
Prva konferenca

V četrtek, 12. marca 2009, od 9. do 15. ure, 
v novi večnamenski dvorani na Polšniku pri Litiji 

Organizator in pobudnik konference je Center za razvoj Litija – www.razvoj.si
Partnerji pobude so Vibacom, IPRK, Občina Litija, Medianova

Spoštovani.

Vabimo vas na konferenco, na kateri bo predstavljena inovativ-
nost kot najpomembnejši izziv za razvoj lokalne skupnosti.

Vemo namreč, da so danes lokalne skupnosti razvojno precej na-
zadovale, kar še dodatno poslabšuje konkurenčnost in motivaci-
jo za dvig splošne kakovosti življenja (podjetništva, izobraževa-
nja, mladih, kulture, podeželja in kmetijstva, medgeneracijskega 
sodelovanja ...).

Evropa in posledično Slovenija poskušata na različne načine spod-
bujati in dvigovati kakovost življenja njenih prebivalcev - v zadnjem 
času tudi skozi vse bolj aktualno regijsko politiko, ki pa v Sloveniji še 
ni konkretizirana. Podjetja v regijah se ukvarjajo z lastnim prežive-
tjem in vse bolj perečo gospodarsko krizo ...

Kje in kakšen je torej izziv razvoja lokalnih skupnosti 
v prihodnje?

Konferenčno dogajanje se bo razvijalo skozi primere dobrih 
praks, orodij in modelov, ki lahko konkretno udejanjijo inovativ-
nost v različnih sferah življenja, v katerih delujemo. Konferenca je 
namenjena celotnemu slovenskemu prostoru, s poudarkom na 
območju Srca Slovenije. 

Vabimo predstavnike lokalnih skupnosti, podjetnike, nevladne 
organizacije, izobraževalne inštitucije … 

Konferenco bo odprla ministrica mag. Zlata Ploštajner, od-
govorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

V veselem pričakovanjem vas pozdravljam.

Saša Gradišek
direktorica Centra za razvoj Litija

Postali smo aktivni del Evropskega leta Ustvarjalnosti in inovativnosti. 
Za nas to pomeni svojevrstno priznanje, saj se je na najvišji ravni
potrdila naša začrtana razvojna pot.

Medijski pokrovitelj konference

Inovativnost – 
najpomembnejši izziv
za razvoj lokalne 
skupnosti



 8.30 – 9.00 Prihod in registracija udeležencev
 9.00 – 9.15  Odprtje konference: 
  Mag. Zlata Ploštajner, ministrica odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj: 
  Pomen regionalnega razvoja za Slovenijo in EU
 9.15 – 9.30  Mag. Violeta Bulc, Vibacom: InLoCom koncept – Vloga lokalnih skupnosti v modelu inovativnega prostora
 9.30 – 9.45  Saša Gradišek, RCL: Iz lokalnega projekta »Litija – Mesto Inovativnosti« v regijski koncept
 9.45 – 10.00  Mag. Ladeja Godina Košir, IPRK: Pomen komunikacijskih strategij za razvoj InLoCom: primer Srce Slovenije

 10.00 – 10.30  Dialog

 10.30 – 11.00        Slavnostna podelitev nagrad za prispevke o inovativnosti

 11.00 – 12.00  Odmor za kosilo 

 12.00 – 13.30 Vihar praks skozi jedernate intervjuje:
   Dr. Natalija Komljanc, Zavod RS za šolstvo: Inovativno učno okolje
   Mag. Gabrijela Hauptman, OŠ Litija: Projekt InCo Jr. 
    Jože Kos, Naš Vrt: Podjetniški vidik soustvarjanja inovativne lokalne skupnosti ter koncept povezovanja občanov 
   Jelka Babič, RCL : Kako lahko nevladne organizacije (NVO) vplivajo na razvoj InLoComm
   Matej Zupančič, Medianova: Predstavitev projekta »moja MICI« (portal moja inovativna civilna iniciativa)

 13.30 – 14.00  Predstavitev rezultatov 
  
 14.00 – 14.30  Zaključne besede

Konferenčno dogajanje bo povezovala mag. Ladeja Godina Košir.

Program konference

Poseben dogodek ob robu konference

Prijave in informacije – do 9. marca:

Prijaviti se je možno:
po elektronski pošti: info@razvoj.si (v prijavi navedite ime in priimek ter vaše kontaktne podatke)•	
po telefonu: 01 - 898 27 10•	
na posebnem spletnem obrazcu: www.razvoj.si•	

Konferenca je za prijavljene udeležence brezplačna. 

Po konferenci odidemo na zelo zanimiv ogled dobre prakse, ki vam ga bodo predstavili pobudniki nacionalne akcije Les v ponovno 
življenje. Ogled se bo ob glasbeni opremi priznanega slovenskega glasbenega ustvarjalca Lade Jakše zgodil le streljaj od konferenč-
nega dogajanja - v sosednji vasi Preska. Za podrobnosti in organizacijo boste izvedeli na konferenci. Rezervirajte si uro časa in doživite 
inovativnost kot razvojni izziv lokalne skupnosti.


