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zgodbi,zakaterostojidireKoricacentraAlekandraGradiSek.
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PospeievanjepodjetniSwamalegagospodarstvav obtini Litiia, kar ie bila
osnovnanalogaCentra, ustanovlienega leta 2000,temelji na tri leta stareiSi
pobudi. Nlegovi zadetkitako segaiov
leto 1997,ko je tedanii litiiskiiupan
Mirko Kapljepodprl ideioAleksandre
Gradi5eko ustanovitvilokalnegapodjetni5kegacentra.V desetletiuobstoia
ie RCLsvojedelovanjez obiinske ravni raz5irilna obmotie regiie.Od leta
2005 so zalaiii zagonpodietni5wa5e
posebelpomembnetoike VEM - Vse
na enem mestu,ki iih ie CentervzPostavilv Litiii,Grosupliemin leta 20 10
5ev Domialah.
Potreba po usklaienem razvoiu in
promociji ter 5e posebeipo ustvarianju skupnihvsebinin novihproduktov
se je pokazalatudi na obmodiu,ki ga
pokriva center,zlastiv turizmu. Nekai
podobnegabi lahkodeiali,da se kaie
tudi v naSiobiini. Centru za ranroi
Litiia ie uspelo ustvariti skupno blagovno znamko Siriegaobmoija, ki ga
poznamopod imenomSrceSloveniie.
Gre za obmoije, ki se v oblikisrcaSiri
okrog geometritnegasredi5ta Slovenije,GEOSS-a.
Obmoino razvojnopattnerstvosrediSia Slovenile(RPSS),ki povezuieobiine Dol pri Liubliani,Kamnik,Litiia,
Lukovica,Moravie, Smartnopri Litiii,
Zagorleob Savi,Radede,Domiale ter
Menge5,Zadrugaza razroi podeielia
Jarina in RazvojnafundacilaPogum,
vse to so ustanove,ki so plod dela
centra.Posebejprelomnaie bila tudi
ustanoviteviavno-zasebnega
Partnerswa v obliki Lokalneakcilskeskupine
(LAS)SrceSlovenije.Temelinanaloga
LAS,ki le sicerenaizmed33 tovrstnih
skupinv Sloveniji,ie izvaianiePrograma Leader.Obiina lvanina Gorica
sodelujev |.AS-uSoiitle med mestom
in podeieljem, ki poleg naie obtine
zaiema5e Grosuplje, Skofl|ico, lg in
Ljubliano.
Skladnos svojim poslanswompoveievanja kakovostiiivllenja je RCL leta
2009 v sodelovanjuz Druitvom za
razvoj in varovanjeGeossavzPostavil
RegionalnostiiiSie za osredniesloven-

lJ+s
sko regijo,ki delulev Litiiiin povezuie
120nevladnihorganizaciiin iim omogoia informacije,svetovanie,pomoi
storiwe na enem
in drugevsestranske
mestu.
BliZinaCentra za rai^roi Litija je razlog,da je naia obiina odprta za Poakcijeter sodelobude in posamezne

vanje,iesar pa bi si zagotovo5e lahko
ieleli. Zato tudi v naiem iasoPisu
dokal redno poroiamo o aktivnostih
centra,da bi se morda tudi posamezni sublektiiz naie obiine vklluiili v
uspe5neprolekte,ki se odviiaiov na5i
sose.fini'
Motei steh

15 kljtdnih rezultatoYlGletnega

Centraza raa'oj LitUa
- 9,5 milijona evrov pridoblienih razvolnih sredstev za vsestranskirazvoi obmotia
- vet kot 100 iaredenih in podprtih referendnih proiektov za ursniievanie razvoinih strategii v Srcu Sloveni'ie I
- drugo mesto Po Steviluregistracii podietii na toiki VEM v Sloveniii
- 280 podjotniikih in drugih usposabliani,vkliuienih 4.200 sluSateliev
- | .l0O mladih,vkljutenih v 69 delavnicin kroikov na temo PodietniStva
in ino-

na razpise in izvaianiarazliinih drugih proiektov
- Stirle iematski turistitni produkti: pohodniike, kolesarske in konieni5ke poti
ter tematska pot Trkamo na vrata dediSiine
- devet pripravljenih strateikih razvoinih Prognmov za kraievne in lokalne skupnosti ter za obmodia
- vet kot 1.300objavv lokalnihin nacionalnihmediiih
- vzpostavitevznamk Posavskohribovie in Srce Sloveniie
- ustanoviteviavno-zasebnegaPartnerswa LAS Srce Sloveniieter dveh Partnerskih organizacii:Zadruga za ranroi podeielja Jarina in Razvoinafundaciia Po-
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