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ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

DATUM  5.7.2022 

LOKACIJA RRA Zasavje, Kolodvorska cesta 2, 1410 Zagorje ob Savi 

 

ZADEVA Zapisnik 3. seje Odbora za gospodarstvo 

 

Prisotni člani odbora: 

- Dejan Poboljšaj 

- Mitja Koprivšek 

- Ivana Assayed 

- Klara Kržišnik 

- Sergej Smrkolj 

- Roman Cigler 

- Ule Jože 

- Leopold Povše 

Dnevni red: 

1. Obravnava Regionalnega razvojnega programa Zasavske regije za obdobje 2021 – 2027 in opredelitev 

bodočih izzzivov na področju gospodarstva 

 

Prestavniki RRA Zasavje Dejan Poboljšaj, predsednik odbora predstavil proces sprejema RRP 2021 – 2027 ter 

prednostne prioritete in projekte RRP 2021 - 2027. 

 

Bodoči izzivi na področju gospodarstva 

- Hrana in energija so prioritete. 

- Problem v bodoče bo pomanjkanje plina in energije – rešitev bi lahko predstavljala fotovoltarika in 

shranjevanje energije. 

- Cene energije se viša – rešitve predstavljajo prihranki na področju porabe energije (npr. delo od doma), 

zmanjšanje porabe energije ter alternativni viri energije 

- Samooskrba s hrano – možnost je uporaba javnih površin za pridelavo hrane in s tem samooskrbo ter 

previeriti sploh interes med prebivalci regije glede samooskrbe 

- Degradirane površine primerne za pridobivanje energije (vetrna, sončna). 



R
A

Z
V

O
JN

I 
S

V
E

T
 Z

A
S

A
V

S
K

E
 R

E
G

IJ
E

 

 
  

 
 

2 

- V regiji bi bilo primerno ugotoviti koliko je kmetijskih površin primernih za samooskrbo s hrano 

(brezplačni najem). 

- Spodbujanje samooskrbe – povezava s kmetijami in NVOji  

- Samooskrba na področju električne energije – proizvodnja in baterije za shranjevanje, potrebno si je 

zagotoviti zaloge za nemoteno delovanje v bodoče. 

- Kmetijstvo v regiji je razvito do te ravni, da imamo urejene površine in prehranska vprašanja (viški 

mleka in mesa), regija pa na podorčju zelenjave in žita ni samooskrbna. 

- Problem predstavlja izvot tako lesa kot tudi žita. 

- Problem samooskrbe z zelenjavo lahko predstavlja hidroponika. 

- Energetika – optimalno rešitev predstavljajo sekanci, saj so v regiji zadostne zaloge surovine. 

- Inflacija – po mnenj udeležencev se bo gospodarstvo prilagodilo glede na inflacijo. 

- Gospodarstvo se ohlaja zaradi pretrganih dobavnih verig – razlog vojna v Ukrajini. 

- Sklad za pravični prehod – predstavlja možnosti večjega doprinosa in rešitev za bodoče probleme na 

področju gospodarstva. 

- Biomasa (les) – predstavlja priložnost na področju energije, alternativa plinu, glede na karakteristike 

tako regije kot države (veliko gozdov, zadosti surovin). 

- Vodik in metan – potencialni bodoči alternativni viri energije. 

- Problem za gospodarstvo bo v bodoče povišanje cen električne energije in redukcija plina. Kako 

nadomestiti manjko plina (črni scenarij). 

- V kolikor bo zmanjkalo plina se ustavi EU industrija, posledično pade prodaja zaradi odvisnosti od EU 

trga. 

- Zaloge plina na nacionalni ravni so premajhne (trenutna so zaloge v višini 1/3 vseh kapacitet). 

- Dejstva so, da se bo v bodoče moralo nekaj regulirati, ustavljati, zmanjševati. 

- Regijska premostitvena shema – občine regije bi zagotvile finanačna sredstva za shemo. S sredstvi in 

shemo bi potem upravljala RRA Zasavja. 

 

 

Zapisal/a: Dejan Poboljšaj 

 


