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Maribor, 26.01.2021 
 
 
 
ČLANOM ODBOROV RSR 
 
 
 
Spoštovani člani in članice odborov Razvojnega sveta regije! 

 

V lanskem, dokaj turbulentnem času smo do konca leta pripravili osnutek Regionalnega razvojnega 

programa za Podravje 2021–2027.  

RRP za Podravje 2021–2027 je razdeljen na dva ključna dela. Prvi del je analitično-strateški del, drugi 

pa je programski del. V programskem delu si regija postavi ključne razvojne cilje in prioritete, ki 

morajo biti usklajeni s programskimi dokumenti na nivoju EU in države Slovenije.  

V osnutku RRP 2021–2027 smo poskušali uskladiti cilje in prioritete z EU dokumenti, usklajevanje s 

slovenskimi cilji in prioritetami pa naš čaka v naslednjih mesecih, saj programski dokumenti 

Slovenije še vedno nosijo oznako »Interno« in niso dosegljivi splošni javnosti.  

 

Kaj pričakujem od vas?  

Glede na to, da ste predstavniki zelo raznolikih organizacij v regiji, zagotovo dobro poznate razvojne 

izzive na svojih področjih. Skupaj z vami bi želeli v okviru možnosti (ukrepi v epidemiji COVID 19) 

predebatirati ključne razvojne izzive podravske regije, skupaj poiskati najbolj učinkovite rešitve ter 

v programskem delu zapisati tiste razvojne cilje in prioritete s katerimi bomo na eni strani naslavljali 

ključne izzive ter na drugi strani poskušali zagovoriti čim več možnosti za porabo EU sredstev in 

sredstev iz proračuna RS Slovenije v novi finančni perspektivi. 

 

Poslani osnutek RRP za Podravje 2021–2027 predstavlja osnovo za naše sodelovanje.  

V mesecu februarju bomo sklicali seje posameznih odborov (žal preko spletne platforme MS Teams), 

kjer bomo dopolnili obstoječi dokument, ki bo osnova za razvojno načrtovanje regije ter črpanje 

evropskih in državnih sredstev.  

Skupaj z Regijsko razvojno mrežo bomo pristopili k pripravi regijskih razvojnih projektov, s katerimi 

bomo podravsko regijo poskušali prestaviti v prvo polovico najbolj razvitih slovenskih regij ter 

seveda zmanjšati razvojni zaostanek v primerjavi z Osrednje slovensko regijo. 

 

 



 

Predlagamo, da se osredotočite predvsem na naslednja poglavja:  

 

4.2. Ključne razvojne ovire, dileme in trendi 

5. Vizija in cilji razvoja  

5.2. Strateški cilji 

6. Razvojni cilji in razvojne prioritete regije 

 

 

Naprošamo vas, da nam v pisni obliki sporočite vaše pripombe, dopolnitve in dileme najkasneje do 

četrtka, 04.02.2021 na elektronski naslov:  doris.stanko@rra-podravje.si  .  

Dopolnjen dokument bo osnova za posamezne delavnice odborov RSR v mesecu februarju. 

 

 

S prijaznimi pozdravi, 

Uroš Rozman l.r. 

Pripravil:        direktor RRP Podravje - Maribor 

Boris Keuc l.r. 

vodja sektorja RR 
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