
 

 

VABILO  
na 

RAZVOJNO KONFERENCO PODRAVJA 
 
Spoštovani! 
 
Pred nami je novo programsko obdobje, kjer morata regija kakor tudi država pripraviti razvojne in operativne 

programe, ki bodo osnova za uspešno in učinkovito črpanje EU sredstev v novi finančni perspektivi. Z 

razvojnimi partnerji v Podravski regiji pripravljamo Regionalni razvojni program za Podravje 2021–2027. Želeli 

bi, da skupaj opredelimo ključne razvojne vsebine, s katerimi bomo v novi finančni perspektivi skušali doseči 

razvojni preboj naše regije.  

 

Vabljeni na Razvojno konferenco Podravja, ki bo 
13. oktobra 2021, ob 15.00  

v Domu kulture Lenart, Trg osvoboditve 2, 2230 Lenart v Slov. goricah. 
 

PROGRAM: 
 

15.00–15.30 Zbor udeležencev 
15.30–15.50 Pozdravni nagovori  

• mag. Janez Kramberger, župan Občina Lenart  

• Aleksander Saša Arsenovič, predsednik Razvojnega sveta kohezijske regije 

Vzhodna Slovenija 

• Danijel Vrbnjak, predsednik Sveta podravske regije 

• dr. Marko Soršak, predsednik Razvojnega sveta regije Podravje 

15.50–16.10 Stanje in vizija razvoja regije 

• Uroš Rozman, direktor RRA Podravje - Maribor 

• mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice 

16.10–16.30 Predstavitev novega programskega obdobja 

• mag. Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka Službe vlade za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko 

16.30–17.30 
 

Ključne razvojne vsebine Podravja: 

• INNOVUM UM 

• Letališče Maribor in Smart Hub Maribor 

• Inštitut – Umetna inteligenca in prehrana 

• Mrežni podjetniški inkubator Podravja 

• Invest Podravje in poslovne/industrijske cone 

17.30–17.45  Odmor  
 



 

 

 

Dogodek bo potekal v skladu s takrat veljavnimi epidemiološkimi pogoji in ukrepi, zato vljudno prosimo 
za prijavo preko spletnega obrazca, ki ga najdete tukaj.  Prosimo za prijavo do 11. 10. 2021.  
 

Veselimo se srečanja z vami in upamo, da nas boste počastili s svojo prisotnostjo. 
 
 
 

Uroš Rozman l.r. 
direktor RRA Podravje - Maribor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.45–18.45  Ključne razvojne vsebine Podravja: 

• Samooskrba 

• Turistično povezana regija  

• Regijsko prometno in prostorsko načrtovanje 

• Učinkovito upravljanje z vodnimi in zavarovanimi območji  

• Razvoj človeških virov  

18.45–19.00 Podelitev priznanj Naj so.p/zadrugo in Naj podpornik SE Podravja 
   

19.00–19.45 Razprava/okrogla miza (dr. Štefan Čelan, dr. Zdravko Kačič, mag. Monika Kirbiš Rojs, 
mag. Aleksandra Podgornik, Uroš Rozman) 
 

19.45 Pogostitev in druženje 

https://forms.gle/RNNgnNDbfn6yTxyb8

