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Objavljeno: 14. 06. 2019

Vabilo na predstavitev operacije sodelovanja Domače in umetnostne
obrti - dediščina in sodobnost

To nedeljo, 16. 6. 2019, vas vabimo, da nas pridete pogledat v Idrijo pred Antonijev rov. Tam se bomo
predstavljale vse štiri lokalne akcijske skupine, ki smo vključene v projekt Domače in umetnostne obrti –
dediščina in sodobnost: LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Loškega pogorja, LAS Vipavska dolina in LAS
s CILjem. Predstavili se bodo tudi ponudniki tovrstnih izdelkov iz vseh štirih vključenih območij, mlad čevljar
in podjetje Alpina iz žirovskega, Društvo gospodinj s Planine z demonstracijo mletja žit z mlinskim kamnom in
delavnicami za otroke, ponudnica iz Podgrada z rešilje prtički, idrijske klekljarice, in še in še.
 

Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kme�jskega sklada za razvoj podeželja in
Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014 -2020. Organ upravljanja določen za izvajanje
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kme�jstvo, gozdarstvo in prehrano. Za
vsebino sporočila je odgovoren upravičenec operacije LAS s CILjem.

 

Objavljeno: 12. 06. 2019

Predstavitev operacije Novi izzivi slovenske drobnice na prireditvi Ob
košnji — V deželi ostrnic

V nedeljo. 16. junija bo LAS s CILjem sodeloval na prireditvi V deželi ostrnic na Babni Polici, na območju partnerskega LAS-
a LAS Notranjska. V okviru prireditve bo potekala predstavitev ak�vnos� in operacije Novi izzivi slovenske drobnice. V
okviru predstavitve bo na prireditvi možno okusi� jedi iz mesa in mlečnih izdelkov slovenske drobnice. Otroci bodo imeli
možno sodelova� na delavnici polstenja ovčje volne pod mentorstvom filcark društva Bicka iz Solčave.
 
Iz območja LAS s CILjem bodo predstavitev sooblikovali tudi Jožefa Peternel s prikazom pletenja in predstavitvijo
tradicionalnih ročno pletenih izdelkov iz ovčje volne. Predstavila se bo tudi ovčerejska kme�ja Na Hmenici iz Otaleža na
Cerkljanskem. Gre za največjo kme�jo na Severnem Primorskem po številu ovc. Z ak�vnostmi na področju segmenta
drobnice in volne bo s predstavitvijo sodeloval tudi KGZ Nova Gorica.
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Operacija je sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kme�jskega sklada za razvoj podeželja in
Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014 -2020. Organ upravljanja določen za izvajanje
Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kme�jstvo, gozdarstvo in prehrano. Za
vsebino sporočila je odgovoren upravičenec operacije LAS s CILjem.

Objavljeno: 11. 06. 2019

Vabilo na skupščino LAS s CILjem

Danes, 11. 6. 2019, ob 16. uri, vabimo  člane LAS s CILjem  na sejo skupščine LAS s CILjem. Vabilo in gradivo
za sejo, je bilo članom LAS s CILjem posredovano na njihove elektronske naslove.
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Objavljeno: 04. 06. 2019

Vabilo na dogodek «Za več lokalne hrane v javnih zavodih 3»

Občina Idrija vabi na dogodek »ZA več lokalne hrane v javnih zavodih«, ki bo v četrtek, 6. junija 2019, ob 15.00 uri v Idriji
(Pokrita tržnica Idrija, ulica sv. Barbare 8, Idrija). Velik potencial za spodbujanje razvoja lokalne ponudbe na območju LAS
s CILjem je tudi vključevanje večjega deleža lokalne hrane v javne zavode, pri čemer je potreben pregled dodatnih
potencialov in priložnos�, ustrezna strokovna podpora iz področja javnih naročil ter povezovanje ključnih deležnikov. Več
o dogodku, si lahko preberete v priloženem vabilu.

 

Objavljeno: 31. 05. 2019

Udeležba LAS s CILJEM na Posvetu LAS LEADER/CLLD v Lenartu

24. 5. 2019, je v Lenartu v Slovenskih goricah potekal že tradicionalni Posvet LAS. S strani pristojnih
ministrstev so bili predstavljeni zakonodajni predlogi z prihodnje programsko obdobje s poudarkom na
CLLD/LEADER pristopu, predlog Uredbe o Strateškem načrtu, Predlog Uredbe o skupnih določbah in predlog
Uredbe o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo. Sledile so SWOT delavnice na temo analize sedanjega
sistema in potreb v prihodnjem programskem obdobju, oblikovanje LAS kot pravna oseba, posredniško telo
in delavnica na temo pametnih vasi. Ob zaključku  posveta so bili predstavljeni sklepi posameznih skupin.
Gostujoči LAS Ovtar Slovenskih goric je poskrbel tudi za ogled dobre prakse. Gradivo nastalo v okviru posveta
LAS, je na voljo na priloženi povezavi.

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/ZaVecLokalneHrane3_IDRIJA_Jun2019.pdf
https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m19-podpora-za-lokalni-razvoj-v-okviru-pobude-leader

