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nije, saj jih je pridakatsam Vatvazor
z gradu Bogen5perk, udeteiiti so
se lahkoetnotoikih
delavnic ptetenja
iz slame in rokodelstva, na prostoru je potekata rokovnjaika poroka,
vsakdan pa je zadiSatopo odtidnih
domadih dobrotah
iz Srca Stovenije"
Obiskovatci
so lahko poktepetati s
pastirjem z Velike
planinein spoznali
Podskupnoblagovno
znamko
seje pred5e posebejso se na dogodkuizkazateitakotesarja Radovana
ultramaratonskega
Na
stavjtotudi obmotjeSrcaSlovenije.
nice Aktiva iena Ptameniz Dolskega,ki
prostoruje bito vsedni zelo SkubicaHitarija,ki je na sejmu predsta- so poskrbeleza odlidne kutinaridnedorazstavnem
pestroin 2ivahno,saj se je predstavtja-vil svoj najnovejii podvig.
brote, ki so jih spektekar na razstavnem
ponudba
la turistidna
obmoija.5 skupno Razstavniprostor Srca Stovenije je bit prostoru. Atrakcija je bita njihov pleten
predstavitvijoin s samim razstavnimzasnovankot atelje z vetikimi stikarskimi kruh v obtiki srca, ki so si ga gostje simprostorom
so nareditivetikvtis na obi- stojali, kjer se rojeva navdih in ustvar- bolno razdetitimed seboj.
in drugesodetujoie,
iesarsoie jatnost. Konceptrazstavnegaprostoraje Po uspeini izvedbi se ietijo ponudnikom
skovalce
zasnovaI Matej Zupandid, koordinacijo
posebej
veseti.
Srca Stovenije zahvaliti za srdno sodeV Stirihdneh se je na njihovemraz- ponudnikovpa je prevzetazadrugaza ra- lovanje in podporo, ki so jo izkazati pri
stavnemprostorupod skupnobtagovnozvoj podetelja Jarina iz Litije.
izvedbi skupne predstavitve Srca StoveV petek, 22. januarja je na razstavnem nije.
znamkozvrstilopreko240nastopajodih
potekatdogodek,
oziromapredstavnikov
druitev,organlza- prostoruSrcaSLovenije
Srce Slovenijeje utripalo z vso modjo in
cij in institucij.Centruza razvojLitija ki so ga poimenovali"Dobrote duha so v vso srino energijo, ki jo premore. Skuje uspelopovezati25 razliinihorganiza- Srcu doma". Na razstavnemprostoru je pno promocijskoakcijo je omogoditoRaprostoruprika- potekatamodna revija slamnikovin na- zvojno partnerstvosrediSdaStovenijeter
cij, ki so na razstavnem
in
naravne
dediSdine,stop skupine Kontrabant v organizaciji mednarodniprojekt Listen to the voice
zali utrip kutturne
* kulinarikein zdravega
nadinaiivtjenja. Obdine Domiale. Hkrati je bit dogodek of Vittages. Obiskovatcemprireditve so
Pri predstavitvina sejmuso sodelovatiodtidnapritoinostza druZenjez novinar- pokazali,da sodijo skupajin da pri njih
turistidniponudniki
iz sedmihobiin Srca ji in iupani ter razvajanjes kulinaridnimi detujejo na srini pogon. Vesetijose sku5lovenije:Kamnik,Domiale,Lukovica,dobrotami iz SrcaStovenije.Med gosti so pnegasodetovanjain predstavtjanjasvoMoravde,Litija, 5martnopri Litiji in Dot biti iupani obdin Litija, Trzin in Dot pri jega obmodjatudi v bodode.
Ljubtjani ter predstavnikiobdin Domiapri Ljubtjani.
prostoraso bili [e, Kamnik,Lukovicain lvandnaGorica,
razstavnega
Obiskovatci
Pripravila:Ano Ssviek, CRI
navduieni
naddogajanjem
v SrcuSlove- prisotnepa je pozdravittudi DragoButc.
Slike: ObdinoDamiale

