
15. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1. 

 

IZGRADNJA NAMAKALNIH SISTEMOV, NAPRAVA NASADA, MREŽE PROTI TOČI TER NAKUP 
KMETIJSKE MEHANIZACIJE 

 

 

 

NAZIV PODUKREPA: Podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 20, namenjene prilagoditvi 
kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja  

 

POVZETEK 

Vrednost načrtovanih investicij v podjetij, je visoka, njihov pomen pa še večji. Za nastop na trgu EU potrebujemo nove 
sodobne nasade s sortami oziroma kloni, ki omogočajo doseganje visoke kvalitete. Zato v sklopu tega razpisa sadimo 
sorte jablan Roho 3615 Evelina, ki spada med manj občutljive sorte pred boleznimi, zato je zmanjšana uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev. Prav tako bo nasad sajen vertikalno na parcelo, kar nam omogoča strojno spravilo pridelka 
in prihranek pri strošku dela.  

Protitočne mreže pa nam, ob zaščiti pridelka in s tem omogočanje rednega nastopa na trgu, zagotavljajo še večjo 
kakovost, saj ščitijo pred ožigi in ostalimi bolezni ter škodljivci (ptice in ostalo). 

Da v času vremenskih nevšečnosti, v času sušnega vremena obdržimo visoki nivo kvalitete, se bo ob investicijah v 
namakalne sisteme dosegalo večji kakovostni razred sadja. 

Zaradi nove mehanizacije je predvideno manj hodov, voženj po nasadu, ker bo možno z enim hodom ohranjat 
negovano ledino v nasadu, to pa pomeni prihranek pri energiji, delovni sili, manj negativnega vpliva na okolje 
(mulčerji). S strojem za mehansko uravnavanje plevelov pod drevesi pa ohranjamo boljšo strukturo zemlje v mladih 
nasadih, zaradi te obdelave pa se tudi zmanjša uporaba herbicidov – manjši strošek, manjši negativni vpliv na okolje. 
Škropilna armatura za škropljenje herbicidnega pasu nadomešča delovno silo, ker lahko traktorist to opravi sam, 
možno pa je tudi združevanje tega opravila z mulčenjem. Traktorski pršilnik bo namenjen za sorte, ki so posajene na 
težjih terenih (Leskovec topaz), ker nam teren ne dopušča uporabe vlečenega pršilnika, kar poveča varnost in čas 
obdelave. 

 

CILJ INVESTICIJE 

Z načrtovano naložbo se bo zagotovo povečala konkurenčnost na trgu s kakovostnejšim sadjem ter z novo 
mehanizacijo bomo olajšali in omogočili zaposlenim varnejše delo, zmanjšan pa bo tudi odtis na okolje. 

 

GLAVNE DEJAVNOSTI V INVESTICIJI 

 



 

NAPRAVA NASADA JABLAN- NAPRAVA NASADA Z MREŽO PROTI TOČI,  

lokacija »KJ Nad sušilnico«: 

• Priprava tal za postavitev trajnega nasada 
• Postavitev opore (bambus, oporne žice, sponke) 
• Sajenje  

 

MREŽA PROTI TOČI, lokacija »KJ Nad sušilnico« 

• Gradbeno obrtniška dela (stebri, žica, sidra,..) 
• Mreža proti toči (kape, obročki, plakete, mreža,…) 

 

NAPRAVA NAMAKALNEGA SISTEMA Z ENIM UPORABNIKOM lokacija »Kostanjevica KJ Nad sušilnico«, » Stara vas VJ3«: 

• Polaganje sekundarnega voda (privezovanje na žice, obešanje na protitočni sistem, povezovalni 
elementi do terciarja,…)  

• Polaganje terciarnega voda (kapljične cevi, razpršilci, žica, obešala, kolena,  objemke, ostala 
povezujoča oprema) 

 

NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE 

Nakup kmetijske mehanizacije –so nujno potrebni zaradi omogočanja lažjega in kvalitetnejšega dela glede na 
obdelovalno površino trajnih nasadov ter obenem puščajo manjši odtis na okolje. Naložba v nakup nove kmetijske 
mehanizacije bose bo izvajala v prvi polovici leta 2021. 

Mulčer elisni z odmičnima glavama lahko uporabljamo na vseh kmetijskih površinah, različne delovne širine 
od 2,4 m do 4,0 m.  

Mulčer kladivar lahko uporabljamo na vseh kmetijskih površinah, travnikih. Z mulčerjem kosimo travo, 
rastlinske ostanke npr. veje v sadovnjaku.  

Nošeni traktorski pršilnik z rezervoarjem 400l je, namenjen za zaščito nasadov na težjih terenih. 

Škropilne armature za pasovno škropljenje HERBI SWING so primerne za vzdrževanje  herbicidnega pasu v 
sadovnjakih. Primerne so za različne medvrstne razdalje, saj se delovna širina lahko nastavlja.  

Investicija Lokacija Površina (ha) 

POSTAVITEV NASADA JABLAN Z MREŽO PROTI TOČI KJ Nad sušilnico 2,17 

MREŽA PROTI TOČI KJ Nad sušilnico 2,17 

Naprava namakalnega sistema Stara vas VJ3  NS VJ6 3,0 

Naprava namakalnega sistema Kostanjevica KJ Nad sušilnico KJ Nad sušilnico 2,0 

Investicija  Količina 

Mulčer elisni z odmičnima glavama  1 kom 

Mulčer kladivar  2 kom 

Nošeni traktorski pršilnik  1 kom 

Škropilna armatura za škropljenje pod košnjami in med drevesi   1 kom 

Stroji za mehansko uravnavanje plevelov v vrstah nasadov  1 kom 



Stroji za mehansko uravnavanje plevelov v vrstah nasadov je specialni kmetijski stroj za uravnavanje plevelov 
s katerim bomo zmanjšali uporabo herbicidov in s tem pripomogli k zmanjšanju vpliva na okolje. 

 

 

REZULTAT 

Ø Konkurenčnost na trgu (klubske sorte, nove sadne vrste) 
Ø Povečanje produktivnosti 
Ø Konstanten pridelek 
Ø Postopno zmanjšane uporabe herbicidov 
Ø Mehanska obdelava vrstnega prostora s povečevanjem biodiversitete  
 

 

 

POVEZAVE 
 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-
development 
www.program-podezelja.si/ 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


