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Vlada Republike Slovenije je danes obiskala zasavsko regijo. Zasavska
statistična regija je po površini naša najmanjša regija, v njej pa so občine
Hrastnik, Litija, Trbovlje, Zagorje ob Savi. Regija je vseeno največja glede
vlaganj v obnovljive vire energije.
V letu 2019 so v tej regiji živeli trije odstotki prebivalcev Slovenije. Bila je tretja najgosteje
naseljena regija (na kvadratnem kilometru je živelo povprečno 118 prebivalcev). V juniju
2021 je bilo v Zasavski regiji 14.617 delovno aktivnih prebivalcev, kar je za 193 oseb oz. 1,3
% več kot junija 2020. Konec avgusta 2021 je bilo registriranih 2.156 brezposelnih oseb,
kar je za 570 oseb oz. 20,9 % manj kot avgusta 2020. V primerjavi s predhodnim
mesecem se je registrirana brezposelnost znižala za 53 oseb oz. 2,4 %.
Predsednik vlade Janez Janša je današnji obisk Zasavske regije pričel s srečanjem z
županom občine Litija Francijem Rokavcem. V pogovoru sta sogovornika spregovorila o
aktualnih izzivih v občini in širše v regiji.
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Člani in članice vlade so današnji obisk pričeli z delovnim posvetom v Litiji v
Medgeneracijskem centru Šmelc, ki ga je samostojno financirala občina Litija. Člane
vladne ekipe je uvodoma pozdravil litijski župan Franc Rokavec, ki je izpostavil, da se je
prvič v zgodovini litijske občine zgodilo, da jih je obiskala celotna vladna ekipa, za kar se
je iskreno zahvalil. Kot je poudaril, je Litija v prvi vrsti rudarsko mesto, pravi pomen
gospodarskega razvoja občine pa predstavlja reka Sava. Rokavec je poudaril še, da je Litija
tudi središčna občina, kjer je geometrijsko središče Slovenije. Prav tako je spomnil na
tekstilno industrijo, ki ima bogato več kot stoletno tradicijo in da ima občina dobre
razvojne potenciale za prihodnost. Župan je še poudaril, da vlada Janeza Janše zna
prisluhniti interesom občin, kar je med drugim dokazala tudi z višjo povprečnino za
občine.
Na delovnem posvetu so ministrice in ministri spregovorili predvsem o projektih v regiji
na področju dolgotrajne oskrbe, pravosodja, kohezijskih in evropskih sredstev,
gospodarskih priložnosti in uspešnih podjetij, izobraževanja, kulture, notranjih zadev,
okolja in prostora, turizma, kmetijstva, kulture, zdravstva. Veliko pozornosti je bilo
namenjene predvsem vprašanju infrastrukture, tako železniške kot cestne.
Sledili so ločeni programi predsednika vlade ter ministric in ministrov. V okviru obiska so
se srečali predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji
Predsednik vlade Janez Janša se je po delovnem posvetu srečal z županom Občine Zagorje
ob Savi Matjažem Švaganom, na katerem sta spregovorila o investicijah in aktualnih
izzivih v občini in širše v regiji. Gardna enota Slovenske vojske je danes v imenu
predsednika vlade položila venec pri spomeniku dr. Janeza Drnovška.
Predsednik vlade se je v nadaljevanju obiska srečal z vodstvom podjetja Skitti, d.o.o.
Podjetje se ukvarja z laserskim razrezom pločevine, krivljenjem inox cevi, varjenjem migmag in ostalimi ključavničarskimi deli, ki jih opravljajo s pomočjo sodobnih strojev za
laserski razrez. Predsednik vlade si je ogledal tudi proizvodnjo podjetja Skitti, d. o.o. Med
najnovejšimi projekti je lahek invalidski voziček, ki ga izdelujejo za nemško podjetje
OtooBock s partnerskim podjetjem MG Rohr. Podjetje veliko sodeluje z Univerzo v
Mariboru in to na več področjih. V podjetju Skitti veliko pozornosti namenjajo
povezovanju različnih deležnikov (kupci, dobavitelji, raziskovalna sfera, partnerska
podjetja), saj so prepričani, da lahko s sodelovanjem vsi v procesu veliko pridobijo.
Predsednik vlade Janez Janša je v Trbovljah obiskal podjetje AHAC gradbeni inženiring
d.o.o., ki se ukvarja z vgradnjo strešnih oken, sanacijo dimnikov po sistemu SCHIEDEL,
zidarskimi deli, vodovodnimi inštalacijami in proizvodnjo PVC elementov po sistemu
Rehau. V pogovoru z vodstvom podjetja pa je bilo govora predvsem o težavah glede
pridobivanja materiala, pomanjkanju ustrezne delovne sile, o javnih naročilih in o
infrastrukturi.
Predsednik vlade Janez Janša je v nadaljevanju obiska skupaj z ministrom za digitalno
preobrazbo Markom Borisom Andrijaničem obiskal podjetje DEWEsoft in podjetniški
pospeševalnik Katapult. Dewesoft je visokotehnološka družba, ki razvija in izdeluje
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instrumente za zajem podatkov, testiranje in merjenje, ki se uporabljajo v
najnaprednejših laboratorijih po vsem svetu za razvoj raket in satelitov, ki zagotavljajo
hitro komunikacijo, ter za nova varnejša vozila.
V podjetniškem inkubatorju Katapult pa so se predsedniku vlade in ministru za digitalno
preobrazbo predstavili tudi predstavniki podjetja Chipolo, ki izdelujejo napravo in
aplikacijo za iskanje izgubljenih predmetov, Zoyo baby, ki razvijajo aplikacijo za pomoč
pri negi in vzgoji dojenčka, podjetja Monoday, kjer izdelujejo merilne instrumente in ki
imajo v tem trenutku delo na projektu v vrednost 1 milijona evrov. Podjetje Kooperativa
103 mladim zagonskim podjetjem omogoča, da pridejo do večje proizvodnje. Kooperativa
103 manjšim podjetnikom pomaga z optimizacijo, povezavami, izkušnjami in prostorom
za delo in razvoj. V Katapultu se je predstavila tudi robotka Eva in mreža RUK, ki
povezuje umetno inteligenco in robotiko na način, da umetno inteligenco približa ljudem.
RUK povezuje umetnost z znanostjo, novimi tehnologijami in gospodarstvom. Pri tem so
izpostavili razvijanje aplikacije, kjer se z mislimi naslika sliko na digitalno platno. Prav
tako so izpostavili kreativno robotiko, saj želijo robote predstavljati na nov, kreativen
način, tehnologijo pa na human način približati širši javnosti. Prav tako pa v okviru
Katapulta deluje založba 5ka, ki največji del svojega poslanstva vidi v podpori slovenskim
avtorjem.
Predsednik vlade Janez Janša se je po ogledu podjetja in podjetniškega pospeševalnika
srečal še z županjo občine Trbovlje Jasno Gabrič, s katero je spregovoril o razvojnih
priložnostih v občini, predvsem pa o problematiki odlaganja odpadkov. Po srečanju s
trboveljsko županjo pa je sledilo še srečanje z županom občine Hrastnik Markom
Funklom. V pogovorih z njim pa predvsem o črpanju evropskih sredstev, projektih v
regiji, pa tudi o stanovanjski problematiki.
Obisk vlade se je zaključil v Trbovljah na javni tribuni, kjer so se ministri in ministrice
srečali z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.
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