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Mednarodnega konferenca ELARD ob 30 obletnici pristopa LEADER 

 

Od  30. novembra do 3. decembra 2021 smo 
se 3 predstavniki LAS Slovenije udeležili 
mednarodne konference ob 30 obletnici 
delovanja pristopa LEADER. Združenje 
evropskih LAS – ELARD  (European Leader 
Association for Rural Development) je v 
Švedskem mestu Halmstad organiziralo 
konferenco, kateremu se je odzvalo Društvo 
za razvoj slovenskega podeželja, ki smo ga na 
dogodku zastopali trije udeleženci iz 
Slovenije. S strani LAS Posavja smo se 
konference udeležili Goran Šoster – LAS Prlekija, Primož Krofljič – LAS raznolikost podeželja in 
Janja Jordan – LAS Posavje.  

Prvi dan smo se predstavniki iz Slovenije udeležili Skupščine ELARD, nato pa se skupaj s ostalimi 
Evropskimi predstavniki LAS – ov pridružili na spoznavni večerji.  

Drugi dan je potekala mednarodna 
konferenca, na kateri so udeleženci 
razpravljali o dolgoročni viziji podeželskih 
območij. Uvodne pozdrave in na panelu so 
sodelovali predstavniki Evropske komisije, 
Evropskega parlamenta, Odbora regij, 
Evropskega Švedskega parlamenta ter 
ELARDa. V nadaljevanju nas je predsednica 
ELARD – a seznanila s predstavitvijo ankete o 
izvajanju pristopa LEADER v posamezni državi 
članici. V popoldanskem delu so priložnost 
dobili mladi, ki so na različne načine vključeni 
v izvajanje pristopa in ki jim LEADER ponuja priložnost za vključevanje, izražanje in razvoj 
podjetniških idej. Predstavljene so bile tudi dobre prakse pametnih vasi iz različnih držav, ob 
zaključku konference pa tudi povzetki dneva. Dan smo zaključili v hotelu Tylosand na večerji, 
kjer smo predstavili promocijski film o Sloveniji. 
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Marion Eckard, ELARD in Janja Jordan, 
LAS Posavje 

 

Slovenska delegacija 

 

Tretji dan je bil namenjen ogledom dobrih praks po območju regije Halland. Organizatorji so 
pripravili 6 različnih ogledov dobrih praks, na katerih so predstavili vsebine s področij 
pametnih vasi, turizma, zelenih rešitev, rekreacije. Spoznali smo, da se prebivalci v veliki meri 
vključujejo v pristop programa LEADER CLLD in zato pripravljajo različne projekte, kot so 
ureditev tematskih poti, ureditev obrtnega muzeja, trgovine z lastnimi lokalnimi produkti in še 
veliko več… Program smo zaključili s slavnostno večerjo ob praznovanju 30 obletnice pristopa 
LEADER. 

 

Obrtni muzej Tematska pot  Trgovinica  

 

Pripravila Janja Jordan, LAS Posavje 

  

 

 


