
IZSEK IZ RRP 2021–2027: STRATEŠKI RAZVOJNI CILJI IN RAZVOJNE 

PRIORITETE REGIJE 

 

7. STRATEŠKI RAZVOJNI CILJI REGIJE 

 

CILJ 1: Inovativno in konkurenčno gospodarstvo v Zasavju 

SPECIFIČNI CILJI v sklopu cilja 1: 

1.1 Izboljšati poslovno podporno okolje in dostopnost storitev za gospodarstvo. 

1.2 Izboljšati infrastrukturo za potrebe gospodarstva 

1.3 Povečati dodano vrednost gospodarskih dejavnosti. 

1.4 Povečati prepoznavnost podjetij na domačem in tujih trgih. 

1.5 Povečati število kakovostnih delovnih mest v regiji. 

1.6 Zajeziti beg možganov iz regije (odhajanje izobražene in ustvarjene delovne sile. 

1.7 Oblikovati temeljne podjetniške in konkurenčne vzvode za čimbolj dinamično gospodarsko strukturo. 

1.8 Doseči hitrejši razvoj in osredotočenje na področja z relativnimi konkurenčnimi prednostmi. 

1.9 Spodbujati inovativnost 

1.10 Razviti kakovostne in inovativne turistične produkte ter okrepiti promocijo trajnostnega turizma. 

 

CILJ 2: Zeleno in nizkoogljično Zasavje 

SPECIFIČNI CILJI v sklopu cilja 2: 

2.1 Ohraniti prebivalstvo v regiji. 

2.2 Izboljšati kakovost okolja. 

2.3 Spodbujati okolju prijazne pristope (krožno gospodarstvo, samooskrba, uporaba OVE). 

2.4 Povečati število trajnostnih delovnih mest s povezovanjem ekologije in ekonomije. 

 

CILJ 3: Mobilno in regionalno povezano Zasavje 

SPECIFIČNI CILJI v sklopu cilja 3: 

3.1 Ustvariti več trajnostnih oblik mobilnosti in pametne rešitve v podporo trajnostni mobilnosti- (zmanjšanje 

števila vozil oz. povečanje števila uporabnikov javnega prevoza, več kolesarjev za dnevno migracijo, 

zmanjšanje tranzitnega prometa skozi urbana središča, hoja)  

3.2 Izboljšati kakovost zraka v regiji. 

3.3 Izboljšati dostopnost regije. 

3.4 Omogočiti pokritost regije z dostopom do širokopasovnega omrežja, povečati uporabo IKT storitev in dostop 

do interneta vsem prebivalcem v regiji. 

 



CILJ 4: Družbeno razvito Zasavje 

SPECIFIČNI CILJI v sklopu cilja 4: 

4.1 Vključiti vse generacije v izobraževanje, vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sožitje. Krepiti življenjske 

kompetence, tudi digitalne; razvoj kompetenc za potrebe trga dela in delovanja v sodobni družbi. 

4.2 Dvigniti kakovost življenja ranljivih ciljnih skupin (otroci in mladi iz depriviligiranih družinskih okolij, starejši, 

brezposelni priseljenci, migranti, gibalno ovirane osebe, osebe s posebnimi potrebami) ter preprečiti zdrs v 

socialno izključenost in revščino. 

4.3 Zagotoviti samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij (celovita socialna, zdravstvena oskrba in 

preventiva, integrirana oskrba). 

4.4 Zvišati kakovost bivanja. 

4.5 Ustaviti trend dnevnih migracij v druge regije in odseljevanje. 

4.6 Razviti kakovostna delovna mesta in podporno okolje za inovativno, vključujočo družbo znanja. 

 

CILJ 5: Trajnostni in celostni razvoj mest in podeželja v Zasavju 

SPECIFIČNI CILJI v sklopu cilja 5: 

5.1 Spodbuditi celosten socialni, gospodarski in okoljski razvoj, ohraniti kulturno dediščino in varnost v urbanih 

območjih. 

5.2 Pripraviti Regionalni prostorski načrt. 

5.3 Ohraniti identiteto regije in razviti kulturno dediščino v turistične namene (rokodelstvo, rudarstvo, 

steklarstvo). 

5.4 Povezati skupnost in krepiti medgeneracijsko sodelovanje. 

5.5 Povečati kakovost in privlačnost za življenje za mlade. 

5.6 Razviti in krepiti nevladne organizacije in podporno okolje za njihov razvoj. 

5.7 Vključitev v projekt Pametne vasi 

 

CILJ 6: Sklad za pravični prehod 

SPECIFIČNI CILJI v sklopu cilja 6: 

6.1 Spodbuditi diverzifikacijo in preusmeritev gospodarstva s produktivnimi naložbami v mala in srednja 

podjetja, vključno z zagonskimi podjetji. 

6.2 Spodbuditi prenos naprednih tehnologij v skladu s slovensko strategijo pametne specializacije z naložbami 

v raziskovalne in inovacijske dejavnosti. 

6.3 Uvajanje tehnologije in infrastrukture za cenovno dostopno čisto energijo. 

6.4. Digitalizacija. 

6.5 Izpolnjevanje in preusposabljanje delavcev. 

6.6. Regeneracija in dekontaminacijo objektov, sanacijo zemljišč in sprememba namembnosti. 

6.6 Krepitev krožnega gospodarstva. 

 



8. RAZVOJNE PRIORITETE REGIJE 

 

8.1 Inovativno in konkurenčno gospodarstvo v Zasavju 

 

Za uresničevanje ciljev v sklopu prioritete inovativnega in konkurenčnega gospodarstva deležniki predvidevajo 

naslednje ukrepe in aktivnosti: 

 

Ukrep 8.1.1: Razvoj poslovnih lokacij 

Predvidene aktivnosti:         

• Razvoj obrtno-industrijskih con ter implementacija novih con za bodoče investitorje. 

• Načrt usposobljenosti infrastrukturnih lokacij. 

• Identifikacija ustreznih površin za gospodarski razvoj. 

• Usklajeno načrtovanje prenove in uporabe degradiranih površin in objektov. 

• Odkup degradiranih zemljišč ali pa prenos na lokalne skupnosti (občino). 

• Urejanje cestne infrastrukture, logistike. 

• Vzpostavljanje koncepta vodenja in upravljanja poslovnih con. 

• Razvoj podporne infrastrukture. 

• Vzpostavitev novodobnih oblik dela. 

 

Ukrep 8.1.2: Podpora preobrazbi gospodarskih dejavnosti 

Predvidene aktivnosti:           

• Podpora digitalni preobrazbi in drugih aktivnostih za prehod iz obstoječih delovnih mest v delovna mesta 

z višjo dodano vrednostjo, vključno z aktivnostmi za krepitev RR dejavnosti. 

• Vzpostavitev institucije ki bo tako malih in srednjim, kot tudi velikim podjetjem omogočala podporo na 

področju digitalizacije, laboratoriji, raziskave, testiranje itd.. 

• Sodelovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami v Sloveniji in tujini (npr. v okviru SRIP in 

pametne specializacije bi lahko v regiji vzpostavili dislocirano enoto katerega od raziskovalnih inštitutov, 

univerze ali pa lastna ustanovitev tovrstne organizacije – institucije znanja namreč predstavljajo podporno 

okolje obstoječi veliki industriji). 

• Povezovanje velikih podjetij z mikro, malimi in srednjimi podjetji. 

• Izboljšati sodelovanje med podjetji v regiji (večja moč podjetij). 

• Spodbujanje razvoja obstoječih velikih podjetij kot nosilcev gospodarske dejavnosti regije (Industrija 4.0, 

digitalizacija). 

• Celovito podporno kolje za mala in srednja podjetja v vseh vidikih poslovanja. 

• Podporno okolje za mala in srednja podjetja z vidika pridobivanja EU sredstev (boljše črpanje – 

pomankanje znanj podjetnikov). 



• Mala in srednja podjetja – uporaba sistema vavčerjev zaradi enostavnejšega postopka. 

• Spodbujanje ustanovitve in razvoja MSP. 

• Vzpostavitev mreže lokalnih pridelovalcev in ponudnikov hrane ter storitev na zasavskem podeželju. 

• Vzpostavitev možnosti za razvoj aktivnega in doživljajskega turizma v zasavskem hribovju in zaščitenih 

območjih Nature 2000 (vključno z ureditvijo planinskih postojank). 

• Revitalizacija objektov in območij industrijske dediščine za vzpostavitev inovativnih turističnih produktov. 

• Specializirana usposabljanja lokalnih turističnih deležnikov za interpretacijo naravne in kulturne dediščine 

Zasavja. 

• Spodbujati nastanek novih, sodobnih namestitev višje kakovosti za poslovne in butične turiste. 

 

Aktivnosti za krepitev prepoznavnosti regije in privabljanje investitorjev. 

• Mala in srednja podjetja – finančni instrument za Zasavje. 

• Ustvarjanje novih delovnih mest z višjo dodano vrednostjo. 

• Nadgradnja izobraževalnih programov za potrebe gospodarstva. 

 

Deležniki na področju gospodarstva v regiji prepoznavajo tudi naslednje aktivnosti, s katerimi bo regija pripomogla 

k uresničevanju zastavljenih ciljev na področju razvojne prioritete inovativnega in konkurenčnega gospodarstva: 

- Razvoj delovnih mest za kadre s srednješolsko izobrazbo 

- Razvoj produktov z višjo dodano vrednostjo 

- Implementacija novih programov v šolski sistem – izobraževalni center 

- Zagotoviti komunalno opremljena zemljišča z zeleno tehnologijo 

- Center za črpanje manjših višin EU sredstev 

- Predor Trbovlje – Prebold – povezava regije in navezava na avtocestno omrežje  

- Investicije MSP – preveč birokratskih težav 

- Socialna povezanost z gospodarstvom (zaposlovanje domače delovne sile) 

- Digitalizacija industrije in MSP 

- Nadgradnja obstoječe industrija ter preboj novih dejavnosti, industrije ter dejavnosti 

- Povezovanje celotnega Zasavja na gospodarskem nivoju 

- Zadržati obstoječe ljudi v regiji – preprečiti beg možganov 

- Velik poudarek dati na mikro podjetjih in zagotoviti njim ustrezno in dobro podporno okolje 

- Prenos izkušenj iz starejšega kvalificiranega kadra (direktorji, npr. klub direktorjev) na mlajše generacije 

- Industrija 4.0 uporabiti v obstoječi veliki industriji v regiji (mala podjetja so lahko dobavitelj veliki industriji) 

 

8.2 Zeleno in nizkoogljično Zasavje 

 



Za uresničevanje ciljev v sklopu prioritete zelenega in nizkoogljičnega Zasavja deležniki predvidevajo naslednje 

ukrepe in aktivnosti: 

 

Ukrep 8.2.1: Varovanje okolja 

Predvidene aktivnosti:           

• Nadaljnji razvoj infrastrukture (oskrba z vodo, ravnanje z odpadnimi vodami, omogočiti oskrbo z vodo tudi 

v ruralnem okolju, izgradnja pitnikov na javnih površinah). 

• Nakup čistilnih naprav za posamezne onesnaževalce, za vse občane; tudi za tista podjetja, ki čistilnih 

naprav še nimajo; lokalne čistilne naprave za naselja. 

• Aktivnosti za izboljšanje kvalitete zraka. 

• Uvedba oz. nadgradnja ukrepov za sofinanciranje zelenih rešitev. 

• Aktivnosti za zmanjševanje hrupa. 

• Ozaveščanje prebivalcev za boljše ločevanje odpadkov v gospodinjstvih, nakupovalnih navad, vpeljevanje 

»zero waste« načina življenja. 

• Izločitev ostalih odpadkov iz bioloških odpadkov 

• Programi osveščanja, regulacija in kontroliranje, zapreti trg za določeno toksično embalažo, 

preprečevanje nastajanja odpadkov, zniževanje odpadkov hrane, nadomestitev plastike, višja cena za več 

škodljive embalaže. 

• Uvajanje brezplačnih biološko razgradljivih vrečk ali trajnostnih vrečk iz odpadnih materialov. 

• Boljši nadzor nad ločevanjem odpadkov in sankcije ter ozaveščanje prebivalcev regije o doslednem 

ločevanju odpadkov. 

• Sanacija divjih odlagališč ter sanacija zasutih brezen in kraških jam (nevarnost negativnih vplivov na pitno 

vodo) 

• Vzpostavitev infrastrukture za elektronske odpadke. 

• Pobude za regulacijo na državni ravni – strategija in nadzor glede ravnanja z odpadki. 

• Ureditev infrastrukture za varovanje lastniških živali. 

• Ozelenitev javnih površin ter urbanih vrtov. 

• Urejanje pitnikov ter odprtih vodnih površin. 

 

Ukrep 8.2.2: Spodbujanje krožnega gospodarstva 

Predvideni aktivnosti:           

• Spodbujanje pilotnih projektov na področju krožnega gospodarstva. 

• Ozaveščanje prebivalcev regije o principih krožnega gospodarstva in vpeljava krožnega gospodarstva kot 

poslovnega modela v organizacije. 

 

Ukrep 8.2.3: Ureditev poplavnih in erozijskih območij 



Predvidene aktivnosti:           

• Ureditev infrastrukture na poplavnih območjih. 

• Priprava dokumentacije in izvedba ukrepov večje protipoplavne varnosti (protipoplavna zaščita). 

• Sanacija plazov ter skalnatih pobočij. 

 

Ukrep 8.2.4: Energetska učinkovitost in uporaba obnovljivih virov energije, samooskrba z energijo 

Predvidene aktivnosti:           

• Sanacija javnih zgradb v varčnejše in bolj samooskrbne. 

• Ohranitev energetske lokacije in njen nadaljnji razvoj funkcionalnosti. 

• Odprtje tovarn za proizvodnjo baterij, reciklažo teh baterij; vodikova elektrarna. 

• Vzpostavitev sončnih in vetrnih elektrarn. 

• Izkoriščanje geotermalne energije. 

• Spodbujanje nakupa in vgradnje toplotnih črpalk. 

 

8.3  Mobilno in regionalno povezano Zasavje 

 

Za uresničevanje ciljev v sklopu prioritete mobilnega in regionalno povezanega Zasavja deležniki predvidevajo 

naslednje ukrepe in aktivnosti: 

 

Ukrep 8.3.1: Bolj trajnostna mobilnost 

8.3.1.1 Javni potniški promet 

Predvidene aktivnosti:           

• Aktivnosti za javni potniški promet mora postati uporabnikom prijaznejši (hitrejši, udobnejši, cenejši), 

skratka primerjalno gledano ugodnejši od uporabe osebnih vozil. 

• Ureditev avtobusnih postajališč (objava ura prihoda, morebitne zamude, pokrit prostor, WI-FI, informacijski 

terminal idr.). 

• Ureditev urnikov in linij (definirati pomembnejše linije migracij in povečati število prevozov na uro). 

• Ureditev območij železniških postaj (P+R, multimodalno vozlišče). 

• Enotna karta za uporabo javnega potniškega prometa in izposojo koles. 

• Vzpostaviti trajnosten ekološko naravnan javni prevoz (npr. električni turistični vlak). Večja pogostost vozil 

javnega prevoza za uporabnike. 

 

8.3.1.2 Kolesarsko omrežje 

Predvidene aktivnosti: 

• Zagotavljanje varnosti in enostavnosti uporabe kolesarskih stez. 

• Izgradnja novih kolesarskih povezav in obnova obstoječih. 



• Stimulacija zaposlenih za uporabo kolesa ali hoje. 

• Postavitev nadstreškov za varno hrambo koles. 

• Smiselna gradnja območja možnosti izposoje koles. 

• Sodelovanje z lokalnim ponudnikom javnega prevoza potnikov. 

 

8.3.1.3 Urejanje prometa v urbanih središčih 

Predvidene aktivnosti:           

• Omejiti vožnjo motornih vozil skozi urbana središča oz. zaprtje dela mesta za motoriziran prevoz. 

• Omejitve hitrosti oz. območja umirjenega prometa. 

• Vzpostavitev dodatnih t .i. »share road«-ov (kolesarji in pešci imajo prednost pred vozili). 

• Izgradnja obvoznic. 

• Izgradnja predora Trbovlje-Prebold. 

• Prepoved določenega prometa skozi mesta (tovorni promet, starejša vozila, ki prekomerno obremenjujejo 

okolje). 

• Spodbujanje politike vračanja potnih stroškov – nakup vozovnic za javni potniški prevoz. 

• Vzpostavitev dodatnih modrih con, wifi con, tabel z voznim redom. 

• Izgradnja parkirišč na železniških postajah. 

• Izgradnja postajališč za avtodome. 

• Izgradnja P+R postajališč in drugih multimodalnih vozlišč. 

• Izgradnja parkirišč v okolici zdravstvenih in reševalnih objektov. 

• Spodbujanje elektrifikacije vozil in uporabo alternativnih goriv (vodik, zemeljski plin). 

• Spodbujanje uporaba koles, hoje in javnega potniškega prometa. 

• Izgradnja in obnova kolesarskih stez. 

• Spodbuditev uporabe javnega prometa na električni pogon. 

• Ureditev varnih pešpoti v strnjenih naseljih in prilagoditev peš poti za gibalno ovirane osebe. 

• Povezava hodnikov za pešce z multimodalnimi centri. 

• Zapiranje mestnih središč za motoriziran promet. 

• Ureditev parkirnih točk na obrobju mesta in v mestih. 

• Pametne parkirne hiše. 

 

Ukrep 8.3.2: Dostopnost in povezljivost regije  

Predvidene aktivnosti:           

1. Povezovanje občin v regiji: 

• Ureditev povezav med občinami. 

• Spodbujanje modernizacije železnic. 

• Ureditev cestne in kolesarske infrastrukture med občinami. 



• Kolesarska transverzala Litija – Hrastnik. 

• Javni prevoz na relaciji Dol pri Hrastniku – Zagorje. 

• Električna kolesa na relaciji Zagorje–Trbovlje–Hrastnik. 

• Izgradnja oz. obnova občinskih cest. 

• Obnova regionalne ceste Trbovlje–Podmeja–Prebold. 

 

2. Povezovanje regije z drugimi regijami v Sloveniji: 

• Ureditev cestnih in železniških povezav (dnevne migracije v večja mestna središča) 

• Spodbujanje modernizacije železnic. 

• Gradnja ceste Hrastnik–Zidani most in obnova Dol pri Hrastniku proti Šmarjeti. 

• Rekonstrukcija ceste Orehovica Trojane–Lukovica. 

• Gradnja predora Trbovlje Prebold. 

• Vlaganje v modernizacijo vzletišča Zagorje. 

• Železniški prevoz na relaciji Hrastnik–Celje. 

 

Ukrep 8.3.3: Dostopnost IKT 

Predvidene aktivnosti:           

• Aktivnosti za krepitev zaupanja v kibernetski prostor in varovanje človekovih pravic. 

• Dvig splošnega zavedanja o pomenu IKT in interneta za razvoj družbe. 

• Izobraziti starejšo populacijo za uporabo spletnih in digitalnih komunikacijskih orodij. 

• Vzpostavitev centrov IKT za namen uporabe določenih storitev (npr. Center mobilnosti). 

• Ureditev dostopnosti za priklop na širokopasovni internet. 

• Gradnja širokopasovnega omrežja na območju preostalih belih in sivih lis (nepokritosti z internetom 100 

Mb/s ali več). 

 

Ukrep 8.3.4: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost 

• Združitev obstoječih in novih aplikacij pod enotni vmesnik – trajnostna mobilnost. 

• Prilagoditev aplikacij uporabnikom. 

• Združitev obstoječih in dodajanje novih aplikacij pod aplikacijo pametno mesto: 

- načrtovanje optimalne poti z uporabo urnikov javnega prometa, 

- izposoja e-koles, 

- naročanje izrednih prevozov, 

- carsharing, 

- carpooling, 

- javljanje napak v sistemih prevoza, 

- pregled urnikov javnega prometa, 



- enotna vozovnica, 

- zastoji in zapore cest, 

- izvedba projektov za porabo participatornega dela proračuna lokalnih skupnosti, 

- beleženja aktivnosti uporabnika – zdravstveni vidik. 

 

8.4 Družbeno razvito Zasavje 

 

Za uresničevanje ciljev v sklopu prioritete družbeno razvitega Zasavja deležniki predvidevajo naslednje ukrepe in 

aktivnosti: 

 

Ukrep 8.4.1: Podpora prehodu iz izobraževanja v zaposlitev  

Predvidene aktivnosti:           

• Izvajanje programov vseživljenjske karierne orientacije in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 

• Vzpostavitev programov karierne orientacije za mlade in nadgradnja obstoječih. 

• Izvajanje regijskih štipendijskih shem. 

 

Ukrep 8.4.2: Obnova, izgradnja družbene infrastrukture 

Predvidene aktivnosti:           

• Izgradnja in/ ali obnova domov za starejše, vrtcev, šol, drugih izobraževalnih institucij ter drugih javnih 

objektov oz. objektov družbenega pomena. 

• Izgradnja neprofitnih stanovanj za vse generacije. 

• Socialno varstveni programi, infrastruktura na področju družbenega razvoja v regiji (varovana stanovanja, 

obnova šol, vrtcev, pokopališč). 

 

Ukrep 8.4.3: Socialno varstveni programi 

Predvidene aktivnosti:           

• Deinstitucionalizacija (povezati razpršene institucije, ki delujejo na istem področju); varovana stanovanja; 

oskrbovana stanovanja in prilagojena stanovanja starejšim in drugim skupinam. 

• Razvoj integriranih storitev na področju socialno varstvenih programov. 

 

Ukrep 8.4.4: Krepitev kompetenc za življenje in delo 

Predvidene aktivnosti:           

• Izobraževanje, usposabljanje, krepitev življenjskih kompetenc, tudi digitalnih; razvoj kompetenc za potrebe 

trga dela. 

• Programi za socialno vključevanje in večgeneracijsko učenje, socialna aktivacija, povezovanje, 

sodelovanje. 



• Preventivni programi, s katerimi se bo aktiviralo in integriralo pripadnike različnih ranljivih ciljnih skupin in 

preprečevalo njihovo socialno izključenost npr. s pomočjo večgeneracijskih centrov. 

• Programi za krepitev poklicnih in ključnih kompetenc zaposlenih in brezposelnih. 

• Programi za opolnomočenje starejših s področja digitalne pismenosti in drugih vrst programov. 

 

Ukrep 8.4.5: Celovita zdravstvena oskrba in preventiva 

Predvidene aktivnosti:           

• Programi preventive, krepitev zdravja. 

• Izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev. 

• Ozaveščanje prebivalstva. 

 

Ukrep 8.4.6: Socialno podjetništvo 

Predvidene aktivnosti:           

• Vzpostavitev aktivnega podpornega okolja za socialna podjetja. 

• Finančne spodbude za socialne organizacije/podjetja/društva. 

 

8.5 Trajnostni in celostni razvoj mesta in podeželja 

 

Za uresničevanje ciljev v sklopu prioritete trajnostnega in celostnega razvoja mest in podeželja v Zasavju deležniki 

predvidevajo naslednje ukrepe in aktivnosti: 

 

Ukrep 8.5.1: Mehanizem CTN za trajnostni razvoj mestnih naselij in naselij mestnih območij. 

Predvidene aktivnosti: 

• Revitalizacija rudniških površin. 

• Ureditev in obnova mestnih jeder in trgov. 

• Ureditev zapuščenih industrijskih površin. 

• Razvoj podeželja s pomočjo eko turističnih kapacitet. 

 

Ukrep 8.5.2: Mehanizem CTN za funkcionalno degradirana območja (FDO). 

Ukrep 8.5.3: Priprava Regionalnih prostorskih planov. 

 

Ukrep 8.5.4: Revitalizacija kulturne dediščine. 

Predvidene aktivnosti:                

• Popis obstoječega stanja kulturne dediščine, ureditev lastništva ter njena aktivacija. 

• Aktivnosti za ohranitev snovne in nesnovne dediščine. 



• Vzpostavitev skupne blagovne znamke. 

• Urejanje in prenova območij ter objektov posebnega kulturnega pomena (ustrezno prostorsko načrtovanje, 

urejanje mestnih jeder, obnova kolonij, nadgradnja infrastrukture, energetske sanacije stavb). 

• Obnova rudarskih kolonij. 

 

Ukrep 8.5.5: Mladi in aktivno državljanstvo 

Predvidene aktivnosti, ki so vezane tudi na prioriteto 8.4 Družbeno razvito Zasavje:     

• Nadgradnja programov za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih. 

• Krepitev mentorskih programov, ki se izvajajo skupaj s podjetji, zavodi, nevladnimi organizacijami. 

• Aktivnosti za preprečevanje izseljevanja višje izobraženih mladih iz podeželskih okoljih. 

• Vzpostavitev pogojev in infrastrukture za malo podjetništvo. 

• Zagotovitev ustreznih spodbud za aktivno državljanstvo v zgodnjih letih. 

• Programi za vzpodbujanje večje povezanosti nevladnih organizacij in institucij izobraževanja.  

 

Ukrep 8.5.6: Prehod na čistejšo družbo in ohranjanje narave 

Predvidene aktivnosti, ki so vezane tudi na prioriteti 8.2 Zeleno in nizkoogljično Zasavje in 8.3 Mobilno in regionalno 

povezano Zasavje:  

• Aktivnosti za spodbujanje uporabe javnega prevoza v gostejših naseljenih predelih in na podeželju. 

• Programi za krepitev samooskrbnega načina življenja. 

• Aktivnosti za osveščanje prebivalstva glede zmanjšanje porabe energije in ravnanja z odpadki. 

• Postavitev električnih polnilnic tudi na podeželju. 

 

Ukrep 8.5.7: Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) 

Predvidene aktivnosti: 

• Vzpostavitev mehanizma za predfinanciranje projektov. 

• Socialna aktivacija in participacija na področju izvajanja javnih in zasebnih aktivnosti v skupnosti. 

 

Ukrep 8.5.8: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij 

Predvidene aktivnosti:           

• Krepitev podpornega okolja za razvoj in delovanje nevladnih organizacij (regionalno stičišče) in 

vzpostavitev skupnostnega prostora in skupne opreme za delovanje nevladnih organizacij 

• Finančne spodbude zaposlovanja v NVO (profesionalizacija NVO). 

• Vzpostavitev garancijske sheme za NVO. 

• Aktivnosti za krepitev partnerstev med NVO in občinami oziroma regijo. 

 

Ukrep 8.5.8: Problemska območja 



Vezano na prioriteto 1: Inovativno in konkurenčno gospodarstvo v Zasavju, so za krepitev gospodarskih subjektov 

v regiji nujni naslednji ukrepi: 

• subvencije za zagon podjetij ali zagon novih dejavnosti obstoječi podjetij, 

• subvencije za rast in razvoj v začetni fazi poslovanja, 

• podpora demonstracijsko-pilotni proizvodnji, 

• olajšave za podjetnike, 

• ugodna razvojna posojila, 

• spodbude za razvoj trajnostnega razvoja podeželja, 

• spodbujanje konkurenčnosti in hkrati promocija območij za pridobivanje investitorjev. 

 

Ukrep 8.6.: Sklad za pravičen prehod 

Ukrepi iz Sklada bodo podpirali naslednje dejavnosti: 

• produktivne naložbe v mala in srednja podjetja, vključno z zagonskimi podjetji, ki bodo spodbudile 

diverzifikacijo in preusmeritev gospodarstva; 

• naložbe v raziskovalne in inovacijske dejavnosti ter spodbujanje prenosa naprednih tehnologij v skladu s 

slovensko strategijo pametne specializacije; 

• naložbe v uvajanje tehnologije in infrastrukture za cenovno dostopno čisto energijo; 

• naložbe v digitalizacijo; 

• izpopolnjevanje in preusposabljanje delavcev. 

• Zaradi onesnaženosti in degradacije okolja so predvideni tudi naslednji ukrepi:  

• naložbe v regeneracijo in dekontaminacijo objektov, sanacijo zemljišč in projekte za spremembo 

namembnosti; 

• naložbe v krepitev krožnega gospodarstva. 

 


