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109 NOVO
USTANOVLJENIH
PODJETIJ PREKO
VEM TOČK SRCA
SLOVENIJE

V letošnjem letu je Razvojni center Srca Slovenije preko točk
VEM (Vse na Enem Mestu) Litija in Mengeš registriral že 87
samostojnih podjetnikov in 22 družb z omejeno
odgovornostjo ter opravil 377 postopkov, povezanih s
poslovanjem in 500 individualnih svetovanj. V sodelovanju
z Zavodom za zaposlovanje Domžale, Obrtnima zbornicama
Domžale in Kamnik, Mladinskim centrom Mengeš in Občino
Litija je bilo izvedenih tudi 29 izobraževanj za podjetnike s
330 udeleženci.

STE ŽE
OBISKALI
ENERGETSKO
PISARNO
SRCA
SLOVENIJE?

Od letošnjega junija je vsak torek od
15. do 18. ure v prostorih JUB
Design Studia v Dolu pri Ljubljani na
voljo energetski svetovalec z
brezplačnimi nasveti o načinih
gradnje, obnovljivih virih in
učinkoviti rabi energije. Prebivalci
občin Srca Slovenije imajo tudi 30%
gotovinski popust pri nakupu JUBovih izdelkov za ureditev fasad. V
Energetski pisarni Srca Slovenije bo v
torek, 5. novembra, ob 16. uri
potekalo brezplačno predavanje o
pomenu detajlov pri energetsko
varčni gradnji. Vabljeni!

SRCE
SLOVENIJE NA
SEJMU
KAMPING &
KARAVANING

Območje Srce Slovenije se bo kot prva
karavaning destinacija v Sloveniji od 17.
do 20. oktobra 2013 predstavilo na sejmu
Kamping & Karavaning, ki bo na
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
potekal istočasno s sejmom Narava –
zdravje. V mrežo karavaningu prijaznih
gostiteljev iz Srca Slovenije je trenutno
vključenih že 18 točk, ki imajo urejena
postajališča za avtodome. Turistični produkt
Srce Slovenije – prijazna destinacije za
avtodomarje je bil uvrščen v polfinalni izbor
poziva Sejalec 2013.

IZJEMEN
USPEH ZBORA
SV. NIKOLAJA
IZ LITIJE

Zbor sv. Nikolaja Litija pod vodstvom
Helene Fojkar Zupančič je v začetku oktobra
na mednarodnem tekmovanju v flandrijskem
mestu Maasmechelnu v Belgiji zmagal v
kategoriji mešanih zborov, osvojil posebno
priznanje za najboljšo izvedbo obvezne
skladbe in absolutno prvo mesto z
najvišjim številom točk tekmovanja.
Čestitamo zvezdam iz Srca Slovenije!

Kotiček za
ponudnike
Srca
Slovenije

Dežela kozolcev v Šentrupertu je edini muzej
na prostem s kozolci na svetu. Odprl se je v
letošnjem juniju, ponuja pa edinstveno,
inovativno, ustvarjalno, izobraževalno in
zabavno doživetje dediščine. Vsekakor nekaj,
kar bi moral doživeti vsak Slovenec. V Deželi
kozolcev bo v soboto, 26. oktobra 2013,
potekal Festival Marmelada 2013, ki bo
poleg različnih slastnih marmelad ponudil tudi
vrhunsko kulinariko domačih gostinskih
ponudnikov, dobrodelni občinski šmorn
županov občin iz Mirnske doline ter bogat

(Foto: Alenka Lamovšek)

kulturni program.
Več na www.dezelakozolcev.si

OSVOJITE
DOŽIVETJE V
DEŽELI
KOZOLCEV

Koliko kozolcev se nahaja v muzeju na prostem Dežela
kozolcev v Šentrupertu?
a) 7
b) 13
c) 19
Odgovor na nagradno vprašanje nam pošljite s povratnim ee
mail sporočilom na info@razvoj.si do 8. novembra 2013. Med
vsemi pravilnimi
imi odgovori bomo izžrebali dva nagrajenca, ki
bosta prejela vstopnico za Deželo kozolcev. 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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