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Imamo novo 
ime - 
RAZVOJNI 
CENTER SRCA 
SLOVENIJE 

»Ponosni in veseli smo«, so bile 

prve besede sodelavcev, ko se je 

Center za razvoj Litija 

preimenoval v RAZVOJNI CENTER 

SRCA SLOVENIJE. S partnerskimi 

občinami želimo tudi v 

prihodnosti skupaj uspešno 

razvijati znamko Srce Slovenije.  
 

  
 

Srce Slovenije 
nagradilo najbolj 
inovativne projekte v 
lokalnih skupnostih 
  

Dežela kozolcev v Šentrupertu, edini muzej na prostem s kozolci na 

svetu, Abrahamov ključ, ki povezuje 50-letnike s plemenitim 

poslanstvom, ohranjanje tradicije oglarjenja v Oglarski deželi, prikaz 

preteklosti ob učni poti Krašnja, ženski smučarski skoki BTC City-ja v 

Ljubnem ob Savinji in Živa dvorišča Maribora so bili na Konferenci o 

inovativnih lokalnih skupnostih prepoznani kot najbolj inovativni 

projekti. Kot pomembni vidiki sodobnih lokalnih skupnosti so bili 

izpostavljeni inovativno podjetništvo, turizem, medgeneracijsko 

sobivanje ter lokalna samooskrba s hrano in energijo. Organizatorji 

konference, ki je potekala v četrtek, 21. marca 2013, v Družbenem 

centru Krka, so bili Razvojni center Srca Slovenije, Občina Ivančna 

Gorica in Vibacom. Več na www.srce-slovenije.si 
  



 
   

Stičišče 
podjetniških idej 
na novi točki vem 
v Mengšu 
  
»Prepričan sem, da se z novo VEM 
točko v Mengšu pričanja uspešna 
zgodba, ki bo podjetnikom prinesla 
informacije o novih možnostih in 
sredstvih, ki so v teh kriznih časih 
še kako dobrodošle.« 
  

Franc Jerič,  
župan Občine Mengeš 

Potencialni in že delujoči 

podjetniki lahko na enem 

mestu preprosto registrirate 

svoje podjetje ter pridobite 

koristne nasvete in informacije 

o delovanju podjetja, aktualnih 

razpisih, sredstvih in 

izobraževanjih za podjetnike.  
Več na www.srce-slovenije.si 

 
   

Vse 
prireditve 
na enem 
mestu  

Poiščite svojo prireditev v Srcu Slovenije  
v koledarčku prireditev 2013!  

Več na www.razvoj.si 

  



Kotiček za 
ponudnike 
Srca Slovenije  

Za vse, ki se ne morete 

odpovedati sladkim dobrotam, 

a kljub temu živite zdravo, 

KMETIJA ERJAVEC ponuja 

odlične izdelke iz suhega sadja. 

Obiščete jih lahko v Gorenji 

vasi pri Ivančni Gorici, kjer vas 

bodo sprejeli z nasmehom. 

 
    

 

Domače 
dobrote so 
lahko vaše 

  
  

Pričenjamo z nagradno akcijo za Facebookove 

nadušence! Pridruži se nam na 

www.facebook.com/the.heart.of.slovenia, postani 

oboževalec Srca Slovenije (klikni gumb Všeč mi je 

oziroma Like) in pripni najlepšo spomladansko 

fotografijo na zid Srca Slovenije! Zatem poskrbi, da 

bo fotografija dobila čim več lajkov. Glasovanje se bo 

končalo v torek, 30. aprila 2013, zmagovalec prejme 

darilni bom za domače dobrote Kmetije Erjavec. 

 
  

   

  

   
 

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