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leksandra Gradi5ek je
direktorica Razvoj nega
centra Srca Slovenije (do lani
Centra zaranoj t itija), ki je
Le l3let prisoten v slovenskem
okolju, uspe5no deluje na razliinih
podroijih, pri znamki Srce Slovenije,
priloZnostih, ki jih ponuja EU,
sodetuje z 28 ewopskimi drZavami,
pri zo uspe5nih mednarodnih
projetrtih, Sest obiin, ki jih najbolj
podpirajo - Dol pri Ljubljani, Litija,
Smartno pri Litiji, Ivandna Gorica,
Sentrupert in Menge5.
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Kako pomagate tjudem v vaiem okotju?
OrganiziramoizobraZevanjaza
podjetnike,rokodelce,kmete in
turistidneponudnikein jim pomagamo
trZiti izdelke in storifve.Skupajz nami
se udeleZujejorazlidnih sejmov in
prireditev,kar jim pomaga Pri
prepoznavnosti.V Litiji jim je na voljo
tudi nova Turistidnatodka Srca
Slovenije,kjer imajo v Posebnem
domademkotidku prostor tudi lokalni
produkti z obmodja. Nova znanja rz
tujine prena5amov lokalno okolje. Za
izobraLevanjemladih smo ustanovili
Konzorcij vrtcev in 5ol,prek katerega
jih osveSdamoo podjetni5wu,
samooskrbis hrano in turizmu. Zelo
priljubljene so tudi na5eVEM-todke,
kjer lahko podjetniki na enem mestu
uredijo vse potrebno za registracijo
svojegapodjetja in pridobijo koristne
informacije o tem, kako Pridobiti
sredstva,ki jih razPisujedrLava.
Velike premike delate na Podroiju
oskrbovanja5ot in vrtcev z lokalno
hrano.Na kakien naiin sPodbujate
zdrav naiin iivtjenja mtadih?
Uspelo nam je vzpostavitimreZo za
samooskrbos hrano, v katero je
vkljudenih Ze ved kot 1oo kmetij. Z
njihovimi pridelki oskrbujemo ved kot
60 5ol in vrtcev v Sloveniji.Kmete Ze
vrsto let spodbujamok razvoju lastnih
podjetni5kih zgodb.Mladi imajo tako
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moZnostuZivatizdravein domade
pridelke. Tudi vsem drugim
prebivalcemposku5amoprek na5ih
turistidnih produktov, dogodkov,trZnic
in sejmovponujati sveZosezonsko
hrano.Predkratkim smo podprli
pobudopodjetnikaiz Dola pri Ljubljani
zavzpostavitevvrtov za prebivalceiz
mestnihokolij, ki nimajo moZnostiza
lastenvrt. S tem spodbujamopridelavo
domadezelenjaveter izmenjavoznanj
in izku5enjmed wtidkarji.

Evropskiprcdpisiprcdvidevajqda bo
treba do leta zozozmanjSatiponbo
eneryijein izpusteCOzazo odstotkov.
Kakok temu prisperaEne6eBka
pisarnaSrcaSlovenijeki ste jo prcd
kratkim odprli?

Kamv SrceSlovenijenajrajeponbite
woje prijateljeiz drugih krajev?

Predkratkim ste prviEpripravilidan
kolesarjenjaKaj rrsevaie obmotje
ponujakolesarskimnavduSencem?
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Kolesarjenjeje zarespriljubljena
Sportnaaktivnostna na5em
obmodju,saj gpezaraz$ban teren s
Stevilnimi nararmimilepotami in
ohranjenodedi5dino.Kolesarjilahko
izbirajo med 3z treking, gorskimi in
cestnimitrasami.Na izbiro je 1448
kilometrov skupnedolZinepoti, ki
ponujajokar 91ur kolesarjenja.
Lansko
leto smo izdalikolesarskivodidz
wisanimi kolesarskimipotmi, ki sega
da dobiti pri ponudnikih, na Turistidni
todki SrcaSlovenije,na Turistidno
informacijskemcentru v Ljubljani itd.
Uporabnikilahko s pomodjo
na svojeprenosnetelefone
QR-povezav
prenesejoGPS-koordinate
posameznih
kolesarskihtras.Za poletje smo
pripravili posebnokolesarskoakcrjq v
sklopukaterelahko kolesarjizbirajo
nalepkepri turistitnih ponudnikih na
treh izbranih trasah razlidnih
teZavnostnihstopenj.Poletjeje bilo pri
nasizrazitokolesarskoobarvanq sajje
odz3.julija do 3. avgustapotekalotudi
nadaljevanjeakcijeultramaratonca
Hilarija zn lipovih listov zazeleno
Slovenijo.

strate5kecilje na5egarazvojnega
partrrerstvado leta 2o2o,saj Zelimo
postati energijskoudinkovito in
energijskosamooskrbnoobmodje. Za
nasje najpomembnej5a
kakovost
Zivljenjaprebivalstva,zatoposku5amo
v druZbenookolje prina5ati vedno nove
razvojnere5itve,ki bodo v dasu,kg so
potrebe po vetanju energijskevardnosti
5eposebnoizrazite,ljudem5etoliko
bolj v korist.

Greza prvo EnergetskopisarnoSrca
Slovenije,ki je nastalakot plod
partnerskegasodelovanjana5ega
razvojnegacentra z obdino Dol pri
Ljubljani in druZbo|UB. Ponosnasem,
da skupdjz uspe5nimpodjetjemin
lokalno skupnostjolahko ponudimo
kakovostnostoritev na enem mestu
pod ugodnej5imipogoji za na5e
prebivalce.ObdanomSestihobdin
na5egaobmodjabo namredna voljo
brezpladnoenergetskosvetovanjeo
nadinih gradenj in prenovi objektov,
obnovljivih virih in udinkoviti rabi
energde.Uspelose nam je dogovoriti
tudi, da bodo imeli prebivalciobdin
3o-odstotnipopust pri izdelkih za
ureditevfasad.S tem zasledujemotudi

llln tedea v Ned€fsken

Ena mojih najljub5ihtodk je
vsekakorVelika planin4 ki je pravi
biser ne le v slovenskem,temved
tudi Sir5emokolju. Ponosnasem
na tq da obmotje SrceSlovenije
vkljudujenekaj najzanimivej5ih
atrakcij na ozemlju Slbvenije,kot so
Zdravilni gaj Tunjice,
prazgodovinskeVade,grad
Bogen5perk,DeZelakozolcevin
samostanStidna.Velikoje moZnostiza
aktivno preZlljanje prostegadasa.
Polegkolesarjenjabi priporodalatudi
pohod od Lttije do CateZaali obisk
parka Geoss.Na tem
Pustolovskega
obmodjurnako leto pripravijo kar.4oo
lokalnih dogodkov,zatoje izbira res
velika. Za vse navdu5ence
avtodomarstvasmo pomagali
vzpostaviti17podivali5dza avtodomein
tako kot prvi v Sloveniji oblikovali
turistidni produkt karavaning.
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Obdobrem dnevu lahko premagamovse
SanjaModrii, voditeljicain SportnanovinarkanaTVS,o
Eurobasketu
Radhodim po robu
o svojih
BineVoltit,edenna3ihnajboljznanihkuharjev,
specialitetah
Domovi za starejie le 3eza bogate?
je premalodenarja- tudi v iepih upokojencev
V vsehblagajnah
, Kako smo sodlll NataiiVoduSek
' lto gre za powrotitelje prometnihnesreiiz malomarnosti,
so
mdiSta mila
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