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da je lokalnih skupnosti,
ki so prepoznale njene
zamisli kot prave, 5e ved.
Med seboj je zadela povezovati obdine, kmete, Sole, vrtce, dru5tva,
ponudnike turistidnih
storitev ... Sprva je delala sama, nato je preko
javnih del dobila nove
sodelavce, danes je v
stalni ekipi zaposlenih
14 visoko izobrai,enih
ljudi. Prizadevajo si
za Iansiranje novih idej in znanj v
okolje in povezovanje razlidnih ciljnih
skupin v ja'rnem in zasebnem sektorju.
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Vir mo6i so tudi
mala druiinska podjetja
svoje smo socialno podjetje,
I-lo
kot razvojni center ne dedetudi
V
I
lujemo na disto obidajen podjetni5ki nadin, pravi direktorica Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra
Gradi5ek. A prav kot razvojni center, ki
kot neprofitni d. o. o. ni zavezanustvarjanju dobidka, imajo moZnost in priloZnost, da na terenu razbereio potrebe,
L4

Litija je bila 5e pred nekaj leti kraj,
pripravijo primerne programe, dobijo
od koder so ljudje odhajali. Statistidno
zanjesredstvain nadrteizpeljejo.
Ko je leta 2000takrat kot zaposlena je sicer del osrednjeslovenske regije,
v uradu litijskega Zupana Aleksandra kjer je vsega dovolj, a realnost je bila v
dolini precej drugadna. Litija ni modGradi5ekpredlagalaustanovitev lokalpospeno industrijsko sredi5de, nima velikih
podjetni5kega
za
centra
nega
podjetij, ki bi bile hrbtenica lokalnega
Sevanjemalega gospodarstvav Litiji,
je i,elela spodbujati povezovanjemed
gospodarstva, pravi Gradi5kova. >Na5a
je
mod leZi v malih druZinskih podjetjih,
podjetniki.
izkazalo,
A
se
in
obrtniki
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ki skrbijo za ohranjanje in razvoj podelelja.<
Velik interes lokalnih kmetov zasodelovanje in povezovanje je leta 200+
botroval nastanku Zadruge za razvoj
podeZelja Jarina. I(metje so namred hitro prepoznali prednost povezovanja in
skupne promocije, in ker je naslednji
korak trZenje izdelkov, ki ga ni mogode
izvajatipreko razvojnega centra, je Gradi5kova poiskala nadin, da svoja prizadevanja nadgradijo. ,Iarina je bila prva
v Sloveniji, ki se je organizirala tako, da
je dobavljala hrano v javne institucije,<
se spominja. Danes sveZo zelenjavo distribuirajo poleg Litije tudi v Kamnik,
Ivandno Gorico, Grosuplje, Dol pri Ljubljani, Zagorje, Ljubljano ...
Na pobudo kmetov gredo sedaj korak naprej, razijajo blagovno znamko
prehrambenih izdelkov Srce Slovenije
in kmalu nameravajo vzpostaviti prva
prodajna mesta. >Zdi se nam, da so
ljudje ozave5deni in kupujejo domado
lrrano in so pripravljeni dati za to nekaj
ved. Mi kmetom preko Jarine pladujemo po5teno ceno,(< pravi Gradi5kova.
Dodaja, da velikim trgovskim sistemom
s ceno sicer ne morejo konkurirati, kar
je ovira tudi pri vstopu v Sole, wtce ali
domove za ostarele, kjer je cena za kolidino glavno merilo izbora.ee bi upoStevali 5e kakovost in hranilno wednost, bi
se hitro izkazalo, da smo cenovno enakowedni, dodaja Gradi5kova.

Ne delaio Studii,
delajo za ljudi
Razvojni center je sicer neprofitni
d. o. o. in kot tak zavezan ustvarjanju
pozitirme nidle. Zato in zaradi smelosti
Gradi5kove pri pridobivanju ewopskih
sredstev, ki jih dopolnjujejo z denarjem
iz obdinskih proradunov, ostaja brezpladnih vedina storitev, ki jih ponujajo
kondnim uporabnikom. ,Dokler bomo
uspeli zagotavljati financiranje na tak
nadin, bodo brezpladni tudi ostali,<
pravi Gradi5kova. Po podpisu prvih
partnerstev z ostalimi obdinami so dve
leti in pol vlagali, da so pri5li v mednarodne mreZe. A se je delo obrestovalo,
danes je razvojni center prepoznan kot
zaupanja weden partner, ki uresniduje
zastavljene projekte tako, da so rezultati vidni na terenu. >Ne delamo projektov zato, da bi izdali neke Studije,
ampak zato, da bi nekaj dali okolju,u je
odlodna Gradi5kova.
Tako ljudem prina5ajo priloZnosti
in jim pomagajo pri razvoju, de to Zelijo, vedno pa je od njih samih odvisno,
ali bodo zraven ali ne, pravi sogovornica. Razvojni projekti, ki so biswo dela
razvojnega centra, so narejeni tako, da
20 13 september www.podjetnik.si

ZakajznamkaSrceSlovenije?
Ker povezani doseiemo vedkot sami. Biti del Srca,pomeni biti modnejSi.Srce
Slovenijeje znamka s poslansWomkrepitve ustvarjalnega potenciala prostora
in kakovosti bivanja. Sooblikuje obmo{e, v katerem dlovek rad deluje, ustvarja
in fivi. Zatopovezuje posameznike,iniciative, projekte in obdine, ki omogodajo
edinstvene izkuSnjein dofivetja. Tako tistim, ki so v tem okolju doma kot tistim,
ki vanj vstopajo z razlidnimi pridakovanji in cilji. Prepleta podrodja turizma,
podjetni5wa in okolja v najSir5emsmislu. Povedujeprepoznaurost izdelkov,
storitev in ponudbe geografskozaokroZenegaobmodja in pomaga dosegativi5jo
dodanowednost.

ne prinaiajo dobidka, ampak dobrobit
lokalnemu okolju. >Ne gledamo toliko
na to, koliko denarja se obrne, ampak
kaj se z denarjem naredi in koliko ima
od tega okolje,u dodaja. ee uswarijo
dobidek, ga namenijo novim razvojnim
dejavnostim. In idej ekipi razvojnega
centra nikoli ne zmanjka. Poleg turizma
in samooskrbe s hrano delajo projekte
na podrodju energetske samooskrbe,
velik potencial vidijo v medgeneracijskem sodelovanju in aktirnnem staranju
prebivalstva. rNa5e obdine spodbujamo k razmi5ljanju, kako se organizirati,
da bo jutri problem starajodega se prebivalstva, ki Zeli Ziveti doma, ne v domu
starej5ih obdanov, dim manj5i,n pravi
sogovornica.
eeprav je ustanoviteljica razvojnega centra trenutno samo obdina Litija,
je povezovanje bistveno 5ir5e. Hitro se
je namred pokazalo, da je zadobro delo
treba k sodelovanju pritegniti ved ljudi. Ko so leta 2006 okrog geometridnega srediSda Slovenije na Vadah v obliki
srca zarisali in geografsko zamejili obmodje s premerom 50 kilometrov, ki naj
bi predstavljalo znamko Srce Slovenije,
je nastala zdruLba razlidnih obdin, ki
sega od Kamnika preko Ivandne Gorice
do Zagorja. Znamka Srce Slovenije je
dala prostoru, ki je na prvi pogled precej nepovezan, skupno identiteto, pravi
Gradi5kova, danes paje vse ved govora
o tem, da se ne bi ved geografsko omejevali, saj je predvsem med dolenjskimi
obdinami veliko zanimanja za sodelo-

vanje. Aleksandra GradiSek z ekipo vsako leto predlaga letni program dela, ki
ga obdine po razlidnih kljudih sofinancirajo. Gre predvsem za mehke vsebine, kjer ni slarrnostnega rezanja trakov,
izbolj5ajo pa Zivljenje prebivalcev v
sodelujodih obdinah in ljudem omogodajo izhodi5da za razvoj. Taki projekti
so na primer promocija karavaninga
kot alternative odpiranju prenodiSd
in hotelov ali zaris kolesarskih poti po
srcu Slovenije, ki vodijo mimo Stevilnih
znamenitosti in ponudnikov turistidnih
storitev. Znamka Srce Slovenije omogoda da se posamezniki razijajo, udinki so vsak dan bolj vidni. >Dobi5 nazaj
darilo, vidiS, da dela5 prav, da pomaga5,
ker so ljudje sredni in zadovoljni,< pravi
GradiSkova.

rVidim tzzive
in Zelim pomagati((
in spodNaprejjo Zeneta'r:ztrajnost
buda s terena. >Sem dlovek, ki vidi izzive in Zeli ljudem pomagati,< pravi sogovornica.
Odlodena je, da bodo v centru 5e
naprej dajali utrip obmodju srca Slovenije, idej je namred ved kot dovolj. oKar
nas posebej veseli, je, da je vedno ved
ljudi, ki podobno razmi5ljajo, zato je 5e
vedji uZitek ustvarjati,< dodaja. ,To je
prava mreLa, to je prava zgodba,<<zakljudi podjetna in k ciljem usmerjena
Aleksandra Gradi5ek, ki dokazuje, kaj
vse je mogode udejanjiti, de je v srediSdu dela srce. I

Moia formulaza
uspeh
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>Mocnovizijo,vztrojnostin to,
do verjomei v ljudi, ki v tem
prostoruiivtjo.<

>Nifusor
neobiolujem,
tudifu
je bilomonjSo
nopoko,smoseiz
tegonekojnoucili.K

