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ZAKAJ GZEP? 



GZEP je družbena inovacija, ki snuje in upravlja medsektorske in multidisciplinarne 
komunikacijske procese med regionalnimi deležniki sonaravnega trajnostnega razvoja.

•	Ključno:
- odprt inovacijski sistem s pozitivnim pristopom k reševanju problemov
- vključenost vseh deležnikov: *quadruple helix (glej Evropska Komisija - Open Inovation
  2.0., Digital Agenda for Europe)
- sistem vabljenih: relevantne, kredibilne osebe glede na fokus

•	Zakaj tovrsten pristop?
- močnejši učinki
- boljši inovacijski rezultati
- boljša uporabniška izkušnja regije

*QUADRUPLE HELIX

DRŽAVLJANI / 
CIVILNE INICIATIVE

INDUSTRIJA / 
GOSPODARSTVO

AKADEMIJA / 
IZOBRAŽEVALNO- 

RAZISKOVALNA 
SFERA

VLADA / 
JAVNI SEKTOR



1. Izvedeno:

•	3 razvojni forumi / delovna srečanja

- 12. marec 2015 / Delavski dom Trbovlje
- 13. maj 2015 / Godbeni dom Steklarne Hrastnik
- 20. oktober 2015 / Kulturni center Delavski dom Zagorje

•	160 vabljenih / 120 sodelujočih iz vseh štirih sfer

•	Obravnavnih 9 tematskih sklopov:
- Industrijska dediščina kot priložnost za turizem
- Energetska tranzicija -> gospodarstvo, podjetništvo
- Lokalna samopreskrba s hrano v povezavi s turizmom
- Kako že deÞnirane projekte in poslovne ideje, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju regije
   pripraviti na pridobivanje javnega in/ali zasebnega Þnanciranja (struktura dobrega
   projekta, viri Þnanciranja, marketing)?
- Kakšno je zdravstveno stanje v regiji in kako meriti vpliv razvojnih projektov na zdravje
   Zasavcev?
- Kako lahko obstoječe visoko-tehnološko znanje v regiji doprinese k trajnostnemu
   razvoju regije?
- Preventiva in  zdravje
- Tehnološke kompetence, potenciali in kapacitete
- Boljša izkoriščenost praznih prostorov za priložnostno in začasno rabo, ter
- Podjetništvo z družbenim učinkom.

•	Rezultati:
- doseženi relevantni deležniki
- opravljena analiza stanja na terenu
- zasnovana orodja za usmerjanje sonaravnega trajnostnega razvoja (moderirani procesi
  > komunikacijska platforma)
- širjenje partnerske mreže (Vlada RS, PUNKT - Laboratorij za kreativne industrije, Zavod
  Viva - zavod za boljše življenje v Sloveniji, BB Consulting, Inovacijsko-razvojni inštitut
  Univerze v Ljubljani (IRI UL) in Trajnostni park Istra)
- najbolj reprezentativna smer sonaravnega trajnostnega razvoja glede na potenciale in
  kompetence regije
- boljši pretok informacij znotraj regije
- neposredne povezave znotraj in med sektorji
- transparentnost kot temelj odnosov v družbeni pogodbi



•	Stroški:

načrtovano: 5.000 € / delovno srečanje

realizirano za tri srečanja: 724 € 

2. V načrtu:

•	Vzpostavitev delovanja akcijskih skupin na štirih razvojnih področjih / april 2016: 

- preventiva in zdravje,

- mapiranje tehnoloških kompetenc, potencialov in kapacitet,

- boljša izkoriščenost praznih prostorov za priložnostno in začasno rabo ter

- podjetništvo z družbenim učinkom.

•	Potrebna investicija za profesionalno delovanje do 2020 = 200.000,00 € (IRI UL +
  PUNKT & Zavod Viva - CLLD / strategija- projekt GZEP)

•	Uskladiti sinergične priložnosti integracije GZEP v delovanje nove razvojne agencije RRA Zasavje 
in drugih razvojnih strategij regije (skupnostno oblikovana vizija, pregled projektov po principu 
od spodaj navzgor, vključujoč način moderiranja skupnosti)

•	Regionalni center znanja 'zasavska pobuda EXPO paviljon' 

3. Odprta vprašanja:

- Kaj je mandat GZEP? Kako ga umestiti v razvoj zasavske regije? Kam se bo GZEP
  manifestiral dalje?

- Crowdsourcing razvojne strategije kot del temeljnega razvojnega programa regije?



ZASAVSKA POBUDA
EXPO PAVILJON 2015
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IZHODIŠČE

Vsebinska zamisel bazira na moderatorski analizi treh razvojnih forumov “Gradimo zasavski 
ekosistem prihodnosti (GZEP)”, v katerih je doslej v letu 2015 neposredno in posredno sodelovalo 
160 različnih strokovnjakov, mnenjskih voditeljev in proaktivnih posameznikov iz gospodarstva, 
državljanskih pobud in nevladnega sektorja, javnih inštitucij ter akademije. Forumi so s pionirskimi 
pristopi na globalni ravni usmerjali javno diskusijo v konktestu prihajajočih trendov družbenega 
razvoja, ki je trajnosten, odgovoren, sonaraven.

Moderatorji GZEP želimo v Zasavju vzpostaviti prostor, ki bo:
- nudil varno in podporno okolje vsebinam in aktivnostim, ki so skladna s sonaravnim   
 trajnostnim razvojem,
- omogočal raznolikim skupinam in posameznikom v regiji konsistentnost delovanja v skladu z  
 začrtano paradigmo (sonaravni trajnostni razvoj) in 
- zagotovil možnost nadaljevanja dosedanjih aktivnosti, moderatorsko-komunikacijskeih   
 procesov in skrbel za nastajajoče platforme.

Z vzpostavitvijo tovrstnega prostora se v regiji odpre sistematičen prenos in uvoz znanja, zasavska 
skupnost dobi celosten vpogled v prihajajoče smernice prihodnosti in mladim se omogoči neposreden 
stik z aktualnim svetovnim dogajanjem na področju ustvarjalnosti, tehnologije, znanosti, družbe, 
umetnosti.

Zamisel ZASAVSKI EKOSISTEM PRIHODNOSTI  je konceptualna podlaga za prehod v post-delovno 
družbo*.

POTREBA

Tranzicija zasavske regije potrebuje prostor, ki bo deloval kot laboratorij prihodnosti in s svojimi 
dejavnostmi skozi medsektorski in interdisciplinarni pristop iskal odgovore in skrbel za temeljna 
vprašanja regije:

- Kaj in kako produciramo / delamo?
- Kako in za kaj se izobražujemo?
- Kako kot skupnost bivamo in sobivamo?
- Kako se prehranjujemo?
- Kako komuniciramo s svetom?

Potreben prostor prihodnosti je izobraževalno-raziskovalne narave, odprt javnosti, primarno 
namenjen zasavski skupnosti, vpet v mednarodno okolje in kot objekt s svojo vsebino atraktiven tudi 
za turizem. 

KONCEPT

Predstavljena zamisel upošteva tradicionalne kapacitete regije (industrijska dediščina, tehnologija), 
njene naravne danosti (les) in že prepoznane potenciale (turizem).

Produkcijske vidike preplete z elementarnimi potrebami človeka (hrana, bivanje, skupnost) in z nujo 
človekovega razvoja na individualni, skupnostni in družbeni ravni - znanje/izobraževanje.

Za uresničitev projekta stavi na pregovorno zasavsko karakterno kolektivno značilnost -  solidarnost s 
trmo (kameradšaft).



VREDNOTE

Vrednote regije, ki jih postavljamo v središče ekosistema:
- ustvarjalnost
- re-inoviranje (odnosov, dela, bivanja)
- trajnostnost
- razrast (de-growth)

VSEBINA

Glavne produkcijske dejavnosti se v zasavski prihodnosti odvijajo skozi sledeča področja in njihova 
presečišča:
- tehnologija
- turizem
- vsakodnevno življenje / skupnost

Prostor za/kot:
- izobraževanje (trajnostni razvoj, podjetništvo z družbenim učinko, ustvarjalnost in inovativnost)
- medijsko-komunikacijska agencija
- raziskovalni laboratorij (družbene inovacije, uporabna znanost)
- prostor sodela, dela, bivanja, ustvarjanja in razmisleka
- razstavni prostor (uporabna znanost in umetnost)
- prostor vsebin za sonaravni trajnostni razvoj
- priložnostno bivanje
- vstopna točka v regijo

Poligon za:
- krožno gospodarstvo in zero waste aktivnosti
- razvijanje elektronskih komponent na odprtokodnih sistemih
- agumented reality (za katalizo s tem povezanih aplikacij)
- testiranje novih organizacijskih modelov

Platforma za:
- povezovanje sektorjev in disciplin
- nastajanje družbenih inovacij in njihovo lansiranje
- podjetništvo z družbenim učinkom

PROGRAM

Aktivnosti v vozlišču so osmišljene za doseganje višje kakovosti bivanja, upoštevajoč parametre 
ključnega indikatorja (npr. Human Development Index) in iniciatorja/filtra razvojnih projektov.

Stalni program
•	 Izobraževanje	(neformalno	izobraževanje	+	univerza):
 - učilnica ustvarjalnosti (prostor, ki stimulira in krepi ustvarjalnost kot sposobnost in  
  kompetenco)
 - fab lab (3d, cnc)
 - prototipna delavnica (podpora razvoja prototipov in malih serij) z mrežo kompetentnih  
  strokovnjakov
•	 knjižnica	reči	za	kakovostno	preživljanje	prostega	časa
•	 prostor	za	igro	(s	poudarkom	na	uporabni	znanosti	)	-	za	otroke,	mladino	in	odrasle	(npr.	troti		
 za odrasle, LEGO roboti za malo mlajše)
•	 bio	program	(akvaponika,	biohacking,	bio	art,	…)



•	 coworking	prostor
•	 skupnostna	kuhinja	za	družbene	inovacije	skozi/za	hrano	in	prehranjevanje
•	 kavarna

Priložnostni program
- kreativne rezidence
- festivali in konference (letni/bienalni)

*post-delovna družba - termin, ki se začenja uporabljati zaradi nove industrijske revolucije t.j. 
avtomatizacije	proizvodnje,	ki	se	s	krizami	intenzivira.	Ljudje	ne	bodo	več	zaposleni	8+	h/dan	
ampak manj. Ali zaradi brezposelnosti, freelencerstva oz. lastne izbire za več časa z družino. Tako 
bomo potrebovali drugačno osmišljenost skupnostnega preživljanja časa, skozi vsebine, ki bodo v 
identifikacijskem smislu nadomestile dosedanje mesto službe.



Občina Zagorje ob Savi
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

Občina Trbovlje
Mestni trg 3
1420 Trbovlje

Občina Hrastnik
Pot Vitka Pavliča 5
1430 Hrastnik

Gospod Tadej Slapnik, državni sekretar
Kabinet predsednika Vlada Republike Slovenije
Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 25
1000 Ljubljana

ZADEVA: Pobuda za postavitev slovenskega paviljona s svetovne razstave Expo Milano 2015 na območje 
Zasavja

Slovenija se je na svetovni razstavi Expo Milano 2015 predstavila s samostojnim paviljonom in sloganom 
»I feel SLOVEnia, Green.Active.Healthy.« Zgodba Slovenije je zgodba o ljubezni do narave, v besedi 
SLOVEnija je tudi angleška beseda »LOVE«. Zgodba »5 zrn ajde za ohranitev ZELENE, AKTIVNE in 
ZDRAVE Slovenije« je bila obiskovalcem slovenskega paviljona predstavljena na interaktiven način in z 
multimedijskimi elementi. Z obiskom slovenskega paviljona je Slovenija želela spodbuditi k zavedanju, 
da lahko z majhnimi koraki tudi sami naredimo nekaj dobrega za sebe, za Slovenijo, za planet.
Na sporočilo s praktično enako vsebino smo v Zasavju naslonili vizijo graditve REGIJSKEGA CENTRA  
ZNANJA, oziroma vozlišča znanj za boljšo kakovost bivanja, ki smo ga poimenovali »ZASAVSKI 
EKOSISTEM PRIHODNOSTI«. Zamisel je plod treh razvojnih forumov, na katerih je doslej sodelovalo 
160 strokovnjakov, mnenjskih voditeljev in proaktivnih posameznikov iz gospodarstva, državljanskih 
pobud in nevladnega sektorja, javnih institucij in akademije. Na podlagi izkristaliziranih mnenj želimo v 
Zasavju vzpostaviti prostor, ki bo nudil varno in podporno okolje vsebinam in aktivnostim, ki so skladna 
s sonaravnim trajnostnim razvojem in omogočal skupinam in posameznikom v regiji delovanje v skladu 
z usmeritvijo sonaravnega razvoja. Z vzpostavitvijo tovrstnega prostora se bo v regiji začel sistematičen 
prenos in uvoz znanja, zasavska skupnost bo dobila celovit vpogled v prihajajoče smernice prihodnosti, 
mladim pa bo omogočen neposredni stik z aktualnim svetovnim dogajanjem na področju ustvarjalnosti, 
tehnologije, znanosti, družbe in umetnosti. 
Za udejanjenje tega koncepta zasavska regija želi zagotoviti prostor prihodnosti, odprt javnosti, 
primarno namenjen zasavski skupnosti, vendar vpet v mednarodno okolje, kot objekt pa mora biti s 
svojo vsebino in izgledom atraktiven tudi za turizem. Slovenski paviljon s svetovne razstave izpolnjuje 



vse tovrstne kriterije in bi s postavitvijo v zasavski regiji nadaljeval svoje temeljno poslanstvo: zgodbo 
o ljubezni do narave in aktivnega sonaravnega bivanja. Izjemna arhitekturna stvaritev bi simbolizirala 
usmerjenost k ustvarjalnosti in inovativnosti zasavske regije kot prostor za izobraževanje (trajnostni 
razvoj, podjetništvo, ustvarjalnost, inovativnost), kot prostor medijske komunikacije, raziskovalni 
laboratorij, razstavni prostor, prostor vsebin za sonaravno bivanje in trajnostni razvoj in kot vstopna 
točka za zasavsko regijo. Poleg tega bi bil prostor izjemen poligon za krožno gospodarstvo in zero 
waste aktivnosti, razvijanje elektronskih komponent na odprtokodnih sistemih in testiranje novih 
organizacijskih modelov. Ne nazadnje bi bil prostor platforma za povezovanje sektorjev in disciplin, 
nastajanje družbenih inovacij in njihovo lansiranje ter za podjetništvo z družbenim učinkom. 
Koncept predvideva stalni program centra:

- izobraževanje (neformalno in univerza)
- učilnica ustvarjalnosti
- prototipna delavnica (podpora razvoja prototipov in malih serij)
- knjižnica reči za kakovostno preživljanje prostega časa
- prostor za igro s poudarkom na uporabni znanosti
- bio program (akvaponika, biohacking, bio artcoworking prostor)
- skupnostna kuhinja za družbene inovacije skozi hrano in prehranjevanje
- kavarna

Poleg stalnega programa je to prostor za izvajanje priložnostnega programa kot so kreativne rezidence 
ter festivali in konference.
Zamisel »ZASAVSKI EKOSISTEM PRIHODNOSTI« bo z vzpostavitvijo Regijskega centra znanja v praksi 
postala vozlišče znanj za boljšo kakovost bivanja. Postavitev slovenskega paviljona s svetovne razstave 
Expo 2015 Milano v zasavski regiji, prostor za objekt s pripadajočo infrastrukturo je že določen, bi 
bila izjemna spodbuda zagonu projekta, hkrati pa tudi izraz podpore države Slovenije zasavski regiji, 
kot regiji, ki ima določene razvojne probleme, vendar je trdno odločena stopiti na pot ustvarjalne in 
inovativne graditve prihodnosti.
Županja in župana vseh treh zasavskih občin dajemo pobudo, da se slovenski paviljon s svetovne 
razstave postavi v Zasavju in napolni z vsebino in energijo, ki je zasavski regiji ne manjka.

S spoštovanjem!

Št. : 322-2/2015                                                 Župan
Zagorje ob Savi, dne    .11.2015                                  Občine Zagorje ob Savi
                                                                                                                                 Matjaž Švagan

Št. :                                                                                                                              Županja
Trbovlje, dne    .11.2015                                                                                  Občine Trbovlje
                                                                                                                            Jasna Gabrič, mag.

Št.:                                                                                                                                 Župan
Hrastnik, dne .11.2015                                                                                 Občine Hrastnik
                                                                                                                                  Miran Jerič             



SKUPNOSTNA VIZIJA 
ZASAVJA 2030



Zasavje 2030 je zdrava družba, kjer srečni in zadovoljni ljudje živijo v zdravem in čistem okolju. 
Na ulicah se sliši otroški smeh, za starejše prebivalce je dobro poskrbljeno. Zadovoljstvo in sreča 
sta našli svoj dom v regiji, ki je leta 2030 vzgled in primer trajnostnega razvoja. V političnem, 
gospodarskem in družbenem razvoju ima ponovno osrednjo vlogo vrednota kameradšafta.
Do leta 2030 so izginile so medobčinske meje, o Zasavju govorimo kot o regiji, ki je notranje 
kohezivna, ter vpeta v mednarodno okolje s svojim znanjem (univerza), gospodarstvom in aktivno 
civilno družbo. Je politično odprta in vključujoča regija, kjer se odločitve sprejemajo s konsenzom.
Leta 2030 je Zasavje mlado, očiščeno in regijsko ter mednarodno povezano. Energetska tranzicija 
je uspešno zaključena, ohranjeni so vitalni elementi steklarske in rudarske dediščine. V letu 2030 
gospodarstvo temelji na visokotehnoloških podjetjih, turizmu, lokalni preskrbi ter ustvarjalni 
dejavnosti. Podstat razvoja so trajnostna raba lokalnih virov (reke, gozdovi, polja, sončna energija),  
povezovanje (zadružništvo, grozdenje mikro podjetij) in multimedijska umetnost. Ohranjeni ostanki 
industrijske dediščine so našli svoj prostor v turizmu, so bivalni objekti in so prostor razvoja novih 
dejavnosti. Ponosen opomnik na preteklost je obnovljen najvišji dimnik v Evropi.
Zasavje 2030 je regija, kjer sta tradicija in napredek povezana za blagostanje ljudi in trajnostni razvoj 
družbe. 

POVZETEK / VIZIJA ZASAVJE 2030

VIZIJA ZASAVJA 2030

 
Zasavje leta 2030 ima ~2000 prebivalcev manj kot danes, je brez občinskih mej oz. je ena 
občina, kjer se odločitve sprejemajo z absolutnim konsenzom. Smo samopreskrbni tako 
energetsko kot prehrambno, za energijo uporabljamo sonce in vodo, ne proizvajamo smeti, 
podjetja uporabljajo lokalni material (les) in izvažajo iz regije produkte z visoko dodano 
vrednostjo. Pomembna gospodarska panoga je turizem, izkoriščen je energetski in turistični 
potencial kumsko-zasavskega hribovja. 

Zasavje je leta 2030 zdravo (zrak, zemlja in vzdušje), ozdravljeno bremena težke industrije, 
pozdravilo je svojo miselnost, v njem ob današnjih velikih odgovornih podjetjih delujejo samo 
čista podjetja, ki so manjšega obsega ter manjše kmetije, vse skupaj se združuje v zadruge 
in/ali sodeluje pri skupnem nastopu na trgu. Kmečko okolje je aktivno vključeno v življenje 
bivalnih skupnosti. Nekoč prazni industrijski objekti so dobili novo namembnost skozi sveže, 
kreativne in podjetniške vsebine; okolje je pozitivno naravnano, privlačno za mlade, ljudje so 
duševno zdravi, srečni, nasmejani, imamo se radi, smo prijazni. 

Zasavje 2030 povezuje tradicionalno in napredno, je zgled drugim, ima izkoriščen energetski 
in turistični potencial Save, okolje ni degradirano, je turistično privlačno, mnogo ljudi dela od 
doma oz. v skupnostnih prostorih za so-delo, tuji jeziki niso nenavadna stvar, že v osnovnih 
šolah poučujemo kitajščino, ruščino. Povezanost med sektorji, generacijami, disciplinami 
je velika, kultura je novomedijska, bivanje je mirno, v spalnih naseljih so pozitivne stvari. 
Povezani smo v harmoniji bivanja. 

V Zasavju je leta 2030 Univerza, zasavski študentje izkušnje in znanje nabirajo v svetu. Javni 
in ostali prevoz je pretežno na električni pogon, zračna mobilnost je razširjena, tudi konjske 
vprege so del vsakdana, prav tako mestno kolesarjenje. Vsako gospodinjstvo ima največ en 
avtomobil, medsosedska delitev avtomobila je nekaj običajnega.



V Zasavju leta 2015 bivajo tisti, ki so se povezali in skupaj sprejeli odločitev, da je Zasavje ena 
skupnost. Živimo in delamo po načelih soodločanja, soustvarjanja in sodelovanja. Zasavje je 
ponovno privlačno okolje v katerega se vračajo raznoliki ljudje z različnimi izobrazbenimi in 
ustvarjalnimi profili. Regija je zaradi kakovosti bivanja, dobrih prometnih povezav, priložnosti 
in geografske umeščenosti privlačno okolje, ki privablja kreativne in izobražene posameznike 
in posameznice iz regije in širše. Mnogo Zasavcev se je s svojim znanjem vrnilo v regijo ali pa 
ji pomagajo od zunaj. Okolje je postalo privlačno in polno priložnosti za kakovostno bivanje 
ustvarjalnih profilov ljudi. 

Regija gospodarsko temelji na turizmu, visoko-tehnoloških podjetjih z visoko dodano 
vrednostjo in novi, razpršeni demokratični energetiki. Je „energetsko sanirana“ in je primer 
dobre prakse za energetsko učinkovitost gospodinjstev. Stavbe so nizkoenergijske, uporabljajo 
lokalno razpoložljive obnovljive vire in/ali so priključene na daljinske sisteme v skupnostni 
lasti. V sodelovanju z visokošolskimi zavodi energetska in tehnološka podjetja razvijajo nove 
produkte in vzgajajo kader, ki ga gospodarstvo potrebuje (npr. elektro mobilnosti kot del 
naprednega omrežja, ki skrbi za uravnoteženo dobavo in odjem električne energije t.i. smart 
grid). Politično se Zasavje zastopa navzven po principu konsenza. V sodelovanju z deležniki 
(gospodarstvo,	prebivalci,	NVO	…)	se	oblikuje	strateške	cilje	regije.	Dediščina	težke	industrije	
ostaja kot kulturno–zgodovinska turistična infrastruktura, ki jo dopolnjujejo naravne danosti 
regije.

Gozd je izkoriščen za rekreativne dejavnosti, vzdrževana biotska raznovrstnost pa je podlaga 
turizmu ter vir ekosistemskih podpornih storitev (čiščenje vode, zraka, vir hrane).  Les se 
uporablja za izdelke, le v manjši meri kot gorivo. Lesna industrija se razvija skozi povezovanje 
manjših podjetij in ostalih deležnikov, ki se med seboj združujejo s ciljem večje učinkovitosti 
in skupnega nastopa na trgu. Obilo priložnosti je realiziranih skozi povezovanje z drugimi 
gospodarskimi panogami, saj se strateško spodbuja medpanožno in multidisciplinarno 
povezovanje v katereega so vkljčena podjetja in inštitucije znanja. Voda ima pomembno 
vlogo, saj je Sava kot žila, ki teče skozi Zasavje in uporabljena za rekreativno, turistično in 
energetsko rabo.

V Zasavju leta 2030 so ulice živahne, otroci se igrajo na dvoriščih, ljudem se je vrnila 
samozavest, turisti z vlakom ali zračnimi vozili prihajajo na ogled dimnika. Zasavje 2030 
je zgodba o uspehu, katere zaščitni znak je najvišji dimnik v Evropi, ki služi kot atrakcija, 
simbol prepoznavnosti, laboratorij in opomin, ki poudarja pomen družbenega konsenza in 
sonaravnega razvoja.



AKCIJSKE SKUPINE

20. oktober 2015 / Kulturni center Delavski dom Zagorje



skupina: NEIZKORIŠČENI PRAZNI PROSTORI IN DEGRADIRANE 
POVRŠINE

Moderatorki: Tadeja Bučar (Punkt CC) in Anja Šerc (Zavod Viva)

Izhodišče

Regija se sooča s propadanjem infrastrukture v javni in zasebni lasti, ker ni sprejete nobene strategije 
upravljanja s praznimi prostori (prostori v državni, občinski in zasebni lasti). Na ta način obstoječa 
infrastruktura izgublja vrednost, medtem ko obstaja  potreba po teh prostorih med podjetniki, 
nevladnimi organizacijami in drugimi zainteresiranimi posamezniki. Neizkoriščeni in podizkoriščeni 
prazni prostori so tako na eni strani breme regije, na drugi pa njen izjemen razvojni potencial ter 
kapital. 

Cilji delovne skupine

1. Z udeleženci iz različnih sektorjev izmenjati mnenja o možnih načinih boljše dostopnosti praznih 
prostorov za uporabo, ki bo v lokalni skupnosti ustvarjala dodano družbeno in ekonomsko 
vrednost. 

2. Poiskati nabor možnih kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov (kratkoročni = v roku enega leta, 
skupnostni pristop, brez finančnih sredstev; dolgoročni = sistemski pristop, v roku 5 let, potrebna 
vključenost države in finančnih sredstev)

Vsebina diskusije

Pomanjkljivosti v obstoječem stanju
•	 ne obstaja popis dejanskih potreb, ki bi jim odpiranje praznih prostorov koristilo (pomislek 

predstavnika RTH); 
•	 vzdrževanje infrastrukture, ki ni v uporabi, je stroškovno zahtevno, prav tako priprava prostorov za 

varno uporabo, ko so bili ti enkrat zaprti (primer Mehanike v Trbovljah);
•	 trenutno ni nobene regionalne vizije in strategije, v katero bi lahko umestili razvoj vsebin v 

obstoječih praznih prostorih (primer: če želimo trajnostni razvoj  v regiji, v te prostore ne bomo 
umeščali umazanih tehnologij; regija potrebuje konsenz kakšne vsebine hoče);

•	 ne obstaja enoten register obstoječih praznih prostorov v regiji, ki bi vključevali podatke o 
kapacitetah, zaznambah, lastništvu, varnosti; 

•	 prenizka obdavčitev neizkoriščenih praznih prostorov. 
priložnosti v obstoječem stanju
•	 lokacije v javni lasti, ki jih lahko občine z relativno nizkimi stroški dajo v neprofitni najem in s tem 

dvigajo kakovost življenja občanov (izpostavljen primer Mehanike v Trbovljah); 
•	 seznam obstoječih praznih prostorov že obstaja, če ga od podjetja IGEA zahtevajo občine; 
•	 razvoj turizma ter vzdrževanega bivalnega okolja za starejše (pilotni projekt VDC Zagorje ob Savi);
•	 vključitev praznih prostorov v platformo PIIP - Povezovanje idej in prostorov (www.piip.si)

Zaključki in nadaljnji koraki

•	 ustanovi se akcijska skupina, ki se bo s tematiko praznih prostorov ukvarjala še naprej;
•	 potrebno je izobraževanje in informiranje o priložnostih rabe praznih prostorov z organizacijo 

okrogle mize o tematiki (udeleženi prisotni); 
•	 strateško se spodbudi priložnostna raba praznih prostorov v dogovoru z lastniki, možen način je 

priprava regionalnega javnega razpisa s katerim se sondirajo potrebe ter identificirajo priložnosti 
(v dogovoru z občinami in RTH); 

•	 izvede se enoten regionalni popis potreb ter interesa za uporabo praznih prostorov, t.i. borza 
prostorskih potreb.



skupina: ZASAVJE 2030

Moderatorja: Uršula Butkovič (BB Svetovanje) in Janez Matos (Trajnostni park Istra)

Izhodišča

Delo naše skupine izhaja iz ugotovitev prejšnjih dveh srečanj GZEP, kjer smo evidentirali želje in 
pričakovanja udeležencev, jih združili v izjavi o viziji Zasavja 2030 ter glede na odzive udeležencev 
sklenili, da je potrebno vizijo Zasavja 2030 v nadaljnjem delu še nadgraditi, v njej izpostaviti nekaj 
ključnih projektov ter poudariti in spodbujati čim večjo povezanost različnih zasavskih akterjev.

Cilji delovne skupine

1. Kaj si želim v Zasavju 2030?

2. Kaj lahko sam naredim? Kaj nam za to manjka?

Vsebina diskusije

Udeleženci so opisali projekte, ki so jih prepoznali kot pomembne za razvoj Zasavja v prihodnjih 
desetletjih. Med njimi so bili uspešna sanacija rudnika z ohranitvijo rudarske dediščine, vzpostavitev 
turističnega območja s potrebno infrastrukturo, gradnja hidroelektrarne in pripadajoče infrastrukture 
(obnova ceste, železnice), poenotenje odločevalcev (občinskih uprav) v Zasavju, podpora lesni industriji 
(lesni	center,	olajšan	transport…),	podpora	samooskrbi,	uporabnemu	izobraževanju	ter	inovativnemu	
podjetništvu (npr. malim visokotehnološkim podjetjem).

Zaključki in nadaljnji koraki

Udeleženci so se strinjali, da ni potrebno čakati na državo ali občino, preden se lotijo dela za boljše 
Zasavje. V vsakem primeru pa bi k boljšim rezultatom njihovih načrtovanih aktivnosti pripomoglo 
tesnejše povezovanje, sodelovanje, poenotenje glede ciljev regije ter podpora konkretnim projektom, 
ki prispevajo k njihovi uresničitvi. 

Predlagani naslednji koraki s strani udeležencev v smeri zastavljene vizije:  

•	 vzpostavitev učne kmetije in predajanje znanja o samooskrbi;
•	 pridobivanje sredstev iz evropskih skladov; 
•	 izobraževanja o pomenu integritete in nevarnostih korupcije;
•	 vzpostavitev lesnega centra z vakuumsko sušilnico; 
•	 vzpostavitev Parka rudarjev Trbovlje; 
•	 podpora občinske uprave kvalitetnim projektom.



skupina: ZDRAVJE

Moderatorka: Ksenija Špiler Božič (BB Svetovanje)

Cilji delovne skupine

1. Z udeleženci iz različnih sektorjev izmenjati mnenja o odgovornosti posameznika za zdravje. 

2. Skupaj narediti premislek o tem, kakšno gospodarstvo/podjetništvo lahko pripomore k boljšemu 
zdravju in kaj nam za to manjka. 

Vsebina diskusije

Opis stanja s strani udeležencev

pomanjkljivosti v obstoječem stanju

•	 za gibanje in lastno predelavo hrane se poraja vprašanje o varnosti glede na
onesnaženost v okolju. Stopnja zdravja je  kar 70% odvisna od prehrane in gibanja;

•	 strategije so postavljene le na nivoju občin, ni regijske/skupne strategije;
•	 potrebujemo več povezovanje, sodelovanja;
•	 poraja se vprašanje kulture vrtičkarstva;
•	 veliko dela, podatkov v posameznih inštitucijah, dela vsak zase;
•	 pojavljajo se viški hrane.

priložnosti v obstoječem stanju

•	 priložnost za raziskovalno delo o primernosti vrtičkanja na rudniških površina;
•	 vzpostavitev Info točke za izmenjavo viškov hrane;
•	 razvoj platforme za povezovanje različnih inštitucij. 

skupina: POPIS (TEHNOLOŠKIH) KOMPETENC ZA PRETOK 
ZNANJA V REGIJI

Moderator skupine: Jure Vetršek (Inovacijsko-razvojni Inštitut Univerze v Ljubljani)

Izhodišče

Na enem mestu zbrati relevantne preverjene informacije o kompetencah (zmožnostih) organizacij v 
Zasavju, s poudarkom na tehnoloških kompetencah. Namen je lažje povezovanje organizacij v regiji za 
povečevanje dodane vrednost in optimizacije dobavnih/nabavnih verig za razpršene subjekte kar bo 
spodbudilo rast in s tem zaposlovanje obstoječih subjektov, ki že imajo produkte in trge. 
Predstavljena izhodišča in testno izvedeno mapiranje z vprašalnikom za 6 organizacij (tehnološko/ 
proizvodne in storitve) ter pretekle dejavnosti v regiji na področju mapiranje (npr. raziskava iz 2001). 

Cilji skupine

•	 preiti povezovanje na osnovi osebnih znanstev, ki so predvsem pri mladih v manjšem obsegu;
•	 skupna idejna zasnova procesa priprave in izdelave zasavskih tehnoloških kompetenc;
•	 identificirati vire podatkov, sodelujočih morebitne ovire;
•	 pridobiti povratno informacijo o učinkoviti zasnovi platforme, sestave vprašalnika ter k sodelovanju 

pritegniti partnerske organizacije. 



Vsebina diskusije

Člani omizja so bili poenoteni, da mora biti platforma za popis na spletu. Obstajajo poskusi, ki pa 
imajo preveč splošne dejavnosti subjektov in niso uporabne za druge. Nosilec teh dejavnosti bi 
lahko bila npr. obrtna oz. Gospodarska zbornica ali nova razvoja agencija s sodelovanjem zavoda za 
zaposlovanje. Potrebno je nasloviti tako visoko kot nizko tehnološke panoge, kot so npr. rokodelske 
kompetence. Le-te so še posebej pomembne, kajti vsi ne bomo delali v visoko tehnološki industriji.

Kako do informacij 
•	 LAS že popisuje rokodelske kompetence, odprto ostaja vprašanje kako popisati razpršene npr. 

rokodelce („domače mojstre“, ki so zelo specifični);
•	 k sodelovanju se lahko pritegne organizacije, ki so 'lačne posla';
•	 med možnimi viri se je pojavila Obrtna zbornica z mojstrskimi izpiti; 
•	 klasifikacije v AJPESU so začetek. predlog da se glede na klasifikacijo v AJPES-u pregleda 

podjetja in samostojne podjetnike, ki imajo več kot 10.000 EUR letnega prometa;
•	 pomislek: če bi se kdo želel povezovati, bi se že. 

Vsebinska in tehnična izhodišča za vzpostavitev portala
•	 portal mora doseči kritično maso, da potem lahko zaživi svoj cikel;
•	 potreben vložek v višini 10.000 EUR za zagon portala; 
•	 priporočena vzpostavitev znotraj sistemov, ki že opravljajo podobno funkcijo;
•	 preko portala se lahko oblikuje tržno tehnološka definicija za MSP; 
•	 potrebni so 'magneti', ki pritegnejo ljudi npr. prosta delovna mesta v večjih sistemih, njihove 

potrebe pri npr. vzdrževanju ipd.; 
•	 vključevanje tržnikov za popularizacijo portala s sistemom provizij; 
•	 nabor idej za podjetja v smislu kaj bi se lahko delalo. 

Podjetniške vrednote portala/aktivnosti 
•	 dvig kulture dela;
•	 spodbujanje dela in aktivnosti. 

Zaključki in nadaljnji koraki

•	 vzpostavitev in testiranje demo verzije; 
•	 zbiranje podatkov;
•	 nadgradnja vprašalnika, t.j. dodati še vizijo v smislu kaj želimo čez X let, kaj so najbolj divji 

projekti, ipd.;  
•	 v Zasavju potrebne kompetence s področja politehnike in marketinga, idealno v kombinaciji, portal 

naj se neka način naslovi to problematiko;
•	 predlog, da se v prvi fazi naredi FB skupina; 
•	 ena oseba izrazila interes za sodelovanje na projektu. 



skupina: PODJETNIŠKE VREDNOTE IN SKUPNA ZASAVSKA 
BLAGOVNA ZNAMKA

Moderator: Črt Podlogar (RedOrbit)

Izhodišče

Podjetniška klima v Zasavju, potreba po povezovanju in podpori ter potencial skupne, krovne zasavske 
blagovne znamke. 

Cilji delovne skupine

1. Identificirati vrednote, ki povezujejo podjetnike v Zasavju 
2. Identificirati priložnosti in ovire pri vzpostavljanju skupne blagovne znamke za zasavske podjetnike

Vsebina diskusije

Udeleženci skupine so kot vrednote, ki jih povezujejo s svojimi podjetji, našteli naslednje: trajnost, 
ustvarjalnost, vrhunska kakovost, okolju prijazni izdelki/proizvodnja, zaposlovanje težje zaposljivih 
(starejši), zaposlovanje iskalcev prve zaposlitve in raba slovenskih materialov. Ker izdelujejo zelo 
različne izdelke in ciljajo na zelo različne potencialne kupce - od ljubiteljev piva, kupcev ekoloških 
izdelkov, ljubiteljev retro pohištva do tistih, ki kupujejo rabljene, second-hand izdelke - smo ugotovili, 
da je najnižji skupni imenovalec, ki bi jih lahko smiselno združeval vrhunska kakovost izdelkov, ki jih 
izdelujejo/pridelujejo/prodajajo. 

Pogovarjali smo se o trenutni skupni zasavski blagovni znamki “V tri krasne”, ki po njihovem mnenju 
pod svoje okrilje v okviru vsebin ne jemlje podjetnikov in njihovih izdelkov. Poleg tega je promocija 
blagovne znamke zamrla, do pravega razvoja blagovne znamke in njene strateške rabe v zasavskem 
in širšem slovenskem prostoru pa ni nikoli prišlo. Svoje izdelke bi bili pripravljeni ponuditi pod 
skupno blagovno znamko, če bi ta selektivno izbirala podjetja/izdelke, ki sodelujejo v sklopu 
blagovne znamke in bi zagotavljala kvaliteto izdelkov in proizvodnje le teh. 

Glede podjetniške klime ter podjetniške podpornega okolja v Zasavju imajo udeleženci različne 
izkušnje. Nekateri v lokalnem prostoru dobijo podporo, medtem ko se nekateri soočajo s težavami, 
nimajo podpore, dolgo čakajo na rešitve ali pomoč ipd. Prav tako je zelo neenakomeren dostop do 
podpornih struktur in informacij, tisti, ki so povezani v neformalne skupine, društva, ipd. imajo veliko 
več informacij, boljši dostop do podpore/pomoči, ki jo potrebujejo kot drugi (npr. PunktCC). 

Zaključki in nadaljnji koraki

pričakovanja od lokalnega okolja
•	 pomoč dobro stoječih regionalnih podjetij (souporaba prostorov, deljenje znanja: pravno, tehnično, 

strokovno, know-how, deljenje informacij, odprti razpisi, priložnosti, ipd.);   
•	 pomoč v obliki souporabe ali cenejšega najema strojev/kapacitet;
•	 sodelovanje v skupnih projektih bodisi z občino ali podjetji;
•	 omogočanje povezovanja, deljenja izkušenj, ipd.; 
•	 prehod od besed k dejanjem → manj razprav, več konkretnih projektov. 

pričakovanja od skupne blagovne znamke: 
•	 združevanje kakovostnih izdelkov, ki so izdelani na naravi prijazen način; 
•	 profesionalno vodenje blagovne znamke in stalen strateški razvoj. 



SPEČI POTENCIALI 

13. maj 2015 / Godbeni dom Steklarne Hrastnik 



ZDRAVSTVENI UTRIP

Moderatorka: Tadeja Bučar, PUNKT cc

Izhodišče
Na pobudo udeležencev prvega srečanja GZEP je bila zaznana potreba, da je 
zdravstveno stanje Zasavcev, zdravje na splošno, ukrepi za izboljšanje zdravja 
in njihovo izvajanje - tako v javnosti kot pri razvojnih paradigmah regije - 

pomanjkljivo zastopano ali sploh ne. 

Cilji delovne skupine
• vrniti zdravje v javne diskusije in na agendo regijskega razvoja;
• generirati ideje, kako doseči boljše zdravje Zasavcev.

Vsebina diskusije
Fokus razmišljanja in izmenjevanje idej udeležencev je bilo vprašanje: Kako doseči boljše zdravje 
Zasavcev? Zato se je skupina najprej dotaknila razumevanja celostnega zdravja. Nekaj definicij, ki so 
jih podali udeleženci:

• Zdrava družba je politična izbira.
• Celostno zdravje pomeni zadovoljnega človeka in naravo.
• Zdravje je psihična, fizična in socialna integriteta posameznika, je psihofizična in socialna dobrobit.
• Celostno zdravje je telesno in duševno zdravje, v povezavi z ustreznim delovnim okoljem in zdravim 

bivalnim okoljem.

Udeleženci so tudi izmenjali informacije in svoje poglede o tem, kar o zdravju Zasavcev že vemo:
• imidž Zasavja slab, zato ni privlačen za zdravnike;
• v Zasavju je zdravstvena oskrba pomanjkljiva;
• obstoječih študij je dovolj (Zdravje za Zasavje, dr. Metoda Dodič Fikfak / Klinični inštitut za medicino 

dela, družine in športa, Eurostat), podatki o zdravstvenem stanju Zasavcev so jasni (rak pljuč, astma 
/ emfizem, samomorilnost, naraščanje diabetesa, v zadnjih letih slabšanje zdravja).

Zaključki in nadaljni koraki

glavni onesnaževalci so zaprli vrata -> definirati je potrebno kdo/kaj je zdaj ključen onesnaževalec in 
kaj mora storiti za izboljšanje?

potrebni so UKREPI na področju kurative in preventive

predlogi za izboljšanje stanja:

• potrebujemo strategijo zdravja v regiji;
• izvajati je potrebno pritisk na državo(mačehovski odnos od države -> kako to spremeniti? -> držati 

moramo skupaj! + vplivati na zdravstveno in socialno politiko države);
• opredeliti indekse zdravja oz. parametre skozi katere bomo vrednostili razvojne projekte, npr.: ali 

projekt/ideja/organizacija spodbuja zmanjševanje družbene enakosti, ali spodbuja zdrav življenjski 
slog, ali odpira delovna mesta, ki ne slabšajo zdravja in okolja;
• Zasavci hočemo Ministrico / Ministra za zdravje (Zaveza Vlade);
• spodbuditi javne debate, postaviti zdravje kot temo družbene debate, ga izpostaviti -> organizirati 

okroglo mizo (v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje) -> zagovorniki zdravih 
politik;
• subvenciije za nakup taxijev, ki ne onesnažujejo in drugih vozil za javni prevoz;
• spodbujati uporabo javnega prevoza, kolesarjenja, hoje.



MAPIRANJE TEHNOLOŠKIH KOMPETENC

Moderatorja: Uršula Butkovič, BB Consulting in Jure Vetršek, IRI UL

Izhodišče
Tehnologija in z njo tehnološko znanje je prepoznano kot velik in ne dovolj 
izkoriščen potencial zasavske regije. Tehnološko znanje, kompetenece 
in kapacitete lahko odigrajo ključno prednost regije v njeni družbeno-

ekonomski tranziciji. Prav tako je potreben prenos tradicionalnega tehnološkega znanja na mlajše 
generacije in večja povezanost posameznih subjektov. 

Cilji delovne skupine
• začeti proces mapiranja tehnoloških kompetenc
• z mapiranjem omogočiti povezovanje akterjev, lažje ocenjevanje lokalno osredotočenih dobavnih 

verig vrednosti ter sodelovanje na regionalni ravni

Vsebina diskusije
Zasedba omizja je bila zelo raznolika - od predstavnikov izobraževalnih institucij, malih in velikih 
podjetij, obrtnikov, koncerna in javnega sektorja.

Pri večjih podjetjih so se osvetlila tehnološka in industrijska znanja, ki so v nekaterih primerih 
edinstvena, ne samo za regijo, ampak na svetovni ravni. Zraven pa ima Zasavje svoj koncern, ki lahko 
svojo izkušnjo prenaša tudi naprej in podpre več podjetij v njihovi internacionalizaciji. Na drugi strani 
je bilo zaznati veliko specifičnih obrtniških znanj, ki podpirajo od posameznikov, start-upov do velikih 
podjetij ter tudi ne dovolj izkoriščene tehnološke opreme, za vse to pa imajo ljudje dovolj idej, kako 
znanja in opremo izkoristiti in dati v uporabo.

Izobraževalne inštitucije se trudijo vzgajati kader za zaposlovalce in preko vseh vrst sodelovanja in 
povezovanja s podjetji svoje delo opravijo bistveno bolj kakovostno in v skladu s potrebami trga. Javne 
inštitucij se ob tem trudijo zagotavljati podporno okolje, v katerem vsa ta znanja in kompetence lahko 
cvetijo in prodrejo na lokalni, državni in globalni ravni. Ponovno, z več stiki in informacijami s terena, 
se tudi tukaj lahko bolje pripravijo na zagotavljanje takšnega okolja.

Zaključki in naslednji koraki

Začetek procesa je zelo obetaven, saj se ob mapiranju znanj in kompetenc hitro ugotovi, da Zasavje 
ob svoji bogati zgodovini ter kulturni in industrijski dediščini nosi ogromno znanj, ki pa se jih regija 
večinoma ne zaveda ali pa zgolj v omejeni obliki. Tako se je že v skromnem začetku mapiranja 
prepoznal velik potencial za nadaljevanje, predvsem pa se je ugotovilo, da Zasavje nosi neizmeren 
človeški potencial, preko katerega se seveda prenaša vso znanje in kompetence.

Popis vseh znanj, kompetenc in kapacitet je ključen faktor pri prepoznavanju potenciala Zasavja.

Z zemljevidom, ki bo živa stvar, se želi omogočati osebam brez poglobljenih mrež poznanstev 
konkurenčno nastopanje na trgu z odpiranjem možnosti in priložnosti pri tem kdo lahko z njimi 
sodeluje, na kakšen način in v katerih segmentih. 

Omizje je izluščilo tudi temelj uspeha Zasavja, ki je v ljudeh. Še bolj specifično – v trmi in vztrajnosti, 
podprti s tovarištvom, ki je tu zelo živo. Zato je poleg prepoznavanja in mapiranja vseh znanj, 
kompetenc in kapacitet - kot temeljev za nadaljevanje - bistveno sporočilo omizja, da je potrebno 
intenzivno delati na človeškem potencialu in povezovanju vseh členov znanj – od šole, podpornega 
okolja, podjetništva, pa vse do razvoja globalne korporacije. 



USTVARJANJE SKUPNOSTI

Moderator: Janez Matos, Trajnostni park Istra

Izhodišče
Delovna skupina je nastala iz ključne potrebe, ki smo jo identificirali na 
prvem srečanju Gradimo zasavski ekosistem prihodnosti, t.j. da na razvoju 
trajnostno naravnanih projektov primanjkuje regijskega povezovanja. 

Cilji delovne skupine
• gradnja skupnosti v Zasavju;
• ugotoviti kako povezati različne akterje v Zasavju, da bodo prepoznali pomen sodelovanja.

Vsebina diskusije
• udeleženci so znotraj svoje skupine identificirali dve vsebinski področji na katerih projekti že 

potekajo in se jih udeleženci aktivno lotevajo t.j. popis praznih uporabnih prostorov ter projekti 
povezani s prehransko samooskrbo;
• da ustvarimo željo po sodelovanju je potrebno identificirati ključne deležnike ter njihove skupne 

izzive, ki jih lahko reši povezovanje;
• komunikacijo skupnih izzivov bi bilo dobro podpreti z jasno izdelano medijsko strategijo. 

Zaključki in nadaljnji koraki

popis praznih uporabnih prostorov

ključni deležniki: občine, mladinski centri
vrednost sodelovanja: zagotovitev prostora kvalitetnim vsebinam (coworking), oživljanje mest, dvig 
vrednosti nepremičnin, zagotavljanje kvalitetnih vsebin za ciljne javnosti

dvig samooskrbe
ključni deležniki: lokalni kmetje, kmetijske svetovalne službe, mladi komercialisti
vrednost sodelovanja za partnerje: kupec dobi dostop do bolj raznolike končne ponudbe, združena 
ponudba pomeni lažji dostop do tržnih kanalov, občine pridobijo potencial za razvoj novih delovnih 
mest.

Udeleženci so sami definirali, katere so ključne naloge, ki jih čakajo v naslednjih tednih. Te vključujejo 
preklic ključnih deležnikov, dogovori za sestanke, priprava dobre zgodbe. 

PRIDOBIVANJE JAVNIH IN ZASEBNIH SREDSTEV

Moderator: Andrej Božič, Steklarna Hrastnik 

Izhodišče
V regiji obstajajo perspektivni že delujoči projekti ter poslovni modeli, ki 
prispevajo k boljšemu bivalnemu okolju ter novim, trajnostnim, delovnim 
mestom. Za razvoj potrebujejo znanje ter izkušnje s pridobivanjem različnih 
virov, ki so potrebni za njihov razvoj (razpisi, investicije, poslovno sodelovanje, 

javno-zasebna partnerstva, ipd). 

Cilji delovne skupine 
• skozi moderirano diskusijo ugotoviti s kakšnimi ovirami se srečujejo projekti ter poslovne iniciative 

v regiji pri zagonu svoje dejavnosti;
• v dialogu med različnimi sektorji identificirati načine na katere bi lahko olajšali dostop do javnih in 



zasebnih virov financiranja tem projektom ter skozi medsektorsko povezovanje izboljšali znanje o 
različnih načinih pridobivanja sredstev. 

Vsebina diskusije
• izmenjava informacij o javnih razpisov iz področja socialnega podjetništva ter kritika kriterijev za 

pridobivanje sredstev;
• pomen  občin pri spodbujanju povezovanja in zagotavljanju prostora za kvalitetne vsebine; 
• potencial mednarodnega povezovanja za razvoj projektov v regiji; 
• pomen proaktivnosti pri razvijanju ter lansiranju idej na trg. 

Zaključki in nadaljnji koraki
• kriteriji za pridobivanje sredstev iz naslova socialnega podjetništva so neustrezni; 
• udeleženci so skozi predstavitev projektov ter poslovnih idej pridobili pomembne povratne 

informacije od predstavnikov gospodarstva ter predstavnikov države in lokalnih oblasti;  
• v regiji primanjkuje znanja o pridobivanju virov financiranja. 

DIAGNOSTIKA PROJEKTOV TER POSLOVNIH IDEJ

Moderatorka: Anja Šerc, Zavod Viva

Izhodišče
Na prvem srečanju GZEP v Trbovljah smo identificirali ter popisali poslovne 
iniciative in projekte, ki s svojimi aktivnostmi rešujejo enega ali več družbenih 
in / ali okoljskih izzivov v regiji. Ugotovili smo, da se nahajajo v različnih fazah 

razvoja ter da zaradi tega potrebujejo tudi različne oblike podpore. 

Cilj delovne skupine
• ugotoviti v kateri razvojni fazi se nahajajo poslovne iniciative, ki smo jih identificirali na prvem 

dogodku, ter kakšne so njihove skupne potrebe;
• dobiti pregled o razvojni fazi iniciative / projekta; njegovih pričakovanih družbenih in okoljskih 

učinkih; ovirah pri nadaljnjem razvoju; potrebah ter mrežnem potencialu. 

Vsebina diskusije
• skupina se je po predstavitvah projektov preoblikovali v manjše tematske skupine (energetika, 

mobilnost, podjetništvo in socialno podjetništvo);
• največ časa so udeleženci posvetili analizi izzivov s katerimi se soočajo pri razvoju svojih iniciativ / 

projektov ter načinih na katere bi se lahko povezali; 
• skozi moderirano diskusijo so oblikovali predstavitev svojega projekta glede na izhodiščna 

vprašanja ter iskali v manjših tematskih skupinah priložnosti za skupne aktivnosti. 

Zaključki in nadaljnji koraki

• potrebe: podpora pri pridobivanju sredstev, promocija lokalnih produktov v lokalnem okolju, 
skupna promocija iniciativ / projektov; 
• ovire pri razvoju poslovnih idej: birokracija, omejeni finančni viri, nepripravljenost na sodelovanje, 

omejen dostop do primerne infrastrukture, pomanjkanje skupne platforme za večjo povezanost 
regije;
• manjkajoča znanja: marketing in promocija.

Udeleženci so ugotovili, da imajo skupni interes na področju promocije ter izmenjave znanj. 



PROJEKTI IN POBUDE 

12. marec 2015 / Delavski dom Trbovlje 



 TEMA A

 INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA KOT PRILOŽNOST ZA TURIZEM
 

VREDNOTE

kolektivnost, solidarnost = kameradšaft, napredek, nove tehnologije
 

KAKO INDUSTRIJSKA DEDIŠČINA PRISPEVA K IZGRADNJI 
ZASAVSKEGA EKOSISTEMA PRIHODNOSTI?

Ohranitev industrijske dediščine, z njo njenih vrednot in njena uporaba za razvojne namene bi 
ohranila znanje, tradicijo in vrednote, ki so regijo definirale skozi stoletja. Obstoječa infrastruktura 
danes ponuja ogromno priložnosti za razvoj nišnega turizma, centrov znanja in novih gospodarskih 
panog, vendar za njeno ohranitev ni pripravljenega strateškega načrta. Hkrati se v Zasavju oblikuje 
veliko civilno-družbenih, javnih in podjetniških iniciativ, ki so pripravljene in zmožne razvijati projekte 
regionalnega pomena. Rudnik (RTH) mora takoj prenehati z razprodajo zapuščine.
 

OBSTOJEČE INICIATIVE IN PROJEKTI

INTERAKTIVNI MULTIMEDIJSKI MUZEJ RUDARSTVA 
lokacija: Drajeršoht

POTREBUJEMO: posluh odločevalcev, ideje, proaktivni odnos
NUDIMO: prostor, eksponate, nove pristope, multimedijske vsebine
 
PRT – PARK RUDARJEV TRBOVLJE
lokacija: na območju Guojde in Bukove gore

Projekt se ocenjuje kot edini večji projekt, ki lahko povzroči gospodarski razvoj v Trbovljah in širše, ter 
pomeni nov zasavski center za profesionalni turizem. Temelji na težkih strojih iz rudnika, ki postanejo 
objekti turističnih ogledov (cca 10 strojev). V turistično ponudbo so povezani najvišji dimnik v Evropi, 
helikopterski prevozi med različnimi lokacijami v regiji in letališčem, hoteli in bungalovi.

POTREBUJEMO: zapuščino RTH in elektrarniški dimnik 
NUDIMO: razvojno znanje in znanje s področja tehnike ter organizacije

POST-APOKALIPTIČNA TURA 
lokacija: Zasavje 

Interaktivna terenska igra po opuščenih industrijskih površinah in prostorih, igra vlog, teambuilding.

POTREBUJEMO: finančno in poslovno konstrukcijo/model, vodje projektov, mnenjsko in lokalno 
podporo ideji 
NUDIMO: moderacijo skupinskih procesov, učenje ustvarjalnega in design razmišljanja, pripravo 
koncepta in identitete blagovne znamke, ustvarjalnost, inovativnost



TNM IN NEO KUM
lokacija: Trbovlje

razvoj novega evropskega centra novomedijske kulture skozi povezavo in rast dveh obstoječih 
projektov - Trbovlje Novomedijsko Mesto in NEO KUM (Novomedijski Evolucijski Objekt v bivšem RTV 
stolpu na Kumu)

POTREBUJEMO: politično podporo, razvoj podporne turistične infrastrukture
NUDIMO: strokovno delo, znanje, logistiko
 
INDUSTRIJA IN ADRENALIN 

letno-zimski športni park (freestyle, downhill, kolesarstvo) v jamskih objektih in na zunanjih površinah 

POTREBUJEMO: dobro vzdrževanje ter prenos objektov na lokalno skupnost, pomoč pri pridobivanju 
sredstev, začetni kapital, izvajalce
NUDIMO: že vzpostavljeno komunikacijsko mrežo, organizacijsko podporo pri izvedbi, podporo in delo 
z mladimi 
 
MUZEJ SOCIALIZMA 

česa podobnega ni na evropski ravni, relikvije časa

POTREBUJEMO: politično pobudo (lokalno, državno).
NUDIMO: kompetence, mreženje, sodelovanje, mednarodno uveljavljenost
 
AKTIVNI PRISTOP K ZAŠČITI DEDIŠČINE 

za namene prepleta industrijske dediščine in tehnologije

POTREBUJEMO: prostor za delo, sanacijo onesnaženih površin, prenos lastništva iz državne na 
lokalno skupnost
NUDIMO: moralno in politično podporo; pomoč pri pridobitvi lokacijskega dovoljenja,  zagonskih 
sredstev in kadrovski potencial 
 
DIMNIK

mavrični dimnik kot kapelica za LGBT poroke 

CELOVITA PRENOVA MESTA 

kot primer: Gent

POTREBUJEMO: močno koordinacijsko skupino, pripravljenost za sodelovanje vladne strani
NUDIMO: lokalno participacijo, vključevanje mladih, promocijo in ideje
 
CENTER KREATIVNIH INDUSTRIJ 

nujen del podpore za razvoj nišnega turizma, tematskih poti, festivalov. Center kreativnih industrij 
služi kot okolje v katerem se inkubirajo nova podjetja, se jim nudi medijska in design podpora ter 
poslovna mentorstva 
  



PRENOS ZNANJA, DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA

POTREBUJEMO: podpora in mentorstvo v organizacijah, podjetjih
NUDIMO: vzgoja kadrov (potencial dijakov – learning by doing), promocija Trbovelj, privabljanje ljudi

 

(PREDLAGANI) KONKRETNI NADALJNI KORAKI

1. potreben je strateški pristop, politična podpora, pritisk na državo

2. formiranje 'konzorcija' kot hrbtenice za razvoj velikih industrijsko-turističnih projektov

  

 TEMA B

 ENERGETSKA TRANZICIJA > GOSPODARSTVO, PODJETNIŠTVO

VREDNOTE

samopreskrba, okoljska vzdržnost, energetska učinkovitost
 

KAKO ENERGETSKA TRANZICIJA PRISPEVA K IZGRADNJI 
ZASAVSKEGA EKOSISTEMA PRIHODNOSTI?

Zasavje je nastalo zaradi energetike (premogovništva). Vse industrije in obrti so bile podpora 
tej dejavnosti. Sedaj, ko se fosilnih virov ne izkorišča več, so se podporne dejavnosti usmerile v 
energetsko učinkovitost na vseh segmentih (promet, industrija, gospodinjstva) in izkoriščanje lokalno 
razpoložljivih obnovljivih virov energije. Tehnološki potencial, razvit tekom stoletij je usmerjen v 
trajnostno energetiko. Slednji skupaj z integracijo prometa nudijo nišne priložnosti, ki jih Zasavska 
podjetja s pridom izkoriščajo za nastop na trgu. Ker se denar za energijo porablja lokalno, se vsem 
viša standard (multiplikatorni učinki). Oskrba z energijo je varna, čista in zanesljiva in omogoča 
podjetjem in ljudem opravljanje dejavnosti oz. brezskrbno življenje. Področje je vzor povezovanje 
med različnimi akterji od posameznikov v energetskih zadrugah, do javnega in zasebnega v skupnih 
projektih z jasnim ciljem varne oskrbe in lokalnega kroženja denarja. 

OBSTOJEČE INICIATIVE IN PROJEKTI
 
IZGRADNJA HIDROELEKTRARNE NA SREDNJI SAVI

Zagotavlja delovna mesta predvsem v fazi izgradnje (ne toliko v fazi obratovanja) in daje izjemno 
pomemben psihološki signal, da je Zasavje močno, da lahko skupaj nekaj doseže. Na podlagi zagona 
projekta HE SS in energetske sanacije stavb bi se dobilo dovolj optimizma in pozitivnih finančnih 
učinkov, ki bi se jih dalo prenesti v zagon podjetniškega inkubatorja v sodelovanju z Inovacijsko-
razvojnim inštitutom Univerze v Ljubljani. Inštitut je torej v funkciji podpornega mehanizma za zagon 
podjetij z visoko dodano vrednostjo ob mentorstvu obstoječih energetskih podjetij v Zasavju.
Ključni so spremljajoči projekti, kot potencialni vir financiranje omenjen Junckerjev paket. Izpostavljena 
cestna povezava Hrastnik-Radeče. Vračilne dobe elektrarn upoštevajoč investicije v dodatno 
infrastrukturo so preko 40 let, zgolj energetski del pa okoli 25 let.



Opomba: v skupini je obstajalo nestrinjanje glede konkretnih pozitivnih gospodarskih učinkov v 
Zasavski regiji, saj bodo Zasavska podjetja težko konkurirala Posavskim. S strani Posavja je že 
bila ponujena pomoč za prenos dobrih praks in izkušenj. Obstaja tudi interes malih podjetnikov 
(kovinsko-predelovalna industrija) da sodelujejo, pri čemer pa ni jasno pri čem in kako v kolikor pa 
je volja, se sigurno lahko najde pozitivne sinergije. Nekateri člani skupine so ob primerjavi projekta 
z Marshallovim načrtom izpostavili, da le-ta ni deloval, in da je ZDA na žalost stimulirala 2. svetovna 
vojna, in ne veliki infrastrukturni projekti.
 
TERCIARNA REZERVA NACIONALNEGA ELEKTRIČNEGA OMREŽJA 

Zasavje ima zaradi lege, infrastrukture in vzpostavljenega daljnovoda dobre izhodiščne možnosti za 
razvoj projekta. Tudi državni akterji morajo skrbeti za enakomeren razvoj vseh regij. Soočamo pa se 
s težavo, da ni usklajenosti, da se ta dejavnost ostane v Zasavju. Pojavila se je tudi ideja o t.i. terciarni 
rezervi na ELKO (kurilno olje), glede na to da so na lokaciji TET blagovne rezerve le-tega. 

Opomba: v skupini se je izpostavila konkurenčna prednost Brestenice, ki že ima odprt razpis za 
opremo (kar pomeni, da je projekt že v naslednji fazi), Slovenija pa za namen terciarne rezerve ne 
potrebuje dveh enot tudi zaradi novih storitev uravnoteženja dobave in odjema preko t.i. virtualnih 
elektrarn. 

CENTER ZNANJA 

grajenje na strokovnem rudniškem znanju in znanju iz TET in RTH.  Zasavje je (bilo) eden od centrov 
slovenske energetike (poleg Velenja in Krškega). Vzpostavitev centra znanja bi omogočila ohranjanje 
le-tega. Kot konkretna rešitev se je v skupini definiralo tudi medpoklicno povezovanje, ki bi ga izvajala 
Srednja tehniška Šola Trbovlje s Centrom tehničnega izobraževanja. 

ENERGETSKA SANACIJA STAVB 

mora biti prioriteta tako zaradi boljšega zraka kot zaradi vključenosti lokalnih manjših podjetij, v 
prid temu projektu govorijo številni pozitivni multiplikativni učinki in dosedanje izkušnje s številnimi 
primeri dobrih praks.

INICIATIVA ZA VZPOSTAVITEV ENERGETSKE ZADRUGE ZA OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE 

uporaba obnovljivih virov in zadružniški model organiziranja

ENERGETSKA SAMOPRESKRBA

vzpostavitev energetske agencije, ki v Sloveniji v drugih regijah že skrbijo za to področje, v Zasavju pa 
še ne obstaja 

GEOTERMALNA ENERGIJA 

je sicer omejen vir, vendar je smiselna uporaba toplotnih črpalk z geo sondami predvsem zaradi 
kakovosti zraka, ker le-te nimajo  emisij. Kot možen vir so bile izpostavljene Izlake z Medijskimi 
toplicami in vrtina Toplice Zagorje. 

LESNA BIOMASA ZA MANJŠE DALJINSKE SISTEME

je primeren energetski vir v hribovskih vaseh, kjer ni problematično onesnaženje. Problematičen 
vidik kurjenja lesa je namreč onesnaženje predvsem z PM10 delci (Zasavje je uradno degradirano 
območje zaradi onesnaženje z PM10) - pod inverzijo v urbanih središčih se lesa ne sme kuriti, ker se 
bo kakovost zraka še poslabšala.
 



(PREDLAGANI) KONKRETNI NADALJNJI KORAKI
1. izvajanje projektov, prenos dobrih praks med občinami na področju energetske sanacije stavb 

2. definicija potreb in zmožnosti za razvoj samooskrbnih sistemov in priprava prijav na razpise s tega 
področju

3. priprava sanacijskega načrta 

4. strokovni pregled izvajanja Lokalnih energetskih konceptov (LEK) občin in njihova nadgradnja. 

5. prenos koncesije iz HSE na SRES.

6. zakon o izgradnji Hidroelektrarne na Srednji Savi (realna odločevalska teža)

7. pregled, določitev, medobčinsko sodelovanje in komuniciranje konkurenčne prednosti Zasavja pred 
ostalimi regijami na področju velikih energetskih infrastrukturnih projektov (primer: tercirana 
rezerva državnega elektro sistema)

8. študije izvedljivosti samooskrbnih energetskih projektov, ki vključuje identifikacijo interesa 
odjemalcev in potencialnih zasebnih investitorjev. 

9. opredeliti in ovrednotiti znanja/kompetence, ki so še ostale v RTH in TET ter se na podlagi tega 
odločiti kaj dejansko je na voljo in kaj in kako se lahko uporabi pri t.i. energetski tranziciji Zasavja od 
fosilov v trajnostno energetiko

 TEMA C

 LOKALNA SAMOPRESKRBA S HRANO V POVEZAVI S TURIZMOM
 

VREDNOTE

samopreskrba, kakovostna delovna mesta, regijsko povezovanje
 

KAKO PREHRANSKA SAMOOSKRBA V POVEZAVI S TURIZMOM 
PRISPEVA K IZGRADNJI ZASAVSKEGA EKOSISTEMA PRIHODNOSTI?

Hrana in turizem imata veliko gospodarskega potenciala za razvoj nišnega malega gospodarstva. 
Naravne danosti v regiji ter geografska lega regije sta temelja, ki omogočata, da se razvijajo 
atraktivni, dostopni ter trajnostni modeli turistične ponudbe, ki lokalnemu prebivalstvu ter 
obiskovalcem nudijo obilo možnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa in vir prihodka. Med 
(mladimi) prebivalci Zasavja že danes obstaja izjemen interes in angažma za razvoj tovrstnih 
projektov, manjkajo pa dostopni viri financiranja, podjetniško / prodajno znanje ter medobčinsko 
povezovanje v vzdržne poslovne modele.

OBSTOJEČE INICIATIVE IN PROJEKTI
 
ZASAVSKA PREHRANSKA ZADRUGA NOVEGA TIPA 

ki povezuje male pridelovalce in predelovalce hrane iz celotnega območja Zasavja v skupni nastop na 
lokalnem in regionalnem trgu (npr. za oskrbo ljubljanske urbane regije)

POTREBE: znanje o organizaciji zadruge, povezave med malimi pridelovalci, povezave med občinami
 



INOVATIVNI PODJETNIŠKI PROJEKT, KI RAZVIJA PRODUKTE ZA URBANO PRESKRBO 

rastlinjaki iz lesa in stekla, visoke grede

POTREBE: testiranje produkta, razvoj trga in marketinška analiza

BIVALNA KMETIJA – PROJEKT VARSTVENO-DELOVNEGA CENTRA ZAGORJE OB SAVI 

s katero se omogoča zaposlovanje najbolj ranljivih posameznikov in posameznic ter sonaravni razvoj 
podeželja 
 
POTREBE: neprofitni / brezplačni najem kmetije, ki ima omogočen enostaven dostop 
 
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI URBANEGA KMETOVANJA ZA MLADE

program znotraj Mladinskega centra Zagorje, ki spodbuja urbano kmetovanje in lokalno potrošnjo 
(razvoj visokih gred, delavnice urbanega prehranjevanj, Menjalni krog) 

POTREBE: ugodni viri financiranja, investicije, donacije
 
PRIDELOVANJE IN PREDELAVA LOKALNIH ZELIŠČ

izobraževalno-prodajni program na področju zeliščarstva, ki na trgu ponuja lokalno pridelana zelišča 
ter  v lokalnem okolju nudi izobraževalne programe

POTREBE: managersko in poslovno / prodajno znanje

JAVNI MLEKOMAT 

ponudba lokalnega mleka na frekventnih lokacijah 

POTREBE: postavitev mlekomatov,  sodelovanje proizvajalcev,  podpora občin
 
ZASAVSKA MIKRO PIVOVARNA

POTREBE: kakovosten promocijski material in trženje
 
BANKA SEMEN 

ohranjanje biotske raznovrstnosti in avtohtonih sort 

SKUPNE POTREBE

1. znanje s področja marketinga in prodaje znanje o prijavljanju na razpise

2. dostop do informacij o dostopnih nezasedenih zemljišč ih / opuščenih kmetijah

3. ugodni viri financiranja

 



KAJ KOT ZAINTERESIRANI ZA RAZVOJ TEH PROJEKTOV LAHKO 
PONUDIMO

1. znanje o vplivu hrane na zdravje

2. znanje o kreativnih pristopih k delu z mladimi in ranljivimi skupinami na trgu dela

3. funkcionalni prostori za razvoj programov vezanih na hrano in turizem

4. kmetije, ki lahko postanejo učni poligon

5. testiranje učinkovitosti lesenih rastlinjakov

6. vodenje projektov

7. obstoječa infrastruktura (delujoče kmetije, paintball, produkti)

8. pripravljenost na sodelovanje in pozitivno energijo

9. že obstoječe turistično-gastronomske produkte za združevanje pod skupno znamko
 

(PREDLAGANI) KONKRETNI NADALJNJI KORAKI

1. sestava delovne skupine za razvoj zasavske zadruge novega tipa

2. ogled primera dobre prakse delovne kmetije Korenika

3. ogled primera dobre prakse samooskrbe Slovenske Konjice

4. testiranje lesenih rastlinjakov

5. sestanek o možnosti odprtja novega prodajnega kanala za zelišča

 
 



Poročilo so pripravili moderatorji GZEP 

Organizatorji in moderatorji serije razvojnih 
forumov Gradimo zasavski ekosistem 

prihodnosti: 

Kabinet predsednika Vlade RS, 

Zavod Viva, 

PUNKT – Laboratorij za kreativne industrije, 

BB Consulting, 

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani 
in 

Trajnostni park Istra. 

Razvojni forumi GZEP so potekali s podporo 
lokalne skupnosti in županov treh zasavskih 

občin.


