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POVABILO H KANDIDATURI ZA IZBOR 
NAJ projekt podeželske mladine 2020 

 
Zveza  slovenske  podeželske  mladine (ZSPM) spodbuja razvoj lastnih izvirnih, drugačnih 
projektov med mladimi na podeželju, ki pomembno prispevajo k razvoju podeželske mladine.  
 
V zadnjem času smo priča temu, kako vi, mladi podeželani s svojimi idejami in sporočili 
pripomorete k boljšemu jutri slovenskega podeželja in prav zato ZSPM ponovno vabi vse svoje 
člane – društva podeželske mladine k oddaji vloge za naj projekt podeželske mladine 2020, ki 
smo ga zaradi danih razmer, v katerih smo se znašli primorani izpeljati malo drugače. Letošnji 
»NAJ projekt podeželske mladine« bo v obliki video predstavitve vaših društev in projektov, ki 
jih izvajate znotraj delovanja društva. 
 
Naziv se podeljuje kandidatu – društvu, ki je član Zveze slovenske podeželske mladine, deluje 
lokalno v eni izmed 10 regij ZSPM, ter bo s svojim oblikovanim video posnetkom, ne le 
predstavil društvo ter projekte, ki jih društvo izvaja, naslavlja… temveč s svojim delovanjem 
in planom dela društva pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju mladih na podeželju ter 
se odlikuje vsaj po enem od naslednjih vidikov: 
 

- prinaša nove ideje, pomembne za nadaljnji razvoj na svojem področju,  

- prinaša višjo prepoznavnost društva, mladih s kmetij, podeželja in s tem posledično 
Zveze slovenske podeželske mladine, 

- prinaša povečanje članstva.  

 
 

 
 
 

5-članska komisija bo na podlagi spodaj navedenih meril ocenila vse prispele video posnetke 
in izbrala najboljših 5 video predstavitev društev, ki se bodo kasneje predstavili na 14-
dnevnem spletnem glasovanju.  
 
Zmagovalca bomo razglasili 28. novembra na podelitvi NAJ projekt podeželske mladine 2020, 
kako bo podelitev izpeljana boste izvedeli pravočasno. Rezultati glasovanja, ki so sestavljeni iz 
60% javnega glasovanja in 40% ocene strokovne komisije bodo objavljeni na spletni strani 
ZSPM, po podelitvi, v primeru izenačenja, zmaga društvo, ki ima višji odziv s strani javnega 
glasovanja. 
 
Komisija za izbor odloči o izboru na podlagi naslednjih meril: 
 

• Dolžina videa je minimalno 1,5 minute in maksimalno 3 minute, vsebuje lahko tako 
video posnetke kot fotografije. 

NAZIV ZA LETO 2020 BO PODELJEN 28. NOVEMBRA 2020 NA ZAKLJUČNI 

PRIREDITVI NAJ PROJEKT PODEŽELSKE MLADINE 2020. 
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• Zvok: kombinacija glasbe in govora. Lahko tudi celoten video brez govorjenja, če znate 
opisati društvo skozi sliko. 

• Prvih 5-10 sekund naj video vsebuje naslov: PREDSTAVITVENI VIDEO- DPM XY, leto in 
kraj, avtor videa. 

• Uporabiti domišljijo in svoje ideje, lahko pa izhajate iz naslednjih opornih točk: 
o Kratka predstavitev društva: upravni odbor, člani društva, logotip… 

o Kreativna vključitev logotipa ZSPM.  

o Predstavitev dogodkov in projektov, ki jih organizirate oz. se jih redno 

udeležujete. 

o Po čem je vaše društvo najbolj prepoznavno: dosežki, znana osebnost… 

o Vključitev različnih znamenitosti iz vaših krajev. 

o Predstavitev vizije prihodnosti društva. 

o Zaključna misel (povezana s kmetovanjem, mladimi, podeželjem ali …). 

 

Naj vam ta posnetek služi, ne samo kot video za ta natečaj, ampak kot 

PROMO VIDEO ZA VAŠE DRUŠTVO! 

 
Naziv NAJ projekt podeželske mladine 2020 bo podeljen društvu, ki bo po mnenju strokovne 
komisije in javnega glasovanja prejel najvišje število točk.  
 
Prijavni obrazec je na voljo na vašem društvenem mailu, pri vašem regijskem predstavniku,  
lahko pa ga pridobite tudi preko elektronskega naslova ZSPM (info@zspm.si). 
 
 
 

  

Za več informacij v zvezi s prijavo na NAJ projekt podeželske mladine 2020 se obrnite na 

Uroša Kovačeca (uros.kovacec@zspm.si,  070-893-972) ali na ostale člane ekipe za podporo 

društvom: Žiga Moneta, Rok Šuštarič, Klemen Mezeg, Eva Mlakar, Julija Kordež in Katja 

Šturm. 

 

 

 

Pripravila:                                                                                                      

Katja Šturm 

 

Ljubljana, september 2020 

 

Anja Mager,   

predsednica ZSPM                 

DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI S PRIJAVO H KANDIDATURI 
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