SKUPAJ
NAPREJ
"Povezani v naši različnosti,
smo skupaj lahko močnejši."

PLAN DELA 2022

15.
JAN

POSVET PODEŽELSKE MLADINE (DPM Šaleška dolina)
Namen srečanja predstavnikov društev podeželske mladine je druženje,
spoznavanje in izmenjava dobrih praks. Na dogodku pregledamo plan dela
podeželske mladine in se seznanimo z aktivnostmi v letu, ki je pred nami. Na
dogodku veliko časa namenimo tudi spoznavanju mladinskih metod dela in
koristnim vsebinam za lažje delo v društvu, kot so naprimer pridobivanje novih
članov, pridobivanje finančnih sredstev, motivacija članov…

26.
FEB

ZIMSKE ŠPORTNE IGRE (DPM Sveti Jurij ob Ščavnici)
Za namen povezovanje, druženja in promocije gibanja vsako leto organiziramo
zimske športne igre. Osrednji dogodek zimskih športnih iger je smučarska tekma,
vedno pa poskrbimo tudi za športne aktivnosti za nesmučarje, kot so drsanje,
pohod, bovling…

FEBAPR

neVARNO V GOZDU
Projekt bo izveden v različnih regijah z namenom ozaveščanja o pomembnosti
varnega dela v gozdu in usposabljanja za delo z motorno žago. Dvodnevni
dogodek bo zajemal strokovno predavanje neVARNO v gozdu, kratko predavanje o
duševnem zdravju, osnove prve pomoči in praktično usposabljanje v gozdu.

19.
MAR

SKUPŠČINA (Koroška regija)
Na vsakoletni skupščini predstavniki društev še uradno pregledajo dogajanje
preteklega leta in po končanem dvoletnem mandatu izvolijo predsednika,
regijske predstavnike, disciplinsko komisijo in nadzorni odbor. Letošnja skupščina
je volilna skupščina.

26.
MAR

DAN SAJENJA MEDOVITIH RASTLIN
Kot partnerji projekta vas vabimo, da si rezervirate zadnjo soboto v mesecu
marcu 2022, ko bo vsak izmed nas posadil medovito rastlino in s tem omogočil
pašo ter preživetje našim opraševalcem, hkrati pa s svojim dejanjem omogočil
ohranitev narave za prihodnje rodove.

8.10.
APR

SEJEM KOMENDA

APRMAJ

#RURAL UP!

Tradicionalni sejem, ki ga organizira Konjeniški klub Komenda bo uradno otvorjen
v petek, 8. aprila 2022 ob 12.00 uri. Sejem je zanimiv in poslovno pomemben za
domače in tuje razstavljavce. Poudarek ni samo na kmetijstvu, ampak tudi na
drugih poslovnih vsebinah.

Epidemija nam ni vzela zagona, motivacije in mladostniške energije za delo in
razvoj podeželske mladine. Leto 2022 bomo namenili intenzivnemu delu z društvi.
Skozi srečanja oziroma delavnice na društveni in regijski ravni bomo iskali vizijo
razvoja in cilje za nadaljnje delo in načrtovali društvene projekte. Članom se bo
predstavil projektni menedžment preko metod mladinskega dela, ki vam bodo v
prihodnosti olajšale načrtovanje in samo delo v društvih. Cilj projekta #rural up je
aktivacija mladih in povečanje kohezije znotraj ZSPM.

4.
JUN

KVIZ MLADI IN KMETIJSTVO (DPM Suha krajina, KGZS - Zavod NM)
Državno

tekmovanje

je

tradicionalna,

strokovno-izobraževalna,

prireditev

namenjena izobraževanju in druženju mladih s podeželja. V znanju se preizkušajo
zmagovalne ekipe regijskih tekmovanj. Dogodek organiziramo skupaj s kmetijsko
gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS). Izvedba prireditve pripada društvu, ki je član
ZSPM in katerega ekipa je postala državni zmagovalec ter Zavodu KGZS pod
katerega spada zmagovalec.

2.
JUL

DRŽAVNE KMEČKE IGRE (DKTM)
Kmečke igre so družaben dogodek, ki povezuje društva podeželskih mladin in
ostala mladinska društva iz cele Slovenije. Namen prireditve je spoznavanje,
druženje in zabava ob ohranjanju tradicionalnih kmečkih opravil. Prireditev
izvajajo mladi prostovoljci iz lokalnih društev pod okriljem Zveze slovenske
podeželske mladine. Igre pripravljajo društva na regionalni ravni in ZSPM, ki
organizira Državne kmečke igre.

6.
AVG

neVARNO NA KMETIJI - VRANSKO (DPM Spodnjesavinjska dolina)
V letu 2018 smo na Zvezi slovenske podeželske mladine pričeli s projektom
ozaveščanja o nevarnostih pri delu na kmetiji in ga poimenovali neVARNO NA
KMETIJI. Projekt, ki ga je podprla zavarovalnica Triglav, sestoji iz večih aktivnosti.
In sicer iz tečaja prve pomoči na kmetiji, prikaz ravnanja z nevarnimi snovmi in
tečaj požarne varnosti na kmetiji. Izvedli smo tudi tečaj varnega rokovanja z
živalmi, ki je potekal na sejmu AGRA, tečaj varnega dela v gozdu in prikaz varne
vožnje s kmetijsko mehanizacijo na Vranskem.

20.25.
AVG

SEJEM AGRA
ZSPM se vsako leto predstavlja na stojnici na kmetijskem sejmu Agra v Gornji
Radgoni, kjer vas vljudno vabimo, da nas pridete obiskati na stojnici, ki je
namenjena delavnicam za otroke, druženju in spoznavanju mladih podeželanov.
ZSPM društvom vsako leto ponuja cenejši nakup sejemskih vstopnic in pa
organizira tržnico mladih kmetov. V sklopu tržnice želimo 15. mladim kmetom
omogočiti prodajo izdelkov in neposreden stik s kupci. Mlade kmete k
sodelovanju povabimo preko razpisa.

19.22.
OKT

SEJEM NARAVA IN ZDRAVJE
ZSPM se vsako leto predstavlja tudi na stojnici na sejmu Narava in zdravje v
Ljubljani. V okviru sejma pripravljamo različne izobraževalne kot interaktivne
aktivnosti za otroke in širšo javnost, preko katerih širimo podeželske in kmetijske
vsebine. Organizirana je tudi tržnica mladih kmetov, ki jih ponovno k sodelovanju
povabimo preko razpisa.

18.
NOV

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
Glavni namen dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in
predelovalcem hrane ter spodbujanje samooskrbe s kakovostno hrano iz
lokalnega okolja. Obeležujemo ga vsako leto tretji petek v novembru, osrednji
dogodek dneva slovenske hrane pa je Tradicionalni slovenski zajtrk. V projekt TSZ
so vključeni slovenski vrtci, osnovne šole ter druge institucije oz. javni zavodi. Del
tega projekta smo od leta 2020 tudi mi - ZSPM. Na ta dan pripravimo gradiva za
naše najmlajše (delovne liste, video vsebine, ...), organiziramo delavnice in
opozarjamo ter izobražujemo o pomenu hrane.

26.
NOV

NAJ PROJEKT (DPM Metlika)
Glavni namen izbora je predstavitev vaših lastnih, izvirnih, drugačnih projektnih
idej, ki pomembno prispevajo k razvoju podeželske mladine. Vsako društvo lahko
sodeluje pri izboru z eno projektno idejo, za katero meni, da je pomembno
prispevala 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 večjo prepoznavnost društva, prinaša povečanje
članstva …

NOV

SREČANJE MLADIH PREVZEMNIKOV
ZSPM v sodelovanju s KGZS in MKGP vsakoletno organizira Srečanje mladih
prevzemnikov, ki je namenjeno mreženju in izobraževanju novih prevzemnikov,
mladim pa ponuja tudi možnost, da svoje težave in ideje predstavijo
oblikovalcem kmetijske politike.

1.
DEC

KOLEDAR
Iščemo prostovoljce, ki bi krasili
naš podeželski koledar za leto
2023

in

prostovoljca/e,

ki

bi

fotografiral/i.

Sponzorji koledarja za leto 2022.

Celoletne aktivnosti
neMOČ PODEŽELJA

CEJA

IFYE

SREČANJA MLADIH KMETOV

RAZLIČNA USPOSABLJANJA
V MLADINSKEM SEKTORJU,
SEJE, POSVETI, DELOVNI
VIKENDI ...

RYE

NOVO
neVARNO V GOZDU
ZSPM v okviru celoletnega projekta (ne)VARNO na kmetiji
mlade podeželane ozavešča o varnem delu in še bolj
pomembnih preventivnih ukrepih, s katerimi se lahko mladi
kmetje obranimo pred najhujšim. Pri tokratnih dogodkih bomo
vso pozornost namenili VARNEMU DELU V GOZDU. Dogodki
bodo zajemali strokovno predavanje neVARNO v gozdu, kratko
predavanje o duševnem zdravju, osnove prve pomoči v gozdu
in praktično usposabljanje v gozdu.

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

#RURAL UP!
Epidemija nam ni vzela zagona, motivacije in mladostniške
energije za delo in razvoj podeželske mladine. Leto 2022 bomo
namenili intenzivnemu delu z društvi. Skozi srečanja oziroma
delavnice na društveni in regijski ravni bomo iskali vizijo
razvoja in cilje za nadaljnje delo in načrtovali društvene
projekte. Članom se bo predstavil projektni menedžment preko
metod mladinskega dela, ki vam bodo v prihodnosti olajšale
načrtovanje in samo delo v društvih. Cilj projekta #rural up je
aktivacija mladih in povečanje kohezije znotraj ZSPM.

STALNE AKTIVNOSTI

ZSPM DANES, JUTRI ... VSE DNI V LETU 2022!
V letu 2020 je ZSPM šel skozi določene strukturne spremembe in
nastala so 4 prednostna področja dela, vsako področje ima
svojo vodjo, ki primarno skrbi za to, da področje dela pokriva
vse vsebine navedene v strateških izzivih, za razvoj področja in
vključevanje regijskih predstavnikov ter članstva.
V letu 2022 se bomo še naprej trudili, da bomo reprezentativno
zastopali vsa 4 področja in boste člani imeli neprekinjen dostop
do vseh relevantnih informacij ter vam bo omočeno, da se
vključite v aktivnosti, dejavnosti, projekte ... ki vas zanimajo.

Preko druženja, povezovanja,
pridobivanja znanj in izkušenj
krepimo samozavest in ponos v
mladih s podeželja.

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

MLADI KMETJE IN
KMETIJSKA POLITIKA
Doris Letina
Vodja področja dela za MLADE
KMETE IN KMETIJSKO POLITIKO
doris.letina@zspm.si

Delovne skupine
Mladi kmetje se vsak teden srečamo na delovnih skupinah, kjer obravnavamo ključne
dokumente kmetijske politike, aktualne tematike in problematike ter oblikujemo ustrezna
stališča. V kolikor vam čas dopušča, vas vabimo, da nam sporočite svoj interes in vas z veseljem
vključimo v naša tedenska srečanja. Po elektronski pošti mladim kmetom večkrat posredujemo
aktualna in relevantna obvestila in povabila na dogodke in ostale aktivnosti. Če jih še ne
prejemate, lahko svoj elektronski naslov vključite v bazo mladih kmetov.

Digitalno zagovorništvo
Redne ankete s pomočjo katerih oblikujemo stališča ZSPM na aktualne teme mladinske politike,
ki jih zagovarjamo in s tem poizkušamo vplivati na slovensko in preko organizacij, katerih članica
smo, tudi na evropsko mladinsko politiko.

Sodelovanje z deležniki
Velik poudarek je namenjen tudi sodelovanju z relevantnimi odločevalci in deležniki v
kmetijskem sektorju. Znotraj področja za mlade kmete in kmetijsko politiko deluje tudi Info
točka. Mladi kmetje nam lahko posredujete svoja vprašanja, pripombe, ki jih posredujemo
pristojnim institucijam in pridobimo konstruktivne odgovore. Sodelovanje je poglavitnega
pomena za vzpostavitev kmetijskega okolja, ki bo (mladim) kmetom omogočalo trajnostni razvoj
kmetij, primerno plačilo in dostojno življenje. Ena izmed prioritetnih nalog je vzpostavitev okolja,
kjer bodo mladi kmetje sooblikovali kmetijsko politiko (nacionalno in evropsko), predlagali
rešitve iz prakse ter dobili neposredne odgovore na zastavljena vprašanja.

MLADINSKE POLITIKE
IN RAZVOJ PODEŽELJA
Eva Kotnik
Vodja področja dela za MLADINSKE
POLITIKE IN RAZVOJ PODEŽELJA
eva.kotnik@zspm.si

Mladinske politike in razvoj podeželja je področje dela ZSPM, ki se usmerja v izboljšavo
življenjskih pogojev za mlade na podeželju in posledično k razvoju podeželja. Mladinske politike
naslavljamo skozi perspektivo mladih s podeželja, in se usmerjamo v implementacijo 6.
evropskega mladinskega cilja Korak naprej za podeželsko mladino. Znotraj področja največ
pozornosti namenjamo trgu dela in bivanjskemu vprašanju na podeželju.

Digitalno zagovorništvo
Z rednimi anketami zbiramo poglede mladih s podeželja in oblikujemo stališča ZSPM na
aktualne teme mladinske politike. Naš cilj je preko zagovorniških aktivnosti prepričati
odločevalce na različnih ravneh, da je za ohranjanje podeželja pomembno investirati v vse
mlade na podeželju, ne glede na to s čim se ukvarjajo.

Sodelovanje z deležniki
ZSPM redno organizira dogodke in sodeluje z vsemi ostalimi deležniki v mladinskem sektorju kot
so MIZŠ, URSM, MSS in ostali. ZSPM ima kot pomemben deležnik v mladinskem sektorju možnost
imenovanja člana v Svet vlade RS za mladino. Vsa mnenja mladih s podeželja, ki se zberejo skozi
številna srečanja, posvete in digitalno zagovorništvo so iztočnice, ki jih predstavljamo in
zagovarjamo v svetu.

MLADINSKO DELO IN
NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE
Urša Skube
Vodja področja dela za
MLADINSKO DELO IN
NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE
ursa.skube@zspm.si

Mladinsko delo in neformalno izobraževanje prepoznavamo kot pomemben povezovalni člen
med mladimi ter lokalno in širšo skupnostjo oz. družbo. S tem je mladim omogočeno
pridobivanje novih znanj, kompetenc, veščin in izkušenj, preko katerih gradijo na svojem
osebnostnem razvoju in prispevajo k razvoju družbe ter okolja v katerem živijo in delujejo.

#teamFROCI

ursa.skube@zspm.si stalatrenerjev@zspm.si

Je skupina mladih podeželanov iz različnih društev, ki želi prenesti znanje iz kmetijstva na vse
male (in malo večje) froce - otroke. Člani prihajajo iz različnih koncev in krajev, z različno
izobrazbo, vendar z enako željo - oblikovati dostopne vsebine za male in velike. Med njimi so
tako učiteljice, študentke pedagoških fakultet, grafičnega oblikovanja, kmetijskih in drugih
naravoslovnih smeri, mladi kmetje in dijaki srednjih šol.

EKIPA ZA PODPORO DRUŠTVOM katja.sturm@zspm.si podporadrustvom@zspm.si
Ekipa, ki se ukvarja z društvi podeželske mladine in bo tekom leta njihova podpora in pomoč pri
izvedbi njihovega programa dela. Na regijskih sestankih bodo podrobneje predstavili strateški
načrt ZSPM in načrtovali delo regije ter delo društev v letu 2022.

#štalaTRENERJEV ursa.skube@zspm.si stalatrenerjev@zspm.si
Oblikovanje in načrtovanje izobraževalnih procesov oz. dogodkov, gradiv in literature, ter
prepoznavanje in vrednotenje učinkov mladinskega dela in izobraževanja ZSPM. Vzpostavitev
sistema izobraževanja za podeželske voditelje oz. voditeljice, ter podeželske trenerje oz.
trenerke, preko katerega želimo prenašali znanje na naše člane, ki bodo oblikovali vsebino
društev z drugačnimi, neformalnimi pristopi.

MEDNARODNO
SODELOVANJE
Julija Kordež
Vodja področja dela za
MEDNARODNO SODELOVANJE
julija.kordez@zspm.si

Rural Youth Europe - RYE
Evropska podeželska mladina je mednarodna nevladna organizacija za
mlade na podeželju. Je krovna organizacija nacionalnih organizacij, ki se
ukvarjajo s promoviranjem in aktiviranjem mladih ljudi na podeželju.
Evropska podeželska mladina organizira mednarodna usposabljanja in
delo z nacionalnimi organizacijami, društvi in javnimi institucijami na
evropskem nivoju.

European Council of Young Farmers – CEJA
Evropski komite mladih kmetov ali CEJA je glas evropskih mladih kmetov,
namenjen evropskim institucijam in si prizadeva ustvariti dobre delovne in
življenjske pogoje za mlade na evropskem podeželju. CEJA z dogovarjanjem
in dialogom dosega svoje cilje kot vezni člen med mladimi kmeti in
evropskimi zakonodajalci in institucijami ...

International Farm Youth Exchange - IFYE
Pomemben del izmenjave predstavlja povezovanje mladih podeželanov,
saj le-to pomeni prenos znanja in izkušenj ter predstavlja konkurenčno
prednost in vzvod razvoja. V času izmenjave v državi partnerici mladi živijo
in delajo na različnih kmetijah, v prostem času pa spoznavajo tamkajšnjo
kulturo. ZSPM vam v sodelovanju z IFYE državami partnericami organizira
celotno izmenjavo in vas nanjo tudi pripravi. Ne krijemo pa potnih
stroškov izmenjave (te si krije udeleženec sam).

STRATEŠKI IZZIVI
Strateški izzivi so eden izmed ključnih delov strateškega načrta, ki smo se ga z novo ekipo lotili
oblikovati v letu 2020. Strateški načrt je dokument v katerem so zapisani naše poslanstvo in
vizija, analiza trenutnega položaja in ključni strateški izzivi ter načrti preko katerih bomo te izzive
premagali in posledično prišli do želenih ciljev. Strateški načrt bo pokrival obdobje 5 let.
Definirali smo 5 glavnih vsebin znotraj področij našega dela in s tem tudi izzivov, ki jih
zaznavamo. Oblikovani strateški izzivi organizacije in kazalniki preko katerih bomo preverjali
našo uspešnost so zbrani v nadaljevanju.

DRUŽENJE
Člani društev in širša javnost bodo prepoznali aktivnosti društev kot prostor in priložnost za
nabiranje novih znanj, izkušenj, mreženje in spoznavanje novih ljudi, z namenom trajnostnega
razvoja društev in osebnostne rasti posameznika.
Kazalniki:
90% društev se udeleži vsaj enega dogodka ZSPM.
50% društev redno izvaja vsaj en (svoj) dogodek/aktivnost letno.
50% društev izvaja vsaj eno izobraževalno aktivnost letno.
V vsaki regiji je vsaj ena regijska aktivnost v enem letu.

UČENJE
Mladi s podeželja, aktivni predstavniki društev in kmetje bodo preko
neformalnega izobraževalnega sistema prepoznavali, pridobili in
razvijali kompetence za življenje, vodenje društev, kmetovanje in
ohranjanje podeželja. Otroci bodo preko različnih aktivnosti
prepoznavali potencial in pomen podeželja ter kmetijstva.
Kazalniki:
30% društev se udeleži izobraževanja in prepozna kompetence.
Obstaja koncept izobraževalnega sistema - dopolnjen na podlagi
izkušenj pilotne izvedbe.
Ekipa 5 trenerjev se kontinuirano srečuje, pripravlja gradiva in 2
dogodka na leto.
Izdan priročnik za delovanje društev.
Izdana knjižica Moja 1. kmetija, priročnik za učitelje in zbirka delavnic
za otroke.
Izvedenih je 70% aktivnosti akcijskega načrta za mlade kmete, za
katere je odgovorna ZSPM.
Ustanovljena je aktivna medresorska skupina za reševanje kmetijskih
problematik.

ZAGOVORNIŠTVO
ZSPM bo preko povezovanja mladih kmetov in mladih s podeželja, prepoznan kot relevanten in
ključen sogovornik pri vsebinah, ki se povezujejo s trajnostnim razvojem kmetijstva in
podeželja.
Kazalniki:
Izvedenih je 70% aktivnosti akcijskega načrta za mlade kmete, za
katere je odgovorna ZSPM.
Oblikovana in dobro delujoča delovna skupina za zagovorništvo
mladinskih politik.
Oblikovana in dobro delujoča delovna skupina za zagovorništvo
kmetijstva.
Izoblikovana zagovorniška strategija za kmetijstvo in mladinske
politike (programski/mnenjski dokumenti).
V enem letu izdanih minimalno 6 sporočil za javnost.

MEDNARODNO SODELOVANJE
Člani bodo preko mednarodnih aktivnosti stopali iz cone
udobja, premagovali strah pred neznanim, pridobivali
kompetence in širili obzorja, ter pridobljeno znanje
implementirali v lokalno okolje.
Kazalniki:
Aktiven prenos in zagovarjanje slovenskih kmetijskih stališč na vseh
delovnih skupinah CEJE.
Aktiven prenos in zagovarjanje slovenskih mladinskih stališč na RYE.
Udeležba slovenski predstavnikov/delegatov na glavnih dogodkih RYE.
Urejen statut in pravna podlaga za izvajanje mladinskih izmenjav
(IFYE).
Izvedene vsaj 3 mednarodne aktivnosti letno.

KADRI IN FINANCE
Krepili bomo znanja, kompetence in strokovno podkovanost ekipe in pisarne, vzpostavili
kontinuiran prenos znanja in informacij ter povečala se bo profesionalizacija pisarne.
Financiranje organizacije bo trajnostno, celovito in iz različnih virov.
Kazalniki:
Ohranjena bodo trenutna delovna mesta: eno za polni delovni čas in 2 za
polovični delovni čas. Strmi se k pridobitvi novih zaposlitev.
Vsi člani ekipe se 2x letno udeležijo izobraževanja (notranjega ali
zunanjega).
Minimalno 1x na leto se pridobi nov razpis oz. nov vir financiranja.
Delujoč sistem prenosa znanj in informacij.

POMEMBNI KONTAKTI

ZVEZA SLOVENSKE PODEŽELSKE MLADINE
Celovška 43, 1000 Ljubljana, Slovenija
+386 31 379 524
info@zspm.si
Davčna številka: 42146364
Matična številka: 5916364000
TRR: SI56 19100-0010172347 (odprt pri Deželni banki Slovenije)

Anja Mager

Nastja Gregorec

Predsednica ZSPM

Generalna sekretarka

anja.mager@zspm.si

nastja.gregorec@zspm.si

Dominika Klavž

Eva Mlakar

Regijska predstavnica
za KOROŠKO

Regijska predstavnica za
PRIMORSKO Z NOTRANJSKO

dominika.klavz@zspm.si

eva.mlakar@zspm.si

Eva Skube

Janez Rakovec

Regijska predstavnica
za DOLENJSKO

Regijski predstavnik za
GORENJSKO

eva.skube@zspm.si

janez.rakovec@zspm.si

Marko Hlebec

Klavdija Bastl Enci

Regijski predstavnik za
BELO KRAJINO

Regijska predstavnica za
CELJE

marko.hlebec@zspm.si

klavdija.bastlenci@zspm.si

Uroš Kovačec

Vesna Brajer

Regijski predstavnik za
PODRAVJE
uros.kovacec@zspm.si

vesna.brajer@zspm.si

Žan Koroša
Regijski predstavnik za
POMURJE
zan.korosa@zspm.si

Regijska predstavnica za
POSAVJE

Eva Kutnar
Regijska predstavnica za
OSREDNJESLOVENSKO
REGIJO
eva.kutnar@zspm.si

Doris Letina

Eva Kotnik

Vodja področja za MLADE
KMETE IN KMETIJSKO
POLITIKO
doris.letina@zspm.si

Vodja področja za
MLADINSKE POLITIKE IN
RAZVOJ PODEŽELJA
eva.kotnik@zspm.si

Julija Kordež

Urša Skube

Vodja področja za
MEDNARODNO
SODELOVANJE
julija.kordez@zspm.si

Vodja področja za MLADINSKO
DELO IN NEFORMALNO
IZOBRAŽEVANJE
ursa.skube@zspm.si

Katja Šturm

Neža Špenko

Podpora društvom

IFYE koordinatorka

katja.sturm@zspm.si

neza.spenko@zspm.si

Nikoli ne smemo dvomiti, da lahko majhna
skupina pozornih, predanih ljudi spremeni
svet. V resnici je to edino, kar ga je kdaj
spreminjalo.

-Margaret Mead

