
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 IZZIVOV ZA  
 

 

 

 

 



 

 

Draga društva! 

V Rakičanu je 14. junija 1992 potekal drugi redni kongres ZSKM, na katerem je postala 
predsednica Cvetka Mavrič, roj. Goličnik, ki je ena tistih, ki je videla priložnost za mlade na 
podeželju v povezovanju in družbenih spremembah. Gnalo jih je prepričanje: »Če bomo šli 
proč od politike, bomo lahko zajeli interesno skupino ljudi, s katerimi se nihče ne ukvarja.«. 

Tako je v Rakičanu iz Zveze slovenske kmečke mladine nastala Zveza slovenske podeželske 
mladine (ZSPM) kot politično neobremenjena in neodvisna organizacija. Ves trud okrog ZSPM 
bi bil zaman, če ne bi kot zveza društev v naslednjem letu aktivno delovali na podeželju in 
združevali mlade kmete in podeželsko mladino v društva podeželske mladine, le-te pa v 
novo ZSPM. Društva so ponekod nastala povsem na novo, veliko pa jih je svoj status 
spremenilo iz mladih zadružnikov. Tako je ZSPM skoraj eno leto delovala brez pravnega 
statusa, saj se brez članov ZSPM ni mogla registrirati kot pravna oseba. Aktivirala so se tri 
društva, ki so 3. aprila 1993 v Kranju formalno ustanovila Zvezo slovenske podeželske 
mladine, sprejela nov statut in program dela. 

 

Zveza slovenske podeželske mladine (ZSPM) tako letos praznuje  

 

 
Bistvo našega delovanja ste vi.  

Vi, mladi s podeželja, mladi kmetje,  
deležniki v mladinskem in kmetijskem sektorju. 

Brez vas ni nas. 
Želimo si praznovanja z vami. 

 
Zato je pred vami povabilo k sodelovanju. 

 
 

Naše poslanstvo pravi, da preko druženja, povezovanja, pridobivanja znanj in izkušenj 
krepimo samozavest in ponos v mladih s podeželja. In v tem duhu bomo praznovali letošnje 
praznično podeželsko leto.  

Kako točno smo si to zamislili? 

Skupaj z vami bi oblikovali koncept 30 izzivov, ki bodo vsebinsko prepletali zabavo, kulturo, 
šport in izobraževanje. Nekaj izzivov si bomo zadali kot ekipa ZSPM, nekaj kot posamezniki, 
10 izzivov pa bi radi izvedli skupaj z vami. Za izzive ni nujno potrebno, da so velikih 
razsežnosti, lahko gre za majhne projekte znotraj vaših društev, kot so npr. Degustacija vina 
in kulinaričnih dobrot s kmečkim stand-upom, 30 podeželskih zgodb, podeželska znamka, 30 
osvojenih vrhov, oblečimo podeželsko, čistilna akcija za lepše podeželje, 30 spominov na 
podeželsko mladino, hrana ni za vstran, 30 vzponov z društvom na Uršljo goro, 30 obiskov 
DPM-jev po Sloveniji, akcija zbiranja rabljenih oblačil - izmenjevalnica, 30 posajenih dreves 



 

 

na krasu, 30 pogledov mladih kmetov, foto izziv na podeželju, oranžna hiša, 30 ogledov dobrih 
praks, zaključna "žurka", torta, podeželska penina, 30 podeljenih knjigic Moja prva kmetija, 
objava podeželskega mercha… 

Vsako društvo, ki želi sodelovati je lepo vabljeno, da izpolni spodnji kratek spletni obrazec 
za prijavo. Obrazec zahteva osnovne podatke o društvu, ime izziva, kratek opis izziva, kdo bo 
sodeloval pri izzivu in kdaj ter kje se bo izziv zgodil. 

Dostop do spletnega obrazca za prijavo k sodelovanju. 

Pijava je veljavna, ko prijavitelj po e-pošti prejme obvestilo, da je prijava popolna ali 
nepopolna. V kolikor bo vaša prijava nepopolna, vas bomo pozvali k dopolnitvam. Obvestilo 
o vsaki prejeti prijavi bo poslano v roku 7 dni od oddaje prijave k sodelovanju.  

Posamezen predlagatelj/društvo lahko k sodelovanju prijavi samo en izziv. 

Rok za oddajo prijav je torek, 14. marec 2023.    

Vseh 30 izzivov bomo predstavili na Skupščini ZSPM, 24. marca 2023. 

Vsako društvo, ki se bo pravočasno prijavilo, in ki bo v skladu z svojim izzivom poslalo dokaz 
o opravljenem izzivu (kratek opis opravljenega izziva, video ali fotografijo oz. več le teh, ki 
bodo namenjene objavi na družabnih omrežjih), na info@zspm.si s pripisom: Naš izziv za 
naših 30 let podeželske mladine je opravljen - Bo nagrajeno! In sicer, vsako društvo, ki 
opravi izziv prejme 200 € in simbolične nagrade, ki bodo stimulativno naraščale s trudom, ki 
ga bo društvo vložilo v izziv. Verjemite nam, splača se! 

Še bolj pa bomo veseli, če nas boste sproti vključevali v promocijo vaše aktivnosti preko 
družbenih omrežij (IG: @podeželskamladina in FB: @Zveza slovenske podeželske mladine ). 

Za več informacij glede sodelovanja pri projektu 30 LET - 30 IZZIVOV podeželske mladine, se 
obrnite na Uršo Skube (ursa.skube@zspm.si) ali na Anjo Mager (anja.mager@zspm.si).  

 

Naj bo leto 2023 naše leto - leto podeželske mladine! 

 

V imenu ekipe Zveze slovenske podeželske mladine, 
 
Anja Mager 
Predsednica ZSPM 
 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxHyQuK95V3U0aLr8cLFG7J-RhwrRnGyCmTE6siS2BkYhTCQ/viewform?usp=pp_url
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