.  

Na področju ohranjanja hišnih in ledinskih imen  Razvojna agencija Zgornje Gorenjske sodeluje s Slovenci 

na Koroškem. Kot sodelujoči organizaciji v Avstriji nastopata Slovenska prosvetna zveza in Slovenski 

narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca  na po področju nesnovne kulturne dediščine. 

V 2022 je načrtovano nadaljnje sodelovanje pri nadgradnji in dopolnjevanju skupnega portala 

www.ledinskaimena.si, hkrati pa tudi namen za pripravo čezmejnih ali mednarodnih projektov na temo 

imenoslovja in morebitnih drugih tem na področju kulturne dediščine. 

 

7.3 SODELOVANJE NA PODROČJU EVROPSKE UNIJE 

Kot informacijska točka Europe Direct smo pridobili v mednarodnem sodelovanju pomembno vlogo. Tudi 

v letu 2022 bomo v stalnem kontaktu z Evropsko komisijo - tako s predstavništvom v Sloveniji, kot s 

sedežem v Bruslju. Že ob začetku leta skupaj organiziramo posvet »Prilagajanje turizma v Alpah na 

podnebne spremembe«. Kontakt bomo obdržali tudi z Evropskim parlamentom in se povezovali predvsem 

v navezavi spodbujanja udeležbe na naslednjih evropskih volitvah ter mladim ob tem predstavljali 

dodatne možnosti zaposlitve oz. opravljanja praks v evropskih inštitucijah.  

 

 

 

http://www.ledinskaimena.si/


56 

PROGRAM DELA 2022 

8. NAČRTOVANE IN IZVEDENE PRIJAVE NA RAZPISE 
 

8.1 Javni razpis Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021  - 

Program Izobraževanje – krepitev človeških virov in izboljšanje usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja 

 

 

V letu 2022 pričakujemo rezultate javnega razpisa Norveškega finančnega mehanizma, na katerega smo se 

prijavili s projektom SIDRA: Službeno In Družinsko RAvnovesje - Vzpostavitev podpornih storitev za lažje 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Kot vodilni partner bo v primeru uspešne prijave nastopila 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske kot ostali projektni partnerji pa še društvo Pot svetlobe, Fakulteta za 

zdravstvo Angele Boškin ter Zavod za zdravo in varno vzgojo otrok . 

V sklopu projekta se bomo preko krepitve duševnega zdravja osredotočili na reševanje problematike 

usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. K izzivu bomo pristopili celostno, pri čemer se bomo 

osredotočili na vsa 3 ključna življenjska področja: posameznika, njegovo domače okolje ter delovno okolje. 

Z vzpostavitvijo programov in podpornih storitev na teh področjih bomo vplivali na večje zadovoljstvo 

posameznikov in njihovih družinskih članov, njihovo zdravje ter kakovost življenja. Vse to pa bo 

posledično vplivalo tudi na njihovo boljše delo, učinkovitost, motiviranost in s tem na uspešnejše 

poslovanje podjetij, kjer so zaposleni. 

V sklopu projekta bomo med drugim pripravili analizo stanja in potreb s smernicami s področja 

usklajevanja službenega in družinskega življenja na območju Gorenjske, vzpostavili brezplačno svetovalno 

pisarno, pripravili in izvedli program usposabljanj za svetovalce s področja poklicnega in zasebnega 

življenja v organizacijah, vzpostavili sodelovanje z in med lokalnimi podjetji, pripravili in izvedli programe 

za otroke ter oblikovali nov didaktični pripomoček. V okviru vseh delovnih sklopov bo velik poudarek tudi 

na izobraževanju, osveščanju ter dostopnosti informacij. Organizirali bomo več sklopov delavnic ter 

pripravili različne publikacije v elektronski in tiskani verziji. 

Storitve bodo v prvi vrsti namenjene: 

- zaposlenim in njihovim družinskim članom,  

- lokalnim podjetjem ter 

- ponudnikom storitev v lokalnem okolju. 
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8.2 Javni razpis Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021  - 

Program Izobraževanje – krepitev človeških virov in zagotavljanje podpore mladim  

 

Na javni razpis Norveškega finančnega mehanizma je bil prijavljen tudi projekt Mladinski pospeševalnik 

občin Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Kot vodilni partner bo v primeru uspešne prijave 

nastopila Ljudska univerza Jesenice kot eden od projektnih partnerjev pa tudi Razvojna agencija Zgornje 

Gorenjske.  

Glavni cilj prijavljenega projekta je povečanje zaposlitvenih potencialov mladih na območju štirih občin. 

Glavna ciljna skupina projekta bodo tako osnovnošolci in srednješolci, posredna pa tudi študenti, ki jim 

bomo v projektu ponudili možnost, da se usposobijo in preizkusijo kot mladinski mentorji. Posredno ciljno 

skupino bo predstavljalo tudi lokalno gospodarstvo, ki bo s projektom pridobilo možnost, da vpliva na 

razvoj kadrovskih potencialov z ustrezno usposobljenostjo z vidika njihovih potreb. 

 

Glavne načrtovane aktivnosti projekta so:  

• analiza lokalnega podjetniškega okolja,  

• identifikacija in vključevanje lokalnega gospodarstva, 

• identifikacija in vključevanje potencialnih mladinskih mentorjev in zunanjih strokovnjakov,  

• priprava programa usposabljanja za mladinske mentorje, 

• usposabljanje mladinskih mentorjev, 

• razvoj in izvedba programa mladinskega pospeševalnika, 

• motivacija in vključevanje mladih v program Mladinskega pospeševalnika, 

• priprava inovativnih rešitev in prototipov za potrebe lokalnega gospodarstva, 

• promocija ter oblikovanje in aktivacija akcijskega načrta izvedbe Mladinskega pospeševalnika po 

zaključku projekta. 

 

Projekt povezuje partnerje (občine, razvojno agencijo in organizacijo za izobraževanje odraslih), ki so 

odgovorni za razvoj in vzpostavitev primernih politik za mlade, ki bi zagotavljale razvoj gospodarstva in 

zadržale mlade v domačih krajih. 
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8.3 Razpis LAS Gorenjska košarica 

V okviru LAS Gorenjska košarica se na regionalnem nivoju razdeljujejo sredstva iz Evropskega 

kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo. Pristop CLLD (Community Led Local Development – Lokalni razvoj, ki ga vodi 

skupnost) se osredotoča na projekte, ki izhajajo iz potreb na lokalni ravni. Avgusta 2021 je je Razvojna 

agencija Zgornje Gorenjske na razpis LAS Gorenjska košarica oddala dva projekta, osredotočena na 

sredstva EKSRP, tematsko pa strateško usmerjena k povečevanju lokalne prehranske samooskrbe, 

prehranske varnosti, krepitve podjetniške kulture v kmetijstvu, ustvarjanju zelenih delovnih mest ter 

skladnemu in vzdržnemu razvoj podeželja. Projekta se bosta izvajala v obdobju 2021-2023 na območju 

celotnega LAS, RAGOR v obeh projektih nastopa kot vodilni partner. 

 

Lokalno GOR 

Zagotavljanje čim višje stopnje lokalne prehranske samooskrbe postaja prednostna naloga razvoja 

kmetijstva v globalnem in lokalnem merilu. Nekdanja ozka specializacija gorenjskega kmetijstva v nekaj 

panog je povzročila veliko pomanjkanje pridelave hrane na področju rastlinske pridelave, saj je namesto 

hrani za ljudi velik del njivskih površin namenjen pridelavi živinske krme. Zaradi tega je delež prehranske 

samooskrbe z izjemo mleka in krompirja na območju LAS nizek, osveščenost prebivalstva za uporabo 

lokalnih pridelkov in izdelkov pa narašča, zato je potrebno razviti rešitve, ki bodo dolgoročno prispevali k 

večji samooskrbi. 

Operacija Lokalno GOR bo s svojimi aktivnosti delovala v smeri povečevanja lokalne prehranske 

samooskrbe na območju LAS Gorenjska košarica ter s tem omogočala prebivalstvu boljšo kvaliteto 

življenja. Kompleksno bo reševala problematiko na vseh področjih od pridelovalca do porabnika in 

vmesnimi členi. Na eni strani se bo posvetila povečevanju osnovne pridelave hrane na območju, saj bo z 

nizom izobraževalnih aktivnosti vzpodbudila pridelovalce hrane k usmeritvi v pridelavo hrane za ljudi, 

predelavi lastnih pridelkov, osredotočenju na lokalni trg ali preusmeritvi v panoge s potencialom, jim 

omogočila pridobitev dodatnih trženjskih znanj in izmenjav dobrih izkušenj. Na drugi strani bo 

osredotočena k večji porabi lokalno pridelane hrane v regiji sami. Pri tem bo kot velikega porabnika hrane 

nagovarjala vzgojno-izobraževalne javne zavode, kjer je kakovost hrane zelo pomembna. Preko strokovne 

pomoči na področju naročanja lokalno pridelane hrane, izobraževanj, individualnih svetovanj ter 

praktičnih usposabljanj kuharskega osebja bo pomagala, da v svoje obroke vpeljejo kakovostno zdravo 

sezonsko lokalno hrano.  

Zaradi fragmentiranosti pridelave na kmetijah bo operacija kot vezni člen med pridelovalci in javnimi 

zavodi vključila zadruge, ki bodo z združevanjem pridelovalcev in nadgrajeno logistično infrastrukturo, 

lahko redno in količinsko zadostno zagotavljale hrano priključenim javnim zavodom. Vzporedno z delom z 

javnimi zavodi bo operacija vzpostavila še vezi med potrošniki posamezniki in pridelovalci lokalne hrane 

v obliki izpopolnjenih sodobnih produktov za trženje lokalne hrane (mobilna aplikacija, katalog lokalnih 

pridelovalcev hrane). V duhu dolgoročne krepitve zavesti o pomenu lokalno pridelane hrane je dobršen 

del aktivnosti namenjen tudi mlajšim generacijam in osebam s posebnimi potrebami, ki bodo v okviru 

operacije deležni zanimivih animacijsko-osveščevalnih aktivnosti, prirejenih njim. 

Veliko poudarka bo v operaciji namenjenega splošni promociji uporabe lokalno pridelane hrane, s čimer 

bo dolgoročno dosežena večja poraba lokalne hrane, vzpostavljeno ugodno okolje za kmetijsko pridelavo 

in predelavo ter bolj zdrava družba z višjo kakovostjo življenja. 
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Seme preteklosti je seme prihodnosti 

Celostno in povezovalno zasnovana operacija se posebej osredotoča na spodbujanje razvoja kmetijske, 

podjetniške kulture in ustvarjanje zelenih delovnih mest ter skladen in vzdržen razvoj podeželja.  

S projektom bomo spodbujali razvoj podjetniške kulture med že obstoječimi kmeti, čebelarji in drugimi 

potencialnimi deležniki, s posebnim poudarkom na mladih. Z operacijo bomo vzpostavili model celostnega 

povezovanja v kmetijstvu - stroke, semenarjev, ekoloških pridelovalcev, čebelarjev, znanstveno 

raziskovalnih institucij ter občanov. Vzpostavili bomo medonosna polja in polja za pridelavo starih sort 

semen. Lastno pridelavo semen in s tem podjetniške priložnosti bomo spodbujali tudi s strokovno 

pomočjo kmetom pri pridelavi semen s poudarkom na starih sortah medonosnih kulturnih rastlin. Ob 

medonosnih poljih bomo čebelarjem omogočili postavitev nakladnih panjev, s čimer bomo izboljšali 

opraševanje kulturnih rastlin, posredno povečali količino pridelanih semen ter obenem zagotovili pašo 

čebelam. Z ekološkim kolobarjem bomo revitalizirali tla in z ustreznimi strokovnimi analizami tal in 

semen skrbeli za boljšo kakovost semenskega materiala ter za pridelavo visoko kvalitetne hrane. 

Posledično bomo poskrbeli tudi za ustrezno rabo kmetijskih zemljišč. S tem namenom bomo na pilotnem 

območju izdelali tudi katalog opreme za spodbujanje lastne pridelave semen, lokalno pridelane hrane in 

čebelarstva ter vzpostavili vrtičkarsko knjižnico semen. S postavitvijo učnih vrtov, šolskih čebelnjakov, 

setvijo medonosnih rastlin ter izvedbo različnih delavnic o semenarstvu in čebelarstvu bomo spodbujali 

mlade k sonaravni pridelavi hrane, semenarstvu in čebelarstvu, s čimer bomo spodbujali razvoj zelenih 

delovnih mest ter jim prikazali zgodbe o uspehu na področju kmetijstva in poslovne priložnosti za 

naslednje generacije mladih kmetov.  

 

8.4 Razpisi za čezmejna in teritorialna sodelovanja 

V letu 2022 se pričakuje objava prvih razpisov za čezmejna in teritorialna sodelovanja v novem 

programskih obdobjih. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske načrtuje aktivno udeležbo kot  partner  v 

projektih programa Interreg Slovenija – Avstrija 2021–2027.  

Drugi perspektivni program je program teritorialnega sodelovanja Alpine Space. Predvsem na teme 

razvoja turizma, podeželja in kmetijstva v alpskem prostoru. 

 

CSR in CLASS+ 

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske se je skupaj s partnerji iz Nemčije, Italije, Avstrije in Slovenije 

prijavila na razpis ERASMUS+ s projektom CSRinCLASS+. Projekt se začne izvajati februarja 2022 in se 

zaključi konec leta 2023. 

Čeprav je družbena odgovornost podjetij del agende EU od Lizbonske strategije leta 2000, je družbena 

odgovornost podjetij (družbena odgovornost podjetij, trajnostno poslovanje in družbene inovacije) 

dijakom srednjih šol malo poznana in pogosto ni vstavljena v šolske programe. V ta namen potrebujejo 

tako učitelji, kot tudi dijaki dejavnosti in instrumente za učenje načel družbene odgovornosti podjetij. 

Konkretni cilji projekta CSR IN CLASS+ so:  

➢ širjenje načel CSR+ v srednjih šolah – izmenjava najboljših praks in razvoj mreže med šolami, 

ustanovami in podjetji za širjenje načel družbene odgovornosti podjetij 

➢ krepitev odnos med šolami in industrijo prek vključevanja pridruženih partnerjev podjetij v 

aktivnosti projekta  

➢ oblikovanje izobraževalnih poti CSR+, ki so rezultat sodelovanja med šolami in industrijo  

➢ promocija načel družbene odgovornosti podjetij v proizvodnih sistemih  

➢ usmerjanje mladih ljudi na trg dela s pristopom socialne trajnosti.  
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KADRI 

 

1. ZAPOSLOVANJE 

 

Na zavodu bo s 1. 1. 2022 redno zaposlenih 9 oseb za nedoločen čas. Od redno zaposlenih sta 

dve osebi zaposleni za polovični delovni čas.   

V letu 2022 smo pridobili potrditev projekta zbiranja in obeležitve hišnih imen v 3 novih 

občinah, ravno tako  so bili dodatno potrjeni projekti raziskovanja ledinskih imen.  Omenjeni 

projekti so vezani na specifična znanja in veliko dela z lokalnimi prebivalci na terenu.  Zato smo 

se glede na nove okoliščine – pridobitev novih projektov –  odločili, da se za določen čas 1 leta 

okrepimo z  novo sodelavko. 

 

 

Izobrazbena struktura redno,  za nedoločen čas zaposlenih bo v letu 2022 sledeča:  

 V. stopnja VI. stopnja VII. stopnja VIII. stopnja Skupaj 

  1.  1. 2022  2 7 0 9 

31. 12. 2022  2 7  0 9 

 

 

2. IZOBRAŽEVANJE 

 
Vzpodbujamo usposabljanje za zaposlene  v različnih izobraževalnih oblikah, predvsem na seminarjih, ki 

jih organizira vlada in so praviloma obvezni za izvajanje dejavnosti SPOT-a ter na delavnicah vezanih na 

vodenje in sodelovanje v projektih CLLD. 

Zaposlene spodbujamo tudi k pripravi posameznih strokovnih člankov in poljudnih prispevkov, predvsem 

z namenom seznanjanja lokalnega prebivalstva z dejavnostmi RAGOR-ja. 

Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali z internim izobraževanjem, kar bo omogočilo hitrejši prenos znanj med 

zaposlenimi in večjo učinkovitost pri delu. 

Glede na razmere planiramo, da bo večina izobraževanj v okviru posameznih projektov vsaj v prvi polovici 

leta še vedno potekala po spletu. Poudarek bo na digitalizaciji, trajnosti in reševanju situacije po epidemiji. 

Ker so navedene vsebine ključne tudi za uspešno delovanje Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, so bomo 

tovrstnih izobraževanj udeleževali tudi zaposleni na javnem zavodu.  

 

 

 

 

  



61 

PROGRAM DELA 2022 

FINANČNI NAČRT 2022 

 

Finančni načrt določa finančne vrednosti prihodkov, ki so nujno potrebni za izvedbo zastavljenih 

projektov, plač zaposlenih, materialnih stroškov in plačilo zunanjih strokovnjakov na 

posameznem projektu za leto 2022.  

Pripravljen je v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki veljajo za delovanje javnih 

zavodov.  

Finančni načrt je izdelan na podlagi predvidene realizacije prihodkov in odhodkov RAGOR-ja v 

letu 2022 ter s predpostavko, da bodo programi, ki so opredeljeni v točki Program dela in 

ovrednoteni v Prilogi 1, realizirani kot načrtovano.  

 

 

1. REZULTAT  PREDHODNEGA LETA 

Realizacija polletnega rezultata predhodnega leta (2021) je navedena v povzetku (Tabela 1),  

kjer sta poleg te navedena še rezultat/realizacija za leto 2020  ter ocena rezultata za 2022.  

Za leto 2022 je predviden presežek prihodkov nad odhodki. 

 

2. PRIHODKI 

RAGOR je organiziran kot javni zavod. Sredstva za delovanje in plače RAGOR-ja niso 

direktno financirana iz občinskih proračunov, temveč jih pridobiva iz lokalnih, državnih in 

mednarodnih sredstev skozi izvajanje načrtovanih projektov. 

Glede na plan dela v letu 2022 pričakujemo prihodke v skupni neto vrednosti 536.983 EUR. 

V predvideni vsoti so všteti tudi prihodki iz naslova projektov, za katere načrtujemo, da jih 

bomo pridobili med letom; ta ocena je narejena na podlagi obsega nepredvidenih projektov 

v preteklih letih. Upoštevani niso prihodki iz naslova izvajanja tistih projektov, v katerih 

nastopamo kot  projektni partnerji in rezultati razpisov še niso znani.   

 

3. STROŠKI DELA 

Vlada Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja so se decembra 2018 s podpisom 

stavkovnih sporazumov in Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju 

(Uradni list RS, št. 80/18 – v nadaljevanju: Dogovor 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP516) dogovorili o povišanju plač in 

še o nekaterih spremembah glede drugih prejemkov zaposlenim. Tako so za večino delovnih 

mest in nazivov v vseh plačnih skupinah (razen za funkcionarje, direktorje in zdravnike) 

določeni višji plačni razredi.  

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP516
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Glede na navedeno, smo pri načrtovanju sredstev za stroške dela za leto 2022 upoštevali 

plačilne razrede glede na sklenjen dogovor, rednih napredovanja zaposlenih ter spremembe 

Zakona o minimalni plači. Pri tem smo upoštevali določila Zakona delovnih razmerjih, 

Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Zakona o uravnoteženju javnih financ 

(ZUJF), kolektivnih pogodb za javni sektor in negospodarstvo oziroma določila ustreznih 

aneksov h kolektivnim pogodbam, v kolikor so bili ti sprejeti po uveljavitvi ZUJF oz. drugih 

predpisov, dogovorov in sprememb, ki bi bili sprejeti tekom postopka priprave plana in 

stroškov plač 2022.  

4. PODROČJE MATERIALNIH STROŠKOV IN OSTALIH ODHODKOV 

V letu 2022 ne predvidevamo večjih sprememb višine materialnih stroškov in storitev 

vezanih na  osnovno poslovanje Razvojne agencije Zgornje Gorenjske.  

Stroške, vezane neposredno na projekte, obravnavamo posebej. Pri tem je potrebno 

opozoriti konstantno spremembo prihodkov in odhodkov, ki so vezani na projekte, saj so 

nekateri projekti skozi leta postali stalnica, nekateri pa se izvajajo na letni ali 4-letni ravni.  

 

5. INVESTICIJE 

Prenovitev spletne strani www.ragor. si  

V letu 2021 smo vzpostavili novo spletno stran www.ragor.si . Naš cilj v letu 2022 je spletni 

strani dodati vizuelne in funkcijske izboljšave, ki se bodo v praksi izkazale za koristne in 

tako za uporabnike kot urednike. S sodobno spletno stranjo želimo bolje komunicirati s 

širšo javnostjo, pridobiti nove stike  preko prijav na e-novice in spletni koledar dogodkov, 

medsebojno navezovati stik ter interaktivno sodelovati z javnostjo na bolj enostaven, 

hitrejši in sodobnejši način.  

 

Planiramo tudi posodobitev računalniške opreme. 
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6. PREDVIDEN REZULTAT 

Prihodki, načrtovani za leto 2022 presegajo načrtovane odhodke za 54.109 EUR: 

  Realizacija 
Realizacija 

1-6 Plan Index 

  1 2 3   

  2020 2021 2022 3/1 

I. Prihodki 466.290 182.377 536.983 1,15 

          

II. Odhodki 427.124 203.805 482.874 1,13 

Stroški dela 258.908 125.237 260.874 1,01 

Stroški materiala in storitev 165.680 78.569 222.000 1,34 

          

Davek od dobička 2.536       

          

PRIHODKI - ODHODKI  39.166 -21.428 54.109   

Tabela 1: Plan 2022, primerjava z realizacijo l. 2020 in realizacijo polletja (1-6) 2021 

Predloženi plan je narejen po fakturirani realizaciji, izraženi v EUR. Pri tem smo na strani 

prihodkov plan uskladili s predvidenimi projekti v letu 2022, skladno s tem smo upoštevali 

stroške za izvajanje teh programov.  

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  

MGRT – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo  

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  

CLLD - Community Led Local Development ali Lokalni razvoj, ki ga vodi Skupnost  

PKP -Protikoronski paket  

SPOT Slovenska poslovna točka  
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PRILOGE 

 

Pojasnilo k prilogi 1: 

 

V prilogi 1 so ovrednoteni vsi projekti oz. dejavnosti Razvojne agencije Zgornje Gorenjske 

načrtovani za leto 2022.  

Iz priložene tabele je razvidna skupna načrtovana vrednost projekta in njena razdelitev glede na 

posamezne naročnike storitev. Tako so v zgornjem delu navedene posamezne občine Zgornje 

Gorenjske in stolpec »ostali«.  

Pod  »ostali« so projekti iz lastne realizacije oz. skupaj vsi naročniki (projekti prijavljeni na 

državni ravni, občine, ki niso na zgornjem Gorenjskem, delovanje v okviru RRA…).  

Razvidna je tudi skupna vsota, ki jo posamezna občina namenja za razvojne projekte, ki jih zanje 

izvaja Razvojna agencija Zgornje Gorenjske. Navedene so bruto vrednosti, ki odgovarjajo 

vrednostim, posredovanim za vključitev v občinske proračune.  

 

 

Pojasnilo k prilogi 2: 

V prilogi 2 so navedeni zneski iz  bilance za 2020, polletna realizacija za leto 2021 ter projekcija 

za leto 2022 na osnovi potrjenih in planiranih projektov. Navedeni zneski so v neto vrednostih.  

Pri prihodkih nam je uspelo povečati prihodke iz naslova novih projektov, vezanih tako na 

občine Zgornje Gorenjske kot tudi na ostale občine, ki so se v letu 2022 odločile, da pristopijo k 

naročilu projekta. 

Pri odhodkih se stroški dela ne povečajo bistveno v primerjavi z letom 2020, saj smo tudi v letu 

2020 imeli dodatno zaposleno vezano na projekt, ki se je konec leta 2020 iztekel. 

Večje odstopanje se kaže pri odhodkih vezanih na stroške materiala in storitev. Gre za stroške 

tekočih in novih projektov, ki bodo realizirani v letu 2022.  

V letu 2022  bodo  izvedene tudi aktivnosti za projekte (npr. NFM,  LAS, CSRinCLASS+), ki bodo 

finančne prilive beležili šele v letu 2023 in 2024.  

Planirana so tudi določena sredstva za potencialne nove projekte, ki se lahko pokažejo med 

letom. 
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PRILOGA 1: SUMARNA TABELA BRUTO VREDNOSTI PROJEKTOV 

PLAN 2022 bruto Skupaj: 
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  1 2 3 4 5 6 7  

 538.666,06 42.562,32 129.389,94 50.112,37 46.893,61 16.174,37 33.923,37 29.758,07 189.852,00 

RAZVOJ KADROV 61.799,67                 

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 18.011,27 3.638,63 6.088,16 3.268,00 1.591,82   1.801,00 1.623,66   

Mladi@Jesenice 13.386,00   13.386,00             

Mladi razveseljujemo starejše 2.550,00     2.550,00           

ANIMA SANA 17.852,40 1.428,00 5.863,38 1.428,00 4.936,80 1.211,00 2.207,00 778,22   

Kreativa izziva Bled & Gorje  10.000,00           5.000,00 5.000,00   

RAZVOJ GOSPODARSTVA 143.528,30                 

SPOT (e-vem) 89.520,00               89.520,00 

Ustvarjalni podjetnik 20.759,46   4.388,41 4.396,00 4.300,00   4.300,00 3.375,06   

Razvojno obrtno-podjetniški center Bohinj 

(OPC Bohinj) 12.240,00 12.240,00               

Podjetniška kavica 13.479,84 1.503,48 4.325,98 1.510,00 2.878,44 944,00 1.650,00 667,94   

Nudenje pisarniških storitev 200,00               200,00 

Zaposlitveni dnevi, karierni razvoj  in PKJ 7.329,00   4.029,00   3.300,00         

RAZVOJ TURIZMA 80.114,46                 

Pohodništvo v občini Jesenice 19.414,68   19.414,68             

Ohranimo narcise 17.500,00   17.500,00             

Med narcise z busom 6.505,53   6.505,53             

Turizmu pomaga lastna glava 10.281,86   10.281,86             

Spomini starih Jesenic 9.557,40   9.557,40             

Spodbujanje trajnostnega razvoja  turizma v 

Kranjski Gori 9.000,00     9.000,00           

Kolesarska karta Jesenice 7.855,00   7.855,00             

RAZVOJ PODEŽELJA 159.837,87                 

Hišna imena, vzdrževanje 4.252,96 355,04 183,60 245,00 584,66 102,00 470,00 167,66 2.145,00 

Hišna imena  28.235,00               28.235,00 

Proč z invazivkami 2.814,00           2.814,00     

Uporabna zelišča 14.310,17 3.277,26   4.370,00 4.412,52   0,00 2.250,39   

Ledinska imena  29.279,06 15.285,06     7.200,00 0,00   4.794,00 2.000,00 

Nazaj k naravi 3.278,00     3.278,00           

Semenjalnica 12.098,69 1.402,56 1.967,20 1.198,00 5.313,00 863,00 990,00 364,93   

Lokalna samooskrba 26.300,00 0,00 5.100,00 5.100,00 5.000,00 3.000,00 5.100,00 3.000,00   

Kozolci - naša dediščina in prihodnost  3.900,00     3.900,00     0,00     

Akcijski načrt razvoja kmetijstva v občini 

Žirovnica 8.200,00         8.200,00       

KUHAM DOMAče 26.670,00   5.202,00 6.215,00 5.253,00   5.000,00 5.000,00   

Moje naravno iz doline 500,00     500,00           

DELOVANJE NA OBMOČNEM NIVOJU IN 

RRA 93.385,74                 

Sodelovanje pri koordinaciji županov 9.312,61 1.330,37 1.330,37 1.330,37 1.330,37 1.330,37 1.330,37 1.330,37   

EU Info točka - bodi aktiven državljan 11.467,13 1.381,91 5.818,38 1.372,00 0,00 0,00 2.158,00 736,85   

DELOVANJE V OKVIRU RRA, TP, Odbori 
RSGR 59.200,00               59.200,00 

GKO Gorenjsko kolesarsko omrežje 13.406,00 720,00 593,00 452,00 793,00 524,00 1.103,00 669,00 8.552,00 

Seme preteklosti je seme prihodnosti 0,00                 

Lokalno GOR 0,00                 

RAGOR - nepredvideni projekti in prijave na 

projekte 0,00                 

 

mailto:Mladi@Jesenice
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PRILOGA 2: PROJEKCIJA BILANCE 2022 S PRIMERJAVO 2020 IN REALIZACIJO 1-6 IZ LETA 

2021 

Finančni načrt 2022    

RAGOR    

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske    

  REAL REALIZACIJA 1-6 PLAN 

VSEBINA 2020 2021 2022 

  1 2 3 

        

PRIHODKI       

3. Prihodki proračuna občine Jesenice 101.625 32.998 129.150 

3.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 379 0 593 

Gorenjsko kolesarsko  omrežje 379 0 593 

3.2 Dejavnosti, ki jih sofinancira samo občina Jesenice                  -    1.185 11.884 

Kolesarska karta Jesenice                  -                     -    7.855 

Zaposlitveni sejem in PK Jesenice   1.185 4.029 

3.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 28.961 13.872 40.027 

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 4.410 2.293 6.088 

Spodbujanje podjetništva  4.158 2.121 4.326 

Ustvarjalni podjetnik 4.218 1.291 4.388 

Sodelovanje pri koordinaciji županov 1.069 545 1.090 

Hišna imena, vzdrževanje 144   184 

Hranilnica semen      -    1.157 1.967 

Pehtina zelišča 4.326     

Anima sana 5.636   5.863 

Kuham DOMAče 5.000 4.965 5.202 

Lokalna samooskrba   1.500 5.100 

EU info točka - bodi aktiven državljan     5.818 

3.4 Izvajanje projektov po naročilu občine Jesenice 72.284 17.941 76.645 

Turizmu pomaga lastna glava 9.883   10.282 

Coworking center 7.408     

EU DIRECT 5.538 3.042   

Pohodništvo v občini Jesenice 22.986 5.710 19.415 

Sprehod po Murovi 10.170 2.811   

Ohranimo narcise 16.300 6.378 17.500 

Med narcise z busom     6.506 

Spomin starih Jesenic     9.557 

Mladi@Jesenice     13.386 

4. Prihodki proračuna občine Žirovnica 3.583 2.167 15.934 

4.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 370 0 524 

VEM točka          -            -            -    

mailto:Mladi@Jesenice
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Gorenjsko kolesarsko  omrežje 370 0 524 

4.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 3.213 2.167 15.410 

Spodbujanje podjetništva  907 463 944 

Sodelovanje pri koordinaciji županov 1.069 545 1.090 

Anima sana 1.155   1.211 

Hišna imena, vzdrževanje 82 - 102 

Hranilnica semen         -    259 863 

Lokalna samooskrba   900 3.000 

Akcijski načrt razvoja kmetijstva - Žirovnica     8.200 

5. Prihodki proračuna občine Kranjska Gora 35.594 11.259 49.872 

5.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 2.971 0 452 

Gorenjsko kolesarsko  omrežje 2.971 0 452 

5.2 Izvajanje dejavnosti, ki jih sofinancira samo občina Kr. Gora 6.065 2.043 6.946 

Mladi razveseljujemo starejše   750 2.550 

Prijave na razpise 1.847 1.293   

Ustvarjalni podjetnik 4.218   4.396 

5.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 21.698 9.216 29.074 

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 3.140 1.602 3.268 

Spodbujanje podjetništva  1.448 740 1.510 

Hranilnica semen   704 1.198 

Kuham DOMAče 5.974 1.828   

Uporabna zelišča 4.200   4.370 

Sodelovanje pri koordinaciji županov 1.069 545 1.090 

EU DIRECT 1.345 690   

Nazaj k naravi 3.150 1.607 3.278 

Anima sana 1.372   1.428 

Kuham DOMAče     6.215 

Hišna imena, vzdrževanje   0 245 

Lokalna samooskrba   1.500 5.100 

EU info točka - bodi aktiven državljan     1.372 

5.4 Izvajanje projektov po naročilu občine Kranjska Gora 4.860 0 13.400 

Moje naravno iz doline 460 0 500 

Gori 0 0 9.000 

Kozolci - dediščina in prihodnost     3.900 

Tradicija, turizem, narava  4.400 0 0 

6. Prihodki proračuna občine Bohinj 27.585 9.453 42.322 

6.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 3.706 0 720 

Gorenjsko kolesarsko  omrežje 3.706 0 720 

6.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 8.953 5.781 14.077 

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 1.575 803 3.639 

Spodbujanje podjetništva  1.455 737 1.503 
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Anima sana 1.363   1.428 

Hranilnica semen   825 1.403 

Sodelovanje pri koordinaciji županov 1.069 545 1.090 

EU DIRECT   406   

Pehtina zelišča 3.150 964 3.277 

Hišna imena, vzdrževanje 341   355 

Lokalna samooskrba   1.500   

EU info točka - bodi aktiven državljan     1.382 

6.4 Izvajanje projektov po naročilu občine Bohinj 14.926 3.672 27.525 

Ledinska imena Bohinj 2.926   15.285 

Razvojno obrtno-podjetniški center Bohinj 12.000 3.672 12.240 

7. Prihodki proračuna občine Radovljica 25.896 11.017 46.653 

7.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 1.878 0 793 

Gorenjsko kolesarsko  omrežje 1.878 0 793 

7.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 24.018 11.017 45.860 

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 1.561 796 1.592 

Spodbujanje podjetništva  2.822 1.439 2.878 

Hranilnica semen   1.960 5.313 

Kuham DOMAče 5.150 2.627 5.253 

Pehtina zelišča 4.326   4.413 

Sodelovanje pri koordinaciji županov 1.069 545 1.090 

Anima sana 4.840   4.937 

Hišna imena, vzdrževanje 470   585 

Coworking center 3.781     

Ustvarjalni podjetnik   2.150 4.300 

Lokalna samooskrba   1.500 5.000 

Zaposlitveni dnevi, karierni razvoj  in PKJ     3.300 

Ledinska imena      7.200 

8. Prihodki proračuna občine Bled 13.807 4.100 33.683 

8.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 4.440 0 1.103 

Gorenjsko kolesarsko  omrežje 4.440 0 1.103 

8.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 9.367 4.100 32.580 

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 865   1.801 

Ustvarjalni podjetnik     4.300 

Podjetniška kavica     1.650 

Hranilnica semen   580 990 

Sodelovanje pri koordinaciji županov 1.069 545 1.090 

Anima sana 2.163   2.207 

Kreativa izziva Bled & Gorje     5.000 

Hišna imena, vzdrževanje 451   470 

Proč z invazivkami 2.704 827 2.814 
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EU DIRECT 2.115 647   

Lokalna samooskrba   1.500 5.100 

Kuham DOMAče     5.000 

EU info točka - bodi aktiven državljan     2.158 

9. Prihodki proračuna občine Gorje 16.942 3.863 29.518 

9.1 Sofinancirane dejavnosti za širše območje Gorenjske 740 0 669 

Gorenjsko kolesarsko  omrežje 740 0 669 

9.3 Izvajanje dejavnosti in projektov, ki jih naroča več občin 16.203 3.863 28.849 

Sodelovanje pri koordinaciji županov 1.069 545 1.090 

Hišna imena, vzdrževanje 132   168 

Ustvarjalni podjetnik 3.244 993 3.375 

Uporabna zelišča 2.163 662 2.250 

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 936   1.624 

Spodbujanje podjetništva  642 327 668 

Potep po Mežakli 6.547     

Ledinska imena     4.794 

EU DIRECT 722 221   

Anima sana 748   778 

Hranilnica semen   215 365 

Kreativa izziva Bled & Gorje                    -    5.000 

Lokalna samooskrba   900 3.000 

Kuham DOMAče     5.000 

EU info točka - bodi aktiven državljan     737 

12. Prihodki od lastne dejavnosti 241.258 107.520 189.852 

  12.1 aktivnosti in projekti, ki jih sofinancira država 89.688 43.690 89.520 

SPOT (e-vem) 82.524 43.690 89.520 

Hranilnica semen 3.315     

Smer TNP 3.850     

  12.2 prihodki od lastne dejavnosti 151.565 63.784 100.332 

Hišna imena, vzdrževanje 3.597   2.145 

Hišna imena     28.235 

Ledinska imena     2.000 

Hišna imena 2018 - LAS 13.721     

Gorenjsko kolesarsko  omrežje 11.769   8.552 

AlpFoodway 43.264     

CSR IN CLASS       

Prihodki od nudenja pisarniških storitev   41 200 

Coworking center 2.377     

RRA - tehnična pomoč 46.400 28.980 59.200 

Upravljanje s premoženjem v lasti O.Jesenice 520     

EU DIRECT 28.120 11.248   
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IKT svetovanje 1.797     

RAGOR   716   

Arhitektura gorenjskih vasi   22.800   

13. Izredni prihodki 5 46 0 

Finančni prihodki od depozitov 0     

Drugi finančni prihodki 0     

Izredni prihodki 5 46   

PRIHODKI SKUPAJ 466.290 182.377 536.983 

    

ODHODKI       

1. BOD 198.497 93.579 198.924 

2. prispevki delodajalca 32.064 15.099 32.112 

3. davek na plače       

4. osebni prejemki 28.346 16.558 29.838 

  - regres za letni dopust 9.327 9.450 10.500 

  - regres za prehrano 8.619 4.033 10.325 

  - prevoz na delo 6.232 1.422 5.143 

  - jubilejne nagrade 0     

  - odpravnine, ostalo (KDPZ) 4.168 1.653 3.870 

5. stroški 168.216 78.569 222.000 

  - pisarniški in splošni material in storitve  16.154 6.722 18.000 

  - posebni material in storitve 22.514 7.773 25.000 

  - električna energija 1.114 443 1.500 

  - energija, voda, komunal.stor., komunikacije 9.112 5.753 12.000 

  - izobraževanje 2.310 324 2.000 

  - svetovalne storitve, računov. storitve, odvet.st. 32.235 20.353 35.000 

  - drugi prevozni in transportni stroški 1.377 215 4.500 

  - službena potovanja 8.483 2.775 12.000 

  - tekoče vzdrževanje 2.966 1.985 3.000 

  - najemnine in zakupnine 5.072 1.437 5.000 

  - drugi operativni odhodki (direktni stroški projektov) 61.516 29.087 102.000 

  - obresti                  -        

  - transferi                  -        

  - nakupi in gradnja OS / amortizacija 2.807 1.404 2.000 

  - ostalo 20 299   

  - davek od dobička 2.536 0   

        

ODHODKI SKUPAJ 427.124 203.805 482.874 

    

PRIHODKI  - ODHODKI 39.166 -21.429 54.109 

 


