
 

 
 
 
 
 
Naziv aktivnosti: 
Miha Pupis, Črna vas 265, 1000 Ljubljana, je prejemnik finančnih sredstev iz naslova 
Podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz Programa 
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje  
2014–2020 (PRP 2014–2020). Aktivnost je sofinancirana iz  Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP). Sredstva so mu bila odobrena za projekt »NAKUP 
KMETIJSKE MEHANIZACIJE«.   
 
 
 
 
Povzetek: 
Miha Pupis je prejel pozitivno Odločbo o dodelitvi finančnih sredstev za naložbo za 
nakup kmetijske mehanizacije. Kmetija je z omenjeno naložbo investirala v nakup 
kmetijske mehanizacije, ki prispeva k prilagoditvi na podnebne spremembe in 
izvajanju tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave. Kmetija je vse od 
svojega nastanka ekološko certificirana. Pridelava in predelava potekata brez 
uporabe pesticidov, konzervansov, umetnih arom, barvil in gensko spremenjenih 
organizmov. Ekoživila so nedvoumen prehranski trend. Povečano zanimanje za 
zdravo prehrano pa sproža tudi nove odzive v tehnologiji in prehranski industriji. Te 
pa lahko bolje ovrednotimo, če kakovost živil opredelimo v celostnem smislu, kar 
obsega tudi vpliv fizikalno kemijskih in bioloških postopkov pridelave, konzerviranja 
ter priprave živil na kakovost jedi, k dosegu česar bo v okviru kmetije v veliki meri 
pripomogla prav zadevna investicija.  
 
 
 
Glavne dejavnosti: 
Predmet naložbe je nakup kmetijske mehanizacije. 
Zaradi namere izboljšanja proizvodnje in ponudbe kmetijskega gospodarstva, tako po 
kakovosti kot tudi po obsegu, da bi si zagotovil pomembnejše mesto na trgu, se je 
vlagatelj odločil za projekt nakupa kmetijske mehanizacije. Napredek tehnologije na 
področju kmetijske mehanizacije je izreden, še posebej se potreba po inovativnih 
načinih obdelave kaže pri ekološki pridelavi. Za ohranjanje konkurenčnosti na trgu 
oz. za njeno povečanje je zato potrebno ciljno sledenje trendov pri tehnološkem 
razvoju kmetijske mehanizacije in implementacija le-te v največji možni meri. 



 
 
 
Cilji:  
Z omenjeno investicijo želi kmetija doseči naslednje cilje: 

– Uvajanje novih tehnologij 
– Uvajanje proizvodnih izboljšav 
– Uvajanje novih proizvodov 
– Usposobitev kmetijskega gospodarstva za izpolnjevanje standardov Skupnosti 
– Izboljšanje varstva okolja 
– Izboljšanje higiene in varnosti pri delu 
– Pridelava kakovostnih ekoloških pridelkov 
– Stabilizacija dohodkov na kmetijskem gospodarstvu 

 
 
Pričakovani rezultati: 

– Optimalno ekonomsko  izkoristiti razpoložljiv obseg pridelave na kmetijskem 
gospodarstvu in zagotoviti trajnost poslovanja kmetije 

– Optimalno izkoristiti obstoječe znanje in razpoložljivo delovno silo na kmetiji 
– Zmanjšati stroške dela, izboljšati dohodek kmetije 
– Razširiti paleto pridelkov in s tem prodajnih artiklov kmetije 
– Trgu ponuditi najkakovostnejše ekološke pridelke 
 

 

 

 

Spletne povezave: 
 
 http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm 
 
https://www.program-podezelja.si/  

  

 


