
Navodila,
ideje, napotki.

ZSPM NA
INSTAGRAMU

Pripravila: Nastja in Marko



ZAKAJ
INSTAGRAM?

 

poenostav l j ena  raz l i č i ca  Facebooka ,  s
poudarkom na  mob i ln i  uporab i  in  v i zua ln i

rab i ,
ve l i ko  nov ih  mlad ih ,  večja  promoci ja

podežel ja  in  kmeti jstva ,  našega
MLADINSKEGA DELA,  

s  tem,  da  spodbu jamo mlade  k  ob javam
podeže l sk ih  kmet i j sk ih  vseb in  poveču jemo

PONOS,  PR IPADNOST ,  PROMOVIRAMO
PODEŽEL JE ,  SKRB IMO ZA  N JEGOVO REALNO

SL IKO.



KAKO?

vsak  č lan  UO bo  za  en teden  uprav l j a l  p ro f i l  ZSPM na  IG

v  nede l jo  zvečer  bo  na  FB  ob java  o  pr imopreda j i  -  npr .  od

ju t r i  napre j  spreml ja j te  naš  IG  pro f i l ,  ker  bos te  i z vede l i  ka j

počne  naš  reg i j sk i  p reds tavn ik  na  Goren jskem

pr i  tem bomo s led i l i  skupn im navodi lom ,  t ako ,  da  bodo

ob jave  smise lne  in  pr imerne  : )  

ob java  STORYEV  in  POSTOV

ta del pripravim jaz -
pošljite vaše

fotografije na moj
mail

(nastja.gregorec@zsp
m.si)



UPORABA CGP
BARVE: bela, oranžna, siva, rdeča, zelena modra

PISAVA: open sans

ZKP
Normalno število objav in storijev, 
NE sledit vsakemu, torej nekim relevantnim folowerjem. 
NE komentiraš in NE izražaš lastnega mnenja, ker imenom na IG stoji celotna
organizacija (!)
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NAVODILA

BREZ političnih, seksističnih, kakršnih koli
namigov, besed, objav, grdih besed.
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https://blog.hubspot.com/marketing/
how-to-post-on-instagram

Preberi

4
Vsaka slika ki jo objavimo
mora imeti ZSPM znak
 

več: https://zspm.si/wp-content/uploads/2019/01/ZSPM_CGP.pdf





UPORABLJAJ TA LOGOTIP!



PREDLOG:

za oblikovanje objav (in storyev)

uporabljaj Canvo - brezplačno orodje z

milijon idejami :)



vpišeš se s svojim mailom, za 30 dni imaš
zastonj vse slike, animacije, grafike, res noro

vsega. Priporočam, da se prijaviš  pred
začetkom tvojega prevzema, da si urediš

objave :) 

ali pa uporabiš mail

svoje mame :P







PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

SOBOTA

Kdo sem jaz? Kakšno kmetijo imaš, kaj si po poklicu, kje živiš?

Moja regija - kje leži, posebnosti, geografkse značilnosti, tip kmetijstva.

Moja društva - promocija. 

Kmetijstvo, podeželje, kultura, znamenitosti, kaj pač počneš čez dan...

Kmetijstvo, podeželje, kultura, znamenitosti, mogoče najljubša žival?...

Kmetijstvo, podeželje, kultura, znamenitosti, jih povabiš da spremljajo še
naprej, ker pride nov obraz z novimi idejami :) ...
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IM
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STORY IDEJE:



- kvalitetne slike (CANVA ali lastne)
- brez samopromocije! 

- kratko besedilo, emotikoni, #
- iz sveta kmetijstva

- OBVEZNO Z LOGOTIPOM (delaj v
Canvi)

- npr. kak poseben svetoven dan,
promocija podeželja 

POST IDEJE:



BELA KRAJINA - Marko
11. maj do 17. maj

Ogrevanje - Nastja
4. maj do 10. maj

CELJSKA REGIJA - Klavdija
18. maj do 24. maj 

DOLENJSKA REGIJA- Eva S.
25. maj do 31. maj

GORENJSKA REGIJA - Janez
1. junij do 7. junij 

KOROŠKA REGIJA - Dominika
8. junij do 14. junij

LJUBLJANA Z ZASAVJEM - Žiga
15. junij do 21. junij

PODRAVSKA REGIJA - Uroš
22. junij do 28. junij

POMURSKA REGIJA - Nastja
29. junij do 5. julij

POSAVSKA REGIJA - Vesna
6. julij do 12. julij

PRIMORSKA Z NOTRANJSKO - Eva M.
13. julij do 19. julij

Vodja področja za mladinsko delo in 
neformalno izobraževanje - Ur(š)ka
20 julij do 26. julij
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Vodja področja za mednarodno sodelovanje - Polona
27. julij do 2. avgust

Vodja področja za mlade kmete in kmetijsko politiko- Doris
3. avgust do 9. avgust

Šefica - Anja
10. avgust do 16. avgust

SEJEM AGRA!  - iščemo kandidata ? :) 
24. avgust do 30. avgust 

Pisarna
17. avgust do 23. avgust



NAŠ CILJ
ŽIV IG PROFIL, PREŽET Z

NORO ENERGIJO ODBORA
ZVEZE :) 

+ ČIM VEČ FOLLOWERJEV. A SE GREMO
ENO MINI TEKMOVANJE? KDO JIH

ZRIHTA VEČ, TISTI.. NO O NAGRADI PA
PREDEBATIRAMO :) 



POMOČ IN
PODPORA
ti samo pitej! :D mi2 sma vedno na
razpolago za pomoč :)


