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POVABILO H KANDIDATURI ZA IZBOR
inovativne mlade kmetice ali inovativnega mladega kmeta 2o2r.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) in Zveza slovenske podeZelske mladine
(ZSPM) spodbujata inovativnost med mladimi na podeZelju, zato vabita mlade kmetice in
kmete k oddajivlog za izbor lnovativna mlada kmetica, inovativni mladi kmet zozr.
Naziv se podeljuje kandidatu, kiZivi in dela na kmetiji, 5e nidopolnil4o let in je z inovativno
idejo pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva ali ribiStva ter se
odlikuje vsaj po enem od naslednjih vidikov:
da njegove ideje prina5ajo novosti pomembne za nadaljnji razvoj,
da njegove ideje prinaiajo izvirne pristope k delu,
da se vpeljane spremembe odraZajo v pozitivnih ekonomskih udinkih na

kmetiji.
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Komisija za tzbor odlodi o izboru na podlagi naslednjih meril:
inovativnost ideje

4o todk

trajnost projekta

r5 todk

vpliv na lokalno skupnost in podeZelsko obmodje
(npr. povezovanje v lokalnem obmodju, ustvarjanje novih zaposlitvenih

r5 todk

moZnosti)
u

poitevanje zaiiite okolja

ro todk

napoved pozitivnega ekonomskega udinka

ro todk

trZna usmerjenost kmetije

ro todk

Kandidati in njihova dela bodo predstavljeniv zborniku in na videu
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Pred podelitvijo naziva IMK zozr bodo kandidati predstavljeni tudi v oddaji Ljudje in
zemlja na RTV SLO.
Naziv inovativni mladi kmet ali kmetica - IMK zozr bo podeljen osebi, ki bo po oceni
strokovne komisije prejela najviSje Stevilo toik(7o0/o ocene strokovne komisije, 3o% spletno
glasovanje). Strokovna komisija lahko podeli tudi priznanje za kmeta zaietnika, kandidatu,
ki se je na novo pridel ukvarjati s kmetijsko dejavnostjoter na inovativen nafin razvija ideje
in gospodari na kmetiji.

Prijave kandidatur se lahko oddajo po poiti na naslov Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Gospodinjska 6,rooo Ljubljana, osebno v tajniitvu KGZS ali po elektronski poiti
na naslov kqzs@kgzs.si, s pripisom >lMK 2o2i"<<i prijave morajo biti na omenjenem
naslovu do 6. avgusta zozr.
Prijavni obrazec je na voljo na enotah Javne sluZbe kmetijskega svetovanja pri KGZS; na
spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (wwy{,,kg.a-.ii) in na Zvezi slovenske
pod eZe lske m la d i n e (r.nl-q,1$ rip1li. iD.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije: JoZica Vodopivec Rozman
jozica.vodopivec-rozma n @ kgzs.si, or 5r 36 6 4z
Zveza slovenske podeZelske mladine: Nastja Gregorec

nastja.gregorec@zspm.si, o3t 379 524.

Ljubljana, junij zozr

Lvegltc,
pre dsednik KGZS
Roma

Anja Mager,
predsednica ZSPM
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