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Kako dobro poznate aktivnosti?

Vprašanja za vas:

Kaj lahko izboljšamo?



neVARNO NA KMETIJI

3.-je leto.
Projekt ozaveščanja o nevarnostih pri delu na kmetiji.
Varna vožnja s traktorji na Vranskem. 

Sobota, 6. avgust 2022

Društvo podeželske mladine
Spodnja savinjska dolina



neVARNO V GOZDU

Projekt ozaveščanja o nevarnostih pri delu v gozdu
in dela z motorno žago.

2-dnevno srečanje:
               1. dan: strokovno predavanje neVarno v
                          gozdu, prva pomoč in duševno zdravje
               2. dan: praktično usposabljanje v gozdu

Februar in marec 2022

zainteresirane regije



DAN SAJENJA 
MEDOVITIH RASTLIN

Slovenski čebelarji s pobudo celotnemu svetu, da
pristopi k projektu:
Do leta 2030 želimo v Sloveniji posaditi 2 milijona
medovitih rastlin!

Avtohtone sadike medovitih rastlin

26. marec 2022

vsi mi, vsak izmed nas



Delovne skupine mladih kmetov

dobrobit živali
Zakon o skladi kmetijskih zemljišč in gozdov
stanje na področju kmetijskih trgov
ostalo

Predvidene tematike v januarju:
Zagovorništvo

Izobraževanje in informiranje

Sodelovanje z deležniki

Tedenska spletna srečanja

vsi zainteresirani



NOVO - DAN SAJENJA MEDOVITIH RASTLIN 2022

Slovenski čebelarji spodbujajo sajenje medovitih
rastlin. Ker je za večje spremembe pomembna
podpora širše družbe vas vabijo, da se priružite
projektu, “saj naš planet potrebuje sajenje
medovitih dreves za ohranjanje okolja, za
ohranjanje opraševalcev in s tem posledično za
preživetje opraševalcev in s tem zagotavljanje
opraševalnega servisa za pridelavo 70 % hrane”.

Več o projektu:
https://www.czs.si/content/dansajenja_slo 

https://www.czs.si/content/dansajenja_slo


spletni SEMINARJI ABC

Aktualne in pomembne tematike s področja kmetijstva

vsak prvi torek v mesecu, ob 20. uri

... o dopolnilnih dejavnostih

... o socialni varnosti

... o HASSP

... o računovodstvu

... o trženju



Srečanje 
MLADIH PREVZEMNIKOV

nagovor ključnih odločevalcev
strokovni del
delavnice
zaključki srečanja

Na 6. srečanju mladih prevzemnic in prevzemnikov – vseh
upravičencev do podpore iz podukrepa Pomoč za zagon
dejavnosti za mlade kmete iz naslova Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Predviden program:

November 2022



Sejem AGRA

20. - 25. avgust 2022

delavnice za otroke, druženje in spoznavanje mladih
podeželanov
cenejši nakup sejemskih vstopnic
tržnica mladih kmetov (razpis!)



Sejem NARAVA in ZDRAVJE

19. - 22. oktober 2022

izobraževalne in interaktivne aktivnosti za otroke in
širšo javnost
tržnica mladih kmetov (razpis!)



Zagovorništvo mladih s podeželja

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

Trg dela in bivanjsko vprašanje na podeželju

Načini zagovarjanja

Prednostna področja

Sodelovanje z deležniki

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



Dominika Klavž
dominika.klavz@zspm.si

Eva Kotnik
eva.kotnik@zspm.si

Doris Letina
doris.letina@zspm.si



In lepo vabljeni, da se pridružite
kateremu izmed področij.

SE VIDIMO!


