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Objavljeno 4. 11. 2020

Sprememba Uredbe CLLD in druge pomembne informacije v zvezi z
izvajanjem pristopa LEADER/CLLD

Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu št. 157/2020, dne 30. 10. 2020, objavljena Uredba o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Povezava do novice o noveli Uredbe CLLD:
 

http://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1275-2-11-2020-nova-dolocila-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-
razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-se-dodatno-izboljsujejo-izvajanje-ukrepa-leader-clld

 

Povezava do Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 
 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6659
  

 

Objavljeno 23. 9. 2020

Vabilo na delavnico o vzpostavitvi sistema certificiranja kolesarjem
prijazen ponudnik

Vse, ki s svojim delom in aktivnostmi stremite k razvoju kolesarskega turizma, vabimo na delavnico o
vzpostavitvi sistema certificiranja KOLESARJEM PRIJAZEN PONUDNIK. 

  
Kdaj in kje: SREDA 30. 9. 2020 od 10 - 12 ure, v Večnamenskem centru Cerkno.
Obvezne predhodne prijave na: alenka.pisljar@icra.si.
 
VABILO
 

 

Objavljeno 17. 9. 2020

http://www.program-podezelja.si/sl/136-infoteka/nove-novice/1275-2-11-2020-nova-dolocila-uredbe-o-izvajanju-lokalnega-razvoja-ki-ga-vodi-skupnost-se-dodatno-izboljsujejo-izvajanje-ukrepa-leader-clld
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6659
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2020/VABILO_kolesarjem%20prijazni%20ponudnik_LAS%20S%20ciljem_V2.pdf
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V Logatcu «pika na i» s postavitvijo replike podobne lokomotive kot je
gradila tunel

V okviru operacije Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja je v Logatcu postavljena na ogled replika lokomotive.
Aktivnosti projekta so tako spet povezale Logatec, Idrijo in Cerkno. Vabljeni na ogled lokomotive ter na pohod
po idrijskem delu feldbana in po mulatjeri iz Reke v Šebrelje.

 

 Za vsebino je odgovorna Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija. Organ upravljanja pristojen za
izvajanje Programa za razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kme�jstvo, gozdarstvo in
prehrano.

 

Objavljeno 11. 9. 2020

Predstavitev aktivnosti projekta Digitalne rešitve ZA izzive
podeželja na Paradi učenja v Slovenj Gradcu

LAS Mežiške doline je v sredo, 9. 9. 2020, v okviru projekta Digitalne rešitve ZA izzive podeželja organiziral 2.
srečanje udeležencev iz območij sodelujočih LAS. Udeležili smo se ga tudi udeleženci iz našega LAS s CILjem.
Udeleženci smo si izmenjali izkušnje pri izvajanju računalniških in digitalnih izobraževanj, ki so del ak�vnos�
projekta, hkra� pa smo imeli priložnost bolje spozna� kraje pod Peco ter dobre prakse gos�teljskega LAS.

Ker je ravno v času našega obiska v Slovenj Gradcu v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja potekala prireditev
Parada učenja, smo na ta dan skupaj s partnerji LAS Mežiške doline, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih Ljudeh
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2020 pripravili še predstavitev projekta na stojnici.

Načrtovali smo predstavitev v okviru prireditve Karavana študijskih krožkov, ki je letos žal odpadla. Tako smo
izkoris�li možnost predstavitve na prireditvi Parada učenja. Prireditev je »sejem« priložnos� za vseživljenjsko
učenje in ustvarjalnost na javnem mestu ter dogodek, ki osvešča javnost o vlogi in pomenu učenja v različnih
življenjskih obdobjih. Udeležencem so namenjene informa�vne in svetovalne stojnice, predavanja, delavnice,
projekcije, nastopi zglednih učečih se, predstavnikov vseh generacij, kulturni nastopi in drugi, za širšo javnost
privlačni dogodki. 

Sodelujoči LAS smo obiskovalcem prireditve na naši stojnici predstavili projektne ak�vnos�, izobraževanja s
področja digitalne pismenos�, ki jih nudimo prebivalcem vključenih območij ter predvsem rezultate in
inova�ven pristop k izvajanju študijskih krožkov, ki so bili izvedeni v okviru projekta. 

 

  

 

Za vsebino je odgovorna Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija. Organ upravljanja pristojen za
izvajanje Programa za razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kme�jstvo, gozdarstvo in
prehrano.

 

Objavljeno 10. 9. 2020
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Vabilo na prestavitev aktivnosti projekta  E-nostavno na kolo v
Logatec

V soboto 19. 9. 2020, bo pred Planinsko kočo  na Vrhu Sv Treh Kraljev, Občina Logatec predstavila in predala v
uporabo prva električna kolesa v občini Logatec. Več o programu, si lahko preberete v priloženem vabilu.
 

Objavljeno 10. 9. 2020

Urejena pohodniška pot po mulatjeri od Reke do Šebrelj

Iz doline Idrijce je speljana lepa razgledna pot na Šebreljsko planoto. Mulatjera je bila zgrajena v času prve
svetovne vojne v sklopu tretje obrambne linije, pred kratkim pa je bila obnovljena in urejena tudi z varovalnimi
ograjami. 

Cerkljanska je bila v času prve svetovne vojne, predvsem pa z odprtjem soške fronte, izjemnega pomena za
zagotavljanje nemotenega delovanja celotnega sistema vojaške logistike. Poleg tega je bila cerkljanska del 3.
obrambne linije, ki je potekala na območju Šebrelj, del četrte je vključeval Vojsko z okolico. Avstro-ogrski
vojaški strategi so namreč zasnovali načrt o obrambnih linijah, ki bi sovražniku preprečevale prodor v notranjost
Avstro-Ogrske. 

Nekaj zanimivih dejstev o razmerah v času prve svetovne vojne na Cerkljanskem in  video opis poti najdete
na You Tube kanalu. Vabljeni k ogledu in na pohod po mulatjeri!

Poleg LAS s CILjem, kot partnerji v projektu Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja, sodelujejo še Idrijsko -
Cerkljanska razvojna agencija, Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija, Občina Logatec in Občina Cerkno. Za
vsebino je odgovorna Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija. Organ upravljanja pristojen za
izvajanje Programa za razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kme�jstvo, gozdarstvo in
prehrano.

 

Objavljeno 19. 8. 2020

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/Projekti%20EKSRP/E-nostavno%20na%20kolo_Logatec_letak_kon%C4%8Dni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MbbAFq0SFNE
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Povabljeni na pohodniško pot po Feldbanu

Vabimo vas na sprehod po trasi idrijskega dela feldbana - ozko�rne železnice, ki je bila zgrajena v času prve
svetovne vojne in bila namenjena oskrbi soške fronte. Prispevek je namenjen vsem  �s�m, ki ste zamudili voden
ogled Feldbana in za �ste, ki bi radi izvedeli nekaj več o okoliščinah nastanka te po� so vam pripravili video opis
po� h�ps://youtu.be/iS-6nTOq79w .

Poleg LAS s CILjem, kot partnerji v projektu Dediščina vojnega obdobja 20. stoletja, sodelujejo še Idrijsko -
Cerkljanska razvojna agencija, Zavod za turizem Idrija, Občina Idrija, Občina Logatec in Občina Cerkno. 

Za vsebino je odgovorna Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija. Organ upravljanja pristojen za
izvajanje Programa za razvoj podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kme�jstvo, gozdarstvo in
prehrano.

 

 

Objavljeno 29. 7. 2020

Razvoj kolesa na Slovenskem

Kolo, kot ga poznamo danes, je v svoji zasnovi staro več kot stoletje. Razvoj kolesa se je razdelil v dve smeri:
kolesa za šport in kolesa kot prevozno sredstvo oziroma namenjena uporabi v gospodarskih dejavnos�h. V
obdobju do prve svetovne vojne so si lahko na Slovenskem kolesa privoščili le redki. O pravi industrijski
proizvodnji koles govorimo šele po drugi svetovni vojni, ko je v Ljubljani začela delova� tovarna koles Rog.
 
V okviru projekta E-nostavno na kolo, narejena raziskava o Razvoju kolesa na Slovenskem.
Več o samem razvoju koles si lahko preberete v priloženi brošuri.
 

 

Objavljeno 3. 7. 2020

https://youtu.be/iS-6nTOq79w
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2020/kolo_brosura-HQP.pdf
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LAS s CILjem uspešen na 5. javnem razpisu sodelovanja LAS

Z dvema odobrenima projektoma smo med najuspešnejšimi LASi, ki smo kandidirali na 5. javni razpis »Priprava
in izvajanje dejavnos� sodelovanja lokalne akcijske skupine.
 
S projektom Roko-delci smo partnerji v projektu: ICRA (LAS s CILjem), Občina Logatec, mestni muzej Idrija in
GJV – Čipkarska šola Idrija pridobili 97.912,21 EUR sofinanciranja za razvoj nesnovne kulturne dediščine s
poudarkom na razvoju idrijske čipke in turis�čnih programov oz. nadaljevanju zgodbe o Melhiorci.
 
Projekt Centri interpretacije zavarovanih območij pa vključuje Občino Idrija in Logatec in ICRA (LAS s CILjem) s
ciljem trajnostnega razvojna zavarovanih območji. Poleg razvoja dejavnos�, predvsem v krajinskem parku
Zgornja Idrijca, bodo upravičeni stroški tudi nakup promocijskega filma (Občina Logatec) ter nakup opreme –
ekološki WC-ji, solarne klopi, stojnice in ureditev paviljonov na Lajštu.  S tem projektom smo pridobili
90.359,04 EUR nepovratnih sredstev.
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Objavljeno 30. 6. 2020
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Objavljeno 09. 6. 2020

Vabilo na razstavo Uporaba volne v modi in notranjem oblikovanju

 

Objavljeno 05. 6. 2020

Vabilo na izobraževalno delavnico Uredba GDPR za društva, ki
delujete na področju razvoja in oblikovanja lokalne ponudbe

Kdaj: četrtek, 11. junij, 16.00 – 18.00
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Kje: Učilnica ICRUM, ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 2, Idrija
Več o vsebini delavnice, si preberite v priloženem VABILU
 
Za udeležbo na delavnici je potrebna predhodna prijava na elektronski naslov: polona.kavcic@icra.si, na
telefonsko številko T: 05 37 43 912, najkasneje do srede, 10. junija do 15.00 ure. Udeležba na dogodku je
brezplačna.
 
 

Objavljeno 02. 6. 2020

Časovnica za uveljavljanje stroškov dela v času epidemije

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sta za
podukrepa 19.2 in 19.3, pripravila prilagojeno časovnico za uveljavljanje  stroškov dela v času epidemije.

Časovnica EKSRP sklad

Časovnica ESRR sklad

Navodilo za izpolnjevanje časovnice :

Če želite uveljavljati krizni dodatek potem izpolnite izračun stroškov dela v časovnici na sledeči način:
 - v vrstico "bruto plača iz plačilne liste" vnesete znesek bruto plače brez kriznega dodatka,

 - v vrstico "(minus) drugi neupravičeni stroški" vnesete znesek prispevkov za socialno varnost delojemalcev, ki je oproščen
plačila (iz REK obrazca)

 - v vrstico "drugi osebni prejemki" vnesete krizni dodatek,
 - v vrstici "2. prispevki delodajalca" v stolpec FG vpišete znesek obračunanih prispevkov (iz REK obrazca), v stolpec H pa

znesek plačanih prispevkov (prav tako iz REK obrazca).
 

Za mesec marec bo potrebno izpolniti 2 časovnici in sicer eno običajno od 1.3.2020 do 12.3.2020, drugo za čas epidemije
od 13.3.2020 naprej.

Upravičenci, ki ne uveljavljajo kriznega dodatka naj uporabijo običajno časovnico.

 

Objavljeno 01. 6. 2020

Nova Facebook stran CLLD Slovenija

Vabljeni k ogledu nove Facebook strani CLLD Slovenija, na kateri so objavljene aktualne novice, dobre prakse
in zanimivosti, ki zadevajo izvajanje CLLD v Sloveniji.

V objavah lahko zasledite tudi projekte, ki jih izvaja LAS s CILjem: Digitalne rešitve za izzive podeželja, Med-
o-vita,...

 

Objavljeno 07. 5. 2020

Posodobljena verzija navodil o upravičenih stroških za operacije
sofinancirane iz ESRR sklada 

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2020/Vabilo_delavnicaGDPR_zadrustva_11junij.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2020/PRILOGA_2_%C4%8Dasovnica%2019.2_19.3_epidemija_EKSRP_ESPR.xlsx
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2020/Priloga%201_%C4%8Dasovnica%2019.2_19.3_ESRR_%20epidemija.xlsx
https://www.facebook.com/CLLD-Slovenija-100532138225215/
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Upravičence operacij sofinanciranih iz ESRR sklada obveščamo, da je na spletni strani https://www.eu-
skladi.si/sl/ekp/navodila objavljena posodobljena verzija  Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.10 (https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_verzija-
1-10_april20.pdf), ki vsebuje novo poglavje - Poglavje 5 Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin – Epidemija
Covid-19, ki ureja posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin (upravičeni stroški in zahtevana dokazila v okviru
razglašene epidemije Covid- 19). 
 

Objavljeno 06. 5. 2020

Potrjena sprememba Strategije lokalnega razvoja za LAS s CILjem

LAS s CILjem je v oktobru 2019, na Koordinacijski odbor CLLD, naslovil prošnjo po spremembi SLR, ki izhaja
iz spremenjenih okoliščin na območju LAS. V marcu 2020, je bila zaprošena sprememba z
Odločbo potrjena.  Potrjen dokument, ki je nastal  po principu od spodaj navzgor, je na voljo na priloženi
povezavi.

Strategija lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem 

 

Objavljeno 10. 4. 2020

Nakup lokalnih izdelkov in pridelkov v času obolenja Covid -19 na
območju LAS s CILjem

Ker lokalne tržnice v občinah Cerkno, Idrija in Logatec, v tem času ne morejo obratovati na ustaljen način, so za
to organizirane prevzemne točke, kjer lahko po predhodnem naročilu prevzamete svoje naročilo. Termini
prevzema in seznami sodelujočih lokalnih ponudnikov, so redno objavljeni na  strani Pokrita tržnica
Idrija, Lokalna tržnica Logatec in Razvojna agencija ICRA  d.o.o. Idrija.

Podprimo lokalne ponudnike z nakupom lokalne hrane in drugih produktov.

 

Objavljeno 13. 3. 2020

Zadnja okrogla miza v sklopu projekta Odprta vrata kmetij
Cerkno, 12. marca 2020 – Na zadnji od štirih okroglih miz ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij, ki
ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v
okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 in potekajo pod častnim pokroviteljstvom ministrice za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec, je sodelujoča kmetija z območja LAS-a s CILjem
predstavila izkušnje v projektu. Prisotni so se strinjali, da kmetije poleg kakovostnih pridelkov in izdelkov
nudijo tudi številne možnosti preživljanja kakovostnega prostega časa in doživetij. Več o izvedeni okrogli mizi,
si lahko preberete tukaj 
 

https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/nus_verzija-1-10_april20.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2020/Obrazec_SLR_21.1.2020-%C4%8Distopis.pdf
https://www.facebook.com/Pokrita-tr%C5%BEnica-Idrija-1858640651059872/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=lokalna%20tr%C5%BEnica%20logatec&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/icra17/
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2020/2020-03-12-Okrogla%20miza%20Cerkno.pdf
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Objavljeno: 5. 3. 2020

Udeležba predstavnikov LAS s CILjem na Okrogli mizi v Lescah, ki je
potekala v okviru projekta Odprta vrata kmetij

Lesce, 4. 3. 2020 - Na drugi od štirih okroglih miz ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij, ki ga sofinancirata
Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja
2014–2020 in potekajo pod častnim pokroviteljstvom ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr.
Aleksandre Pivec, so prisotni predstavili izkušnje v projektu ter ugotavljali, da je ključni izziv pri lokalni
samooskrbi pomanjkanje znanja, povezovanja in sodelovanja med pridelovalci lokalne hrane in javnimi zavodi,
ki štiri petine hrane naročajo prek javnih razpisov. Okrogle mize so se iz našega območja udeležili  Demšarjevi
iz  Kmetija Na Ravan, vključeni v projekt Odprta vrata kmetij, ter predsednik LAS s CILjem g. Berto Menard.
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Objavljeno: 5. 3. 2020
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Objavljeno: 2. 3. 2020

Odprta vrata kmetij - sezam lokalnih pridelovalcev in predelovalcev

V okviru projekta sodelovanja Odprta vrata kme�j, smo š�ri lokalne akcijske skupne LAS s CILjem, LAS Gorenjska
košarica, LAS loškega pogorja in LAS Srce Slovenije na podlagi objavljenega javnega poziva,  pripravile seznam
lokalnih pridelovalcev in predelovalcev mleka iz senene prireje, sadja in jagodičevja ter izdelkov iz sadja,
jagodičevja in senenega mleka.
Skupni SEZNAM lokalnih pridelovalcev in predelovalcev, se bo dopolnjeval predvidoma do 30. 3. 2020.
 
Za vsebino je odgovoren LAS s Ciljem. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za
obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kme�jstvo, gozdarstvo in prehrano.

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2020/Lokalna%20ponudba%20mleko%20senene%20prireje%20in%20sadje%20skupaj.pdf
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Objavljeno: 2. 3. 2020

Oddanih 5 vlog na 5. javni razpis za podukrep 19.3 (sodelovanje LAS)

Las s CIljem je v petek, 28. 2. 2020, v sodelovanju s partnerji oddal pet vlog na 5. javni razpis z podukrep 19.3
(Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS), ki g je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano RS v višini 3.100.000 EUR. V upanju, da se statistika potrjenih projektov iz prejšnjih razpisov
nadaljuje, že nestrpno čakamo na rezultate, ki bodo znani  julija 2020.  

 

Objavljeno: 20. 2. 2020

Vabilo na sejo skupščine LAS s CILjem

Člane LAS s CILjem vabimo na 1.sejo skupščine v letu 2020, ki bo potekala v ponedeljek, 24. 2. 2020, ob 17.
uri, v učilnici ICRUM, Mestni trg 2, 5280 Idrija.

VABILO

 

 

Objavljeno: 14. 1. 2020

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2020/vabilo%20SS1-20.pdf
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Vabilo kmetovalcem

 

Objavljeno: 7. 1. 2020

12 idej za pripravo jedi iz mesa in mleka drobnice

Slovenija na stičišču različnosti alpskega, mediteranskega in panonskega prostora že dolgo ni več neznanka na
gastronomskem področju. Ponuja bogato kulinarično dediščino, ki s svojo edinstvenostjo bogati evropski
prostor. Projekt Evropska gastronomska regija 2021, ki je pomembna spodbuda za trajnostni razvoj
gastronomije, krepitev promocije in ustvarjanje sinergij z lokalnimi okolji, ponuja izzive tudi za dvig kulinarične
ponudbe na področju slovenske drobnice.

Nov kulinarični vodnik, ki ponuja vsaj dvanajst idej za pripravo jedi iz mesa in mleka drobnice, je temu dobra
popotnica. Nastal je s sodelovanjem lokalnih kuharskih mojstric in mojstrov ter lokalnih akcijskih skupin LAS
Notranjska, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter LAS s CILjem.

Izdana knjižica je (le) ena od dejavnosti skupnega projekta Novi izzivi slovenske drobnice, ki je pomembna
spodbuda za razvoj novih izdelkov in dvig dodane vrednosti mesu, mleku, volni, rokodelskim izdelkom, ki
nastajajo na območjih vseh štirih vključenih LAS-ov kot tudi širše. S knjižico ohranjamo kulinarično dediščino,
ki med seboj razlikuje ali zbližuje posamezne pokrajine, s predstavljenimi jedmi pa tudi prestopamo meje
tradicionalnega in želimo obogatiti vaše vsakdanje in praznične jedilnike z vključevanjem mesa in mleka
drobnice.
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Naj bo knjižica pomembna popotnica pri oblikovanju in razvoju kulinarične ponudbe na Notranjskem, v Beli
krajini, v Zgornji Savinjski dolini in na Idrijskem, v slovenskem prostoru, tako za domačim štedilnikom kot tudi
v gostinskih obratih in turističnih kmetijah kot del kulinarično turistične izkušnje. Dober tek vsem ljubiteljem
dobre slovenske kuhinje.
 
Kulinarični vodnik za pripravo jedi iz slovenske drobnice je na voljo na povezavi:
https://issuu.com/icra.idrija/docs/knji_ica_jedi_z_drobnice_las_3_posamezne
 

Za vsebino je odgovoren LAS s CILjem. Organ upravljanja določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje
2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

https://issuu.com/icra.idrija/docs/knji_ica_jedi_z_drobnice_las_3_posamezne

