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29. september 2021

Vlada RS je obiskala Zasavje
savus.si/vlada-rs-je-obiskala-zasavje

Vlada Republike Slovenije je 28. septembra obiskala Zasavsko regijo. Ta je po

površini najmanjša regija v Sloveniji, a največja glede vlaganj v obnovljive

vire energije. V letu 2019 so v tej regiji živeli 3 % vseh prebivalcev Slovenije.

Bila je tretja najgosteje naseljena regija (na kvadratnem kilometru je živelo

povprečno 118 prebivalcev). Junija 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 obisk Zasavske

regije pričel s srečanjem z županom Občine Litija

Francijem Rokavcem, s katerim sta spregovorila

o aktualnih izzivih v občini in širše v regiji.

Vsi člani in članice vlade so obisk pričeli z delovnim

posvetom v Litiji. Goste je uvodoma pozdravil

litijski župan, ki je izpostavil, da se je prvič v

zgodovini litijske občine zgodilo, da jih je obiskala
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celotna vladna ekipa. Kot je poudaril, je Litija v prvi vrsti rudarsko mesto, pravi pomen

gospodarskega razvoja občine pa predstavlja reka Sava.

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 ter zdravstva. Veliko pozornosti

so namenili vprašanju infrastrukture – železniške in

cestne.

Sledili so ločeni programi predsednika vlade ter ministric in ministrov. V okviru obiska so

se srečali s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji.

Predsednik vlade se je po delovnem posvetu srečal z

županom Občine Zagorje ob Savi Matjažem

Švaganom, s katerim sta govorila o investicijah in

aktualnih izzivih v občini in širše v regiji. Gardna enota

Slovenske vojske je v imenu predsednika vlade pri

spomeniku dr. Janeza Drnovška položila venec.

V nadaljevanju se je Janez Janša srečal z vodstvom

podjetja Skitti, kjer si je ogledal proizvodnjo podjetja.

Med najnovejšimi projekti je lahek invalidski voziček, ki

ga izdelujejo za nemško podjetje OtooBock. 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 pridobijo veliko.

Predsednik vlade je v Trbovljah obiskal podjetje AHAC

gradbeni inženiring, ki se ukvarja z vgradnjo strešnih oken, sanacijo dimnikov, zidarskimi

deli, vodovodnimi inštalacijami in proizvodnjo PVC elementov. V pogovoru z vodstvom

podjetja so govorili predvsem o težavah glede pridobivanja materiala, pomanjkanju

ustrezne delovne sile, o javnih naročilih in o infrastrukturi.

V nadaljevanju je skupaj z ministrom za digitalno

preobrazbo Markom Borisom Andrijaničem obiskal

podjetje Dewesoft in podjetniški pospeševalnik Katapult,

kjer so se jima predstavili tudi predstavniki podjetij

Chipolo, Zoyo baby, Monoday in Kooperativa, ki 103

mladim zagonskim podjetjem omogoča, da pridejo do

večje proizvodnje. Predstavila se jim je tudi robotka Eva

in mreža RUK.
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Po ogledu podjetja Dewesoft in podjetniškega

pospeševalnika se je predsednik vlade srečal z

županjo Občine Trbovlje Jasno Gabrič, s katero

je spregovoril o razvojnih priložnostih v občini,

predvsem pa o problematiki odlaganja odpadkov.

Sledilo je srečanje z županom Občine Hrastnik

Markom Funklom, s katerim se je pogovarjal o

črpanju evropskih sredstev, projektih v regiji, pa

tudi o stanovanjski problematiki.

Obisk vlade so zaključili v Delavskem domu Trbovlje na javni tribuni, kjer so se ministri in

ministrice srečali z župani, gospodarstveniki in drugimi nosilci razvoja v regiji.

Savus

Foto: Ukom

 

 

https://savus.si/wp-content/uploads/2021/09/Vlada-RS-je-obiskala-Zasavsko-regijo_Ukom_1.jpg

