
 

 

 

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), Javni razpis za naložbe v 

kmetijska gospodarstva za leto 2016, naložbe namenjene ekološki pridelavi hrane, M04.1. 

Sredstva so mu bila odobrena za projekt » NALOŽBA V PRVO POSTAVITEV TRAJNIH 

NASADOV MANDLJEV«.  

 

 

Povzetek: 

Ekološko kmetovanje je eden izmed odgovorov na ekološke probleme sodobnega sveta. 

Razlogi za ekološko kmetovanje so predvsem varna in zdrava hrana, varstvo okolja, skrb za 

dobro počutje živali in spodbujanje biotske raznovrstnosti. Ekološko kmetijstvo se osredotoča 

na delo skupaj z naravo in ne proti njej. 

Za naložbo v postavitev trajnih nasadov mandljev so se odločili, ker imajo že sedaj v programu 

hladno stiskanje olj iz lastnih surovin (npr. orehovo, konopljino, sojino, bučno, ogrščično...). 

Razširil se bo asortiment proizvodov, posledično bo zagotovljena višja konkurenčnost ter 

stabilizacija dohodkov kmetijskega gospodarstva. 

Ekološko kmetovanje pomeni tudi način življenja in mišljenja. Vsako živilo se ocenjuje glede 

na okus, uporabnost in prehransko vrednost (kalorije, vitamini, minerali). Upošteva se tudi 

socialno-kulturne in ekološke vrednosti. Ekološka živila imajo visoko ekološko vrednost, saj 

ekološko kmetijstvo pazljivo ravna z naravnimi viri. 

Ekološka živila so celovita, saj so pridelana in predelana na naraven način, brez uporabe 

pesticidov, konzervansov, umetnih arom, barvil in gensko spremenjenih organizmov. Rastline 

rastejo na zdravih tleh, ki niso izčrpana zaradi intenzivne pridelave ter niso onesnažena s 

pesticidi in umetnimi gnojili. Pridelava in predelava poteka brez dodatkov kemičnih sestavin, 

ki uničijo večino vitaminov, mineralov in vsega ostalega, kar nam je narava namenila, da bi 

zadovoljila naše potrebe. Z izbiro ekoloških živil zaužijemo celovito živilo, ki vsebuje vse, kar 

potrebujemo. Hkrati pa so ekološka živila tudi veliko polnejšega okusa, kot konvencionalno 

pridelana. Ekoživila so nedvoumen prehranski trend. K temu najbolj pripomore boljša 
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informiranost potrošnikov in vse večja dostopnost ekoživil. Povečano zanimanje za zdravo 

prehrano pa sproža tudi nove odzive v tehnologiji in prehranski industriji; te lahko bolje 

ovrednotimo, če kakovost živil opredelimo v celostnem smislu, kar obsega tudi vpliv fizikalno 

kemijskih in bioloških postopkov konzerviranja ter priprave živil na kakovost jedi. 

 

 

VIZIJA, STRATEGIJE, CILJI, DOLGOROČNI RAZVOJ 

 

Kmetijsko gospodarstvo s predvideno naložbo zasleduje naslednje cilje: 

 

• uvajanje novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav, 

• usposoboitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje standardov Skupnosti,  

• izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu, 

• stabilizacija dohodkov na kmetijskih gospodarstvih. 

 

 

Vlagatelj namerava svojo proizvodnjo in ponudbo izboljšati tako po kakovosti kot po obsegu 

in si s tem zagotoviti pomembnejše mesto na trgu. 

 

Ker je dohodek na enoto dela v kmetijstvu bistveno nižji od dohodkov v ostalih panogah, sta 

kmetovalčeva iznajdljivost in pestrost njegove ponudbe odločilnega pomena. Pozitivno 

vplivata na njegovo konkurenčnost in mu omogočata obstanek v težavnih obdobjih, z obojim 

pa se veča tudi njegov dohodek, ki ga kmetovalec lahko ponovno vloži v razvoj svoje posesti. 

Z naložbo se bodo izboljšali delovni pogoji, kar bo vodilo v boljšo izrabo delovnega časa in 

večjo storilnost.  

S širitvijo ekološkega kmetijstva se veča tudi zahtevnost in obseg dejavnosti kontrolnih 

organizacij. Kmetijski pridelek ali živilo je mogoče označiti kot ekološko, če je zanj izdan 

certifikat. Pri prodaji pridelkov in živil z označbo ekološki mora biti certifikat na vpogled pri 

prodajalcu. Pogoji za pridobitev certifikata so opisani v »Pravilniku o ekološki pridelavi in 

predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil«. 

Načeloma so lahko vsi pridelki, ki so pridelani v skladu z minimalnimi zahtevami evropske 

regulative, v vseh državah članicah EU označeni kot »ekološki« brez dodatnega logotipa. 

Pomembna pa je navedba oznake ali šifre organizacije za kontrolo, ki je izdala certifikat za 

pridelek oz. živilo (SI-EKO-002). V mnogih državah članicah EU je potreben tudi logotip 

nacionalne (lokalne) organizacije za kontrolo. Leta 2000 je bil predstavljen znak EU, ki naj bi 

poenostavil trgovanje ekoloških pridelkov na mednarodnem trgu z namenom, da bi povečali 

verodostojnost in zagotovili boljšo identifikacijo teh izdelkov na trgu. 

Kmetijsko gospodarstvo deluje na osnovi načel kakovostnih pridelkov in storitev, prijaznosti 

do gosta, celovitosti ponudbe ter v slogu od kulturne identitete k razvoju.  

 

Na svojem območju želi Posestvo Trnulja dodatno utrditi položaj prepoznavne ekološke 

kmetije in se pozicionirati s prepoznavno turistično ponudbo, ki bo osnovana na klasični in 

tudi inovativni ponudbi. Klasična ponudba zavzema ponudbo obrokov, ki bodo temeljili 

izključno na ponudbi hrane iz ekološko pridelanih živil z lastne kmetije, dopolnjene s pridelki 
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in živili z ostalih okoliških kmetij in kmetij iz celotne Slovenije. Med klasično ponudbo prav 

tako sodijo nočitve z zajtrkom na kmetiji.  

 

Spletne povezave:  

• http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm   

• https://www.program-podezelja.si/      
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