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Povezani v naši
različnosti, smo skupaj
lahko močnejši.

Anja Mager
Predsednica ZSPM

anja.mager@zspm.si
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PREDSEDNICA
GENERALNA SEKRETARKA

REGIJSKIH 
PREDSTAVNIKOV

ČLANOV NADZORNEGA ODBORA
ČLANOV DISCIPLINSKE KOMISIJE5

VODJE PODROČIJ DELA



Preko inovativnih pristopov vključevanja članov bomo vzpostavili
sistem izobraževanja za otroke, mlade s podeželja in mlade
kmete ter sistem strukturiranega zagovorništva po panogah in
regijah. S tem bomo dvignili prepoznavnost organizacije in
opolnomočili člane ter pridobili kompetentne predstavnike.
Skupaj bomo soustvarjali podeželje kot prostor za kakovostno
življenje, nove priložnosti in trajnostni razvoj.

Vizija



DRUŽBENA OMREŽJA

11.123 1.641 221
Zveza slovenske
podeželske mladine

@zvezaspm podezelskamladina

všečkov sledilcev naročnikov



SESTANKI

Delovni vikend vseh odbornikov.

Sestankov glavnega odbora.

Sestankov kolegija. 32
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1 Evalvacija leta in obdarovanje. 



MEDIJI

V tiskanih medijih, radijskih ali
televizijskih valovih.

Člankov na naši spletni strani.

Posnetih, zrežiranih in naloženih
posnetkov na Youtube.56

134

136
10.082 ogledov
na video za 10. 
tradicionalni

zajtrk



GLAVNI DOGODKI

druženje, povezovanje, sodelovanje

POSVET 
PODEŽELSKE 

MLADINE

ZIMSKE 
ŠPORTNE IGRE 

2020
SKUPŠČINA

RAZŠIRJENI 
REGIJSKI 
SESTANKI



GLAVNI DOGODKI

SPLETNI KVIZ 
KAJ V(J)EŠ?

RAZŠIRJENI 
REGIJSKI 
SESTANKI

neMOČ
PODEŽELJA

SPLETNI KVIZ 
KAJ V(J)EŠ?

NAJ PROJEKT
2020

druženje, povezovanje, sodelovanje

SREČANJE 
MLADIH 

PREVZEMNIKOV



OSTALI DOGODKI

IZZIVI PODEŽELJA -
posvet nevladnih 

organizacij v 
Osrednjeslovenski regiji

SPODBUJANJE K 
VOLITVAM ZA ORGANE 

KGZS

POROKA, ROJSTVO, 
ZAPOSLITEV

DOBRONAMERNI 
PODEŽELSKI KOLEDAR

PODEŽELSKA SVETA MAŠA 
Z MARTINOM GOLOBOM

SREČANJE VODSTVA S 
PREDSEDNIKOM RS, 

BORUTOM PAHORJEM, NA 
KMETIJI SELINŠEK

MENTORSTVO IMK
SODELOVANJE PRI NEWBIE

NACIONALNI POSVET 
MLADINSKEGA SEKTORJA

SPLETNA 
AGRA



PODROČJA DELA



Urša Skube
Vodja področja dela za 
MLADINSKO DELO IN 
NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE

urska.skube@zspm.si



Mladinsko delo in neformalno izobraževanje

Priprava in izvedba aktivnosti za spodbujanje in oblikovanje projektov. 
Organizacija teambuildingov/delavnic strateškega načrtovanja. 
Priprava in izvedba Srečanja podeželske mladine. Oblikovanje sistema 
za beleženje kompetenc.

Podpora društvom

Priprava in oblikovanje literature in gradiv (za društva, za trenerje, 
za otroke). 

Delo z otroci

Strukturiranje in vodenje štale trenerjev; vodenje in moderiranje 
aktivnosti. Priprava in izvedba izobraževanja za podeželske voditelje in 
voditeljice tertrenerje. 
Sodelovanje z MSS, MOVIT… ter poznavanje področja Erasmus+ in ESE.

Trenerstvo

ŠTALA TRENERJEV



Aktivnosti, delavnice, mentorstvo - za izpopolnitev razvojnih
potencialov organizacije.

ZSPM ORGANIZACIJA Z RAZVOJNIM POTENCIALOM

Spodbujanje delovanja društev ter motivacija članov. 
Izbor NAJ PROJEKT podeželske mladine 2020. 

#podporaDRUŠTVOM

Krovni dokument, ki obsega program dela organizacije preko katerega
s pomočjo naslavljanja strateških izzivov le-ta uresničuje svoje cilje in 
vizijo. 

STRATEŠKI NAČRT ZSPM

Tradicionalni slovenski zajtrk in likovni natečaj. 
#teamFROCI
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Doris Letina
Vodja področja dela za MLADE 
KMETE IN KMETIJSKO POLITIKO

doris.letina@zspm.si



Mladi kmetje in kmetijska politika

Digitalno zagovorništvo (spletne ankete, kampanje, 
izjave za javnost…) srečanja, sestanki, okrogle mize, 
posveti, sodelovanje z odločevalci.

Seminarji, izobraževanja, ekskurzije, sejmi, ogledi
dobrih praks.

Akcijski načrt za delo z mladimi kmeti, info točka.

Zagovorništvo

Izobraževanje in informiranje

Sodelovanje z deležniki

Delo in pregled nad stanjem v 
kmetijstvu po panogah in regijah.



Okoljski in podnebni izzivi v novi SKP z Juretom Čušom, Spletno 
srečanje mladih kmetov: "Kaj potrebuje moj sektor?", Spletni seminar 
Trženje kmetijskih proizvodov, Srečanja mladih kmetov.

StrokovnI dogodkI

Seminarji z 12. gosti: mladi kmetje, strokovnjaki, pomembnimi 
deležniki iz različnih področij. 

Spletni seminarji ABC z Dominiko 

Opozarjamo na stanje v kmetijstvu, predstavljamo realno sliko iz kmetij 
in podeželja, spodbujamo ostale (so)deležnike.

Kolumna SKOZI OČI MLADEGA KMETA  

Oblikovanje strategije in akcij za oblikovanje ekonomsko vzdržnega 
podpornega okolja. 

Akcijski načrt dela z mladimi kmeti
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Anja Fortuna
Vodja področja dela za MLADINSKE 
POLITIKE IN RAZVOJ PODEŽELJA

anja.fortuna@zspm.si



Mladinske politike in razvoj podeželja

Digitalno zagovorništvo (spletne ankete, kampanje, 
izjave za javnost…) srečanja, sestanki, okrogle mize, 
posveti, sodelovanje z odločevalci.

Seminarji, izobraževanja, RURAL UP!

MKGP, KGZS, MIZŠ, URSM, MSS …

Zagovorništvo mladih s podeželja

Trg dela na podeželju

Sodelovanje z deležniki

Kako opozoriti na to da je med 
mestom in kmetijo še skupina ljudi 
s katero se nihče ne ukvarja?



Spletni seminar na temo kompetenc in trga dela na podeželju.

Rural up! Kako spremeniti kompetence podeželja v posel

Kuhajmo z Blažem, zabaven in poučen kuharski dogodek.
Rural up! Cooking with Blaž

Predstavitev področja mladinskih politik in razvoja podeželja v sklopu 
predstavitev SKP. 

Razvoj podeželja

Oblikovanje ključnih točk za zagovorništvo mladih s podeželje.



Polona Globočnik
Vodja področja dela za 
MEDNARODNO SODELOVANJE

polona.globocnik@zspm.si



Mednarodno sodelovanje

Zagovorništvo (spletne ankete, kampanje, izjave za 
javnost…), delovne skupine.

Seminarji, izobraževanja, ekskurzije, sejmi, ogledi 
dobrih praks.

Mladinska izmenjava mladih na podeželje, 
strokovne prakse, izhod iz cone udobja. 

CEJA

RYE

IFYE

Ekskurzije v Sloveniji in v tujini, 
sodelovanje z zamejci.



Pripravljalni vikend, delovne skupine, delavnice. 

Evropska podeželska mladina = RYE

Srečanje mladih evropskih kmetov v Sloveniji. Delovne skupine.

Evropski komite mladih kmetov =CEJA

Avstrijska podeželska mladina, KIS, avstrijska zbornica v Celovcu. 

Obiski v tujini v sosednjih državah3
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FINANČNO POROČILO  
ZSPM 2020



FINANČNO POROČILO 2020 - prihodki
URSM 22.825 € 

MKGP 56.429 €

Dotacije države 1.011 €

Dotacija tujina 571 €

Donacije članov in drugih pravnih oseb 6.948 €

Članarine 1.080 €

Prihodki od prodaje storitev 14.395 €

Prevrednotovalni poslovni prihodki 200 €

Finančni prihodki 3 €

SKUPAJ 103.463 €



FINANČNO POROČILO 2020 - odhodki

Materialni stroški 3.158 €

Stroški storitev 40.067 €

Amortizacija 2.037 €

Obračunane plače in stroški dela 42.918 €

Stroški donacij 4.090 €

Odpis terjatev 316 €

SKUPAJ 92.586 €



FINANČNO POROČILO 2020 - odhodki

Materialni stroški 3.158 €

Stroški storitev 40.067 €

Amortizacija 2.037 €

Obračunane plače in stroški dela 42.918 €

Stroški donacij 4.090 €

Odpis terjatev 316 €

SKUPAJ 92.586 €

RAZLIKA med izkazanimi PRIHODKI in ODHODKI 10.877 €



POROČILA 2020 IN PLAN DELA 
ZSPM PO REGIJAH ZA 2021



37 društev in več 
kot 3000 članov

REGIJE

Bela krajina
Celje
Dolenjska
Gorenjska
Koroška
Osrednjeslovenska regija
Podravje
Pomurje
Posavje
Primorska z Notranjsko



DPM Metlika

Marko Hlebec
Regijski predstavnik za 
BELO KRAJINO 

marko.hlebec@zspm.si



Poročilo o delu za leto 2020
• Redno udeleževanje na sestankih
• Video priprava belokranjske pogače in izziv za druga društva
• Spust po reki Kolpi
• Pomoč pri Naj projektu
• Snemanje in video montaža



• Izvedba regijskega kviza
• Izvedba ekskurzije v drugo regijo 
• Spust
• Piknik
• Udeležba in pomoč pri ZSPM dogodkih
• Udeležba na sestankih
• Video montaža 

Plan dela za leto 2021



DPM Tabor; 
DPM Spodnja Savinjska dolina; 
DPM Šmihel nad Mozirjem; 
DPM Celje, Vojnik, Štore, Dobrna; 
DPM Vinska Gora; 
DPM Šaleška dolina; 
DPM Šentjur; 
DPM Slovenske Konjice; 
DPM Šmarje pri Jelšah

Klavdija 
Bastl Enci
Regijska predstavnica za 
CELJSKO REGIJO

klavdija.bastlenci@zspm.si



Poročilo o delu za leto 2020
• 1 regijski sestanek

• Obveščanje: elektronska pošta, SMS – sporočila, FB – skupina in klepet, telefonski klic

• Aktivna društva: DPM Šaleška dolina, DPM Spodnje Savinjske doline in DPM Tabor in nekatera 

prebujajoča

AKTIVNOSTI DRUŠTEV:

• DPM Šaleška dolina – Instagram in projekt Škatle za Sm pa taj, sestanki (zoom, v živo)

• DPM Spodnje Savinjske doline – strokovna ekskurzija v drugo regijo, Pohod po hmeljarskih poteh, 

sestanki (v živo in zoom)

• DPM Tabor – Instagram, delovna akcija (urejanje društvenih prostorov), Teambuilding vikend, 

Videoposnetek za Valentinovo, družabni večer, sestanki (v živo in zoom)



Plan dela za leto 2021
DOGODKI REGIJE:

• 2-3 regijski sestanki

• Izvedba regijskega kviza Mladi in kmetijstvo

• Zabavni večer celotne regije (kviz/trivia)

• KUHARSKE delavnice

• V poletnem času ŠPORTNO-DRUŽABNI piknik

• Izobraževalni dogodek

VSAKODNEVNI CILJI:

• spodbujanje vseh društev k aktivnemu delovanju še naprej 

• obuditev vsaj enega spečega društva

• povezati celotno regijo med seboj – sodelovanje društev



DPM Kranjske in Tržiške; 
DPM Škofja Loka; 
DPM Zgornjesavske doline

Janez Rakovec
Regijski predstavnik za 
GORENJSKO

janez.rakovec@zspm.si



Poročilo o delu za leto 2020
• Regijski sestanek
• Skupščina
• Obveščanje o dogajanju na ZSPM
• Koledar ZSPM v vsak podeželski dom
• Povabila 



Plan dela za leto 2021
• Regijski piknik
• Regijski izlet
• Regijski sestanek
• Poročati in prenašati informacije
• Povezovat 



DPM Črna na Koroškem; 
DPM Mislinjske doline; 
DPM Mežiška dolina

Dominika Klavž
Regijska predstavnica za 
KOROŠKO

dominika.klavz@zspm.si



Poročilo o delu za leto 2020
• 8. april 2020 - Razširjen regijski sestanek skupaj s Celjsko regijo

• 29. maj 2020 - Regijski sestanek pri predsednici DPM Mežiške doline - Niki Kotnik

• avgust 2020 - Tečaji in izpiti za NPK gozdarski sekač in gozdarski traktorist za člane

• 9. oktober - Regijski sestanek pri predsedniku DPM Mislinjske doline - Dejanu Marhatu

• 28. december - Regijski zaključek z zabavnim kvizom

• Tekom celega leta obvestila za člane, aktualni dogodki na ZSPM, regiji in iz kmetijstva

• Udeležba na dogodkih ZSPM



Plan dela za leto 2021
• Kuhanje s podeželsko mladino

• Izvedba regijskega kviza

• Izvedba skupne regijske ekskurzije na Avstrijsko Koroško

• Organizacija in izvedba tečaja in izpita za NPK sekač

• Tečaj peke z drožmi

• Tečaj razsek mesa oz. koline - po društvih

• Regijski piknik

• Ekskurzija po regiji

• Udeležba na ZSPM dogodkih

• Obvestila za člane

• Redni regijski sestanki





Poročilo o delu za leto 2020
Društva niso imela želje ustvarjati dogodkov preko ZOOM-a, zato so se držala NJIZ ukrepov 

in ob sprostitvi ukrepov namenili za medsebojno druženje in pohod v okoliške hribe. Ker 

so podeželani doma z naravo jim le to največ pomeni. Edino lahko izpostavim, da so imeli 

DŠ Zootehniki zanimiva predavanja Bovčka o priložnostih in inovativnem kmetijstvu kjer 

so poleg povabili ostala društva v regiji. Društva si želijo in hočejo druženje v živo. 

Pogrešal sem malo več objav od društev na njihovih straneh le tako bodo osebnostno 

rastli in pokazali vse lepote podeželja in kdo so, saj ko jih bolje spoznaš se veliko 

naučiš in spoznaš njihove aktivnosti oziroma podeželska srca. V bodoče jim bo potrebno 

le prisluhniti in najti skupne aktivnosti, kar bo zagotovo uspelo novi regijski predstavnici.



DPM Hribci; 
PD Blagovica; 
DPM LIŠ; 
DPM Moravče; 
DPM Kalček; 
DŠ Zootehnike; 
DPM Velike Lašče; 
DPM Bobri

Eva Kutnar
Regijska predstavnica za 
OSREDNJESLOVENSKO 
REGIJO

eva.kutnar@zspm.si



Plan dela za leto 2021

• Skupni projekt, ki bi povezal vsa društva v regiji

• Sodelovanje z Kmetijsko gozdarskim zavodom Ljubljana, 

sodelovanje z lokalnim kmetijskim svetovalcem

• Večja aktivnost in povezanost društev

• Pomoč pri pridobivanju novih članov in predaji vodstva



DPM Maribor; 
DM Podlehnik;
DPM Spodnje Podravje; 
DPM Slovenske gorice

Uroš Kovačec
Regijski predstavnik za 
PODRAVJE

uros.kovacec@zspm.si



Poročilo o delu za leto 2020
Do sedaj je bilo v regiji, edino aktivno društvo, društvo podeželske mladine 
Spodnje  Podravje,  katero se je pridno udeleževalo dogodkov zveze in znotraj 
regije. Lani smo pričeli tudi z ustanavljanjem Dpm Maribor, katere člani so se 
skozi leto, že vključevali v dogodke zveze, kot regijski sem si prizadeval, da bi 
ohranili tudi Slovenske gorice, katere za enkrat še so aktivne, a hkrati v iskanju 
novega predsedstva, katero bi lahko to društvo z dolgo tradicijo tudi prevzelo.  
Aktivno sem skrbel za pretok informacij in udeležbo na vseh dogodkih zveze. 
Uspešno smo tudi izpeljali, že drugi koledar podeželske mladine, naj projekt, 
zimske športne igre, itd..  



Plan dela za leto 2021
Za leto 2021 sem si zadal naslednje cilje:
• Koledar 2022
• Regijski sestanek in spoznavanje za društva znotraj regije 
• Skupaj z Dpm spodnje Podravje izpeljati Kviz mladi in kmetijstvo
• Še večja in boljša udeležba na dogodkih zveze 
• Druženje dpm sp. Podravje in dpm Maribor
• Aktivno iskanje novega regijskega predstavnika
• Uvajanje, novega bodočega regijskega predstavnika
• Aktivno povezovanje med dpmji celotne Slovenije



DPM Sveti Jurij ob Ščavnici

Nastja Gregorec
Regijska predstavnica za 
POMURJE

nastja.gregorec@zspm.si



Poročilo o delu za leto 2020
• Občni zbor DPM Sv. Jurij ob Ščavnici

• Razširjen regijski sestanek

• Redno sodelovanje na sestankih in dogodkih ZSPM

• Redno obveščanje in informiranje članov 

• Uvajanje novega regijskega predstavnika



DPM Sveti Jurij ob Ščavnici

Žan Koroša
Regijski predstavnik za 
POMURJE

zan.korosa@zspm.si



Plan dela za leto 2021

• Ustanovitev novega društva DPM Prekmurje

• Sodelovanje na dogodkih ZSPM (regijski sestanki, kviz, igre, itd.)

• Ozaveščanje članov

• Povezovanje znotraj regije: s KGZ Murska Sobota, z zadrugami in 

kmetijskimi podjetji ter LAS

• Pridobitev novih članov 

• Regijska ekskurzija in drugi strokovni dogodki



DPM Tržišče; 
DPM Zabukovje; 
DPM Krško; 
DPM Brežice

Vesna Brajer
Regijska predstavnica za 
POSAVJE

vesna.simeonov@zspm.si



Poročilo o delu za leto 2020

• April – razširjen regijski sestanek (Bela krajina, Dolenjska in Posavje)

• September - DPM Brežice se po ponovnem zagonu društva pridružijo ZSPM

• DPM Krško zamenja vodstvo društva in tako ponovno zaživi



Plan dela za leto 2021

• Izpeljava regijskega kviza tako kot smo si zamislili

• Skupna ekskurzija na ravni regije

• Regijski sestanki

• Sodelovanje na aktivnostih ZSPM



DPM Loška dolina; 
DPM Vrsnik Ledine; 
DPM Primorska

Eva Mlakar
Regijska predstavnica za 
PRIMORSKO Z NOTRANJSKO

eva.mlakar@zspm.si



Poročilo o delu za leto 2020
• Razširjen regijski sestanek

• Občni zbor DPM Vrsnik-Ledine

• Redno sodelovanje na sestankih ZSPM

• Redno obveščanje društev o dogajanju na ZSPM, novostih itd.



Plan dela za leto 2021
• 1. regijski sestanek (že izpeljan 26.2.2021)

• Redno obveščanje regije

• Sestanki na 3 mesece (dogovor z društvi)

• Če bodo razmere dopuščale regijsko srečanje (poletje 2021)



DPM Mirna Peč; 
DPM Suha Krajina; 
DPM Dobrava

Eva Skube
Regijska predstavnica za 
DOLENJSKO 

eva.skube@zspm.si



Poročilo o delu za leto 2020
• Razširjen regijski sestanek (Posavje, Dolenjska in Bela krajina)
• Obveščanje članov o dogodkih na ZSPM
• Udeležba na sestankih in dogodkih ZSPM



Plan dela za leto 2021
• Občni zbor DPM Suha krajina
• Izvedba regijskega kviza (skupaj s Posavjem in Belo krajino)
• Udeležba in aktivno sodelovanje pri aktivnostih ZSPM
• Redno obveščanje članov o dogajanju na ZSPM in na ravni regije
• Regijski sestanki
• Okrepiti sodelovanje med društvi



PLAN DELA ZSPM ZA 2021



GLAVNI DOGODKI

druženje, povezovanje, sodelovanje

POSVET 
PODEŽELSKE 

MLADINE

ZIMSKE 
ŠPORTNE IGRE 

2021

DRŽAVNI KVIZ 
MIK 2021

SKUPŠČINA



GLAVNI DOGODKI

druženje, povezovanje, sodelovanje

ZIMSKE 
ŠPORTNE IGRE 

2020

SPLETNI KVIZ 
KAJ V(J)EŠ?

RAZŠIRJENI 
REGIJSKI 
SESTANKI

SREČANJE 
MLADIH 

PREVZEMNIKOV

neMOČ
PODEŽELJA

ZAVEZNIŠTVO 
ZA KMETIJSTVO

IMK in NEWBIE
2021



OSTALI DOGODKI

IZZIVI PODEŽELJA -
posvet nevladnih 

organizacij v 
Osrednjeslovenski regiji

CELOVEČERNI FILM V 
OKVIRU DKI 2021

OPOLNOMOČEN 
KMET

DOBRONAMERNI 
PODEŽELSKI KOLEDAR

RAZŠIRJENI REGISJKI 
SESTANKI

DELOVNA AKCIJA S 
PREDSEDNIKOM RS, 

BORUTOM PAHORJEM, NA 
KMETIJI ČELAN

SODELOVANJE Z JSKS

NACIONALNI POSVET 
MLADINSKEGA SEKTORJA

SEJEM AGRA, 
SEJEM NARAV IN 

ZDRAVJE



Urša Skube
Vodja področja dela za 
MLADINSKO DELO IN 
NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE

urska.skube@zspm.si



Oblikovanje delovnega zvezka Moja 1. kmetija.
Priprava nabora izobraževalnih in prostočasnih aktivnosti za otroke.

Ekipa #teamFROCI

Sodelovanje pri pripravi in vodenju razširjenih regijskih sestankov.
Oblikovanje ter izvedba novega projekta »Zakaj biti član podeželske mladine?«

Ekipa za podporo društvom

Oblikovanje končne verzije strateškega načrta ZSPM.
Izvedba prvih delavnic v sklopu sistema izobraževanja Podeželski voditelj.
Oblikovanje »core« (glavne) ekipe trenerjev.

Štala trenerjev:

Mladinsko delo in neformalno izobraževanje



Doris Letina
Vodja področja dela za MLADE 
KMETE IN KMETIJSKO POLITIKO

doris.letina@zspm.si



Farminarji

Na temo sodobnih tehnologij v kmetijstvu v sklopu kmetijsko-živilskega
sejma AGRA

Strokovni dogodek

Oblikovanje stališč mladih kmetov, seznanitev z aktualnim stanjem v 
kmetijski politiki. Obravnavanje posameznih področij, s poudarkom na
skupni kmetijski politiki, ukrepih in zakonih.

Delovne skupine mladih kmetov

Mladi kmetje in kmetijska politika

predstavitvami dobrih praks direktno iz hleva, njive s poudarkom na lažjo
prilagoditev podnebnim spremembam in izpostavitvijo dobrih praks kmetij
s shemami kakovosti kot je npr, Ekološko kmetijstvo.



Anja Fortuna
Vodja področja dela za MLADINSKE 
POLITIKE IN RAZVOJ PODEŽELJA

anja.fortuna@zspm.si



Mladinske politike in razvoj podeželja

Izvedba in zaključek projekta Rural-up in Rally 2021.

Vzpostavitev skupine za zagovorništvo mladih s podeželja.

Oblikovanje programskega dokumenta za zagovorništvo mladih s podeželja.



Julija Kordež
Vodja področja dela za 
MEDNARODNO SODELOVANJE

julija.kordez@zspm.si



S promocijo mednarodnega sodelovanja želimo razširiti obzorja
in mladim dati možnost, da pridobijo nove izkušnje, izboljšajo
znanje tujih jezikov in nadgrajujejo svoje talente ter svoje
kmetije. S tem dolgoročno doprinesemo k razvoju kmetijstva in
podeželja.

Vizija



RALLY s temo Rural Up! Future of Rural work. Konec oktobra in v začetku
novembra je planiran Jesenski seminar Evropske podeželske mladine.

Evropska podeželska mladina = RYE

Delovne skupine, srečanje mladih kmetov CEJE.

Evropski komite mladih kmetov = CEJA

Izmenjave po Sloveniji. 

Mladinske izmenjave na podeželju = IFYE

Mednarodno sodelovanje



Povezovanje, vztrajnost, srčnost, strokovnost, 
opolnomočenje, sodelovanje, zagovarjanje, 
kmetijstvo, ekipno delo. 

Vrednote



Hvala


