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POROČILO  

udeležbe na 16. redni seji zbora članov Društva za razvoj Slovenskega podeželja 

ki je potekala online v torek, 23. 3. 2021 ob 10.00. 

 
Prisotni člani projekta Sabina Krsnik in Nevenka Kregar Velikonja (UNM FZV), Lilijana Mahne 

(kmetija Mahne) 

V okviru projekta Razvoj in uvajanje usposabljanja o zdravilnih rastlinah na učnih kmetijah – Fitokmetije 
smo bili povabljeni k sodelovanju na 16. redni seji zbora članov Društva za razvoj Slovenskega 
podeželja, kjer smo predstavili projekt Fitokmetije in priložnosti za nastanek novih delovnih mest na 
podeželju. 
 
Aktivno sta predstavljali Sabina Krsnik in Lilijana Mahne. Sabina Krsnik je predstavila izhodišča projekta, 
namen, cilje ter študijski program Fitoterapija. Lilijana Mahne pa je predstavila štiri pobude s področja 
priložnosti za sodelovanje z LAS-i v prihodnje in nastajanja novih »zelenih« delovnih mest na podeželju. 
 
Dodatno: 

- Jožica Povše, vodja izvajanja pristopa CLLD na območju Lokalne akcijske Skupine Dolenjske in 
Bele krajine, je pohvalila izvedbo okrogle mize ter oblikovanih pobud in izpostavila žejo po 
sodelovanju z UNM FZV in člani projekta Fitokmetije na prihodnjih projektih.  

- Projekt je dobil pozitivne odzive tudi s strani ostalih prisotnih. 
 

 
 
Novo mesto, 29. 3. 2021       Zapisala 

                       Sabina Krsnik 
 
 
 
 
 

PRILOGE: 
- Priloga 1: Vabilo 
- Priloga 2: Posnetek zaslona 
- Priloga 3: PPT drsnice 
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Prestranek, 1. 03. 2021 

VABILO 
na 16. redni zbor članov DRSP in posvet LAS 

v torek, 23. 3. 2021 s pričetkom ob 10.00 uri, preko platforme Zoom. 
 

Povezava: https://zoom.us/j/96756775900?pwd=cjkxVTBpZWpKWUMzQU1mSWRKOUowZz09 

 

9.30 – 10.00 Akreditacija udeležencev 
10.00 – 12.30 Zbor članov DRSP 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti 
2. Konstituiranje organov zbora članov 
3. Obravnava poročil za leto 2020: poročilo o delu DRSP, finančno poročilo DRSP, 

poročilo o delu komisije za CLLD, poročilo o delu komisije za podeželje, 
poročilo o mednarodnem sodelovanju, poročilo o delu častnega razsodišča, 
poročilo o delu sekretariata. 
Poročilo nadzornega odbora. 

4. Program dela DRSP v letu 2021 in 2022 
5. Aktualna problematika CLLD 
6. Razno 

 

Gradivo za zbor članov in poverilnica za glasovanje so objavljeni na spletni strani društva (TUKAJ). 

Zbor članov bo potekal preko platforme Zoom zaradi preprečevanja širitve okužbe s koronavirusom in 
ob smiselnem upoštevanju priporočili Sveta za nacionalno varnost Republike Slovenije oziroma 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

 

Zaradi lažje organizacije prosimo potrdite udeležbo do 18. 3. 2019 
(Vesna Erhart, sekretarka DRSP (info@drustvo-podezelje.si; 041 745 184). 

 
         Predsednik DRSP: 

Aleš Zidar 
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