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Objavljeno: 2. 07. 2019

Pilotna izvedba ogleda Kmetije na Ravan

Prva pilotna izvedba ogleda Kmetije na Ravan iz Cerkljanskega vrha je za nami. Z nami so bili otroci
iz programa Počitnikarija 2019 ZPM Idrija. Navdušenje ob prihodu na kmetijo je pokazalo, da bo za
otroke to eno res lepo doživetje. Sprehodili smo se do pašnika z živalmi, si ogledali hlev, kmetijsko
mehanizacijo, predelovalne prostore, zorilnico. Sledila je delavnica izdelovanja masla, ki smo jo
zaključili z degustacijsko malico. Za konec so nam pripravili še igro na senu, kot odlično razvedrilo in
zaključek obiska na kmetiji.
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Operacija Odprta vrata kmetij je  sofinancirana s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega
skleda 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 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino sporočila je odgovoren Las s Ciljem.

 

Objavljeno: 18. 06. 2019

Predstavitev dobrih praks s področja kolesarstva na območju LAS s
CILjem

LAS s CILjem je v sredo, 12. 6., v okviru projekta sodelovanja LAS »E-nostavno na kolo«, na Cerkljanskem gos�l
ogled dobrih praks na področju kolesarstva.

Predstavniki sodelujočih LAS, Občin ter zainteresiranih organizacij, so imeli možnost spozna� in preizkusi� e-
gorska kolesa podjetja Proloco Trade d.o.o.  Sledila je predstavitev avtoma�ziranega sistema za izposojo koles
MICikel, ki je nastal v sodelovanju podjetja Vizija sport d.o.o. ter Šolskega centra Velenje. Za zaključek smo
dosedanja znanja, pridobljena na podobnih ogledih dobrih praks na Gorenjskem in v Osrednji Sloveniji, strnili v
nekoliko drugačnem pogovoru o možnos� avtoma�zirane izposoje gorskih koles za turiste. Ugotovili smo, da
segment obiskovalcev, ki si želijo dožive� območje s kolesom, predvsem električnim, raste, da pa avtoma�ka pri
tovrstni izposoji ne more nadomes�� osebnega s�ka pri prvi uporabi električnega kolesa in nasve�h, kaj si lahko
obiskovalci in obiskovalke ogledajo ter katere po� uporabi�.

Najlepše se zahvaljujemo vsem sodelujočim pri organizaciji in izvedbi dogodka!
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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: 14. 06. 2019

Povabilo k sodelovanju na Natečaju za razstavo izdelkov iz slovenske
volne «PRINESI KAR IMAŠ»

Se ukvarjate s pletenjem, polstenjem, tkanjem, kvačkanjem, klekljanjem? In pri svojem ustvarjanju uporabljate
ovčjo volno? Potem vas vabimo k sodelovanju naNatečaju za razstavo izdelkov iz slovenske volne z
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naslovom »Prinesi kar imaš«, ki je razpisan v okviru operacije sodelovanja Novi izzivi slovenske drobnice. Več
informacij o samem natečaju je v objavljenem natečaju.
 
Otvoritev razstave izdelkov bo v soboto, 14. septembra 2019 v okviru spremljevalnih ak�vnos� 9. Fes�vala
ovčje volne Bica v Solčavi.
Operacija zajema področje razvoja drobnice, uporabo živalskih materialov in njihove predelave v produkte z dodano
vrednostjo. Ovčja volna kot naravni material z mnogimi pozi�vnimi lastnostmi poleg obstoječih tradicionalnih izdelkov
nudi tudi sodobne oblikovalske izzive, ki jih želimo v okviru operacije načrtno spodbudi� z različnimi načini obdelave,
nakupom opreme, s povezovanjem in izobraževanjem rokodelcev.
 
Z natečajem rokodelskih izdelkov »Prinesi kar imaš« bomo v skupno razstavo združili kvalitetne izdelke ustvarjalcev iz
območja vseh š�rih vključenih LAS-ov, LAS s CILjem, LAS Notranjska, LAS Bela Krajina in LAS Zgornje Savinjske in Šaleške
doline.
 
Več informacij najdete v objavljenem natečaju na povezavi:

Natečaj za razstavo izdelkov iz slovenske volne »Prinesi, kar imaš«
Prijavnica za prijavo na natečaj.

 

 
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.

http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/NatecajZARazstavoIzdelkovIzOv%C4%8DjeVolne_2019.pdf
http://las-sciljem.si/a_datoteke/PDF/2018/2019/PRIJAVNI%20OBRAZEC-%20PRINESI%20KAR%20IMA%C5%A0.docx

