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Uvod  
 

V procesu priprave Regionalnega razvojnega programa 2021–2027 je Regionalna razvojna agencija 

izvedla Regijsko razvojno konferenco 2021 z namenom javne predstavitve osnutka Regionalnega 

razvojnega programa 2021–2027 (RRP 2021 – 2027 ) in pregleda predlaganih projektov v programskem 

delu RRP 2021–2027.  

Na Regionalni razvojni konferenci so v sodelovanju z javnostjo oziroma deležniki  obravnavali vsebino 

programskega dela Regionalnega razvojnega programa 2021 – 2027. V delovnih skupinah so deležniki 

pregledali projekte po posameznikih razvojnih prioritetah in podali predloge za vsebinske dopolnitve, 

komentarje in diskutirali o pomembnosti področji in projektov. Znotraj delovnih skupin so deležniki 

poskušali določit ključne strateške projekte pri razvoju regije.  

V povzetku Regionalne razvojne konferenca 2021 so predstavljeni regijski oziroma lokalni projekti, ki 

so po mnenju deležnikov ključnega strateškega pomena. Vsebina dokumenta je razdeljena po razvojnih 

prioritetah in ukrepih. Pri poglavjih so dodani še komentarji, dopolnitve in dodatni projektni predlogi, 

ki so jih podali udeleženci konference.  

Povzetek Regijske razvojne konference predstavlja dodatno gradivo za nadaljnje aktivnosti v procesu 

priprave Regionalnega razvojnega programa Zasavje regije 2021–2027.  
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1. Razvojna prioriteta 1 (CP1): Inovativno in konkurenčno gospodarstvo 

v Zasavju  
 

Razvojna prioriteta Inovativno in konkurenčno gospodarstvo je podprta z dvema ciljno usmerjenima 

ukrepoma: Ukrep 1. Razvoj poslovnih lokacij in Ukrep 2. Podpora preobrazbi gospodarskih dejavnosti.  

1.1 Izgradnja, obnova in širitev obrtno industrijskih con in poslovnih lokacij 

 

Med predlaganimi projekti pod razvojno prioriteto Inovativno in konkurenčno gospodarstvo v Zasavju 

so deležniki izpostavili tiste, ki so usmerjeni v posodobitev, nadgradnjo in gradnjo gospodarske 

infrastrukture. Kot ključen regijski projekt so izpostavili Izgradnjo, obnovo in širitev obrtno industrijskih 

con in poslovnih lokacij (projekt je uvrščen pod Ukrep 1.).  

Izgradnja, obnova in širitev obrtno industrijskih con in poslovnih lokacij je predlog regijskega projekta, 

ki obsega 14 lokalnih projektov in se bo izvajal v Občinah Hrastnik, Trbovlje in Litija.  

Za območje Občine Hrastnik je predlaganih osem projektov: Obrtno industrijska cona Hrastnik (nosilec: 

Občina Hrastnik), Obrtno industrijska cona Dol (nosilec: Občina Hrastnik),  Obrtno industrijska cona 

»Bivša betonarna« (nosilec: Občina Hrastnik), Obrtno industrijska cona »Pod skalo« (nosilec: Občina 

Hrastnik), Obrtno industrijska cona Za Savo (nosilec: Občina Hrastnik), Obrtno industrijska cona Marno 

(nosilec: Občina Hrastnik), Obrtno industrijska cona Novi Dol (nosilec: Občina Hrastnik). 

Za območje Občine Trbovlje so predlagani trije projekti: Komunalna oprema IOC Gabrsko (nosilec: 

Občina Trbovlje), OIC Lakonca (nosilec: Občina Trbovlje), Komunalna ureditev območja Lakonca 

nosilec: Komunala Trbovlje d.o.o.). 

Za območje Občine Litija ste predlagana dva projekta:  Širitve gospodarske cone Zagorica (nosilec: 

Občina Litija), Usposobitev degradiranega območja IAK v gospodarsko cono (nosilec: Občina Litija).  

1.2 Krepitev globalne konkurenčnosti gospodarstva s pridobivanjem domačih in tujih neposrednih 

investicij ter spodbujanje internacionalizacije 

 

Kot drugi regijski projekt strateškega pomena so deležniki izpostavili Krepitev globalne konkurenčnosti 

gospodarstva s pridobivanjem domačih tujih neposrednih investicij ter spodbujanjem 

internacionalizacije.   

Namen projekta je spodbuditi državno in globalno konkurenčnost regije, kot tudi lokalnih podjetij na 

trgu. S podporo za širjenje svojega poslovanja na tuje trge na znanju temelječega gospodarstva se bo 

v regiji ustvarila dodana vrednost in prepoznavnost. Prav tako je namen projekta spodbuditi tuje in 

domače neposredne investicije, kar bo imelo pozitiven vpliv ne samo na gospodarsko sliko regije, 

temveč tudi na socialne kazalnike. 
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Predlagatelj tega projekta je Regionalna razvojna agencija Zasavje. Projekt je umeščen pod Ukrep 2. 

Podpora preobrazbi gospodarskih dejavnosti.  

1.3 Podjetno nad izzive (PONI) 

 

Po mnenju deležnikov je projekt Podjetno nad izzive (PONI) tretji ključni strateški projekt v razvojni 

prioriteti Inovativno in konkurenčno gospodarstvo v Zasavju. PONI je projekt podjetniškega 

usposabljanja in izobraževanja, v okviru katerega udeleženci, potencialni podjetniki 

v 4 mesecih zaposlitve na RRA Zasavje s pomočjo usposabljanj, svetovanj in mentorstva razvijejo ter 

realizirajo svojo podjetniško idejo. 

Predlagatelj tega projekta je Regionalna razvojna agencija Zasavje. Projekt je umeščen pod Ukrep 2. 

Podpora preobrazbi gospodarskih dejavnosti.  

1.4 Subjekti inovativnega okolja  

 

Regijski projekt Subjekti inovativnega okolja so deležniki prepoznali kot četrti projekt ključnega 

strateškega pomena. Vsebuje štiri projekte, ki so jih predlagali RCR d.o.o., Steklarna Hrastnik in Občina 

Litija. Predlagani projekti so umerjeni v spodbujanje inovacij v gospodarstvu, kmetijstvu in v izboljšanje 

podpornega okolja za učinkovitejše črpanje razvojnih sredstev.   

Občina Litija je predlagala projekta Podporni center za črpanje EU sredstev (Občina Litija) in Podporno 

okolje za podjetništvo in kmetijstvo, Steklarna Hrastnik d.o.o. projekt Digitalizacija učnega procesa v 

Steklarni Hrastnik  in RCR d.o.o. projekt z bolj splošnim naslovom Subjekti inovativnega okolja, ki bo 

inovativnim potencialnim podjetnikom in start up podjetjem nudil brezplačno podporo v obliki 

svetovanja in informiranja, tematskih delavnic, mentoriranj ali strokovnih svetovanj. 

Projekt je umeščen pod Ukrep 2. Podpora preobrazbi gospodarskih dejavnosti. 

1.5 Regijska turistična destinacija Zasavje 

 

Deležniki so na razvojni konferenci turizem ponovno opredelili kot pomembnejšo  in  predvsem 

neizkoriščeno gospodarsko dejavnost regije. Med njimi prevladuje mnenje, da ima zasavska regija 

močan razvojni turistični potencial in ga je potrebno razvijati na nivoju regije. Pri tem sta povezovanje 

in sodelovanje je ključnega pomena. V regionalnem razvojnem programu so predlagani turistični 

projekti združeni v t. i. regijski projekti Regijska turistična destinacija Zasavje, ki vsebuje  enajst 

projektov. Projekt je umeščen pod Ukrep 2. Podpora preobrazbi gospodarskih dejavnosti. 

Občina Litija je predlagala sedem turističnih projektov: Pametna turistična aplikacija za zasavsko regijo;  

Projekcijski sprehod skozi zgodovino Vač s pomočjo sodobnih tehnologij (KS Vače); Trajnostno 

doživetje na reki Savi; Geopark Posavske gube; Aktivni, zeleni in trajnostni turizem; Vetrne orgle; 

Oglarska dežela.  
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V podjetju JFDI družba za vodenje in razvoj d.o.o. so z namenom poenotenja in digitalizacije turizma 

pripravili projekt VisitZasavje.com, v Partnerstvu Las Zasavje so predlagali projekt Obrtniška in 

industrijska dediščina - skupna identiteta lokalnih skupnosti, v KRC Hrastnik projekt Pogled z vrha v 

dolino, Regionalna razvojna agencija Zasavje pa načrtuje projekt z bolj splošnim naslovom Regijska 

turistična destinacija Zasavje, v katerem bo tokrat več poudarka na marketingu zasavskega turizma.
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2.1 Razvojna prioriteta 2 (CP2): Zeleno in nizkoogljično Zasavje   
 

Razvojna prioriteta Zeleno in nizkoogljično Zasavje je v RRP 2021 – 2027 podprta s štirimi ukrepi: Ukrep 

1. Varovanje okolja, Ukrep 2. Spodbujanje krožnega gospodarstva, Ukrep 3. Ureditev poplavnih in 

erozijskih območij in Ukrep 4. Energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije, 

samooskrba z energijo.  

RRP 2021- 2027 trenutno vsebuje 12 regijskih projektov za Ukrep 1. Varovanje okolja in tri regijske 

projekte za Ukrep 4. Energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije, samooskrba z 

energijo, za Ukrep 2. in 3. ni bilo predlaganih projektov.   

Na omizju za obravnavo projektov na razvojni prioriteti Zeleno in nizkoogljično Zasavje so udeleženci 

konference izpostavili velik pomen naslednjih regijskih projektov.  

2.1 Urejanje  vodooskrbe 

 

Regijski projekt urejanja  vodooskrbe vključuje pet projektov, ki se bodo izvajali na območju občine 

Hrastnik,  občine Trbovlje in občine Litija. Projekti so usmerjeni v posodobitve, razširitve in nove čistilne 

sisteme vodovodnih omrežij.  

Na območju občine Hrastnik sta načrtovana  dva projekta (Ultra filtracija vodnega zajetja Jepihovec in 

Vodooskrba območij Kal, Čeče in Šavna Peč), na območju občine Trbovlje trije projekti (Posodobitev  

in razširitev vodovodnega omrežja in Obnova in optimizacija vodovoda od Opekarne do črpališča 

Škratovina) in en projekt Občine Litija (Nadgradnja vodovoda Litija - Šmartno).   

Projekt je umeščen pod Ukrep 1. Varovanje okolja  

2.2. Izgradnja sončnih elektrarn  

 

Gre za projekt pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov energije (sončna energija), ki 

predvideva gradnjo sončnih elektrarn na ali ob obstoječih objektih. Komunala Trbovlje, d. o. o. ima za 

potrebe obratovanja vodovodnega in vročevodnega sistema vključenih več objektov, ki za svoje 

obratovanje potrebujejo električno energijo (črpališča, vodohrani, priprava tople vode ...). S 

postavitvijo sončnih elektrarn na ali ob te objekte, bi delno pokrili potrebo po porabi električne energije 

za obratovanje sistema. S tem bi znižali stroške obratovanja, ki so povezani s porabo električne energije 

ter prispevali zmanjšanju ogljičnega odtisa. 

Projekt je umeščen pod Ukrep 1. Varovanje okolja  

2.3 Razširitev, obnova in optimizacija vročevodnega omrežja  

 

V sklopu tega projekta se bo obnovilo in optimiziralo obstoječe vročevodno omrežje, poleg tega pa bi 
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ga razširili še na nova območja. Poleg zamenjave glavnih cevovodov bi vključili obnovo toplotnih postaj 

in priključkov. V projekt je vključena tudi uvedba daljinskega popisa kalorimetrov in daljinski nadzor 

toplotnih postaj. Predlagatelj projekta je Komunala Trbovlje d.o.o. 

Projekt je umeščen pod Ukrep 1. Varovanje okolja  

 

2.4 Energetska obnova stavb 

 

Projekt energetske prenove stavb je po mnenju deležnikov pomemben z vidika zmanjševanja porabe 

energije. Pri zasledovanju trajnostne energetske oskrbe je namreč potrebno prizadevanja usmeriti tako 

v pridobivanje energije iz obnovljivih virov kot tudi v bolj učinkovito oziroma bolj optimizirano rabo 

energije v regiji.  

Regijski projekt energetske obnove stavb vsebuje 11 lokalnih projektov. Občina Trbovlje načrtuje tri 

projekte (energetska sanacija Godbenega doma, Glasbene šole Trbovlje in Knjižnice Toneta Seliškarja), 

štiri projekte Občina Litija (energetska sanacija Športne dvorane Litija, Upravne stavbe Občine Litija, 

OŠ Gabrovka in Športne dvorane v Kresnicah) in Občina Hrastnik štiri projekte (energetska sanacija 

Glasbene šole Hrastnik, ZD Hrastnik, Delavskega doma in galerije in Vrtca Sonček). 

Projekt je umeščen pod Ukrep 4. Energetska učinkovitost  in uporaba obnovljivih virov energije, 

samooskrba z energijo.
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3. Razvojna prioriteta 3 (CP3):  Mobilno in regionalno povezano Zasavje  
 

Razvojna prioriteta Mobilno in regionalno povezano Zasavje je v RRP 2021–2027 podprta s štirimi 
ukrepi: Ukrep 1. Bolj trajnostna mobilnost, Ukrep 2. Dostopnost in povezljivost regije, Ukrep 3. 
Dostopnost IKT in ukrep 4. Pametne rešitve za trajnostno mobilnost .  
 
V RRP 2021–2027 so za Ukrep 1. predlagani trije regijski projekti: Vzpostavitev, obnova in dograditev 
kolesarskih povezav, ki vključuje pet lokalnih projektov, za Ukrep 2. Dostopnost in povezljivost regije  
je predlagan en regijski projekt, ki vključuje osem lokalnih projektov, za Ukrep 4. Pametne rešitve za 
trajnostno mobilnost je predlagan en lokalni projekt, za Ukrep 3. Dostopnost IKT ni bilo predlaganih 
projektov.  
 
Deležniki so na regionalni razvojni konferenci izpostavili poseben pomen spodaj predstavljenih 
projektov. 
 
3.1 Posodobitev cestnega omrežja 

 
Regijski projekt Posodobitev cestnega omrežja vsebuje osem lokalnih projektov, ki so načrtovani za 
izvedbo na širšem območju občine Hrastnik in občine Trbovlje.  
 
Za širše območje občine Hrastnik in občine Trbovlje so predlagani naslednji projekti:  

- Direkcija RS za ceste načrtuje dva projekta za boljšo povezljivost občine Hrastnik (Cesta G2 – 
108 Hrastnik – Zidani most in Rekonstrukcija regionalne cesta Hrastnik – Šmarjeta na odseku 
skozi center Dola), 

- Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje tri projekte za izboljšanje cestne infrastrukture v naselju 
Hrastnik in za boljšo povezljivost z občino Trbovlje (Ureditev ceste TKI – Steklarna, Krožišči v 
centru Hrastnika in na Regionalni cesti R1-221 pri Sparu in Rekonstrukcija ceste R1 221 Trbovlje 
– Hrastnik),  

- Občina Hrastnik načrtuje gradnjo parkirišč Novi Log in modernizacijo lokalnih cest v občini 
Hrastnik, 

- Občina Trbovlje načrtuje ureditev novega krožišča pri urgentnem centru.  
 
3.2 Vzpostavitev, obnova in dograditev kolesarskih povezav 

 
Regijski projekt Vzpostavitev, obnova in dograditev kolesarskih povezav vsebuje pet lokalnih projektov. 
Posodobitve oziroma širitve kolesarske infrastrukture se načrtujejo v vseh štirih občinah zasavske 
regije.  
 
Na Občini Hrastnik v okviru projekta Izvedba ukrepov CPS na kolesarski infrastrukturi predvidevajo 
izdelavo študij kolesarskih povezav in možnosti izvedljivosti kolesarjenja. Načrtujejo tudi gradnjo 
manjkajočih površin za kolesarje, ki bo zajemala gradnjo manjkajočih povezav (v mesto) ter obnovo in 
razširitev omrežja in dograditev kolesarskih povezav v smislu povezav mesta z zaledjem (izven mesta).   
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Na Občini Litija načrtujejo projekta Vzpostavitev sistema postaj in izposoje za električna kolesa in 
navadna kolesa in Ureditev kolesarskih poti v občini Litija z navezavo z državno kolesarsko povezavo 
proti Zasavju.  
 
Na Občini Trbovlje načrtujejo dograditev kolesarskih stez s projektom Manjkajoči odseki kolesarskih 
stez (navezava Ojstro).  
 
Na Občini Zagorje ob Savi načrtujejo gradnjo nove kolesarske steze Zagorje – Rove. Projekt je 
poimenovan Kolesarska steza Zagorje – Rove.  
 
3.3 Gradnja in ureditev postajališč za avtodome ter izgradnja P&R 

 
Projekt obsega dva projekta Občine Litija: Ureditev parkirišča »Park and ride« na železniški postaji Litija 
in Ureditev postajališč in počivališč za avtodome. Oba projekta predstavljata dobro izhodišče za 
nadgradnjo trajnostne mobilnosti. Postajališča za avtodome bodo poleg tega pomenila nove 
nastanitvene kapacitete, novo turistično ponudbo in priložnost za razvoj dodatnih storitev. Litija je 
namreč vstopna točka v zasavsko regijo iz zahodne smeri,  s strani Ljubljane. Takšne lokacije lahko 
pomenijo dobro informativno točko o turistični ponudbi celotne regije. 
 
3.4 Ureditev pešpoti v mestu in podeželskih naseljih 

 
Projekt obsega dva projekta Občine Hrastnik (Ureditev pešpoti in površin za rekreacijo iz Resnice do 
Leše in projekt Ureditev pešpoti Hrastnik - Dol) in en projekt Občine Litija (Ureditev vaškega jedra na 
Vačah).   
 

3.5 Trbovlje Smart City 

 
Trbovlje Smart City je kartica oziroma aplikacija, ki jo bodo občani lahko uporabljali za različne namene 
uporabe javnih storitev, kot je javni avtobusni prevoz, izposoja koles, uporaba kapacitet in storitev 
javnih zavodov v občini. Storitev je možno uporabljati v obliki uporabniške kartice, na kateri bodo 
shranjeni vsi uporabniški podatki, predplačniško stanje ter informacije o možnostih uporabe storitev. 
Kartici enakovredna je aplikacija, ki jo uporabniki namestijo na svoje pametne mobilne naprave. 
 
Predlogi, komentarji in dopolnitve  
 

- Predlog: Krožna kolesarska pot v celotni regiji ter v soseščini, npr.  Radeče, Laško. 
- Predlog: Povezave poti Srečno z občino Litija, v katero bi bilo smiselno vključiti tudi rudnik 

Sitarjevec. 
- Predlog: Ureditev sistema postaj in izposoje za električna kolesa, navezava kolesarskih poti na 

EUROVELIO 9, ki se navezuje na evropsko kolesarsko pot. 
- Predlog: Celoten sistem izposoje električnih koles bi bilo potrebno poenotiti za celotno 

Zasavje, ko bosta še občini Hrastnik in Litija zadevo uredila, bi lahko prehajali prebivalci s temi 
kolesi po celotnem Zasavju.  
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- Predlog: Smiselno bi bilo urediti kolesarsko stezo v Trbovljah na mestih, kjer je še ni ter 
povezati steze s stezami v občini Hrastnik.  

- Predlog: Urediti parkirišča oz. parkirne hiše v vseh zasavskih občinah, saj velikokrat še posebej 
v Trbovljah in Hrastniku ljudje nimajo kam parkirati, zato bi bilo smiselna adaptacija, npr. v 
Trbovljah že imajo projekt izgradnje garažne hiše na železniški postaji. 

- Predlog: Ureditev postajališč in počivališč za avtodome v občini Trbovlje, in sicer za območja 
Ledenice, Ribnika.  

- Predlog:  V Hrastniku in Litiji ni trim steze, zato je ureditev smiselna. 
- Predlog: Ureditev pešpoti Hrastnik - Dol je že v idejni fazi in naj bi jo čez poletje nadgradili, 

lahko bi  naredili tudi navezavo na pot Srečno;  
- Ureditev vaških jeder bi bilo potrebno nadgraditi, Zagorje ima tudi precej takšnih točk, Hrastnik 

ima Gore in Kopitnik. 
- Vse ceste so ključne tudi iz vidika boljše povezave z bolnišnico Trbovlje.  
- Predlog:  Prenos dobre prakse dostopnosti IKT  občine Hrastnik na ostale občine.  
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4. Razvojna prioriteta 4 (CP4): Družbeno razvito Zasavje 
 
Razvojna prioriteta Družbeno razvito Zasavje je v RRP 2021 – 2027 podprta s šestimi ukrepi: Ukrep 1. 
Podpora prehodu iz izobraževanja v zaposlitev, Ukrep 2. Obnova, izgradnja družbene infrastrukture, 
Ukrep 3. Socialno varstveni programi, Ukrep 4. Krepitev kompetenc za življenje in delo, Ukrep 5. 
Celovita zdravstvena oskrba in preventiva, Ukrep 6. Socialno podjetništvo.  
 
Deležniki so na regionalni razvojni konferenci izpostavili poseben pomen spodaj predstavljenih 
projektov. 
 
4.1 Izgradnja in obnova infrastrukture na področju zdravstvenega in socialnega varstva  

 

Gre za skupino projektov Občine Litija, Občine Trbovlje, Zdravstvenega doma Hrastnik in Ministrstva 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Občina Litija načrtuje odkup prostorov DSO in VDC v Šmelcu in širitev Zdravstvenega doma Litija s 

prostori NMP in helidromom.  

Občina Trbovlje načrtuje prenovo centra CZR Trbovlje in izgradnjo vadbenega poligona za reševalne 

službe, širitev Doma upokojencev, nova gradnja doma in izgradnjo prizidka Zdravstvenega doma 

Trbovlje in energetsko sanacija obstoječega Zdravstvenega doma.   

Zdravstveni dom Hrastnik načrtuje Obnovo Zdravstvenega doma Hrastnik in energetsko sanacijo 

objekta.  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) načrtuje gradnjo novega 

doma starejših v Hrastniku, gradnjo medgeneracijskega centra na Leši in prenovo Doma starejših 

Hrastnik.   

 

4.2 Regijsko načrtovanje izgradnje stanovanjskih kapacitet 

 

V okviru regijskega projekta Regijsko načrtovanje stanovanjskih kapacitet se načrtujejo štirje lokalni 

projekti.  Stanovanjski sklad RS načrtuje gradnjo stanovanj Novi dom 4,6 in Log 29,  (občina Hrastnik), 

Spekter d.o.o. načrtuje projekt Stanovanjska gradnja v Resnici (občina Hrastnik), Na Občini Trbovlje so 

pripravili projekt Gradnja stanovanjskega bloka na območju samskega doma (Savinjska cesta), na 

Občini Zagorje ob Savi pa predvidevajo gradnjo novih stanovanj na Kidričevi cesti.  
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4.3 Regijsko načrtovanje izgradnje infrastrukture in nakupa opreme na področju izobraževanja, športa, 

kulture in drugih dejavnosti  

 

Načrtovanje izgradnje infrastrukture in nakupa opreme na področju izobraževanja, športa, kulture in 

drugih dejavnosti je najobsežnejši in finančno najbolj ambiciozen  regijski projekt v RRP 2021 – 2027. 

Obsega 17 lokalnih projektov, ocenjenih na dobrih 110 milijonov evrov.  

Občina Litija v sklopu tega regijskega projekta predvideva šest projektov: Izgradnja vrtca Najdihojca, 

Izgradnja izobraževalnega centra Hotič, Izgradnja gasilskega doma in nakup gasilskih vozil, Izgradnja 

športno rekreacijske infrastrukture  z odpravo arhitektonskih ovir v mestu Litija, Obnova mladinskega 

centra Litija in vzpostavitev mladinskega hostla Litija in Obnova Kulturnega centra Litija.   

Občina Hrastnik, KRC Hrastnik in HSE d.o.o. načrtujejo pet projektov na območju občine Hrastnik: (1) 

Modernizacija kulturne in športne infrastrukture (posegi so predvideni na naslednjih objektih: športna 

dvorana na Logu, športna dvorana Dolanka, zimski bazen, zunanji atletski stadion, zunanje rokometno 

igrišče, Delavski dom Hrastnik, Kulturni dom na Dolu, muzej) , (2) Gradnja gasilskega doma, (3) 

Izgradnja PUMP track proge Hrastnik (KRC Hrastnik), (4) Ureditev športnega parka na Logu, (5) Gradnja 

doma KS Podkraj (HSE d.o.o.) 

Občina Zagorje ob Savi načrtuje izgradnjo gasilskega doma in nakup gasilskih vozil, posodobitev novih 

prostorskih kapacitet Vrtca Zagorje – enota Smrkci in obnovo odrske tehnike Kulturnega centra 

Delavski dom Zagorje.  

Občina Trbovlje načrtuje revitalizacijo kulturnega centra – urejanje okolice Delavskega doma Trbovlje 

in izgradnja vrtca in šole Polaj.  

 

4.4 Stanovanjske in bivalne enote za starejše in osebe s posebnimi potrebami – deinstitucionalizacija 

 

Projekt Stanovanjske in bivalne enote za starejše in osebe s posebnimi potrebami je pobuda vseh štirih 

Občin, zasavskih stanovanjskih podjetij, VDC Zagorje in CSD Zasavje. S projektom  želijo zagotovili 

dodatne in prepotrebne stanovanjske kapacitete za starejše in osebe s posebnimi potrebami.  

Namen projekta je omogočiti ustrezne bivalne pogoje za deinstitucionalizacijo v Zasavju in razviti, 

vzpostaviti integrirane storitve za podporo pri samostojnem bivanju odraslih oseb s posebnimi 

potrebami in za starejše, ki ne bivajo v domovih za starejše.  

Socialni HUB - center socialnih inovacij Zasavje (predlog za izvedbo v JTF) 

Socialni hub je razvojno okolje, ki zagotavlja prostorsko, vsebinsko, kadrovsko in 

organizacijsko podporo generiranju tako imenovanih socialnih inovacij. To so inovativni družbeno 

odgovorni projekti, poslovni modeli, aktivnosti, programi, ki ob ustrezni implementaciji ustvarjajo 

dodano vrednost in nova delovna mesta.  Nudi podporno okolje razvoju podjetništva s svetovalnimi 

storitvami in podporno infrastrukturo. Spodbuja digitalizacijo v podjetjih in digitalno pismenost 
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lokalnega prebivalstva. Razvija podjetniško kulturo med mladimi in prebivalci.  Nudi možnost za razvoj 

kompetenc prebivalcev, predvsem brezposelnih in socialno ogroženih, z možnostjo pridobivanja 

praktičnih izkušenj in znanj za zaposlitev. Odpira prostor za razvoj nevladnih organizacij in programov 

za prostočasne dejavnosti za mlade, starejše, socialno izključene ipd. 

 
Predlogi, komentarji in dopolnitve  

 

- Več medgeneracijskega sodelovanja pod idejo »Večgeneracijski center v vsako vas«;  

- Potrebno je sprejeti stanovanjsko politiko, ki bo odgovarjala na potrebe mladih in mladih 

družin; 

- Potrebno je načrtovati programe, ki bodo mladim omogočili aktivacijo, delo in kakovostno 

življenje. Vizijo razvoja regije je potrebno prilagoditi v smislu Zasavje – prostor za kakovostno 

delo, bivanje in življenje mladih. Vodilo: »Nič za mlade brez mladih«; 

- Spodbujanje sodelovanja relevantnih institucij na nivoju regije pri naslavljanju družbenih 

problematik. Skupaj je potrebno zagotoviti okolje za učinkovit razvoj kompetenc za delo in 

življenje.  

- Spodbujati in širiti programe z mehkimi vsebinami;  

- Projektni predlog: Regijski program za krepitev starševskih kompetenc (predlog CSD);  

- Projektni predlog: Izgradnja športnega parka Litija z regionalnimi vsebinami in kapacitetami za 

zadovoljevanje najrazličnejših potreb po organiziranih in prostočasnih športnih aktivnostih 

(predlog Consulta in MC Liitja); 

- Projektni predlog: Center za krepitev zdravja Hrastnik oziroma Regijski center za krepitev 

zdravja (predlog ZD Hrastnik);  

- Projektni predlog: vzpostavitev večgeneracijskih bivanjskih skupnosti (predlog ZLU); 

- Projektni predlog: Vzpostavitev družinskega centra Zasavje (predlog RRA Zasavje); 

- Projekt Socialni hub (projektni predlog za izvedbo v okviru JTF) bi lahko razširili tudi v smer 

spodbujanja razvoja socialnega podjetništva. To področje v RRP 2021 – 2027 še nima 

projektnih predlogov. 
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5. Razvojna prioriteta 5 (CP5): Trajnostni in celostni razvoj mesta in 

podeželja  
 

Razvojna prioriteta 5 – Trajnostni in celostni razvoj mesta in podeželja je v RRP 2021 – 2027 podprta z 

devetimi ukrepi. Ukrep 1. Mehanizem CTN za trajnostni razvoj mestnih naselij in naselij mestnih 

območij, Ukrep 2. Mehanizem CTN za funkcionalno degradirana območja (FDO),  Ukrep 3. Priprava 

Regionalnih prostorskih planov, Ukrep 4. Revitalizacija kulturne dediščine, Ukrep 5. Mladi in aktivno 

državljanstvo, Ukrep 6. Prehod na čistejšo družbo in ohranjanje narave, Ukrep 7. Lokalni razvoj, ki ga 

vodi skupnost (CLLD), Ukrep 8. Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, Ukrep 9. Problemska 

območja. 

S projektnimi predlogi je dobro podprtih šest ukrepov od devetih. Ukrep 3. Priprava regionalnih 

prostorskih planov, Ukrep 6. Prehod na čistejšo družbo in ohranjanje narave in Ukrep 9. Problemska 

območja so  brez predlaganih projektov.  

Znotraj Razvojne prioritete 5 je opredeljenih 13 regijskih projektov, ki združujejo 34 lokalnih projektov. 

Deležniki so na regionalni razvojni konferenci izpostavili poseben pomen spodaj predstavljenih 

projektov. 

 

5.1 Pot Srečno – rudarska tematska učna pot  

 

V Zasavju se zaradi več kot dvestoletne rudarske tradicije na razpršenem območju nahaja veliko 

območij s snovno in nesnovno kulturno dediščino, ki jih bo hrastniška rudarska tematska pot »Pot 

Srečno« povezala in s tem pri uporabnikih poti dvignila zavest o pomembnosti dediščine za identiteto 

in razvoj regije. Pot bo povezana z drugimi tematskimi in rekreativnimi potmi v občinah ter bo 

namenjena tako pohodnikom kot kolesarjem. Namenjena bo različnim ciljnim skupinam, saj bo nudila 

možnosti za rekreacijo, izobraževanje in odkrivanje naravnih, zgodovinskih ter kulturnih znamenitosti 

zasavskih krajev. Projekt je podprt tudi z aktivnostmi mednarodnega projekta RAMSAT na programu 

Interreg EUROPE.  

Pobudnik projekta: Občina Hrastnik  

 

5.2  Obnova in oživitev Vile de Seppi  

 

Vila de Seppi je objekt, ki je bil leta 2006 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena (Odlok o 

razglasitvi Vile de Seppi, Grajska pot 10, Hrastnik, za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradni 

vestnik Zasavja, št. 5/2006 - 17, 7/2006-20). Nahaja se v spodnjem delu Hrastnika, v neposredni bližini 

Steklarne Hrastnik, d. d., ki je tudi lastnica vile. Objekt je bil zgrajen leta 1894 kot poletna rezidenca 

lastnice Eme de Seppi, skozi zgodovino je spreminjal svojo namembnost (poslovni prostori, trgovina, 
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protokolarni dogodki …). Že vrsto let je objekt neaktiven in je potreben temeljite obnove.  

 

Nosilec projekta in projektni partnerji: Občina Hrastnik, Steklarna Hrastnik d.o.o.  

 

5.3 Partnerstvo LAS Zasavje  

 

Namen LAS je spodbujati trajnostni in uravnotežen razvoj podeželja in urbanih območij na območju 

občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Skupni namen naj bi se uresničeval skozi izvajanje operacij 

oz. projektov, ki bodo imeli učinek na čim več ciljnih skupin in celotno območje delovanja LAS Zasavje, 

pri čemer se bo zasledovalo naslednje cilje: 

• spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, 

• zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območja, 

• ohranjanje narave, varstvo okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. 

Spodbujali se bodo torej projekti, katerih upravičenci bodo prihajali iz občin Hrastnik, Trbovlje in 

Zagorje o Savi, vsekakor pa tudi projekti sodelovanja med posameznimi LAS-i, ki bodo pomembno 

prispevali k skupni dodani vrednosti celotnega zasavskega okolja. 

Nosilec projekta in projektni partnerji: vodilni partner Partnerstva LAS 

 

5.4  RAST (razvojno, atraktivno, skupnostno, tehnološko) Zasavje  

 

S projektom bodo nagovorili potrebo po ustvarjanju novega, drugačnega učnega okolja za mlade. Učno 

okolje bo nagovorilo naslednje vidike - fizično, družbeno in povezano podporno okolje. Splet vseh treh 

vidikov bo omogočilo razvoj skupnosti, razvojnega razmišljanja in močnega povezovanja različnih 

sektorjev v regiji. V okviru projekta bomo pridobili tehnološko opremljen skupnostni prostor, ki bo na 

voljo mladim za raziskovanje, ustvarjanje in učenje. 

Nosilec projekta in projektni partnerji: Zavod za mladino in šport Trbovlje – nosilec projekta, Mladinski 

center Zagorje ob Savi, Mladinski center Hrastnik, Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija. 

5.5 Finančna premostitvena shema oz. Garancijska shema predfinanciranja projektov  

 

Ena od pomembnih značilnosti nacionalnih in evropskih razpisov je, da v večini primerov določajo 

izplačilo sredstev šele, ko so aktivnosti projekta izvedene in stroški plačani. Organizacije, ki se prijavljajo 

na razpise, praviloma ne razpolagajo z zadostnimi lastnimi sredstvi, s katerimi bi izpeljale projekt, da bi 

lahko kasneje zahtevale izplačilo odobrene dotacije. Zato morajo najemati premostitvene kredite. 

Problem nastopi že pri zagotavljanju jamstva/garancije za kredit. Pogodba z naročnikom namreč ne 

zadostuje več, po drugi strani pa organizacije, ki se prijavljajo na razpise, ne razpolagajo z zadostnim 

premoženjem, ki bi ga lahko dale kot »garancijo« za vračilo kredita. 
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Namen projekta je zagotoviti ugodno namensko posojilo iz javnih sredstev organizacijam, 

ki na razpisih za sofinanciranje projektov s strani lokalne skupnosti, države ali Evropske unije, pridobijo 

dotacijo, katera pa se izplača šele po izvedbi projekta. S tem se zagotovi večja dostopnost do ugodnih 

kreditov za izvajanje nepridobitnih projektov tako nevladnega, javnega in gospodarskega sektorja, 

poveča se zmožnost organizacij za izvajanje projektov in črpanje sredstev na razpisih. 

Nosilec projekta in projektni partnerji: Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a 

 
Predlogi, komentarji in dopolnitve 

 

Deležniki so izpostavili še velik pomen naslednjih projektov: Razpršeni hotel Keršičeva (Občina 

Trbovlje), »Noč in dan v temi« - Ureditev jamske infrastrukture pri vpadniku Barbara (Občina Trbovlje 

in Občina Hrastnik), Prepredene sledi prihodnosti (Občina Litija), Vzpostavitev mestnega trga v okolici 

hotela Rudar (Občina Hrastnik), Izgradnja in revitalizacija površin Ledenice (Občina Trbovlje), 

Podjetniške veščine za mlade (IC GEOSS) in Obnova stavbe stara sodnija (Občina Litija).  

Projektni predlog: Za umestitev k projektu Obnova infrastrukture kulturne dediščine. Pred kratkim 

prišlo do prodaje Farbarjevega turna (Litija), ki se naj bi urejal. Le ta je sedaj v zasebnem lastništvu. 

Smiselnost vključitve tega projekta v RRP 2021 – 2027.  

Predlog za sodelovanje: Pri projektu Prepredene sledi prihodnosti je bilo izpostavljeno, da bi bilo 

smiselno povezati vsebino steklarske dediščine (v okviru prenove Vile de Seppi) in vzpostaviti povezavo 

s podjetjem Predilnica Litija – skupno predstavljanje dveh pomembnih gospodarskih dejavnosti v regiji, 

dve pomembni tehnološki in dediščinski tradiciji, spodbuditi nadaljnje zanimanje mladih za 

zaposlovanje znotraj teh branž, skupni medijski nastopi in dogodki za javnost. 

Predlogi za ukrepe brez projektnih predlogov: 

- Za Ukrep 3. Priprava regionalnih prostorskih planov se predlaga, da se umesti v proces priprave 

RRP-ja tudi RPN oziroma Regijski prostorski načrt; 

- Za Ukrep 6. Prehod na čistejšo družbo in ohranjanje narave se predlaga, da se poiščejo in 

predlagajo projekti, ki zajemajo območja Nature 2000 in ohranitve naravne dediščine. Po mnenju 

deležnikov je ta ukrep zelo pomemben in zato je potrebno poiskati smiselne predloge zanj; 

- Za Ukrep 9. Problemska območja deležniki predlagajo, da se doda navedba, da Zasavje ni več del 

problemskega območja in zato naj se ta ukrep iz te prioritete odstrani. 

Deležniki so še izpostavili, da vsi predlagani projekti v zadostni meri odgovarjajo na pričakovane 

razvojne potrebe znotraj 5 prioritete. Vsebinsko so skladni in ustrezno razvrščeni. Med projekti je 

možno zaznati sinergijski učinek oz. povezavo med projekti (so razvidni skupni imenovalci – turističen 

razvoj, bogata kulturna (steklarska-rudarska) in industrijska dediščina, degradirana območja ...). 
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Povzetek  
 

Deležniki iz zasavske regije so na podlagi pregleda projektov vključenih v RRP 2021 – 2027 identificirali 

t. i. ključne strateške regijske projekte. S tem so podali mnenje o prioritetnih usmeritvah razvoja regije, 

vsekakor pa te ugotovitve ne pomenijo izključevanja ali zapostavljanja ostalih projektov v razvojnem 

programu.   

Izpostavili so še, da je pri realizaciji projektov iz Regionalnega razvojnega programa 2021 – 2027 

potrebno sodelovanje, izmenjava informacij, prizadevanja za združevanje lokalnih projektov v regijske 

in medsebojna pomoč deležnikov pri iskanju virov financiranja, pripravi in izvajanju projektov. 

Prevladovalo je mnenje, da je za učinkovit razvoj zasavske regije potrebno več regijskega načrtovanja 

in usklajevanja aktivnosti na nivoju odločevalcev, organizacij in javnosti.  

RRP 2021 – 2027 bo temeljni razvojni dokument zasavske regije, ki bo deležnikom zagotavljal 

informacije o strateških usmeritvah regije, vsebinah in načrtovanih projektih, nosilcih projektov,  

partnerskih organizacijah ipd. Vsebine RRP 2021 – 2027 bo v novem programskem obdobju vsekakor 

dobrodošlo poznati in jih upoštevati pri načrtovanju razvojnih aktivnosti posamezne organizacije.  

 

 


