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Objavljeno: 06. 05. 2019

VABILO NA DOGODEK »ZA razvoj kulinaričnega turizma«
 
Občina Idrija in ICRA d.o.o. Idrija vabita na dogodek z naslovom »ZA razvoj kulinaričnega turizma«, ki bo potekal v sredo, 8. maja, s
pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Centra idrijske čipke, Prelovčeva 2, v Idriji.
 
Gastronomija kot pomemben del turistične ponudbe daje možnost razvoja odličnih doživetij z dodano vrednostjo in tako prispeva k
razpršitvi turističnih tokov in desezonalizaciji turizma, kar je med osrednjimi cilji prihodnjega razvoja slovenskega turizma. Slovenija je
tudi prejemnica naziva Evropska gastronomska regija 2021 (European region of gastronomy – ERG), kar je priznanje vsem vključenim
pri projektu in dodatna priložnost v prizadevanjih, da postane Slovenija globalno prepoznana kot trajnostno usmerjena in vrhunska
gastronomska destinacija za butična doživetja.
 
Na dogodku se bomo najprej seznanili z novim nacionalnim akcijskim načrtom razvoja in trženja gastronomije, nato bo sledil pogovor na
temo priložnosti in povezovanja za razvoj kulinaričnega turizma na Idrijskem in Cerkljanskem.
 
Program dogodka:
 

Predstavitev Akcijskega načrta razvoja in trženja gastronomskega turizma Slovenije 2019 – 2023.

Akcijski načrt razvoja in trženja gastronomskega turizma 2019 – 2023 je nastal z namenom identificiranja ključnih ukrepov in
iniciativ, potrebnih, da se Slovenija v svetu pozicionira kot edinstvena, butična gastronomska destinacija.
Predstavitev bo izvedla dr. Maja Uran Maravić, strokovnjakinja za razvoj turizma in vodja delovne skupine za pripravo
akcijskega načrta.

 
Okrogla miza na temo razvoja kulinaričnega turizma v Idrijsko-Cerkljanski gastronomski regiji. 

Sogovorniki na okrogli mizi bodo:
dr. Maja Uran Maravić, PROSPERO Inštitut za turizem
Sanja Marija Pellis, direktorica Centra za idrijsko dediščino
Gregor Novaković, direktor LTO Laufar Cerkno
Helena Pregelj Tušar, vodja hotela Kendov dvorec
Tilen Božič, predstavnik Društva Hudournik in MC Idrija, organizatorja Praznika idrijskih žlikrofov

 
Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna prijava. Prijavite se lahko na elektronski naslov: polona.kavcic@icra.si ali na telefonsko
številko: 05 37 43 912.
Več o dogodku, si lahko preberete v priloženem vabilu.

 

Objavljeno: 25. 4. 2019

Vabilo na Zeleni dan

V soboto, 27. 4. 2019, vas partnerji projekta Dobimo se na tržnici 2, ki je sofinanciran iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, vabimo na dogodek Zeleni dan, v okviru katerega bo v Cerknem (Sedejev trg 8), izvedena
prodaja lokalnih pridelkov in izdelkov, strokovno predavanje s področja vrtnarstva in  čistilna akcija Očistimo
Cerkljansko 2019. Več o dogodku, si lahko preberete v priloženem vabilu.

 

Objavljeno: 17. 4. 2019

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/VabiloZaRazvojKulinari%C4%8DnegaTurizma2019.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/Zeleni_dan.pdf
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Vabilo na predavanje «Drobni nasveti za zdrav pridelek v domačem
sadno - zelenjavnem vrtu»

LTO Laufar Cerkno v sklopu izvajanja projekta Dobimo se na tržnici 2, organizira predavanje z
naslovom »Drobni nasve� za zdrav pridelek v domačem sadno - zelenjavnem vrtu«, ki bo v soboto, 27. 4.
2019, ob 10. uri, v salonu Hotela Cerkno (Sedejev trg 8). Predavanje bo potekalo v sklopu dogodka Zeleni dan s
tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov, zelenimi prigrizki, pestro ponudbo cvetja, sadik ter izmenjevalnico
otroških oblačil, obutve in igrač. Več informacij o dogodku, si lahko preberete v priloženem vabilu.

Objavljeno: 11. 4. 2019

Aktivnosti projekta sodelovanja Odprta vrata kmetij
Zaključuje se prva faza operacije sodelovanja med LAS-i ODPRTA VRATA KMETIJ, kjer smo skupaj s partnerji LAS loškega pogorja,
LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije in vključenimi pilotnimi kme�jami že pripravili 8 PROGRAMOV Z OGLEDI KMETIJ ZA
RAZLIČNE CILJNE SKUPINE in PROMOCIJSKE BROŠURE SADNE IN SENENE VERIGE.

V projektu iz našega območja LAS s CILjem sodeluje KMETIJA NA RAVAN iz Cerkljanskem Vrha.

Mleko je eden izmed ključnih kme�jskih proizvodov. Glede na raziskave in trende v tujini se seneno mleko vrača kot izdelek z
visoko dodano vrednostjo. Preko vzorčnih izkustvenih kme�j se na območju partnerskih LAS-ov spodbuja pridelava, predelava in
poraba senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka ter jagodičevja, sadja in sadnih izdelkov. 

 Projekt celovito zajema dva vidika večanja dodane vrednos� kme�jam: dvig kakovos� in s tem dodane vrednos� obstoječe
proizvodnje in uvajanje novih dejavnos� z večjo dodano vrednostjo. Z vstopom novih proizvodov na trg, kot je seneno mleko in
izdelki iz senenega mleka, ki predstavljajo za slovenski trg noviteto je izrednega pomena tudi vzgoja potrošnika in osveščanje, ki
se bo odvijalo skozi konkretno izkušnjo direktno na kme�jah. Kme�je so odprte različnim ciljnim skupinam in jih o novi ponudbi
skozi izkušnjo seznanjajo direktno na kme�jah.

S povezovanjem LAS območij se ustvarja bazen znanja in ponudbe ter s tem možnos� povezovanja znotraj posamezne skupine
izdelkov tako na področju spodbujanja pridelave oz. predelave kot tudi trženja. Cilj je, da bi kme�je izkoris�li možnos� pridelave
senenega mleka in posledično tudi izdelkov iz senenega mleka.

 

 

Objavljeno: 5. 4. 2019

Vabilo na majske aktivnosti v okviru projekta Novi izzivi slovenske
drobnice

V mesecu maju bosta v okviru operacije Novi izzivi slovenske drobnice izvedeni delavnica izdelave naravne
kozme�ke iz mleka drobnice in delavnica tkanja na statvah z uporabo ovčje volne. Več o ak�vnos�h si lahko

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/VABILO%20na%20predavanje%20Drobni%20nasveti%20za%20zdrav%20pridelek%20v%20doma%C4%8Dem%20sadno-zelenjavnem%20vrtu.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/LAS%20Kmetije%20-%20sadna_A5_5.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/LAS%20Kmetije%20-%20senena_A5_5.pdf
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preberete v priloženih vabilih. 
 
Vabilo — delavnica tkanja na statvah (sobota, 11. 5. 2019, ob 8:30 uri, v Večnamenskem centru Cerkno)
Vabilo — delavnica izdelave naravne kozme�ke iz mleka drobnice (torek, 14. 5. 2019, ob 15:30 uri, v prostorih
Pokrite tržnice v Idriji)
 
Ak�vnos� sta za udeležence brezplačni. Obvezne predhodne prijave se sprejemajo na e-mail
naslov: polona.kavcic@icra.si ali telefonsko številko: 05 37 43 912, do zasedbe pros�h mest. Število mest je
omejeno.

 

Objavljeno: 18. 3. 2019

Vabilo na nadaljevalno kulinarično delavnico «Oblikovanje in razvoj
inovativnega kulinaričnega produkta v Idrijsko - Cerkljanski regiji 2»
Delavnica bo potekala v dveh delih, in sicer v torek, 26. 3. in sredo, 27. 3. 2019,  ob 16. 00 uri, v Hotelu Cerkno (Sedejev
trg 8).
Izobraževalna delavnica je za udeležence brezplačna, saj je sofinancirana s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada
za regionalni razvoj, v okviru projekta Dobimo se na tržnici 2.
 
Cerkljansko in Idrijsko sta des�naciji s pestro ponudbo lokalnih jedi. Na nadaljevalni kulinarični delavnici boste
pridobljeno znanje iz prve kulinarične delavnice, ki je potekala novembra 2018, še nadgradili in v interakciji s
predavateljem sestavili, oziroma oblikovali meni za jed iz lokalno-regionalnih sestavin ter ga seveda tudi
pripravili in postregli. Dobrodošli tudi vsi, ki na prvi delavnici niste bili.  Več o vsebini posameznih srečanj si
lahko preberete v priloženem VABILU. 
 

 

Objavljeno: 13. 3. 2019

Vrednotenje SLR LAS s CILjem 2018

V programskem obdobju 2014-2020, sta spremljanje in vrednotenje Strategije lokalnega razvoja  obvezni
vsebini, ki jih mora izvajati LAS in s tem omogočiti, da se prilagodijo vsa odstopanja od zastavljenih ciljev in da
se ugotovi, v kolikšni meri je bila izvedena Strategija lokalnega razvoja.

Za obdobje do 31. 12. 2018, je bilo potrebno v skladu s SLR LAS s CILjem izvesti vmesno vrednotenje SLR.  Z
vmesnim vrednotenjem, pri katerem se sistematično in objektivno oceni rezultate in vplive operacij oz.
programov, se ugotovi v kolikšni meri je bila izvedena SLR. Več o vmesnem vrednotenju SLR LAS s CIljem, si
lahko preberete v priloženem dokumentu.

 

Objavljeno: 19. 2. 2019

LAS s CILjem uspešen na 4. javnem razpisu za podukrep 19.3
LAS s CILjem je na 4. javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja
LAS, skupaj s partnerskimi LAS, prijavil tri projekte sodelovanja. V teh dneh smo s strani ARSKTRP prejeli

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/Vabilo_Akt_NoviIzziviSlovenskeDrobnice_delavnica_tkanja.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/VABILO%20Novi%20izzivi%20slovenske%20drobnice_naravnaKozmetika.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/VABILO%20NA%20NADALJEVALNO%20KULINARI%C4%8CNO%20DELAVNICO%20ZA%20GOSTINSKE%20IN%20TURISTI%C4%8CNE%20PONUDNIKE.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/Poro%C4%8Dilo%20%20vrednotenje%20SLR%20LAS%20s%20CILjem%202018.pdf
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pozitivni odločbi za dva prijavljena projekta: E-nostavno na kolo in Domače in umetnostne obrti — dediščina in
sodobnost. Z odobrenima projektoma je za območje LAS s CILjem pridobljenih še dodatnih 153.173,84 EUR.

Objavljeno: 11. 2. 2019

Vabilo upravičencem k izpolnjevanju elevacijskega vprašalnika

LAS s CILjem mora v skladu s potrjeno Strategijo lokalnega razvoja LAS s CILjem vodi� spremljanje in
vrednotenje SLR skozi celotno programsko obdobje. Eden od načinov pridobivanja podatkov, ki je predviden v
SLR, je tudi anke�ranje  upravičencev (partnerjev) projektov. S pridobljenimi podatki iz elevacijskega
vprašalnika, želimo pridobi� jasno sliko o pogledu, potrebah, težavah in željah upravičencev, ki bo prispevala k
ustreznemu vrednotenju  in izvajanju SLR LAS s CILjem v prihodnje. Sodelujoče partnerje projektov, potrjene v
okviru LAS s Ciljem,  vljudno vabimo k  izpolnitvi vprašalnika v prilogi.

  
Izpolnjen vprašalnik posredujete na e-naslov info@las-sciljem.si ali po poš� na naslov ICRA d.o.o. Idrija - LAS s
CILjem, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
 
Izpolnjeni vprašalniki nam bodo v veliko pomoč pri evalvaciji programa, učinkovitos� dela vodilnega partnerja in
zastavljanju sprememb SLR v prihodnje.

 

Objavljeno: 29. 1. 2019

Izvedba kulinaričnega dogodka v sklopu projekta Med-o-vita

V okviru projekta Med-o-vita je bil v mesecu januarju organiziran kulinarični dogodek Med v kulinariki,
namenjen gos�ncem in ljubiteljem kulinaričnih užitkov. S kuharsko mojstrico Ano Anita Ratoša, so bile
predstavljene jedi z medom, ki smo jih izbrali z javnim natečajem. Jedi so bile predstavljene na sodoben in malo
drugačen način kot običajno. Skupaj z udeleženci na dogodku, smo izbrali pet jedi, katere bomo predstavili tudi
v skupni brošuri z ostalimi Lasi vključenimi v projekt Med-o-vita.
 
Zmagovalne jedi so:

1. Starani siri + med + krhlji svežega/suhega sadja
2. Marinirana postrv s sadjevcem in medom
3. Mlada domača kokoš nadevana s kruhom, zelišči in medom  
4. Pirini žlikrofi polnjeni s suhim sadjem in preli� z medom
5. Ajdovi medeni štruklji

Za draženje želodčkov pa še nekaj fotografij jedi, nastalih na kulinaričnem dogodku, ki je potekal v Pokriti
tržnici v Idriji.

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/Vpra%C5%A1alnik%20partnerji.doc
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Objavljeno: 25. 1. 2019

Vabilo na dogodek «Za več lokalne hrane v šolah in vrtcih»
LTO Laufar Cerkno vabi na dogodek z naslovom »ZA več lokalne hrane v šolah in vrtcih«, ki bo v četrtek, 31. 1. 2019 ob
10.00, v Hotelu Cerkno (Sedejev trg 8).

Velik potencial za spodbujanje razvoja lokalne ponudbe na območju LAS s CILjem je tudi vključevanje večjega
deleža lokalne hrane v javne zavode, osnovne šole in vrtce, pri čemer je potreben pregled dodatnih potencialov
in priložnos�, ustrezna strokovna podpora iz področja javnih naročil ter povezovanje ključnih deležnikov.
 
Program dogodka vključuje predavanje na temo povečanja lokalnih živil v javnih zavodih ter okroglo mizo o
priložnos�h ter možnos�h povezovanja za vključitev več lokalne hrane v javne zavode.
Več si lahko preberete v priloženem VABILU.

 

Objavljeno: 18. 1. 2019

Izdan katalog Lokalne akcijske skupine v Sloveniji v programskem
obdobju 2014-2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo katalog lokalnih akcijskih skupin v programskem obdobju 2014-
2020. Katalog vsebuje splošne in konkretne podatke o izvajanju ukrepa M19 - LEADER/CLLD v Sloveniji, zemljevid

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/Vabilo%20-%20ZA%20ve%C4%8D%20lokalne%20hrane%20v%20%C5%A1olah%20in%20vrtcih.pdf
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slovenskih lokalnih akcijskih skupin, informacije o vseh slovenskih LAS-ih (predstavitev LAS-a, cilji strategij lokalnega razvoja
in po tri projekte vsakega LAS-a).

Katalog, v katerem na 44. strani opisuje tudi LS s CILjem, se nahaja na priložni povezavi

https://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/291-lokalne-akcijske-skupine-v-sloveniji-v-programskem-obdobju-2014-2020/file

