
 
 

Razpis za Nagrado NEWBIE 2020 (odprt od 5. 9. 2020 do 1. 12. 2020) 

 

Novi pristopniki in pristopnice v kmetijstvo vabljeni k prijavi na razpis za 
»Nagrado NEWBIE 2020« za najbolj uspešnega in inovativnega novega 
pristopnika na kmetiji v Sloveniji  

 

 

 

Več o Nagradi NEWBIE 2020 

 

NEWBIE nagrada želi nagraditi nove poslovne modele v kmetijstvu, ki so rezultat 
inovativnega premagovanja ovir, s katerimi se soočajo kmetje (dostop do zemlje, trga, 
kapitala, delovne sile idr.), ko vzpostavljajo in razvijajo kmetijo. Namen nagrade je 
prepoznati in predstaviti tiste kmete in kmetice, ki bodo spodbujali in navdihovali  
predvsem tiste, kateri šele vstopajo v kmetijski sektor.  

 

Kdo je novi pristopnik ali pristopnica v kmetijstvo?  

 

Vsakdo, ki se povsem na novo vključi v kmetijsko dejavnost (novinec), ali se vključi v 
obstoječo kmetijo (naslednik) ter vzpostavi inovativni poslovni model. Novi pristopniki 
so osebe različnih starosti, z raznolikimi izkušnjami v kmetijstvu in z raznovrstnim 
dostopom do virov.  



 
Nagrada je razpisana in financirana v okviru projekta NEWBIE (New Entrant netWork: 
Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European 
agriculture; www.newbie-academy.eu/). Evropska komisija v sklopu tega projekta, ki 
traja od 2018 do 2021, financira nagrado v devetih evropskih državah (Slovenija, 
Nemčija, Francija, Bolgarija, Belgija, Združeno kraljestvo, Irska, Nizozemska, 
Portugalska). Slovenski partner projekta NEWBIE je Oddelek za geografijo, Filozofske 
fakultete, Univerza v Ljubljani. Slovenski nagrajenci bodo imeli priložnost in možnost 
svoje inovativne pristope primerjati tudi z drugimi dobrimi praksami evropskih kmetov. 

 

Prijavitelji morajo ob upoštevanju vstopnega kriterija (tj. aktivno delo na kmetiji od dveh 
do desetih let) na kratko predstaviti vstopni in poslovni model kmetije. Pred prijavo se 
mora vsak najprej registrirati v Mrežo NEWBIE na spletni strani projekta, kjer je na 
voljo še več informacij o projektu.  

 

Prijave na razpis za Nagrado NEWBIE 2020 potekajo preko e-Prijave na razpis. 
Razpis je odprt od 5. 9. 2020 do 1. 12. 2020. 

 

Vse pravočasno prispele prijave bo ocenjevala komisija, ki jo sestavlja deset članov 
(tj. predstavnikov različnih ustanov: Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Kmetijskega inštituta Slovenije, Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Zveze 
slovenske podeželske mladine, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,  Društva za 
razvoj slovenskega podeželja, Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije in kmetov - 
predstavnikov novih pristopnikov). 

 

Prispele prijave bo komisija ocenjevala z vidika: 

1) inovativnosti poslovnega modela,  

2) trajnostnega delovanja kmetije,  

3) reševanja ovir,  

4) prenosa znanja na druge nove pristopnike in  

5) razvojne vizije kmetije skupaj s konkretnimi načrti.  

 

Zmagovalcu oz. nagrajencu bo omogočeno koriščenje »Nagrade NEWBIE« v najvišji 
skupni vrednosti do 1500 EUR bruto v skladu s potrebami kmetije, in sicer za:  

1) snemanje predstavitvenega videa in/ali  

2) financiranje izobraževanja/usposabljanja in/ali  

3) obisk mednarodne konference.  

 

Več informacij o nagradi lahko dobite pri koordinatorkah projekta NEWBIE v 
Sloveniji z Oddelka za geografijo Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani: 

dr. Irma Potočnik Slavič, irma.potocnik@ff.uni-lj.si  

dr. Barbara Lampič, barbara.lampic@ff.uni-lj.si  

asist. Sara Uhan, sara.uhan@ff.uni-lj.si  

 

http://www.newbie-academy.eu/
http://www.newbie-academy.eu/membership-si/
https://www.1ka.si/a/297129
mailto:irma.potocnik@ff.uni-lj.si
mailto:barbara.lampic@ff.uni-lj.si
mailto:sara.uhan@ff.uni-lj.si


 
Kdo sta slovenska nagrajenca NEWBIE za najbolj inovativnega 
novega pristopnika v preteklih letih?  

 
NEWBIE nagrajenec leta 2018  
Matjaž Turinek, Biodnamična kmetija Turinek – Zlate misli iz Pesnice 
 
Matjaž je akademsko zaposlitev na Biotehniški fakulteti v Mariboru zamenjal za delo 
na kmetiji, na kateri zdaj že osmo leto po ekoloških in biodnamičnih načelih razvija 
zelenjadarstvo, sadjarstvo in poljedelstvo. Čeprav je odraščal na kmetiji, ni klasično 
prevzel kmetijo, ampak je najel zemljo in začel razvijati svojo zgodbo. Trži izključno 
končnim potrošnikom s pomočjo alternativnih načinov trženja: partnersko kmetijstvo, 
skupinsko naročanje in zakup letine. V okviru društva EkoPot na kmetiji izobražujejo 
prostovoljce iz Slovenije in sveta. Izobraževanje predstavlja pomemben del njegovega 
delovanja.  
 
Desetčlanska strokovna komisija je o nagrajeni kmetiji zapisala:  
 
»Gre za kmetijo, ki predstavlja zaokroženo gospodarsko enoto, od pridelave do 
predelave in trženja. Prav slednje izvaja na zelo izviren, inovativen način, ki vključuje 
tudi skupinski pristop. Spekter načinov prenosa znanj je zelo širok, saj vključuje tako 
prenos praks kot tudi izobraževanja, izvedbo delavnic, mednarodne konference in 
izmenjavo prostovoljcev. Načrti za prihodnost vključujejo trajnostni razvoj, so 
optimistični, predvsem pa usmerjeni v prava in najbolj pereča področja. Želijo si okrepiti 
prožnost tako na pridelovalnem kot tudi prodajnem področju.« 

Biodinamični kmetija Turinek je koristila nagrado za snemanje predstavitvenega videa 
(dostopen na povezavi: https://youtu.be/_mtms2Qlz8Q) in za sofinanciranje 
izobraževanja/usposabljanja – družina se je odločila za obisk enotedenske delavnice 
februarja 2020 v švicarskem Dornachu.   

 

 
 

Podelitev »Nagrade NEWBIE 2018« Biodinamični kmetiji Turinek – Zlate misli je 
potekala na 5. Slovenskem podeželskem parlamentu v Majšperku  

(foto: Kristijan Gajšek). 

https://youtu.be/_mtms2Qlz8Q


 
NEWBIE nagrajenec leta 2019 
Domen virant, mladi prevzemnik kmetije Pri Ropet iz Volčjega Potoka 

Domen je od starih staršev leta 2015 prevzel opuščeno kmetijo in povsem na novo 
pričel s kmetovanjem. Ni izbral najlažje poti, ampak je ambiciozno pričel razvijati 
številne usmeritve – od proste in talne reje kokoši nesnic, do pridelave jagod in drugega 
jagodičevja, zelenjave in kozjega mleka. V le nekaj letih je vzpostavil tržno kmetijo. 
Dodatno je razvijal različne dopolnilne dejavnosti na kmetiji (predelava sadja in 
zelenjave, izobraževanje na kmetiji idr.). Čeprav je mlad in se vseskozi še uči, izvaja 
tudi mentorske programe za kmete ali nove pristopnike, ki se želijo ukvarjati z rejo koz 
molznic ali jagodičevjem. Sodeluje v projektu »Odprta vrata kmetij«, preko katerega 
izvaja različne izobraževalne programe prilagojene ciljnim skupinam. V kmetijstvu vidi 
prihodnost ne le zase, ampak tudi za svojo bodočo družino. 

Komisija je ob izboru nagrajenca zapisala:  

»Je vsestranski, poln energije, kar je predpogoj za dolgoročen uspeh. Njegov 
optimizem in pozitiven pristop pa vsekakor lahko spodbudijo še kakšnega mladega 
prevzemnika, da se loti tovrstnega vzpostavljanja kmetijske dejavnosti.« 

 »Kmetijo je kandidat zgradil na novo. Odločil se je za razvoj zelo različnih usmeritev, 
kjer je izhajal iz razpoložljivih virov. Zaveda se, da mora razvijati vse ravni 
gospodarjenja, tako pridelavo, kot tudi predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. 
Prav tako je zanj zelo pomemben tudi socialen vidik nadaljnjega kmetovanja - 
zaposlenost, vključevanje v širše družbeno in lokalno življenje.« 

 

 
 

Domnu Virantu je bila Nagrada NEWBIE 2019 podeljena v okviru NEWBIE 
mednarodne konference v Ljubljani (februar 2020), kjer je bila priložnost,  

da se je srečal z inovativnimi novimi pristopniki iz vse Evrope. Na sliki v družbi 
slovenske nagrajenke iz leta 2018 ter nagrajencev s Škotske in Nemčije  

(foto: T. Avermaete). 


