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SRCE 
SLOVENIJE ŽE 
DRUGIČ 
PREJEMNIK 
NAZIVA 
FINALIST 
SEJALEC 2013  

»Veseli me, da je karavaning po Srcu Slovenije 

prepoznan kot produkt, ki prispeva k večji 

prepoznavnosti turistične ponudbe v Sloveniji,« je ob 

prejemu naziva finalist Sejalec 2013 dejala direktorica 

Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek. 

Gre za priznanje za najbolj ustvarjalne in inovativne 

dosežke v slovenskem turizmu. 

Direktor Javne agencije SPIRIT Boštjan Skalar, direktorica 

Razvojnega centra Srca Slovenije Aleksandra Gradišek, 

župan Občine Litija Franci Rokavec, Mojca Hauptman 

(Razvojni center Srca Slovenije), strokovnjak za področje 

karavaninga Primož Longyka, Ana Savšek (Razvojni center 

Srca Slovenije) in Gabrijel Resnik (Kamp Resnik)  
 



Z 
ROKODELSTVOM 
DO NOVIH 
DELOVNIH MEST  

Poleg novih delovnih mest, ki jih lahko spodbujamo s 

podporo rokodelstvu, ima to področje izjemen pomen tudi 

za druženje in medgeneracijski prenos znanj in veščin 

med ljudmi ter posredno za višjo kakovost življenja. Razvojni 

center Srca Slovenije zato pripravlja načrt za ustanovitev 

Rokodelske mreže Srca Slovenije, ki bo pričela delovati 

predvidoma v naslednjem letu.  
  

V Rokodelsko mrežo Srca Slovenije vabimo posameznike in 

društva, ki izdelujejo rokodelske izdelke 

 

 

OBČINE SE 
POVEZUJEJO ZA 
TRAJNOSTNO 
MOBILNOST  

Ideje za boljši razvoj javnega potniškega prometa, ureditve parkiranja, 

kolesarjenja, pešačenja in prostorskega načrtovanja za prihodnost so bili rezultati delavnice, ki jo je Razvojni 

center Srca Slovenije minuli mesec organiziral na podlagi usposabljanja v tujini. Trajnostna mobilnost postaja 

vedno bolj pomembna pri zagotavljanju visoke kakovosti življenja ljudi.  

  

 

  

Udeleženci delavnice so si ogledali tri dobre prakse s področja trajnostne mobilnosti v Srcu Slovenije:  
obnovljeno železniško postajo v Rodici, poslovno cono Komenda in prevozniško podjetje Kam Bus iz Kamnika 

  

     



Kotiček za 
ponudnike Srca 
Slovenije  

Domačija Paternoster iz Tenetiš pri Litiji je ena izmed 

točk v Srcu Slovenije, ki je vključena v mrežo postajališč za 

avtodome, znana pa je tudi kot idealna lokacija za 

postavitev šotorov. Obiskovalci, ki iščejo posebna doživetja 

na podeželju, so navdušeni nad spanjem na seniku in 

peko kruha ali koruze na ognju v indijanskem šotoru. 
  
Več na www.domacija-paternoster.si 

      
 

OSVOJITE 
KULINARIČNO 
DOŽIVETJE NA 
DOMAČIJI 
PATERNOSTER  

Po čem je znana Domačija Paternoster iz Tenetiš pri Litiji? 
a)        po pršutu 
b)        po odličnih sirih in mlečnih izdelkih 
c)        po domači čokoladi 
  
Odgovor na nagradno vprašanje nam pošljite s povratnim e-mail sporočilom na 

info@razvoj.si do 13. decembra 2013. Med vsemi pravilnimi odgovori bomo izžrebali 

nagrajenca, ki bo prejel darilni bon za dobrote Domačije Paternoster. 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. 
 

Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. | Kidričeva 1 | 1270 Litija 

info@razvoj.si | www.razvoj.si    

 

 


