
Razvojna zgodba Centra za razvoj Litija v 
letu 2008

Delovanje na srčni 
pogon
Center za razvoj Litija postaja vse bolj prepoznavna ra-
zvojna institucija v regijskem, slovenskem in mednaro-
dnem prostoru. Z blagovno znamko Srce Slovenije, ki jo 
je začela intenzivno razvijati v letu 2008, povezuje ob-
močje občin v t.i. obljubljanskem pasu ter vse do Zasavja 
in Radeč. 

Skupni razvoj občin Razvojnega 
partnerstvo središča Slovenije
Razvojno partnerstvo sredi-
šča Slovenije je nadaljevalo s 
kreiranjem skupnih razvojnih 
projektov in vključevanjem v 
mednarodne programe. Na-
daljevali smo z razvojem bla-
govne znamke Srce Slovenije, 
ki je postala sinonim za srč-
nost ljudi, kakovost bivanja in 
raznolikost ponudbe na območju od Velike planine do Radeč 
in od Trojan do Ivančne Gorice, ki presega zgolj turistično bla-
govno znamko. Prav tako smo skrbeli za promocijo blagovne 
znamke z rednim ažuriranjem vsebin na spletni strani www.
srce-slovenije.si, s tematskimi oddajami na litijski televiziji in 
z objavami v lokalnih glasilih. Vzpodbujali smo prijavo občin-
skih projektov na ukrep za razvoj regij ter se uspešno vključe-
vali v mednarodne mreže. 

V septembru smo v Litiji gostili dogodka na državni ravni: kon-
ferenco Tehnološke agencije Slovenije na temo visokih tehno-
logij ter prireditev Evropa pri nas doma, ki je predstavljala na-
daljevanje bruseljskih »Open Days«.

Uspešno vključevanje v 
mednarodna partnerstva
Marca 2008 se je zaključil projekt RegioMarket, naš prvi evrop-
ski projekt v okviru programa Območje Alp, ki je trajal dve leti. 
Poudarekje bil na razvoju in trženju regijskih blagovnih znamk, 
glavni rezultat pa je nova krovna regijska blagovna znamka 
Srce Slovenije, ki je v tem času postala poznana tudi izven slo-
venskih meja, saj smo jo predstavljali tudi našim projektnim 
partnerjem. Pri izvajanju projekta smo se naučili učinkovitega 
vodenja evropskih projektov. 

Z vključevanjem v evropska partnerstva smo še aktivneje na-
daljevali v letošnjem letu in bili pri tem zelo uspešni. Projekte 
na temo varstva okolja, turizma in drugih vsebin, ki prihajajo k 
nam kot pobude s podeželja, smo prijavljali v različne evropske 
programe: Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran, Jugovzho-
dna Evropa, Interreg IVC … Do sedaj smo bili uspešni s tremi 
projekti – EnerSEE, ki se bo ukvarjal z obnovljivimi viri energi-
je, Listen to the voice of Villages za področje razvoja trajnostnega 
turizma v hribovitih območjih ter CO2 Neutral Transport for the 
Alpine Space na temo zmanjševanja emisij CO2 iz prometa in 
uvedbo novih tehnologij za mobilnost. Pričakujemo še vsaj dva 
potrjena projekta. 

Izmed naštetih projektov že od 
septembra uspešno izvajamo 
projekt CO2, zato smo k sode-
lovanju v projektni skupini že 
povabili nekatere občine, šole in 
zasebne prevoznike z območja. 
Novembra smo v sodelovanju z 
Gimnazijo Litija in slovenskim 
E-forumom izvedli promocijski 

dogodek za osveščanje javnosti – prikaz pridobivanja sončne 
energije in njena uporaba v glasbi ter okroglo mizo s predsta-
vitvijo različnih obnovljivih virov energije.

Delo z nevladnimi organizacijami 
Uspešno smo začrtali tudi sodelovanje z nevladnimi organiza-
cijami, saj prihaja prav z njihove strani veliko projektnih po-
bud. Društva tudi uspešno vključujemo v skupne predstavitve 
Srca Slovenije, pri katerih sodeluje zadruga Jarina. Društva smo 
vse leto informirali o razpisih in možnostih za zaposlitev zno-
traj njihove dejavnosti ter 4 iz-
med nevladnih organizacij tudi 
pomagali pri prijavi na razpis 
Sklada NVO. Vsaj 2 prijavi v sku-
pni vrednosti 100.000 EUR sta 
bili uspešni. Skupaj z društvom 
GEOSS smo se prijavili na razpis 
za regionalno stičišče za nevla-

dne organizacije ter naredili pomembne korake k ustanovitvi 
Lokalne razvojne fundacije Pogum, ki bo podpirala inovativne 
ideje v lokalnem okolju. 

Trkamo na vrata dediščine 

Projekt Trkamo na vrata dediščine, katerega nosilka je Občina 
Dol pri Ljubljani, Občina Litija pa sodeluje kot partnerska obči-
na, dobiva nove razsežnosti. Center za razvoj Litija je bil izbran 
za izvedbo druge in tretje faze projekta. V tem okviru nadgraju-
jemo blagovno znamko Srce Slovenije ter jo poskušamo preko 
različnih dogodkov in medijskih objav lansirati v javnost. Iz-
med najbolj odmevnih dogodkov lahko izpostavimo lansiranje 
blagovne znamke v Tunjicah v juniju ter odprtje razstave Mo-
zaik Srca Slovenije na Bogenšperku v avgustu. Omenjena raz-
stava z detajli vrat točk dediščine bo v enem letu prepotovala 
celotno območje od Kamnika do Litije. Poleg delavnic in dela 
z ljudmi oz. upravljavci točk dediščine smo za vsako od 51 točk 
pripravili tudi promocijske letake, jih povezali v programe ter 
predstavili v brošuri Namigi za doživeta po-
tepanja v Srcu Slovenije. Izdelani sta tudi 
celostna grafična podoba blagovne znam-
ke, komunikacijski načrt in načrt trženja. 
Z naslova celotnega projekta je prišlo na 
območje 370.000 EUR evropskih sredstev v 
podporo razvoju regije. Na področju ohra-
njanja dediščine smo lastnike objektov celo 
leto informirali tudi o aktualnih razpisih ter 
izvedli preko 20 svetovanj. 

Uspešno prvo leto Lokalne akcijske 
skupine Srce Slovenije

Lani novembra ustanovljena 
Lokalna akcijska skupina (LAS) 
Srce Slovenije, ki zajema občine 
Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri 
Ljubljani, Moravče, Lukovica in 
Kamnik, je v prvem letu delova-
nja dosegla odmevne rezultate, 
ki jih je širši javnosti predstavila 
na srečanju 4. decembra na Brdu 

pri Lukovici. Ne glede na to, da je bila s strani Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano uradno potrjena kot delu-
joča LAS šele konec julija 2008, je že izvedla javni poziv za izbor 
projektov za leti 2008 in 2009, ki je zbudil veliko interesa med 
prebivalci na območju LAS. Za sofinanciranje je bilo potrjenih 
skupaj 29 projektov v skupni vrednosti 330.000 EUR, precej 
projektov pa se tudi že uspešno izvaja. Kot uspeh štejemo tudi 
dejstvo, da smo zagotovili lastna sredstva za izvajanje potrjenih 
projektov s strani občin v višini 1 evro letno na prebivalca ob-
čine, kar pomeni, da so občine LAS prepoznale kot učinkovito 
in koristno za razvoj njihovega podeželja. LAS se je v tem času 
prav tako odmevno predstavljala na številnih lokalnih in naci-
onalnih prireditvah ter gostila številne skupine iz Slovenije in 
tujine, tako da postaja vse bolj prepoznana kot primer dobre 
prakse. Prihodnje leto pričakujemo še več kakovostnih projek-
tov in še bolj tekoče delovanje LAS ter okrepitev mreženja na 
slovenski in EU ravni.

Točka VEM za podjetnike - Litija, 
Grosuplje, Kamnik in Dol

Center za razvoj Litija ima po-
membno vlogo na področju infor-
macijske podpore v lokalnem oko-
lju. Veseli nas, da vse več obstoječih 

in potencialnih podjetnikov redno koristi možnost brezplačnega 
koriščenja naših storitev, kot je svetovanje, registracije podjetij, 
usmerjanje na razpise ipd. V letošnjem letu smo na naslove podje-
tij brezplačno posredovali 52 e-biltenov »Moj spletni priročnik«, ki 
vsebuje informacije o javnih razpisih, novih gospodarskih predpi-
sih, poslovnem sodelovanju in aktualnih poslovnih dogodkih. 
Preko 80 podjetnikov se je odločilo za brezplačno registra-
cijo s.p., spremembo ali izbris s.p.. Naše dodatne storitve, ki 
omogočajo registracijo enostavnih d.o.o. (poleg splošnega 
predloga za vpis ustanovitve d.o.o. obsega tudi predlog za vpis 
spremembe, vpis v davčni register, zahtevek za izdajo identifi-
kacijske številke za DDV, prijava oseb v obvezna socialna zava-
rovanja, prijava prostega delovnega mesta in izdajo obrtnega 
dovoljenja) pa se je poslužilo 40 podjetnikov.

V letošnjem letu je bilo izdanih tudi vrsta razpisov, preko Sloven-
skega podjetniškega sklada, Ministrstva za gospodarstvo, Ministr-
stva za kmetijstvo, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj pode-
želja, JAPTI, Zavoda za zaposlovanje ipd. Zanimanje za omenjene 
razpise je bilo veliko. S prijavo na razpise so preko naše točke 
VEM pridobila podjetja 400.000 EUR subvencij za nakup nove 

tehnološke opreme v letu 2008. S poudarkom na predstavljanju 
aktualnih podjetniških razpisov smo izvedli preko 50 osnovnih 
svetovanj ter organizirali brezplačne delavnice. Na lokalnem nivo-
ju izvajamo Program vavčerskega svetovanja in usposabljanja – v 
letu 2008 smo tako sklenili 20 pogodb s podjetniki, ki so na ta 
način pridobila 28.000 EUR subvencij za podjetniško svetovanje.

V Grosupljem zelo priljubljeni med 
podjetniki
Naša izpostava VEM točke vse bolj uspešno deluje tudi v Gro-
supljem. Za podjetnike iz območja občin Grosuplje in Ivančna 
Gorica smo izvedli več kot 130 registracij in sprememb s.p. in 
14 gospodarskih družb (d.o.o.) ter izvedli preko 240 odgovo-
rov na konkretna vprašanja uporabnikov,  posredovali čez 300 
informacij ter opravili preko 100 osnovnih svetovanj posame-
znikom, kar so zelo lepi rezultati. Opravili smo tudi prve ko-
rake pri vključevanju širšega območja Grosupljega in bližnjih 
občin v Srce Slovenije. Z novim letom vstopamo skupaj z njimi 
tudi na druga manj podjetniško obarvana področja delovanja.

Jarina in trženje podeželja 
Zadruga Jarina, ki je bila ustano-
vljena leta 2004 kot podeželsko 
razvojno jedro, je v letu 2008 
uspešno predstavljala kot glavni 
promotor Srce Slovenije na vsaj 15 
prireditvah po Sloveniji, pri čemer 
je povezovala tudi druge turistič-
ne akterje iz tega območja. Med 
najuspešnejše predstavitve spada vsekakor udeležba na Kme-
tijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni v avgustu. Poleg tega 
je kot turistična agencija delovala tudi na področju trženja tu-
rističnih programov, ki vzpodbujajo obisk našega podeželja. V 
letu 2008 je sprejela skupaj 20 skupin turistov. Nadaljevala je 
s trženjem ponudbe kmetij s podeželja ter skrbela za dobavo 
hrane z domačih kmetij v litijski vrtec in šmarsko šolo. Izvajala 
je informiranje in pripravo vlog na razpis MKGP - diverzifika-
cija v kmetijstvu.

Litija - mesto inovativnosti
V letošnjem letu smo nadaljevali delo z mla-
dimi v sklopu projekta Litija - mesto inova-
tivnosti. Tako dobiva naše delo z mladimi 
popolnoma nove razsežnosti ter dobre 
rezultate, ki so odraz dolgoletnega dela na 
področju vzpodbujanja podjetnosti med 
mladimi. Inovativni prispevki mladih litij-
skih učencev in dijakov so bili predstavlje-

ni na konferenci Stanford po Stan-
fordu v Ljubljani in nekateri tudi 
nagrajeni. Naši zunanji partnerji 
so koncept uspešno prenesli še na 
druge slovenske šole. Koncept ino-
vativnosti skušamo razširiti skupaj 
z zunanjimi sodelavci na širšo naci-
onalno raven.

Razvoj turizma v Litiji
Pripravili smo tudi obsežno strategijo razvoja turizma za obči-
no Litija, v katero smo zajeli veliko število turističnih akterjev 
in idej. Kot prvega izmed oblikovanih ciljev smo uresničili z 
občino Litija turistično karto, ki umešča Litijo v Srce Slovenije. 
V decembru se bomo tudi letos vključili v snovanje praznične-
ga programa s ponudbo prazničnega sejma v sklopu prireditve 
Podeželje v prazničnem mestu. 

V Dolu vzpodbujamo povezovanje
V Dolu pri Ljubljani smo v letu 2008 iz-
vajali poleg storitev za podjetnike zlasti 
turistično naravnave projekte. Na vseh 
nivojih smo promovirali uporabo imena 
Dežela Jurija Vege za promocijo območja 
občine. Nadaljevali smo z izvedbo pro-
jekta Kmetije odprtih vrat, predstavljali 
projekt v medijih, povezovali ponudnike 
za predstavitve na domačih sejmih, spre-
mljali vsebine na spletni strani www.
nadezeli.si ter kmete tudi usposobili za 
uporabo teh strani. Njihove pridelke 
smo vključili v promocijsko košarico 
Naravnost z dežele. Na ta način vzpodbujamo kmete k povezo-
vanju, skupni promociji, trženju in razvoju. Skupaj z Občino Dol 
pri Ljubljani in Moravče smo označili Vegovo pot ter zasnovali 
načrt razvoja Vegove poti za nadaljnja leta. Tako prispevamo k 
uresničevanju skupnih medobčinskih projektov. Nadaljevali smo 
s celostnim označevanjem občine in izdelali informativne table, 
ki bodo obiskovalcem sporočale pomembne informacije o občini 
v štirih jezikih. Povezali smo tudi podjetja, ki želijo biti označena z 
usmerjevalnimi tablami. Z rednim delovanjem v Dolu pri Ljublja-
ni se skušamo približati vsem ljudem, ki imajo razvojne ideje in 
potrebujejo pomoč pri njihovi uresničitvi.

Saša Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija
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    Srčno doživetje praznikov ter uspešno novo leto 
vam želimo sodelavci Centra za razvoj Litija.


