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rce Slovenie pomeni yed stvari.
Najpry je to ime geografskega
podroija, ki v obliki srcapovezuje
16obdinosrednjeSlovenijevpolmeru 50kilometroviz geometridnega
sredi5da GEOSS kot srediSdne
todke.Istoime nosilokalnaakcijska
skupina,znotrajkateresvojeintereseuresniduje5 obdintegapodrodja.SrceSlovenije
paje tudi znamka,kipovezujeljudi,njihovepobude,
izdelke,dogodkein projekte,ki tu nastajajo.>V tem
smisluje znamkaSrceSlovenijedruZbenainovacija<,je prepridanaAleksandraGradi3ek,direktorica
CentrazarazvojLitija,ki lastnikin upravljalecSrca
Slovenije,>z njo Lelimodvigniti ustvarjalnipotencialnadega
prostorain kakovostbivanjav njem<.
Povezovanje ob6in z enakimi interesi.
Razvojna partnenstna.
Abrahamov
ktjud
Centerza razvoj Litija je obdinaLitija ustanovila
e epravekipaStejele 11zaposlenih,
je izvedene
leta 2000 z namenompospe5evanja
podjetniitva projekte skoraj nemogodepre5teti.Odgovor se
malegagospodarstva.
smo
hitro
,|endar
spoznali, tudi tu nahajav povezovanju,sajcentersodeluje
daizhajajorazvojnepriloZnostiiz Sirderegije,kljud s Stevilnimi zunanjimi sodelavciin
razlidnimi
do uspehapa je povezovanjd'pravi Aleksandra razvojnimi partnerji, ki niso yedno le
organizaGradi5ek,,,zatosmo danesprepoznanikot koor- cije,padpa tudi posamezniki,domadini.
Takoso
dinatorrazvojnihprojektovne le na obmodjuSrca nastaliodmevniprojektikot so Abrahamov
kljud
Slovenije,paipa ses projekti,kot so na primer In- Srca Slovenije, praznovanje50 letnikov
z donaovatirrnalokalna skupnost,RegioMarketin CO2- torsko noto, 90 dni kolesarjenjaza zeleni
rekord
NeuTrAlp, uspeSnouveljavljamotudi v Sir5em Zemlje,ki je v ozaveSianju
ljudi o pomembnosti
regijskemin evropskemokoljui'
ohranjanjaplanetapovezal20 obdinin Ziva voda
2e prw projekti so pokazali,da konkurendne iz SrcaSlovenije,ki je projekt Naravnegazdravilprednostiobmodjane gre iskati zgolj napodrodju negagajaTunjice.
turizma,kamorlokalnerazvojneagencijesicernaV razvojnih partnerstvih sta nastali tudi dve
jraje poseZejo.
Izoblikovalisotri stebre,ki celostno specializirani-podporni instituciji. Zadruga za
pokrivajorazvojnepotrebeSrcaSlovenije,turizem, razvoj podei.elja
larina, ki skrbi za pomembno
gospodarstvoin okolje.,,Na podrodju turizma se podrodje samooskrbez doma pridelano
hrano,
trudimo za veijo prepoznavnostna trgu in vedjo v kateregaje vkliudenih skoraj 60 ponudnikov
in
dodanovrednostnaieturistidneponudbe,podrodje vedkot 40 vrtcev,5ol in drugi[ ustanov.
Razvojna
okoljazajemadelo s Solami,sodelovanje
z nevlad- fundacijaPogumpaje namenjena
podporinadarnimi organizacijami,krepitevlokalnesamooskrbe jenim otrokom.
in podrodjeokoljevarstva.Znotraj tretjegastebra,
Vpliv izvedenih projekov na kakovost bivanja
podjetniStva,pa dvigujemo konkurenine pred- v SrcuSlovenijeje daljnoseZqn
in modan.To seje
nosti obmodjaSrcaSlovenije,pridobivamokapital potrdilotudi na nedarmem
odiskuv Makedoniji,i<i
zaizvedboturistidnih in drugih projektov,ustvar- so jo vokviru dvostranske
izmenjaveznaniin dojamo podjetni3kipreboj podeteljain povezujemo brih prakspreddvemileti
obiskalidtiryeudeleZenct.
izobraLevalne
proceses podjetni5kimiizzivi <, po- Letosj e Severovzhodno
regijo v Makedonijiobiskajasnjujedirektoricacentra.
la pravagospodarska
delegacija,saj
so sena pot poleg predstavikovcentra in Zupanovodpravili tudi
Stevilnipodjetniki SrcaSlovenije,ki v povezovanju
zunajmejaidijo noveposlovnepriloin osti.22l/udi, 22 konkretnih priloZnosti.,,To
je mod dosedile,
de dela5s srcem.Thk nadindelaprinaia drugadne
utinke kot delovanjepo pameti'ldeli svojoizkuinjo
Gradi5kova,,y SrcuSlovenijenajdejosvojprostor
le tisti, ki Zelijoiskrenoin iz srcadelatidobro,tega
ne morei podetizaradidobidkal'I
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