AKTIVNO
KOLESARSKO
POLETJE V
SRCU
SLOVENIJE

Neokrnjeno naravo lahko v Srcu Slovenije odkrivate na treh poletnih kolesarskih izletih za
družinske, cestne in gorske kolesarje. Kartonček za zbiranje nalepk pri turističnih
ponudnikih najdete v novi izdaji kolesarskega vodiča »S kolesi po Srcu Slovenije«. V
soboto, 21. septembra 2013, bodo po Srcu Slovenije potekali organizirani kolesarski izleti
po štirih krožnih poteh različnih težavnostnih stopenj, s startom in zaključkom v Dolskem.

Ultramaratonski kolesar Radovan Skubic Hilarij je povezal Slovenijo in v vseh 211 občin
ponesel zeleno sporočilo iz Srca Slovenije

VRT SRCA
SLOVENIJE
VABI NOVE
VRTIČKARJE

Vrt Srca Slovenije v Osredkah pri Dolu pri Ljubljani lahko
na dnevu odprtih vrat obiščete v petek, 30. avgusta
2013 od 15. do 20. ure. »Na voljo je še dovolj prostora
za nove vrtičkarje, ki si želijo pridelovati lastne pridelke v
prijetni podeželski okolici, v bližini glavnega mesta«, pravi
pobudnik Marko Vode. Svojo hektar veliko njivo oddaja
družinam in posameznikom, ki že pridelujejo svojo
zelenjavo, po novem pa tudi zelišča.

VEČ ZNANJA,
VEČ POSLA

V septembru in oktobru bo Razvojni center
Srca Slovenije izvedel brezplačna
izobraževanja za podjetnike, kmete in
turistične ponudnike. Oglejte si seznam
izobraževanj o lokalni kulinariki, definiranju
vizije in ciljev podjetja, računovodskih in
zakonodajnih temah, marketingu in oblikovanju
komunikacijskih sporočil. Vljudno vabljeni, da
nadgradite svojo zgodbo o uspehu in ne
dovolite, da vas drugi prehitijo!

Kotiček za
ponudnike
Srca
Slovenije

V neposredni bližini Geometričnega
središča Slovenije se nahaja Pustolovski
park Geoss, ki obiskovalcem ponuja
edinstveno pustolovščino med krošnjami
dreves na petih trasah različnih
težavnostnih stopenj. Pred kratkim so v
parku odprli orjaški flying fox, najdaljši
enkratni spust po jekleni žici v Sloveniji.
Gre za edinstveno doživetje, saj hitrost pri
spustu doseže 60 km/h na višini do 25
metrov nad tlemi.
Več na www.pustolovski-park-geoss.si

OSVOJITE
PUSTOLOVSKO
DOGODIVŠČINO
MED
KROŠNJAMI
DREVES

Enkratni skupni spust po novem orjaškem flying foxu v Pustolovskem parku Geoss je dolg:
a) 215 metrov
b) 490 metrov
c) 915 metrov
Odgovor na nagradno vprašanje nam pošljite s povratnim
e-mail sporočilom na info@razvoj.si do 20. septembra
2013. Med vsemi pravilnimi odgovori bomo izžrebali dva
nagrajenca. Prva nagrada je spust po orjaškem flying fox-u z vključenim obiskom
Pustolovskega parka Geoss za dve osebi, drugi nagrajenec pa prejme dve vstopnici za
Pustolovski park Geoss. Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na
www.razvoj.si in www.srce-slovenije.si.

Če ne želite prejemati SRCE SLOVENIJE info, nam prosimo odgovorite na sporočilo s tekstom:
Odjava.
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