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Objavljeno: 27. 05. 2019

Srečanje čebelarjev v Mežiški dolini v okviru projekta sodelovanja
LAS Med-o-vita

V okviru projekta sodelovanja Med-o-vita, v katerega so poleg Las s CILjem,  vključeni še Las loškega pogorja,
Las Mežiške doline in Lag istočne istre, je potekalo dvodnevno srečanje čebelarjev v Mežiški dolini. Z nami na
pot so se podali člani Čebelarskega društva Idrija.

Najprej smo si v Ravnah na Koroškem ogledali učni čebelnjak Pigl, kjer nas je sprejel predsednik Čebelarskega
društva Ravne na Koroškem. Po kratki predstavitvi društva, sta nas toplo nagovorila še direktorica A.L.P. ECA
Viktorija Barbič ter podžupan g. Verhovnik.

Pot smo nadaljevali v Mežico, kjer so nam predstavili čebelarsko učno pot, ki je prav tako nastala v okviru
ak�vnos� projekta in muzejsko zbirko Čebelarskega društva Mežica.

Z ogledom smo nadaljevali še v občino Prevalje, kjer smo si ogledali njihov čebelnjak in bogat zeliščni vrt. Sledil
je program s strokovnim delom, kjer so nas nagovorili, podžupan občine Prevalje g. Gorenšek, predsednik
Čebelarskega društva Prevalje,  poznavalka zelišč ga. Ledinek, ter poznavalka apiterapije ga Vogel. Večer smo
zaključili z neformalnim druženjem ob prijetni spremljavi koroškega kantavtorja.

Naslednji dan smo se udeležil prireditve ob 2. Svetovnem dnevu čebel, ter se v poznih popoldanskih urah vrnili
v Idrijo.

Bilo nam je lepo in se že veselimo snidenja v Labinu.
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Objavljeno: 23. 05. 2019

Izvedba animacijskih delavnic za spremembo Strategije lokalnega
razvoja LAS s CILjem v Idriji in Cerknem

V tem tednu sta bili v Idriji in Cerknem izvedeni animacijski delavnici za spremembo Strategije lokalnega
razvoja LAS s CILjem. Udeleženci delavnic so najprej preverili aktualne izsledke preko SWOT analize, nato pa
pripravili nabor aktualnih aktivnosti za izvedbo v programskem obdobju 2014 - 2020.
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Objavljeno: 21. 05. 2019

Vabilo na delavnici za pripravo spremembe Strategije lokalnega
razvoja za lokalno akcijsko skupino LAS s CILjem v Idriji in Logatcu
V preteklem tednu je bila v Logatcu izvedena  animacijska delavnica za pripravo sprememb SLR LAS s CIljem,  v tem tednu,
pa bosta izvedeni delavnici tudi v Idriji in Cerknem.

 Delavnice so namenjene pregledu dosedanjega doseganja ciljev in kazalnikov iz SLR, na osnovi katerega bomo na
delavnicah ponovno pretehtali ukrepe ter aktualne vsebine, ki se jih podpira v okviru Strategije lokalnega razvoja.

 Na delavnice vabimo člane LAS s CILjem ter ostale zainteresirane deležnike na območju LAS. Delavnici v Idriji
in Cerknem bosta potekali: 

v torek, 21. 5. 2019, ob 16.00 v Idriji, v učilnici ICRUM (Mestni trg 2, Idrija),

v sredo, 22. 5. 2019, ob 15.30 v Cerknem, v sejni sobi Občine Cerkno.

Zaželene so prijave na tel.: 05 37 43 914 ali na info@las-sciljem.si
 

Več si lahko preberete v priloženem vabilu.

 

Objavljeno: 17. 05. 2019

Vabilo na dogodek za lokalne gostince in ponudnike na območju
občine Logatec «Lokalna kulinarika včeraj, danes, jutri»

Občina Logatec vabi na dogodek, okroglo mizo z naslovom »LOKALNA KULINARIKA VČERAJ, DANES, JUTRI«, ki
bo v ponedeljek, 20. 5. 2019, ob 16.00 uri v prostorihObmočno obrtno-podjetniške zbornice Logatec, Tržaška
cesta 11, 1370 Logatec.
 

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/vabilo_delavnice%20sprememba%20SLR.pdf
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Poseben gost okrogle mize bo dr. Stanislav Renčelj, strokovnjak za kulinariko in avtor knjige »Tradicionalni
proizvodi in jedi območja od Turjaka do Kolpe.«
 
Vabilo
 
Za udeležbo na dogodku je potrebna predhodna prijava na elektronski naslov: matjaz.mar�nsek@logatec.si ,
na telefonsko številko 01-7590-606 ali preko SMS sporočila na 031-887-777. Udeležba na dogodku je
brezplačna.
 
Operacija »Dobimo se na tržnici 2« je financirana s strani Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Partnerji in sofinancerji operacije so: LAS s CILjem, Občina Logatec, Občina Idrija, ICRA d.o.o. Idrija in LTO
Laufar Cerkno.

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/Vabilo_LokalnaKulinarika_Logatec_DST2.pdf

