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Objavljeno: 05. 11. 2018

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014 - 2020
Obveščamo vas, da je bila dne 26. 10. 2018 v Uradnem listu št. 68/2018 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020.

 
Povezava do novice: http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10139/ 

 V prilogi je na voljo tudi čistopis omenjene Uredbe.

 

Objavljeno: 22. 10. 2018

Zgodbe rok in krajev

LAS s CILjem je kot partner pristopil v projekt sodelovanja 11. Lokalnih akcijskih skupin iz Slovenije »Zgodbe
rok in krajev«, ki bo omogočil rokodelcem aktivno povezovanje in sodelovanje ter njihov skupen nastop na trgu.
Zgodbe rok in krajev je projekt, ki nudi odgovor za izboljšanje položaja slovenskih rokodelcev preko oživljanja
urbanih središč, vključevanja sodobnega dizajna, kulturnih kreativnih industrij, dodajanja vrednosti turizmu,
promociji družbene odgovornosti gospodarstva, socialne kohezije, novih delovnih mest, nizko ogljične družbe,
krepitve identitete in razvoja urbanih območij.

V sklopu projekta je nastala knjiga Zgodbe rok in krajev, kjer so predstavljene lokalne rokodelske zgodbe in
izdelki posameznega partnerskega LAS. Predstavljene so  zgodbe 58 občin, številnih rokodelcev in njihovih
izdelkov.

Naj vam bodo zgodbe v navdih pri ustvarjanju novih in novih izdelkov, podobno kot so bile našim rokodelcem.
Prelistajte jo v e-obliki ali natisnjeno naročite pri Las s Ciljem.

http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10139/
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/U_CLLD_68_18.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/Knjiga%20Zgodbe%20rok%20in%20krajev,%20sept.%202018.pdf
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Objavljeno: 01. 10. 2018

Izvedba delavnic na temo ustrezne priprave projektov, prijavljenih na
JP LAS s CILjem  

LAS s CILjem je z namenom ustrezne priprave projektov izvedel tri brezplačne delavnice za predstavitev 2.
Javnega poziva. Do gradiva lahko dostopate tukaj.
Zadnja delavnica za prijavitelje bo v ponedeljek, 8. 10. 2018, ob 16. uri, v učilnici ICRUM, Mestni trg 2, Idrija.  
Prijave na delavnico zbira LAS s CILjem preko elekronske pošte info@las-sciljem.si ali po tel: 05 37 43 914. 

  
Navodila za ocenjevalno komisijo:

Splošna navodila za vse ukrepe
Navodila aktivacija potencialov ranljivih skupin
Navodila dediščina
Navodila okolje EKSRP
Navodila okolje ESRR
Navodila kakovost življenja
Navodila podjetništvo
Navodila turizem

 

Objavljeno: 04. 09. 2018

Vabilo na brezplačne delavnice o ustrezni pripravi projektov,
prijavljenih na Javni poziv LAS s CILjem v letu 2018. 

LAS s CILjem je 31. 8. 2018 objavil dva javna poziva za sofinanciranje projektov na območju občin Cerkno,
Idrija in Logatec. Več o posameznem pozivu, si lahko preberete v zavihku Javni pozivi in razpisi. Za potencialne
prijavitelje bodo z namenom ustrezne priprave projektov organizirane brezplačne delavnice, ki bodo izvedene:

- v sredo, 5. 9. 2018, ob 15. uri, v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova 9, Cerkno,
 - v četrtek, 6. 9. 2018, ob 16. uri, v učilnici ICRUM, Mestni trg 2, Idrija,

 - v sredo, 12. 9. 2018, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec,
 - v ponedeljek, 8. 10. 2018, ob 16. uri, v učilnici ICRUM, Mestni trg 2, Idrija.  

Prijave na delavnice zbira LAS s CILjem preko elekronske pošte info@las-sciljem.si ali po tel: 05 37 43 914.
Prijaviteljem so na voljo tudi brezplačna individualna svetovanja.

Prijavo se lahko upravičenci, ki imajo stalno bivališče na območju LAS (če gre za samostojnega podjetnika
posameznika, kme�jo ali drugo fizično osebo, ki opravlja dejavnost), oziroma imajo sedež, registrirano
izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo
zasebnega prava), oziroma delujejo na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno osebo
zasebnega prava v javnem interesu).
 
 

Objavljeno: 04. 09. 2018

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/JP%202018/2.Javni_poziv.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/JP%202018/Tocka6_navodila_komisija_splosni_tockovnik.doc
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/JP%202018/Tocka6_navodila_komisija_aktivacija_potencialov_ranljivih_skupin.doc
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/JP%202018/Tocka6_navodila_komisija_dediscina.doc
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/JP%202018/Tocka6_navodila_komisija_EKSRP_okolje.doc
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/JP%202018/Tocka6_navodila_komisija_ESRR_okolje.doc
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/JP%202018/Tocka6_navodila_komisija_kakovost_zivljenja.doc
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/JP%202018/Tocka6_navodila_komisija_podjetnistvo.doc
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/JP%202018/Tocka6_navodila_komisija_turizem.doc
mailto:info@las-sciljem.si
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Vabilo na septembrske aktivnosti v okviru operacije Novi izzivi
slovenske drobnice

V mesecu septembru bodo v okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice potekale najrazličnejše delavnice s
področja uporabe ovčje volne. Več o izvedbi delavnic, si lahko preberete v priloženem vabilu.

 

Objavljeno: 31. 08. 2018

Objava Drugega javnega poziva LAS s CILjem (ESRR in EKSRP
sklad)

Lokalna akcijska skupina LAS s CILjem v petek, 31. 8. 2018 objavlja Javni poziv za izbor operacij za
uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja v okviru EKSRP in ESRR sklada na območjih občin Logatec,
Idrija in Cerkno v letu 2018. Javni poziv bo odprt do petka, 2. 11. 2018. Podrobnosti, obrazci in navodila za
posamezni sklad, se nahajajo v zavihku JAVNI POZIVI IN RAZPISI, v pod zavihku ESRR
sklad (sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj) in EKSRP sklad(sofinanciranje iz Evropskega
sklada za razvoj podeželja).

 

Objavljeno: 31. 08. 2018

Vabilo na delavnico Polstenja ovčje volne za otroke

V okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice najmlajše vabimo na delavnico Polstenja ovčje volne, ki bo
potekala v Cerknem v soboto, 15. septembra. Delavnico bodo izvedle članice Društva BICKA iz Solčave.
Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na naslov: alenka.pisljar@icra.si ali telefonsko številko 05 93 40 390.
Število mest je omejeno. Več o delavnici v priloženem vabilu.  

 

Objavljeno: 24. 08. 2018

Vabilo na delavnico Polstenje ovčje volne kot terapevtska dejavnost

V okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice, vas vabimo na delavnico "Polstenje ovčje volne kot
terapevtska dejavnost". Delavnico, ki jo bodo izvedle mentorice iz Društva BICKA iz Solčave, 27.9.2018, ob
15:30 uri, v prostorih OŠ Cerkno, je namenjena mentorjem, ki delajo z ranljivimi skupinami. Več o vsebini
delavnice in prijavi si lahko preberete v Vabilu.

 

Objavljeno: 06. 08. 2018

Potrjena sprememba strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem

Dne, 30. 7. 2018, je vodilni partner LAS s CILjem (ICRA d.o.o. Idrija) s strani koordinacijskega odbora
CLLD prejel Odločbo o potrditvi sprememb strategije lokalnega razvoja (SLR) LAS s CILjem, z dne 27. 12.

Č

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/Projekti%20EKSRP/Vabilo_naAktivnosti_NoviIzziviSlovenskeDrobnice.pdf
http://las-sciljem.si/esrr-sklad/
http://las-sciljem.si/eksrp-sklad/
mailto:alenka.pisljar@icra.si
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/Projekti%20EKSRP/Vabilo_delavnicaPolstenja_ovcjevolneCerkno.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/Projekti%20EKSRP/Vabilo_delavnicaZamentorje.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/Projekti%20EKSRP/vabilo-RANLJ.SKUP.pdf
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2017. Čistopis potrjene strategije lahko preberete tukaj.

 

Objavljeno: 04. 06. 2018

Izvedba izobraževanj za rejce drobnice in uporabnike volne v
kmetijstvu

V mesecu maju sta v Cerknem, v okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice potekali dve izobraževanji na
temo izboljšanja kakovosti volne in pogojev priprave volne za trg (povzetek izobraževanja) ter uporabe
ovčje volne za kompostiranje (povzetek izobraževanja). Za potrebe izvedbe slednje delavnice, je nastalo tudi
delovno gradivo Uporaba ovčje volne za kompostiranje, ki je na voljo na slednji povezavi.

 

Objavljeno: 23. 05. 2018

Strokovna ekskurzija LAS s CILjem v Zasavje

V četrtek, 17. 5. 2018, smo se člani Lokalne akcijske skupine LAS  s CILjem udeležili  strokovne ekskurzije V
tri krasne. Pod to blagovno znamko se namreč turistično promovirajo tri Zasavske občine - Trbovlje, Zagorje  in
Hrastnik. Strokovna ekskurzija je zajemala predstavitev Partnerstva LAS Zasavje, ogled Steklarne Hrastnik in
njihove trgovine "GlaSHuta" v Hrastniku, ogled Virtualnega muzeja rudarstva 4. dritl in dveh rudarskih
stanovanj v rudarski koloniji Njiva v Trbovljah ter ogled KS Tirna, ki že več let izvaja projekte iz LEADER oz.
CLLD sredstev. Seveda nismo bili lačni. Za razvajanje naših brbončic, sta z lokalnimi specialitetami poskrbeli
Gostilni Mala Malca in Pr Čop. V te lepe kraje z prijaznimi, gostoljubnimi ljudmi, se zagotovo še vrnemo.

Spodaj le nekaj utrinkov iz strokovne ekskurzije LAS s CILjem v Zasavje.

  

 

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/Obrezec_SLR_cistopis%20avg%202018.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/Projekti%20EKSRP/Novica_NISD_Pogojipripravevolnenatrg.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/Projekti%20EKSRP/Novica_NISD_kompostiranje1.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/Projekti%20EKSRP/UPORABA%20OVCJE%20VOLNE%20ZA%20KOMPOSTIRANJE-KON.pdf
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Ekskurzija je bila izvedena v okviru animacije LAS s CILjem, ki je sofinancirana v okviru podukrepa 19.4.
Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Objavljeno: 22. 05. 2018

Izobraževanje za uporabnike volne v kmetijstvu - Uporaba ovčje volne za kompostiranje
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LAS s CILjem v okviru projekta Novi izzivi slovenske drobnice in sklopa aktivnosti VOLNA IN NJENA
TRAJNOSTNA UPORABA izvaja izobraževanja za rejce kot tudi uporabnike volne v kmetijstvu,
vrtnarstvu.

Problematika uporabnosti ovčje volne je tudi v tem, da je volna v okviru dejavnosti ovčereje stranski proizvod z
zelo nizko ekonomsko vrednostjo, poleg tega pa v primeru takojšnje neuporabe pridobi še status organskega
odpadka. Neobdelana volna je za rejce in druge nezanimiv, neuporaben proizvod. Problem je večplasten, na
reševanje pa lahko vplivajo različni dejavniki in pristopi. Cilj projekta je predvsem iskanje novih, inovativnih,
alternativnih načinov in področij uporabe manj kakovostne volne, ki je sicer ni možno uporabiti za tradicionalno
poznane namene, npr. za obrt, rokodelstvo, tekstilno industrijo. Manj kvalitetne in odpadne volne ne odkupuje
nihče.  V okviru projekta spodbujamo enostavne rešitve odprave organskega odpadka in na drugi strani
pridobivanja koristne surovine. Uporabniki lahko pripravo in uporabo vršite sami, ni omejitev s količinami ali
kakovostjo volne. Gre za pristope brez velikih investicij v tehnološko opremo ali nepremičnine.

KOMPOSTIRANJE je tradicionalen način za zmanjševanje količine organskih odpadkov in pretvorbo v zemljo
(kompost) za ponovno uporabo. Ovčja volna se z lahkoto kompostira. Za kompostiranje uporabljamo volno
slabše kakovosti. V zemlji volna razpada in doseže popoln razkroj v obdobju, ki ni daljši od dveh let. Ovčji
kompost je še zlasti uporaben v vrtnarstvu, ima sposobnost zadrževanja vode in postopnega sproščanja hranil za
prehrano rastlin.

Izobraževanje, ki je za udeležence brezplačno bodo izvedli strokovnjaki iz KGZ Nova Gorica. Poleg
teoretičnega dela bo potekal prikaz priprave kompostnega kupa z volno.

Izobraževanje bo potekalo 24. 5. 2018, od 14.30 – 16.30 ure, v Cerknem.

Več informacij v vabilu na izobraževanje.

Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na e-mail naslov: info@icra.si ali telefonsko številko: 040 348
912. Število mest je omejeno.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija
v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

 

Objavljeno: 26. 04. 2018

Povabilo rejcem drobnice na izobraževanje «Pogoji priprave volne za trg»

V okviru izobraževanja ˝Pogoji priprave volne za trg˝, ki ga organizira LAS sCILjem, bo v okviru praktičnega
in teoretičnega dela predstavljeno striženje ovc, sortiranje volne, ustrezni načini pakiranja volne in spregovorili
bomo tudi o možnostih trženja volne.

Izobraževanje, ki je za udeležence brezplačno, bo potekalo v petek, 4. maja, s pričetkom ob 16.00 uri, na
kmetiji v Gorenjih Novakih na Cerkljanskem, v sodelovanju z lokalnim strižcem in KGZ Nova Gorica.

Več informacij o dogodku lahko dobite v vabilu.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija
v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/Vabilo_Uporabaov%C4%8DjevolnezaKOMPOSTIRANJE22.5..docx
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/INFORMACIJA%20ZA%20REJCE%20DROBNICE%20%20kopija.docx
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podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija
v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.

Objavljeno: 27. 03. 2018

Vabilo na nadaljnji tečaj uporabe pametnega telefona

V okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem, vas vabimo na
brezplačen nadaljevalni tečaj uporabe pametnega telefona, ki se bo pričel izvajati v sredo, 28. 03. 2018, ob 13.
uri, v sejni sobi Občine Idrija. Več o vsebini tečaja, si lahko preberete v vabilu.

 

Tečaj zeliščarstva v Lazah

Krajane Laz vabimo na tečaj zeliščarstva, ki poteka v okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin v urbanih
naseljih na območju LAS s CILjem. Tečaj bo sestavljen iz petih srečanj, na katerih boste udeleženci pridobili
znanje o osnovah zeliščarstva ter se naučili izdelati različne izdelke iz zelišč. Tečaji bodo potekali ob sredah, v
dvorani podružnične šole v Lazah. Več informacij o tečaju je v vabilu.

 

Delavnice o demenci v Rovtah

Posamezna delavnica bo sestavljena iz edukativnega (informacije o vsebinah, vezanih na demenco)
in praktičnega dela (vaje za koncentracijo, pozornost, jačanje spomina, tehnike sproščanja, načrtovanja dnevnih
aktivnosti,..).

Kdaj: delavnice bodo potekale vsako drugo sredo v dopoldanskih urah, in sicer od 8.30 do 10. ure. Prva
srečanja so že bila izvedena, naslednja  pa bodo potekala: 4. 4. in 18. 4.

Kraj srečanja: v prostorih krajevne skupnosti v stari osnovni šoli v Rovtah.

Delavnice potekajo v okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s
CILjem in so za udeležence brezplačne. Vabilo

 

Aktivni program za upokojence v Logatcu

Starejše prebivalce  Logatca vabimo na program aktivne vadbe za upokojence. To je organizirana vadba,
prilagojena potrebam in možnostim starejših oseb, in pri kateri bo poseben poudarek namenjen krepitvi in
zdravju hrbtenice.

Termin vadbe: od ponedeljkih in petkih od 18. do 19. ure, od petka, 6. 4. naprej.

Kje: Prešernova dvorana v Narodnemu domu v Logatcu.

Ž

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/vabilo%20pametni%20telefoni%202018%201.%20skupina%20idrija.docx
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/vabilo%20zeli%C5%A1%C4%8Darske%20delavnice%20Laze.docx
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/vabilo%20demenca%20rovte.docx
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Izvajalec vadbe: Društvo Živi korak Logatec in vaditeljica Anna Tia Paynich, ki ima bogate izkušnje na
področju vadbe, plesa in duhovnega razvoja.

Vadba poteka v okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s CILjem in
so za udeležence brezplačne. Vabilo

 

Vabilo na pravljične urice v Šebreljah

Pravljice so stare toliko kot človeški spomin; prehajajo iz ene generacije v drugo, se malček spremenijo, da
ujamejo duh časa, potem pa hitijo naprej in nikoli jih ne zmanjka. Pripovedovalka Ana Duša, ki se s pravljicami
intenzivno ukvarja že zadnjih deset let, bo pet zaporednih tednov v Šebreljah pripovedovala otrokom, pa tudi
njihovim staršem, starim staršem, tetam, stricem, … Pravljice bo vsakokrat jemala iz druge malhe, dvakrat pa bo
pripovedovanju sledila še delavnica, kjer otroci pravljic ne bodo samo poslušali, ampak jih bodo tudi sami
izumljali in pripovedovali.

Naslednje srečanje bo potekalo v torek, 10. 4. 2018, od 17. do 18. ure v Podružnični šoli v Šebreljah. Več o
vsebini in terminih srečanj pa v vabilu.

Ure pravljic se izvajajo v okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin v urbanih naseljih na območju LAS s
CILjem in so za udeležence brezplačne.

 

Objavljeno: 1 5. 02. 2018

Vabilo na usposabljanje za strižca in sortirca volne

 LAS s CILjem v sodelovanju z LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Notranjska in LAS
Dolenjska in Bela Krajina izvaja operacijo sodelovanja LAS z naslovom Novi izzivi slovenske drobnice, ki je
uspešno kandidirala na 2. javnem razpisu podukrepa 19.3., priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne
akcijske skupine, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

 LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, bo v okviru operacije, na območju Zgornje Savinjske doline v
sodelovanju z Ovčjerejskim društvom Raduha, Društvom rejcev ovc jezersko-solčavske pasme, Društvom Bicka
in KGZS-Zavodom Celje izvedel usposabljanje za strižca in sortirca volne, ki bo potekalo od 8. do 10. marca
2018. Vabilo na ogled praktičnega usposabljanja je v prilogi.  

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija
v okviru Programa razvoja podeželja 2014 – 2020.
 

Objavljeno: 0 5. 01. 2018

3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne
akcijske skupine

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/vabilo%20telovadba%20logatec.docx
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/vabilo%20pravlji%C4%8Dne%20urice%20%C5%A1ebrelje.docx
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/INFORMACIJA%20ZA%20REJCE%20DROBNICE.pdf
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V petek, 29.12.2017 je bil objavljen 3. javni razpis za podukrep Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja
lokalne akcijske skupine.

Višina razpisanih sredstev znaša do 1.500.000 eurov.

Stopnja pomoči znaša 85 odstotkov upravičenih stroškov.

Predmet podpore je sofinanciranje stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja
LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z
območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje). Upravičenci do podpore so LAS ter člani LAS. Kadar
so upravičenci tudi člani LAS, mora biti upravičenec tudi LAS.

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1368

