
PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE ŽIROVNICA 
PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA 
 
 
 

PROGRAM DELA RAZVOJNE AGENCIJE ZGORNJE GORENJSKE (RAGOR) 
ZA LETO 2007  

 
 
 
V skladu z 19. členom Odloka o ustanovitvi Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (Ur. list RS, štev. 
53/00), kjer so opredeljene ustanoviteljske pravice in dolžnosti, ki jih izvršujejo občinski sveti občin 
ustanoviteljic, mora občinski svet vsake občine ustanoviteljice dati tudi ustrezno soglasje k programu 
dela in finančnem planu zavoda. 
 
Osnovna namen za ustanovitev razvojne agencije RAGOR je bil koordiniranje in izvajanje projektov, 
razvojnih programov ter ostalih aktivnosti na področju razvoja, za potrebe občin ustanoviteljic. 
 
Občina Žirovnica bo v letu 2007 sofinancirala naslednje skupne programe: 
 
• Spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk (proračunska postavka: 1401) 794 EUR
• Sofinanciranje delovanja LPC (proračunska postavka: 1401) 767 EUR
• Izvedbeni del RPP – produkti podeželja (proračunska postavka: 1402) 5.909 EUR
• Projekt konjeniških poti (proračunska postavka: 1402) 17.243 EUR
• Koordinacija županov (proračunska postavka: 0602) 1.333 EUR
• Koordinacija GIS (proračunska postavka: 0602) 1.333 EUR
SKUPAJ: 27.379 EUR

 
Sredstva za zgoraj navedene programe so zagotovljena v predlogu proračuna občine Žirovnica za leto 
2007. 
 
Predloženi program dela RAGOR za leto 2007 je obravnaval svet zavoda na svoji 24. seji dne 
26.2.2007 in ga je potrdil. 
Na program dela RAGOR za leto 2007 občinska uprava nima pripomb. 
  
Glede na navedeno predlagam, da Občinski svet občine Žirovnica v skladu s določili 18. člena Statuta 
občine Žirovnica (Ur. list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 17/05, Ur. list RS, št. 
39/06) in 68. člena Poslovnika občinskega sveta (Ur. list RS št. 23/99, UVG št. 13/02, 31/03 in 10/05, 
Ur. list RS št. 101/06) obravnava predloženo gradivo in po razpravi sprejme naslednji 
 
SKLEP 
1. Potrdi se Program dela za leto 2007 Razvojne agencije Zgornje Gorenjske. 
 
 
Datum: 28.2.2007 
Številka: 410-0002/2007 

Leopold Pogačar 
ŽUPAN 

Pripravila:  
Petra Žvan, univ.dipl.ekon. 
 
 
Priloga: program dela 
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UVOD 
 
 
 

1. POSLANSTVO RAGOR-JA 
 

Poslanstvo Razvojne agencije Zgornje Gorenjske (v nadaljevanju RAGOR) je strokovna koordinacija 

razvojnih aktivnosti in usklajeno  ter sistematično pospeševanje razvoja na Zgornjem Gorenjskem. 

 

2. VIZIJA RAZVOJA RAGOR –JA 
 

Ragor bo uspešna območna razvojna agencija za Zgornjo Gorenjsko, ki bo zagotavljala prodoren 

dostop do virov znanja in kapitala z organiziranjem ključnih skupnih razvojnih funkcij: 

• razvoj in implementacija instrumentov za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, 

• vključevanje v programe mednarodne tehnične pomoči, 

• regionalno načrtovanje ter 

• razvoj človeških virov. 

 

3.  NAMEN RAGOR-JA 
 

Namen RAGOR-ja je dvojen: 

1. Organiziranje stalne koordinacije in strokovnega usmerjanja ter spremljanje regionalnega, 

območnega ter občinskih razvojnih programov, s čimer bomo dosegli: 

• večjo racionalnost in učinkovitost porabe razvojnih sredstev 

• možnost dopolnjevanja različnih programov in virov sredstev 

• povezovanje znanja in usposabljanje lastnega razvojnega kadra. 

2. Razvoj novih programov, instrumentov in storitev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in 

zaposlovanja, kar zagotavlja: 

• izgrajevanje ustreznega lokalnega podpornega okolja (dostop do informacij in znanja), 

• možnost dostopa do različnih virov sredstev razvojne podpore (nacionalnih in mednarodnih), 

• vzpostavljanje novih institucij in regijskih funkcij, ki presegajo zmožnosti posameznega 

lokalnega okolja. 

 

4. POLITIKA KAKOVOSTI 
 

Zavedamo se, da je naša prihodnost odvisna le od zadovoljnih uporabnikov naših storitev, zato smo si 

postavili temeljne cilje z vidika kakovosti. Vsi zaposleni se zavedamo odgovornosti in organiziramo 

naše delo tako, da vedno zagotavljamo visok nivo strokovnosti storitev, nepristranskost do vseh 

področji dela, nepristranskost do vseh ustanoviteljic ter visok nivo komunikacije. Zaradi pomena 

našega dela za širše družbeno okolje obveščamo strokovno in laično javnost o naših prizadevanjih ter 

se povezujemo s podobnimi institucijami doma in po svetu. Ustvarjamo sodobno delovno okolje, 

podpiramo inovativnost in stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih doma in v tujini. 

 
5. ZAKONSKE, PRAVNE IN VSEBINSKE PODLAGE ZA DEJAVNOST ZAVODA 
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Program dela RAGOR-ja temelji na obveznostih, ki izhajajo iz: 

 

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

• Statuta Razvojne agencije Zgornje Gorenjske, 

• Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list št. 93, 21.10. 2005), 

• Regionalnega razvojnega programa Gorenjske za obdobje 2007-2013, 

• Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007 – 2013, 

• Občinskih razvojnih programov.  

 
Poleg teh so podlaga načrtovanju dela še osnutki sledečih operativnih programov na nivoju države: 

• Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013,  

• Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, 

• Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, 

• Državnega razvojnega programa Republike Slovenije za obdobje 2007-2013, Ministrstvo za 

gospodarstvo (delovno gradivo). 

 
 
RAGOR se bo v letu 2007 prioritetno usmeril na pripravo novih in izvedbo že opredeljenih projektov na 

naslednjih programskih področjih: 

• razvoj kadrov, 

• regeneracija industrijskega sektorja in razvoj malega gospodarstva, 

• razvoj turizma in 

• razvoj podeželja. 

 

RAGOR bo deloval tudi v okviru Regionalne razvojne agencije Gorenjske. Z letom 2006 se je iztekla 

pogodba o mrežni organiziranosti gorenjskih razvojnih agencij; dogovor o novem načinu povezave, 

najverjetneje združitvi vseh treh razvojnih agencij, pa bo sklenjen predvidoma v začetku leta 2007. V 

planu so upoštevani dogovori o delitvi in vsebini dela med dvema območnima razvojnima agencijama 

(SORO in RAGOR-jem) ter Regionalno razvojno agencijo (BSC-jem), ne obravnava pa predvidenih 

sprememb zaradi nove organiziranosti.  

 
Sprejet program dela bomo zaposleni v RAGOR-ju opravili v rednem delovnem času, ki traja 40 ur 

tedensko. Delovni čas smo prilagodili pričakovanjem uporabnikov in delo organizirali tako, da bo 

delovni čas čimbolj izkoriščen. V kolikor bomo med letim pridobili večje nalogo, bomo zaposlili 

ustreznega strokovnjaka za določen čas. Na počitniško prakso bomo predvidoma, kot doslej, sprejeli 

dva študenta. 

 

Za pripravo in izvajanje sprejetega programa, reden potek dela, dodeljevanje nalog in izvajanje  

posameznih projektov je odgovoren direktor zavoda. 
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PROGRAM DELA 
 

Usmeritev RAGOR-ja  v letu 2007 je priprava novih in izvedba že opredeljenih projektov na naslednjih 

programskih področjih: 

• razvoj kadrov, 

• razvoj gospodarstva, 

• razvoj turizma in 

• razvoj podeželja, 

 

 

Z vidika območja delovanja pa bo RAGOR deloval: 

• V okviru Regionalne razvojne agencije 

• Kot območna razvojna agencija  

• Kot lokalna razvojna agencija za občine ustanoviteljice 

 

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

nanašajo na območje delovanja (regionalno, območno ali lokalno) in se v tem opisu obravnavajo kot 

področje delovanja. 

 

V opisu vsakega izmed štirih področij  v prvi in drugi točki navajamo dolgoročna izhodišča in cilje, v 

tretji točki pa konkretne naloge, ki hkrati predstavljajo tudi cilje, ki jih želimo doseči v tem letu. Na 

koncu je dodan povzetek pričakovanih finančnih virov.  
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1. RAZVOJ KADROV 

 
1.1. IZHODIŠČA 

Kot izhodišča za pripravo programa dela smo upoštevali usmeritve države, specifično situacijo v občini 

Jesenice, ki še vedno izstopa po visoki brezposelnosti ter izkušnje obdobja 2001-2006, ki je pokazalo, 

kateri programi dajo boljše rezultate. 

 

 

1.2. CILJI IN USMERITVE 

Osnovni cilj delovanja na področju človeških virov je povzet po operativnem programu razvoja 

človeških virov: Investirati v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal visok življenjski standard in 

višjo zaposljivost, kar je tudi najboljši način za večjo zaposlenost in socialno vključenost ter 

zmanjševanje regionalnih razlik.  

 

Splošni cilji pa so sledeči:  

- boljša zaposljivosti prebivalstva, 

- povečana podjetnost, 

- boljša prilagodljivost,  

- boljša socialna varnost. 

 

 

1.3.  NAČRTOVANE AKTIVNOSTI IN PROJEKTI ZA LETO 2007 

 
1.3.1  Podjetniški krožki v osnovnih šolah  

Podjetniški krožek se je uveljavil kot oblika podjetniškega usposabljanja mladih v osnovnih šolah 

po Sloveniji. V šolskem letu 2003/2004 so je k projektu priključilo pet pilotnih šol Zgornje 

Gorenjske (OŠ Tone Čufar Jesenice, OŠ Prežihov Voranc, OŠ Koroška Bela, OŠ Lipnica in OŠ 

Anton Tomaž Linhart Radovljica), v letu 2004/2005 pa sta se priključili še OŠ Kranjska Gora, OŠ 

Mojstrana, v letu 2005/2006 je bilo vključenih 6 OŠ: Prežihov Voranc, Tone Čufar, Koroška 

Bela, Mojstrana, Kranjska Gora, Bled.  

Projekt podjetniških krožkov ni narejen tipično šolsko, mladim pa daje veliko praktičnih izkušenj. 

Delo na krožku vodijo usposobljeni mentorji, ki pri delu uporabljajo priročnik, učencem pa je v 

pomoč delovni zvezek. Krožek se odvija kot interesna dejavnost in poteka v treh sklopih. Prvi 

sklop je namenjen oblikovanju skupine, spoznavanja članov v skupini in zagotavljanju skupinske 

dinamike, ki se izvaja preko igric prirejenih po tuji strokovni literaturi. V drugem sklopu učenci 

spoznavajo različne tehnike generiranja podjetniških idej in tehnik skupinskega odločanja. Pri 

tem sklopu si učenci izberejo eno podjetniško idejo, ki jo v nadaljevanju – torej v tretjem sklopu - 

sistematično obdelajo in zanjo pripravijo »mini poslovni načrt«. Nekatere izmed podjetniških idej 

tudi dejansko izvedejo.  

V šolskem letu 2006/2007 so se v projekt vključile 3 OŠ iz občine Jesenice, 1 OŠ iz občine 

Bohinj, 1 OŠ iz občine Bled ter 2 OŠ iz občine Kranjska Gora.  
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Rezultat: V šolskem letu 2006/2007 izvajamo krožke na sedmih osnovnih šolah Zg. Gorenjske. 

Nosilec: Eldina Čosatović, za šolsko l. 2006/2007 in izvajalci, ki so usposobljeni mentorji 

Trajanje: celoletna aktivnost 

Vrednost projekta: 1.250 EUR / šolo. 

 

1.3.2 Train to LA 21  
V l.2007 se zaključuje projekt »Train to LA 21«, ki je potekal od l. 2004.  Projekt obsega razvoj in 

testiranje različnih oblik usposabljanja (tečaji in didaktični materiali za različne strokovnjake, 

vpletene v uvajanje Lokalne Agende 21 (LA21), ki je pomemben instrument za 

operacionalizacijo vzdržnega razvoja na lokalni in regionalni ravni. LA 21 razumemo kot proces 

za izboljšanje kvalitete življenja v skupnostih s pomočjo različnih ukrepov, razvitih v sodelovanju 

z predstavniki lokalnih skupnosti (vladne organizacije, privatni sektor, civilna iniciativa…) . 

Vsebuje sisteme in procese za integracijo socialnega, ekonomskega in okoljskega razvoja in 

temelji na tesnem sodelovanju lokalnih in institucionalnih dejavnikov pri pripravi in izvajanju 

strateških razvojnih načrtov. 

 

Rezultat:   Pripravljen nabor izobraževalnih oblik 

Nosilec:   Stevo Ščavničar 

Trajanje:   Naloga se je začela 1.11.2004 in bo zaključena v marcu 2007 

 
 

1.3.3  Spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk   
Cilj projekta je:  

- dvig podjetniške miselnosti in kulture žensk 

- zagotovitev izboljšanja znanja s področja računalništva in internetnih možnosti, 

- podjetniškega znanja in zavedanja o izkoriščanju poslovnih priložnosti 

- vzpostavitev učinkovitih mrežnih povezav med ciljnimi skupinami žensk 

- zagotovitev prepoznavnosti projekta pri strateških partnerjih in vzpostavitev partnerstev v 

lokalnem okolju 

 

Aktivnosti v  projektu:  

- Izvedba delavnic s podjetniškimi temami 

- Organizacija in izvedba ogleda dobrih praks 

- Usposabljanje posameznic z delom na računalniku ( možnost uporabe računalnika 1 krat 

tedensko po 2 uri z zagotovljeno pomočjo ).  

 

Rezultati projekta:   

- pridobitev dodatnih znanj 

- izmenjava izkušenj in navezava stikov z ostalimi ženskami iz ciljnih skupin 

- stalna možnost koriščenja informacij 
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- bolj uspešna priprava na zaposlitev oz. samozaposlitev  

- vzpostavitev  izmenjave izkušenj 

- motivacija za vključevanje v delo 

- hitrejši dostop do vira informacij 

- računalniško opismenjevanje 

- ogled dobrih praks 

- Ragor dobi podatke udeleženk in s tem tudi informacije kakšna izobraževanja bi bila primerna 

za naslednje delavnice 

 

Nosilec: Eldina Čosatović 

Trajanje: meseci maj/junij in november/december 

Vrednost projekta: 12.728 EUR 

 
 

1.3.4  Usposabljanje za delo z informacijsko tehnologijo (stalna dejavnost) 
V naši računalniški učilnici, vzpostavljeni konec l. 2001, organiziramo različna izobraževanja, 

povezana z informacijsko tehnologijo: uporabo standardnih orodij, delo v medmrežju, 

predstavitve specifičnih zbirk podatkov,... Izobraževanja praviloma opravljajo partnerji, RAGOR 

skrbi za koordinacijo in promocijo teh izobraževanj, poleg tega nudi logistično podporo. Obseg 

dela je naraščal od začetka te dejavnosti do l.2006, ko se je zmanjšal.  

 
Rezultat:  Ocenjujemo, da se bo v l 2007 različnih tečajev udeležilo okoli 400 slušateljev,   

udeležencev različnih izobraževalnih oblik. 

Nosilec:  delavka, ki nadomešča Hermino Biščevič. 

Trajanje:  Aktivnost je stalna. 

 

 
1.3.5  Mladi razveseljujemo starejše 

Izhodišče projekta: 

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je socialno varstveni zavod, ki nudi 

institucionalno varstvo občanom, starejšim od 65 let, z običajnimi starostnimi in zdravstvenimi 

težavami ter invalidom. Dom zagotavlja storitve 192 starejšim osebam. Stanovalci doma imajo 

veliko različnih aktivnosti in družabnih srečanj. Za prijetnejše vzdušje pa se v dom povabi 

velikokrat tudi glasbene ali druge goste. V ta namen bomo angažirali učence OŠ Kranjska 

Gora in OŠ Mojstrana, da s svojim programom popestrijo vsakdanjik stanovalcev doma. Prav 

tako pa bodo učenci pridobili veliko novih znanj o življenju starejših v domu in se v družabnih 

uricah tudi kaj naučili. (npr. kreativne delavnice izdelovanja cvetja iz najlona).  

Namen projekta: 

- Učencem Občine Kranjska Gora približati in vzbuditi razumevanje oseb v vseh starostnih 

obdobjih življenja skozi obiske v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja, 

- popestriti aktivnosti stanovalcem doma z organizacijo pevskih in dramskih nastopov ter 

druženja mladih s starejšimi 
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Cilji projekta: 

- vzpostaviti sodelovanje med učenci in starejšimi 

- vključevanje mladih v družabne aktivnosti v domu upokojencev 

- omogočiti učencem nastope tudi izven šole 

Utemeljitev  projekta:  

Na podlagi razgovora z direktorico Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja ( Veronika 

Bregant )  smo dobili informacije, da bi bile tovrstne aktivnosti in izvedba projekta z empatijo 

do starejših ljudi zelo pozitivno usmerjen. Prav tako pa osnovna šola Kranjska Gora in OŠ 

Mojstrana kažejo interes k sodelovanju, saj bi učenci imeli možnost predstavitve tudi zunaj 

šole.  

Predvidena ciljna skupina vključena v izvajanje projekta: 

- stanovalci Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, 

- starejši občani, ki so uporabniki programa pomoči na domu. 

Predvidene aktivnosti v projektu: 

- organizacija in izvedba vsaj 5 predstav v domu upokojencev. V aktivnostih bodo sodelovali 

učenci OŠ Kranjska Gora in OŠ Mojstrana ( pevska, dramska in druge skupine otrok). 

- organizacija in izvedba izleta v Kranjsko Goro in Mojstrano s posebnim programom za 

stanovalce Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja. Izlet bomo izvedli v sodelovanju z 

vodstvom doma upokojencev in v spremstvu negovalcev.  

- stanovalcem bomo popestrili dneve z družabnimi srečanji, različnimi praznovanji in 

predstavami. 

 

Nosilec: Eldina Čosatović. 

Trajanje: v času šolskih aktivnosti. 

Vrednost projekta: 3.558 EUR. 
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2. RAZVOJ GOSPODARSTVA 
 

2.1. IZHODIŠČA 

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

2007 temeljila v prvi vrsti na uspešni vključitvi v instrumente, ki jih izvaja država v sklopu programa 

ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, in sicer na prvo 

poglavje, to je spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja.  

 

 

2.2. CILJI IN USMERITVE 

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

- Povečati vključenost aktivnega prebivalstva v zgodnje podjetniške aktivnosti (podjetniški 

indeks) 

- Povečati dodano vrednost na zaposlenega na območju Zgornje Gorenjske 

- Povečati stopnjo zaposlenosti 

 

 

2.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2007 

 
2.3.1  Program vavčerskega svetovanja 

S to dejavnostjo se že od l.2001 vključujemo pravne ali fizične osebe v program, ki je 

sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo EU in Evropskega socialnega sklada. Program 

temelji na podlagi napotnic ( vavčerjev ) Program nudi posameznikom, ki bi radi uresničili svojo 

zamisel in tudi že ustanovljenim podjetjem podporo, ki jo lahko koristijo ciljne skupine na 

področju celotne Slovenije. Hrbtenico predstavlja področje splošnega in specialističnega 

svetovanja. Sistem temelji na svetovalcih, ki pridobijo potrdilo o usposobljenosti  in so uvrščeni  

v katalog usposobljenih svetovalcev (v katalog specialističnih svetovalcev je uvrščen tudi 

direktor RAGOR-ja); podjetniki lahko izberejo kateregakoli izmed svetovalcev. RAGOR že 

opravlja sledeče naloge: 

- vzpostavljanje prvega stika s potencialnimi svetovanci 

- informiranje svetovancev o programu in uvodni svetovalni intervju  

- sklepanje pogodb s svetovanci in vnos podatkov v aplikativno kartoteko  

- ugotavljanje upravičenosti svetovancev do posameznih oblik svetovanja / usposabljanja 

- izdaja napotnic ( vavčerjev ) 

- pomoč podjetjem pri povračilu subvencioniranega dela svetovanja ( pisanje zahtevkov)  

- opravljanje nalog, vezanih na plačila svetovalcem za opravljeno svetovalno storitev 

- informiranje svetovalcev in svetovancev o novostih v programu  

- vodenje evidence celotne dokumentacije 

- poročanja o izvedenih aktivnostih. 
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Rezultat: v l. 2007 pričakujemo, da bo sklenjeno 60 novih pogodb 

Nosilec: Eldina Čosatović 

Trajanje: stalna naloga 

Vrednost projekta: le ta je odvisna od obsega koriščenja svetovanj in usposabljanj s strani 

svetovancev in od števila vključenih svetovancev. Predvidevamo pa cca. 6.250 EUR prihodka.  

 

 

2.3.2  Delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov  
S to dejavnostjo smo že od ustanovitve dalje vključeni v projekt  mreže lokalnih podjetniških 

centrov po celotni Sloveniji. Prijavimo se na razpis Javne agencije za podjetništvo in tuje 

investicije (JAPTI), ki je kot vezni člen med državo in lokalno skupnostjo. Cilj dejavnosti lokalnih 

podjetniških mrež je ustvariti pogoje, 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.  

Aktivnosti v projektu:  

1. informiranje vseh ciljnih skupin MSP in potencialnih podjetnikov na posameznem območju 

republike Slovenije, ki obsega: 

- pridobivanje ključnih informacij lokalnega oz. regionalnega značaja, uporabnih za vse ciljne 

skupine MSP in potencialne podjetnike na ključnih področjih poslovanja podjetji in 

podjetnikov,  

- redno diseminiranje informacijskih paketov z uporabo različnih orodij (e-mail, pošta) do 

uporabnikov (e bilten Moj spletni priročnik in ostali paketi informacij),  

- priprava in posredovanje odgovorov na posamezna kompleksnejša vprašanja uporabnikov 

(e–pošta in osebni stiki), ki se navezujejo na vsebino informacijskih paketov 

- izvajanje informativno – promocijskih delavnic za vse ciljne skupine uporabnikov v 

sodelovanju z JAPTI,  Slovenskim podjetniškim skladom in Ministrstvom za gospodarstvo, 

kjer bodo predstavljeni ključni podporni inštrumenti. 

- izvajanje animacijskih in drugih aktivnosti za pridobivanje novih uporabnikov podpornih 

storitev in za dvig podjetniške kulture na lokalnem območju. 

2. osnovno svetovanje, ki ni povezano z izdajo vavčerjev   

- izvajanje osnovnih svetovalnih storitev povezanih z zagonom, poslovanjem in razvojem 

podjetji ter osnovno svetovanje potencialnim podjetnikom,  

- svetovanja preko spletne strani www.ragor.si na forumu  

3. izvajanje postopkov registracij: 

- zagotovitev statusa e-VEM registracijske točke in izvajanje registracij samostojnih 

podjetnikov in gospodarskih družb in postopkov statusnih sprememb z uporabo e-VEM 

aplikacije, 

- izvajanje osnovnega svetovanja pri postopku registracije in statusnih spremembah 

uporabnikov, 

- merjenje zadovoljstva in mnenj uporabnikov storitev e-VEM. 

 

 4. ostale aktivnosti:  
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- oblikovanje in ažuriranje baze uporabnikov podpornih storitev,  

- letna izvedba ankete in intervjujev med uporabniki podpornih storitev za identifikacijo potreb 

za nadgradnjo podpornih storitev, 

- ažuriranje podatkovne baze ponudnika  

- Oblikovanje in ažuriranje informacij na spletni strani www.ragor.si  

 

Rezultat projekta:  
- posredovanih 48 paketov informacijskega priročnika in cca. 30 paketov ostalih priročnikov 

- zagotovljena pokritost z informacijami in ostalimi podpornimi storitvami v lokalnem okolju, in 

sicer v višini vsaj 30% vseh pripadajočih enot MSP  

- pridobljenih vsaj 10% novih uporabnikov glede na število MSP po občinah Zgornje 

Gorenjske 

- pripravljenih in posredovanih vsaj 40 odgovorov na vprašanja posameznih uporabnikov  

- izvedenih vsaj 15 posameznih osnovnih svetovalnih storitev  

- izvedba vsaj ene ankete med uporabniki podpornih storitev z namenom identifikacije potreb 

podpornih storitev uporabnikov in merjenje zadovoljstva 

- oblikovana in ažurna baza vseh uporabnikov podpornih storitev  

- izpolnjena in ažurna podatkovna baza ponudnika,  

- izvedene vsaj 3 informativno promocijske delavnice za vse ciljne skupine uporabnikov 

podpornih storitev, ter potencialne podjetnike posameznega ponudnika. 

- izvedenih vsaj 7 registracij podjetij v okviru e-VEM točke na posameznega ponudnika,  

- podanih vsaj 15 odgovorov preko foruma – Ragor 

 

Nosilec: Eldina Čosatović  

Trajanje: stalna naloga 

Vrednost projekta: 30.092 EUR ( 16.667 EUR – JAPTI; 13.425 EUR občine Zgornje Gorenjske) 

* večji del projekta je pokrit s strani JAPTI, manjši del pa je razdeljen po ključu na 6 občin 

Zgornje Gorenjske.  

 

 

2.3.3  Nudenje pisarniških storitev 
Z nudenjem pisarniških storitev, predvsem za najemnike prostorov v Podjetniškem inkubatorju 

BSC opravljamo nekatere funkcije,  ki bi sicer morale potekati v sklopu inkubatorja; dejavnost je 

postala utečena, je pa manjšega obsega; RAGOR jo bo še naprej izvajal.  

 

Rezultat:  Vzpostavljena administrativna podpora za podjetja, ki delujejo v inkubatorju  

Nosilec:  delavka, ki nadomešča Hermino Biščevič. 

Trajanje:  Administrativna podpora bo stalna dejavnost. 
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3. RAZVOJ TURIZMA 
 
3.1. IZHODIŠČA 

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

institucijami dobro podprto: v vseh občinah delujejo lokalne turistične agencije (v občini Žirovnica to 

nalogo opravlja Zavod za kulturo in  turizem), razen  v Občini Jesenice, kjer pa je turizem (po obsegu) 

obrobna dejavnost. Ker pa naravne danosti obstajajo, z prestrukturiranjem jeklarske industrije pa so 

se tudi izboljšale okoljske razmere, je Občina Jesenice z sprejetjem Strategije razvoja turizma v občini 

Jesenice usmerila in pospešila razvoj te dejavnosti. Ta dokument je osnova za načrtovanje dela 

Razvojne agencije Zgornje Gorenjske na področju razvoja turizma. 

 

3.2. CILJI IN USMERITVE 

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

- Povečati delež realizacije s področja turizma, 

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

- Izboljšati image lastnega kraja v očeh Jeseniških občanov.  

 

3.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2007 

 

3.3.1  Turistični Informacijski Center Jesenicah 
Delo Turistično informativnega centra Jesenice je že utečeno, saj dejavnost izvajamo že četrto 

leto. V sezoni smo podaljšali obratovalni čas TIC-a, tako da je sedaj med tednom odprt do 20 

ure, ob sobotah pa do 18h. Poleg redne dejavnosti TIC-a (posredovanje informacij turistom, 

prodaja publikacij in spominkov) bomo tudi v letošnjem letu izvajali še sledeče dejavnosti: 

- Zbiranje in posredovanje (v objavo, Gorenjskemu Glasu) mesečnih  informacij o aktualnih 

prireditvah v vseh občinah Zgornje Gorenjske. 

- Osveščanje in animiranje lokalnega prebivalstva preko sredstev obveščanja (JON, 

Gorenjski Glas, Radio Triglav, spletna stran www.ragor.si,  www.jesenice-tourism.net,  ..) 

- koordinacija lokalnih turističnih vodnikov in vodenje registra le-teh 

- promocijske aktivnosti (distribucija promocijskih materialov, informatorja, razglednic...) 

- priprava smernic za nadgradnjo in nadaljnji razvoj turističnih produktov  

 

Rezultat:  Delujoč Turistični Informacijski Center, povezane aktivnosti  na območju Jesenic, 

Planine pod Golico in vzpostavljeno sodelovanje s turističnimi vodniki. 

Nosilec:  Lejla Kojič 

Trajanje:  Naloga se je začela v letu 2002 in poteka kontinuirano. 

 

 

3.3.2 Razvoj turizma na Jesenicah  
Naloga spada (poleg TICa) izvedbo Strategije razvoja turizma v občini Jesenice. V l. 2007 bomo 

izvedli sledeče naloge: 
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- Izdelava akcijskega načrta za vasi pod Golico:  začela se je  2006 in bo zaključena v 

začetku l. 2007. Predvideno je, da se bo projekt nadaljeval z izvedbenim delom, 

katerega obseg pa bo jasen po zaključku projekta, 

- Natečaj za najboljši spominek, 

- Nadgradnja vodenih izletov z načrtom trženja, 

- Izvedbeni del ureditve poti Blejska Dobrava, 

- Izvedba prireditev (ob mednarodnem dnevu muzejev in svetovnem dnevu turizma). 

 

Rezultat: Povečanje obsega turističnega gospodarstva v občini Jesenice  

Nosilec:  Gordana Granatir 

Trajanje:  Začetek leta 2006, koordinacija razvoja turizma bo stalna aktivnost 

 
3.3.3  Poletne prireditve na Jesenicah 

Z organizacijo in pomočjo pri organizaciji prireditev želimo vplivati na odnos prebivalcev do 

svojega kraja. Trenutno slabo samopodobo Jesenic bi radi postopoma spremenili v pozitivno, 

prebivalcem naklonjeno. Želimo, da bi se prebivalci bolj identificirali s svojim mestom ter tudi 

skrbeli zanj.  S tem namenom bomo organizirali sledeče prireditve: 

 

- Glasbene prireditve 

- Folklorna prireditev  

- Otroške prireditve 

 

Rezultat:  Izvedene naštete aktivnosti  

Nosilec:  Gordana Granatir 

Trajanje:  Naloga bo izvedena v l.2007. 
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4.  RAZVOJ PODEŽELJA 
 
4.1. IZHODIŠČA 

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

- Prevladujejo kmetije, na katerih prebivalci kombinirajo redno zaposlitev s kmetijsko 

dejavnostjo, 

- Starostna struktura je izrazito neugodna,  

- Skupna infrastruktura za produkte s kmetij je slabo nerazvita, 

- Na kmetijah se težko odločajo za registracijo dopolnilne dejavnosti, navzlic neizkoriščenim 

potencialom v povezavi s turizmom 

 
4.2. CILJI IN USMERITVE 

V letu 2007 smo si zastavili za cilj povečati število registriranih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah ter 

razširiti turistični produkt (konjeniške poti), ki je tesno povezan s kmetijstvom, z območja Zgornje 

Gorenjske na celotno Gorenjsko. 

 

4.3. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI ZA LETO 2007 

 

4.3.1  Izvedbeni del razvojnega programa podeželja – produkti podeželja 
V novelaciji Razvojnega programa za podeželje smo v l. 2006 opredelili glavne prioritete razvoja 

podeželja Zgornje Gorenjske. Ne glede na pripravljenost posameznikov za registracijo 

dopolnilne dejavnosti pa se je pokazalo, da bo potrebno individualno delo. V ta namen je ožja 

projektna skupina pripravila predlog nadaljevanja dela, ki temelji v prvi fazi na osebni anketi 

občanov, ki so izrazili interes in za katere predvidevamo, da imajo zadostne pogoje za 

registracijo dejavnosti.   

V drugi fazi bomo z občani, ki se bodo odločili za ta korak, z individualnim vodenjem pomagali 

do registracije dejavnosti, kar je končni cilj tega projekta. 

 

Rezultat:   
- Pričakujemo vsaj deset registracij dopolnilne dejavnosti 

 

Nosilec:  -     Gordana Stanišić, sodeluje KGZS Kranj in Sora Škofja Loka 

Trajanje:  -    2007 

 

4.3.2  Razvoj konjeniških poti na območju Zgornje Gorenjske, zaključek II. in začetek III. faze. 
II. faza projekta konjeniških poti Zgornje Gorenjske, s katero bo vzpostavljena osnovna 

infrastruktura za potrebe terenskega jahanja, ni bila zaključena v l.2006; nepredvidljive težave 

so povzročile prekoračitev roka in podražile izvedbo. Za to bo v l.2007 prva prioriteta zaključek 

del, to je pridobitev soglasja direkcije za ceste ter tisk zloženke, čim bo s strani države potrjena 

trasa. Pogoj za pridobitev soglasja direkcije za ceste je izdelava projektov za izvedbo 

konjeniških poti varovalnem pasu državnih cest in za prečkanje državnih cest strani 
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pooblaščenega cestnega projektanta. Strošek izdelave projektov je odvisen od števila prečkanj 

v posamezni občini. 

 

Kr. Gora Jesenice Žirovnica Radovljica Bled Bohinj  
3.400 0 500 6.100 2.400 1.500 Direkciija za ceste 
1.718 1.718 1.718 1.718 1.890 1.718 Preostalo delo 
5.118 1.718 2.218 7.818 4.290 3.218  

Vrednosti so navedene v EUR. 

 

Del projekta je bila tudi priprava popisa del za III, izvedbeno fazo, katerih izvedbo predlagamo v 

nadaljevanju. Po trasiranih poteh se sicer že lahko jezdi, za dvig kvalitete pa je potrebno opraviti 

še nekatera ureditvena dela na hrbtenici ter signalizacijo. Tretja faza ni nujna, je pa priporočljiva. 

V vrednosti predlaganega projekta so zajete vse aktivnosti, za katere menimo, da so primerne, 

terminski plan izvedbe pa se lahko razlikuje od občine do občine.  

V spodnji tabeli so v prvi vrsti vpisani zneski, ki bi pokrili izvedbo vseh predlaganih nalog za 

vsako občino, v drugi pa 25% te vrednosti; zneski druge vrstice so tudi vključeni v končno, 

zbirno tabelo (Priloga1), razen v primerih, kjer so se občine odločile drugače. Predlagamo 

namreč,  da občine rezervirajo vsaj četrtino celotnega predvidenega zneska, kar jim bo 

omogočilo sofinanciranje lastnega deleža v primeru uspele prijave na čezmejne projekte in 

izvedbo vseh predlaganih aktivnosti. Če bomo uspeli z pridobitvijo nepovratnih sredstev za 

integralni turistični produkt »Konjeniške poti Gorenjske«, bo v projekt vključena tudi izvedbena 

faza za Zgornjo Gorenjsko. Pogoj za to pa je, da se za preostali Gorenjski izvede preveritvena 

faza, ki bo omogočila prijavo v sklop čezmejnega sodelovanja; to bodo financirale preostale 

gorenjske občine. (Projekt je opisan v razdelku 4.3.3) 

 

Kranjska Gora Jesenice Žirovnica Radovljica Bled Bohinj 
39.704 15.417 17.216 33.836 34.631 3.389 
9.926 3.854 4.304 8.459 8.658 847 

 

 

Aktivnosti: 

- Ureditvena dela na hrbtenici 

- Izdelava in postavitev usmerjevalne signalizacije 

- Vzpostavitev sistema upravljanja 

- Priprava podlage za navigacijo z GPS sistemom 

- Organizacija in izvedba čezmejnih prireditev 

- Izobraževanje za konjenike 

- Izobraževanje za nosilce dopolnilnih dejavnosti ob konjeniških poteh in individualno delo 

s posamezniki 

  

Rezultat: Realizirane naloge, naštete v seznamu aktivnosti 

Nosilec:  Gordana Stanišić 

Trajanje:  Projekt se je začel v 2004, nadaljeval se bo v 2007. 
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Vrednost projekta: 144.192 EUR 

 

 

4.3.3  Konjeniške poti Gorenjske – preveritvena faza 
Izkušnje, pridobljene na projektu konjeniških poti Zgornje Gorenjske bomo skušali izkoristiti pri 

enakem projektu, ki pa bo obsegal območje celotne preostale Gorenjske. Cilji do l. 2009 so 

sledeči: 

- trasirati 600 km konjeniških poti na Gorenjskem 

- pridobiti vsa potrebna soglasja 

- vzpostaviti navezavo na avstrijsko in italijansko stran (na avstrijski strani že imamo partnerja 

na italijanski ga je potrebno poiskati) 

- določiti ponudnike ob poti in jih motivirati, da se vključijo v projekt (turistične kmetije, gostilne,  

konjeniške klube,…) 

- izdelati karto z opisi konjeniških poti Gorenjske  

- postaviti signalizacijo 

- pripraviti načrt trženja in upravljanja 

- izdelati promocijski material 

- poskrbeti za strokovno izobraževanje za konjenike (vodniška služba) in nosilce dopolnilne 

ponudbe ob poti (postojanke ob poti, skrb za konja) 

 

V l. 2007 je cilj izvesti preveritveno fazo in pripraviti prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev 

čezmejnega sodelovanja. 

 

Rezultat: V 2007 bo pripravljena preveritvena faza (evidentiranje partnerjev, vzpostavitev 

projektne skupine, analiza stanja, določitev idejnih tras, izdelava idejne karte ter 

prijava na razpis INTERREG). 

Nosilec:  Gordana Stanišić 

Trajanje:  Projekt se bo začel v 2000; preveritvena faza bo zaključena do julija 2007, projekt v 

celoti pa predvidoma do konca 2009. 

Vrednost projekta: 45.288 EUR 
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5.       DELOVANJE V OKVIRU OBMOČNE RAZVOJNE AGENCIJE 
 
5.1.1  Sodelovanje pri koordinaciji županov Zgornje Gorenjske 

V l. 2003 so se pričeli redni sestanki koordinacije županov Zgornje Gorenjske, ki so pomembni 

zaradi usklajevanja interesov in razvojnih prizadevanj občin Zgornje Gorenjske. RAGOR 

sodeluje kot redni zunanji udeleženec teh koordinacij. 

V letu 2007 se bo skupina razširila na sedem občin, odločitev, ali se bo koordinacija nadaljevala,  

ter v kakšni obliki in obsegu,  pa bo sprejeta na januarski seji. 

 

Rezultat: Mesečni usklajevalni sestanki županov 

 

Nosilec:  Stevo Ščavničar 

Trajanje:  Aktivnost, začeta maja 2003 se nadaljuje za nedoločen čas, v kolikor bo sprejeta 

ustrezna odločitev. 

 

 

5.1.2  Koordinacija dela v sklopu Geografskega Informacijskega centra 
V l. 2003 je bil vzpostavitev enotni geografski  informacijskega sistema (GIS) Zgornje Gorenjske, 

ki pa bo v polni funkcionalnosti zaživel z vključitvijo vseh podatkovnih plasti. Ker gre za 

strokovno izjemno zahtevno delo, ki terja več strokovnjakov, kot si jih manjše občine lahko 

privoščijo, je smotrno, da se nekatere naloge opravijo v skupini. Pričakujemo, da bo model 

Zgornje Gorenjske v nadaljevanju uporabljen tudi v ostalih gorenjskih občinah, tako da bo 

celotna regija vzpostavila enoten sistem. 

 

Rezultat: Vzpostavljena koordinacija 

Nosilec:  Stevo Ščavničar 

Trajanje: Aktivnosti so vzpostavljene za nedoločen čas 
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6.  DELOVANJE V OKVIRU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE 
 

6.1.1  Tehnična pomoč za izvajanje regionalnega razvojnega programa 
V l. 2001 so se območne razvojne agencije BSC Kranj, SORA in RAGOR povezale v mrežno 

organizirano regionalno razvojno agencijo, v okviru katere je RAGOR izvajal aktivnosti v sklopu 

priprave in izvedbe regionalnega razvojnega programa ter koordinacije regijskih projektov.  

S spremembo zakona o regionalnem razvoju so nosilne agencija v mrežnih organizacijah, 

avtomatično postale regionalne razvojne agencije, brez obveznosti vključevanja ostalih 

območnih razvojnih agencij, ki so tvorile mrežo. 

Na Gorenjskem smo delovali v skladu z mrežno pogodbo do njenega izteka 31.12.206, 

območne razvojne agencije so v tem kontekstu z občinam svojega območja v neposrednem 

pogodbenem odnosu za izvajanje tehnične pomoči (spremljanje in izvajanje nalog regionalnega 

razvojnega programa ter koordinacije regijskih projektov), sodelovanje pri pripravi Regionalnega 

Razvojnega Programa (RRP) pa je že potekalo preko pogodbe z BSC-jem. 

V obdobju od 2007 do uveljavitve zakona o pokrajinah bodo vse naloge regionalnega značaja 

potekale preko regionalne razvojne agencije, BSC-ja. V te naloge bodo kot doslej vključene 

območne razvojne agencije, ni pa še dorečeno, ali bo delo oddano kot javno naročilo ali pa bo 

prišlo do reorganizacije – združevanja treh območnih v eno regionalno razvojno agencijo. 

Izvedba reorganizacije je tako ena izmed ključnih nalog vseh treh razvojnih agencij za l. 2007. 

Ne glede na organiziranost pa so naloge in predlogi vlog posameznih razvojnih agencij v RRP-ju 

že opredeljene. Predvidoma naj bi RAGOR pokrival področje trajnostnega razvoja z razvojem 

podporne infrastrukture (odbora za infrastrukturo) in pripravo, upravljanjem in spremljanjem 

izvedbenega načrta 2007-09 za to področje.  

V zbirni tabeli (Priloga 1) so vse naloge združene pod postavko RRA, vsota pa je navedena na 

podlagi ocene iz »Programa dela na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja za 

leto 2007«. 

 

Sodelovanje na ostalih področjih bo opredeljeno z obliko nove organiziranosti, ki pa v nobenem 

primeru ne bo pomenila spremembe kraja delovanja; delavci RAGOR-ja bodo kot doslej delovali 

v istih prostorih.  
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KADRI 
 

 

ZAPOSLOVANJE 
 

V letu 2006 smo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas z delavko, ki opravlja naloge informatorja 

v turistični informacijski pisarni, delovno razmerje za nedoločen čas pa smo sklenili tudi z delavcem, ki 

se mu je delovno razmerje za določen čas izteklo konec leta 2005. Številčno stanje zaposlenih se v l. 

2007 tako ne bo spremenilo, pač pa struktura; pričakujemo, da bo do konca leta diplomirala 

sodelavka, ki študira na visoki šoli za management v Celju. 

 

Stanje bo torej sledeče: 

 

 Srednja šola Višja šola Visoka šola Univerza 

Stanje v začeteku l. 2007 1 2 1 3 

Predvideno stanje konec l. 2007 1 1 2 3 

 

Odsotnost delavke, ki bo do oktobra na porodniškem dopustu bomo nadomestili z pogodbeno 

zaposlitvijo. 

 

 

IZOBRAŽEVANJE 
 

Ne glede na to, da v RAGOR-ju posvečamo veliko pozornosti izobraževanju zaposlenih pričakujemo, 

da se bo obseg izobraževanja nekoliko zmanjšal, glede na to, da stopamo v sedmo leto obstoja. 

Predvidevamo, da se bodo zaposleni izobraževali  v povprečju 32 ur. Predvidevamo udeležbo na 

različnih izobraževalnih oblikah, pa tudi udeležbo na seminarjih, ki jih organizira vlada in so praviloma 

obvezni (za izvajanje dejavnosti Lokalnega Podjetniškega Centra). 

 

Zaposlene spodbujamo tudi k pripravi posameznih strokovnih člankov in poljudnih prispevkov, 

predvsem z namenom seznanjanje lokalnega prebivalstva z dejavnostmi RAGOR-ja. 

 

Tudi v letu 2007 bomo nadaljevali tudi z internim izobraževanjem, kar bo omogočilo hitrejši prenos 

znanj med zaposlenimi in večjo učinkovitost pri delu. 
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INVESTICIJE 
 

V 2007 predvidevamo obnovo dela strojne (računalniške) opreme. 
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FINANČNI NAČRT 
 

 

Finančni načrt za leto 2007 določa finančne vrednosti prihodkov in odhodkov RAGOR-ja in je 

pripravljen v skladu z Zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo pripravo finančnih načrtov javnih 

zavodov. Finančni načrt za leto 2007 je izdelan na podlagi predvidene realizacije prihodkov in 

odhodkov RAGOR-ja v letu 2007, ob predpostavki, da bodo realizirani programi, kot so opredeljeni v 

točki »Program dela« in ovrednoteni v Prilogi 1. 

 

 

1. REZULTAT PREDHODNEGA LETA 
 

V povzetku (tabela1) je naveden rezultat za l. 2006, ki je negativen; plan za leto 2007 zato terja tudi 

sanacijski načrt, ki pa je prikazan posebej. 

 

 

2. PRIHODKI 
 

RAGOR je organiziran kot javni zavod. Občine ustanoviteljice so prispevale ob ustanovitvi sredstva v 

višini 4167 EUR za zagon. Zakon o zavodih ne opredeljuje posebnih vlaganj za delovanje, zato 

RAGOR finančna sredstva za svoje delovanje pridobiva ob izvajanju razvojnih projektov iz občinskih 

proračunskih sredstev, državnih in mednarodnih sredstev na podlagi razpisov in s prodajo svojih 

storitev na trgu.  

Glede na plan dela v letu 2007 pričakujemo prihodke v skupni vrednosti bruto 334.049 EUR. V 

predvideni vsoti še niso všteti prihodki iz projektov, za katere računamo, da jih bomo pridobili med 

letom. 

  

 

3. STROŠKI DELA 
Pri izračunu stroškov dela smo upoštevali rast izhodiščnih plač ter nadomeščanje delavke, ki bo na 

porodniškem dopustu do novembra.  

 

 

4. PODROČJE MATERIALNIH STROŠKOV IN OSTALIH ODHODKOV 
 
V l. 2007 ne predvidevamo bistvene spremembe v višini materialnih stroškov. Materialne stroške in 

storitve, vezane neposredno na projekte, obravnavamo posebej; ti se bodo glede na predhodno leto 

povečali, ker predvidevamo večjega obsega del s strani podizvajalcev, v kolikor bomo pridobili 

nepovratna sredstva na razpisu. Med stroški (izvzemši stroške dela), se jih pretežni del nanaša na 

stroške, vezane neposredno na projekte, preostali del pa na samo delovanje RAGOR-ja.   
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Amortizacijo, ki jo v celoti nameravamo porabiti za obnovo predvsem strojne opreme, planiramo v 

višini 3.333 EUR, vrednost nakupa sredstev pa jo bo presegla.  

 

I. PRIHODKI 1 2 3   
 Realizacjia Realizacjia Plan  Index Index

 2005 2006 2007 3/2 3/1
      
PRIHODKI SKUPAJ 194.742 226.446 285.466   

     
II. ODHODKI Realizacjia Realizacjia Plan   
 2005 2006 2007  
Stroški dela 131.725 160.475 158.575 99% 120%
Stroški  storitev 44.171 53.783 81.141 151% 184%
Stroški materiala 18.875 18.417 19.662 107% 104%
nakup OS 693 550 6.946 1263% 1004%
Drugi in izredni odhodki 0 0 175  
ODHODKI SKUPAJ 195.463 233.225 266.499 114% 136%
   
PRIHODKI -ODHODKI -722 -6.779 18.967  
 

 

 

Tabela 1: Plan 2007, primerjava z l. 2005 in 2006 

 

Pojasnilo k finančnemu planu 2007: 
 

Predloženi plan je narejen po denarnem toku v EUR. Pri tem smo na strani prihodkov plan uskladili s 

predvidenimi projekti v letu 2007, skladno s tem smo upoštevali stroške za izvajanje teh programov. 

Pri stroških delavca smo upoštevali zmanjšanje zaradi odsotnosti delavke na porodniškem dopustu, 

kar pa poveča stroške storitev zaradi najem pomoči preko študentskega servisa. Indeks prihodkov in 

indeks odhodkov glede na leto 2004 in projekcijo 2005 je teže  primerljiv zaradi variacije obsega 

projektov in stroškov v zvezi s temi projekti.  

 

Pojasnilo k prilogi 1: 
 
V prilogi 1 so ovrednoteni vsi projekti oz. dejavnosti tako, da je razvidna skupna planirana vrednost 

projekta, ter kakšen del planiranih sredstev se nanaša na posamezno občino (in ostale plačnice). 

Naslovi projektov se skladajo z naslovi v poglavju »Program dela«. Razvidna je tudi skupna vsota, ki 

jo posamezna občina namenja razvojnim projektom, ki  jih zanje izvaja RAGOR. Navedene so bruto 

vrednosti, ki odgovarjajo predvidenim v občinskih proračunih.  
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DODATEK – SEZNAM UPORABLJENIH OKRAJŠAV 
 

RAGOR – Razvojna Agencija Zgornje Gorenjske 

DRP – Državni Razvojni Program 

EPD – Enotni Programski Dokument 

MG – Ministrstvo za Gospodarstvo 

RZPR -Regionalna zasnova prostorskega razvoja 

PCMG – Pospeševalni Center za Malo Gospodarstvo 

LPC – Lokalni Pospeševalni Centri 

RPP – Razvojni program podeželja  

RRP – Regionalni Razvojni Program 

RRA – Regionalna Razvojna Agencija  

RA – Razvojna Agencija  
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PRILOGA 1 
 

PLAN 2007 Skupaj:

B
oh

in
j 
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G
 

O
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 334.049 16.492 75.082 32.334 31.944 16.644 27.279 19.792114.481

RAZVOJ KADROV 36.635               

Podjetniški krožki v osnovnih šolah 10.625 1.875 3.750 3.125 625  1.250    

LA 21 2.641  364          2.277

Mladi razveseljujemo starejše 3.558    3.558          

Spodbujanje poklicnega uveljavljanja žensk  12.728 993 3.542 1.015 3.042 788 2.098 1.250  

Usposabljanje za delo z informacijsko tehnologijo 3.333              3.333

Visoka šola za zdravstveno nego 2.500              2.500

Lastno izobraževanje 1.250  1.250            

RAZVOJ GOSPODARSTVA 33.217                
Vavčerski sistem 3.125            3.125  

Delovanje v mreži lokalnih pospeševalnih centrov 28.842 992 4.792 1.025 3.433 767 2.417 15.417  

Nudenje pisarniških storitev 1.250              1.250

RAZVOJ TURIZMA 44.979                
Turistična informacijska pisarna (TIC) 26.067  25.233          833

Razvoj turizma na Jesenicah 12.663  12.663            

Poletne prireditve na Jesenicah 6.250  6.250            

RAZVOJ PODEŽELJA 140.051                
Izvedbeni del RPP - produkti podeželja 34.333 5.900 4.833 5.900 5.900 5.900 5.900    

Konjeniške poti Zgornje Gorenjske 24.382 3.218 1.718 5.118 7.818 2.218 4.290    

Konjeniške poti Gorenjske 81.336 847 3.854 9.926 8.459 4.304 8.658  45.288

DELOVANJE NA OBMOČNEM NIVOJU 16.000                
                    

Sodelovanje pri koordinaciji županov 8.000 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333    

Koordinacija Geografskega Informacijskega Sistema 8.000 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333    

                    

DELOVANJE V OKVIRU RRA, REGIJSKI PROJEKTI 59.000                
RRA 59.000              59.000

OSTALI PROJEKTI 4.167                
Plavški travnik 2 -  Vrbje 4.167  4.167            
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