
ODBORI RAZVOJNEGA SVETA ZASAVSKE REGIJE 

 

 

 

 

ODBOR ZA RAZVOJ PODEŽELJA 

DATUM  6. 7. 2022 

LOKACIJA Zagorje ob Savi 

 

ZADEVA Zapisnik 2. seje Odbora za razvoj podeželja 

 

Prisotni člani odbora:  

- Maša Kovač 

- Radojka Odžić 

- Jernej Lipar + pisno pooblastilo za zastopanje od Damirja Kozoliča 

- Jože Ocepek 

- Janez Vidmar 

Odsotni člani odbora:  

- Andreja Bienelli Kalpič 

- Alenka Gračnar  

- Damir Kozolič (pisno pooblastilo za zastopanje Jernej Lipar) 

- Lijana Lovše 

Ostali prisotni: / 

Dnevni red: 

1. Potrditev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in potrditev zapisnika prve redne seje Odbora 

za razvoj podeželja;        

2. Prilagajanje na zunanje dejavnike (epidemija, geopolitične razmere) za zmanjševanje 

ranljivosti zasavske regije v prihodnjih letih (identifikacija dejavnikov tveganja, ukrepi za 

zmanjševanje tveganja); 

3. Seznanitev s sprejemom Regionalnega razvojnega programa za zasavsko regijo 2021-2027; 

4. Seznanitev s projektom Interreg ADRION; 

5. Razno. 
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Ključni povzetki: 

AD1: Potrditev sklepčnosti, potrditev dnevnega reda in potrditev zapisnika prve redne seje Odbora za razvoj 

podeželja;        

Predsednik odbora je članom Odbora za razvoj podeželja predstavil predlagan dnevni red, zasedbo članov na podlagi 

poslanega vabila na drugo sejo in zapisnik prve seje zasedanja Odbora za razvoj podeželja. 

 

Člani odbora so soglasno, 5+1 s pooblastilom ZA in 0 PROTI,  sprjeli naslednji sklep: 

SKLEP ŠT.1: Člani odbora potrdijo sklepčnost 2. seje Odbora za razvoj podeželja s predlaganim dnevnim 

redom. Prav tako člani odbora potrdijo zapisnik 1. seje Odbora za razvoj podeželja. 

 

AD2. Prilagajanje na zunanje dejavnike (epidemija, geopolitične razmere) za zmanjševanje ranljivosti 

zasavske regije v prihodnjih letih (identifikacija dejavnikov tveganja, ukrepi za zmanjševanje tveganja); 

Predsednik odbora je člane Odbora za razvoj podeželja seznanil s to točko dnevnega reda. Članice in člani 

Razvojnega sveta regije so na zadnji seji RSR, ki je bila 17. 6. 2022, predlagali, da se na točko dnevnega reda 

na vseh odborih umesti vprašanje glede preučitve dejavnikov zunanjih tveganj in zmanjševanja ranljivosti regije 

v prihajajočih letih, na kar bodo zagotovo vplivale različne geopolitične razmere kot so vojna v Ukrajini, 

nadaljevanje Covid-a, drugo.  

 

Predsednik odbora je člane Odbora za razvoj podeželja pozval k razpravi, da se pridobijo predlogi oz. 

identificirajo dejavniki za zmanjševanje ranljivosti zasavske regije. 

 

Članom odbora so identificirali naslednje dejavnike tveganja ter predlagali ukrepe: 

- Ključna težava ostaja draginja, ki jo povzročajo vedno bolj visoke cene esencialno potrebnih dobrin 

(predvsem podražitev hrane in živilskih izdelkov) ter seveda dvig cen energetike. 

- Iskanje in pridobivanje ustrezno usposobljenih kadrov, da se jih v veliki meri obdrži ter se tako ustavi 

beg možganov iz regije. 

- Izvajati bolj stratreške politike za izobraževanje ljudi (več poudarka na degradiranih poklicih). 

- Vplivati na oblikovanje procesa izobraževanja (da se izobraževalne institucije v regiji bolj prilagajajo 

potrebam regijskega gospodarstva).  

- Pogledati katere profile poklicev v regiji najbolj potrebujemo (kratkoročno in dolgoročno) in jih skušati 

pridobiti oz. izučiti. 

- Pomagati, spodbujati in omogočiti večstanovanjskim stavbam, da preidejo na drugačen način 

ogrevanja (iz plina na biomaso, solarno energijo, ipd.) – trenutno prevladuje plin kot glavni vir 

ogrevanja. 

- Večja vključenost lokalnih skupnosti v proces regijskega razvoja na vseh segmentih (samooskrba, vrtičkarstvo, 

pridelava in prodaja, domače obrti, ipd.).  

- Večji pomen je potrebno nameniti lokalni samooskrbi – pripraviti sistem, da se samooskrba poveča. 

- Pripraviti ustrezne okolijske podlage in pogoje, da se razvija sistem vrtičkarstva (kompostniki, samooskrbni 

vrtovi, visoke grede, točke za vodo, ipd.). 

- Urejanje con in območij, ki bodo namenjeni vrtnarjenju (tudi v samih središčih mest). 

- Spodbujanje samooskrbe, ki bo namenjena za najbolj ranljive skupine. 

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

najem). 

- Spodbujati samooskrbo na področju zelenjave (le-ta ni samozadostna, bistveno bolj je z mesom in mlekom). 

- Spodbujati samooskrbo z lokalno pridelano hrano – kot možnost bi bila uporaba javnih površin za pridelavo 

hrane in s tem spodbujanje samooskrbe. 

- V kmetijstvu manjka pridelave mesnih in rastlinskih izdelkov – premalo trgovin, ki bi ponujale domače izdelke.  
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- Večji pomen degradiranih površin (ne le uporaba za gospodarstvo, tudi za energetiko – postavitev solarnih 

centrov in baterijskih centrov, uporaba za kmetijstvo– alternativni viri kmetovanja kot hidroponika, za boljše 

počutje občanov - šport in rekreacijo). 

- Več vključevanja mladih v proces samooskrbe (novi izobraževalni programi). 

- Zavedati se je potrebno, da v regiji za kmetijstvo ni veliko ustreznih obdelovalnih površin – razmisliti kako bolj 

pametno obdelovati zemljo in kaj na njej pridelovati). 

- Nagrajevanje regijskega spodbujanja pridelave domačih izdelkov in obrti. 

- Spodbujanje nastanka in delovanja trgovin z lokalno pridelanimi izdelki (odličen primer Jarina na Dobu). 

- Regijska energetska neodvisnost – tudi na podeželju. 

- Spodbujati nastanek in uporabo energije, ki se pridobi na lesno biomaso. 

- Spodbujati za nastanek večjih in bolj donosnih javnih razpisov in spodbud na področju zelene energije. 

- Večja ozaveščenost o pomenu zelene energije. 

- Spodbude za daljinsko ogrevanje na področju lesne biomase. 

- Spodbujanje k čiščenju gozdov in uporabo lesa za pridelavo lesnih sekancev – biomasa. 

- Ukrep države za ureditev javne energetske infrastrukture. 

- Biomasa (les in produkti iz lesa) – predstavljajo veliko priložnost na področju energije, ki je močna utež 

plinu, glede na geografske karakteristike tako regije kot države (v regiji je veliko gozdov, dovolj surovin, 

dodaten zaslužek za kmete, spodbujanje urejanja gozdov in gozdnih poti, manj CO2 emisij) – optimalno 

rešitev predstavljajo sekanci, saj so v regiji že zadostne zaloge te surovine. 

- Spodbujati postavitev solarnih celic in baterijskih centrov na kmetijah (veliki kozolci in hlevi nudijo 

optimalne površine za postavitev).  

- Spodbujanje regijske pokritosti skozi izdelavo toplovodov (v Trbovljah ga ni – najdražji energenti v regiji). 

- Možnosti za postavitev manjših solarnih elektrarn na kmetijah in kmetijskih površinah.  

- Ključna zadeva, ki so jo znotraj odbora člani izpostavili je posodobitev elektro omrežja – več finančnih spodbud 

za obnovo elektro instalacij, več vlaganja v elektro omrežja, finančne spodbude za občine in elektro podjetja 

za namen posodobitve infrastrukture, ipd. 

 

Člani odbora predlagajo, da se vsi predlagani ukrepi predstavijo vsem zasavskim županom in županji na naslednjem 

zasedanju Sveta regije. 

 

AD3. Seznanitev s sprejemom Regionalnega razvojnega programa za zasavsko regijo 2021-2027; 

Člani odbora so soglasno, 5+1 s pooblastilom ZA in 0 PROTI,  sprjeli naslednji sklep: 

SKLEP ŠT.2: Odbor za razvoj podeželja se seznani s sprejemom Regionalnega razvojnega programa za 

zasavsko regijo 2021-2027. 

 

AD 4. Seznanitev s projektom Interreg ADRION PRONACUL; 

Predsednik odbora je članom Odbora za razvoj podeželja predstavil projektne vsebine projekta Interreg ADRION 

PRONACUL, z identifikacijo naravoslovnih in turističnih potencialov, ki jih predstavljajo vsa (20 območij) Natura 

2000 območja v regiji Zasavje.  

Člani odbora so soglasno, 5+1 s pooblastilom ZA in 0 PROTI,  sprjeli naslednji sklep: 

SKLEP ŠT.3: Odbor za razvoj podeželja izda pozitivno mnenje, da bi lahko predlagane post-up projektne 

aktivnosti, ki so bile identificirane v okviru projekta PRONACUL s področja Nature 2000, predstavljale 

dobro osnovo za nov regijski projekt. 

 

Gospod Janez Vidmar je še dodal, da bi bil zelo zanimiv regijski turistični projekt Hiša na Izlakah (Obrezija), ker 

bi lahko potekale različne aktivnosti (turistična trgovina z domačim blagom, spodbujanje lokalne prodaje in 

lokalnih izdelkov, spominska soba, soba za druženje, , ipd.). Podrobneje se bo s to idejo oglasil še na RRAZ, da 
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bolj podrobneje preučimo to zadevo in poiščemo ustrezen vir za morebitno pridobitev finančnih sredstev za 

njegovo realizacijo.  

 

AD 5. Razno 

Pod točko 5. razno je bil podan predlog s strani g. Jožeta Ocepka, da se opomni vse zasavske župane in županjo, da 

se že iz potrjenega RRP 2021 - 2027 umakne oz. odstranijo projektne vsebine, ki  navajajo, da je regija odvisna od 

zemeljskega plina. Z obrazložitvijo, da obstaja na voljo toliko drugih energetskih potencialov, ki so bolj ekološki in 

cenovno učinkoviti ter predvsem dostopni, da je nesmiselno, da se plinsko omrežje še vedno omenja kot regijsko 

pomembno. 

 

Zapisal: 

Jernej Lipar 


