
9. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1. 

 

IZGRADNJA NAMAKALNO OROŠEVALNEGA SISTEMA, NAMAKALNIH SISTEMOV, TER 
NAPRAVA NASADOV S PROTITOČNIMI MREŽAMI 

 

 

 

NAZIV PODUKREPA: Podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi 
kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe  

 

POVZETEK 

Za obstoj na konkurenčnem trgu se v podjetju zavedamo, da je potrebno investirati v nasade , ki dajo kvaliteten in visok pridelek. 
Zato v sklopu tega javnega razpisa sadimo nove sadne vrste kot so slive in češnje ter povečujemo površino s hruškami in breskvami. 
Ravno tako sadimo sorte jabolk, ki so iskane in želene na trgu. Vse investicije v napravo nasadov se bodo izvajale skupaj s 
postavitvijo protitočnih mrež ter pri sadni vrsti češnji z dodatno zaščito folije proti pokanju plodov.  

Da se postavimo v bran sušnim dnem smo si zastavili investicije v postavitev namakalnih sistemov. Proti mrzlimi dnevi, ki so nevarni 
v času cvetenju in s tem pozebo in zmanjšanjem pridelka smo si zastavili investicijo v protislanski sistem, kar nam bo omogočilo v 
primeru neugodnih razmer obdržati del proizvodnje in sicer breskve, jabolka in slive.  

Z načrtovano naložbo se bo zagotovo povečala konkurenčnost na trgu. Saj bomo potrošnikom lahko ponudili poleg sadja, ki ga že 
imamo in jim je na voljo, še ostale sadne vrste – slive in češnje. 

Podjetje ima svojo dejavnost na štirih samostojnih deloviščih, združenih v eno podjetje. Delovišča se nahajajo na različnih območjih 
občine Krško in sicer: Brestanica, Leskovec in Stara vas, ter delovišče v Kostanjevici. Največji delež površin je posajenih z jablano, 
sledijo hruška in breskev. 

 

CILJ INVESTICIJE 

Z investicijo se pridobi konkurenčno prednost, v določenem segmentu pa nadomestili pomanjkljivosti, ki nas trenutno ogrožajo za 
doseganje boljših poslovnih rezultatov, n sicer zagotovitev konkurenčnosti na trgu, zmanjšanje stroškov, povečanje produktivnosti 
in ohranjanju pridelka. 

 

GLAVNE DEJAVNOSTI V INVESTICIJI 

Investicija Lokacija Površina (ha) 

POSTAVITEV NASADA JABLAN Z MREŽO PROTI TOČI LH Topaz 2 1,13 

POSTAVITEV NASADA HRUŠK Z MREŽO PROTI TOČI VJ6 9,38 

POSTAVITEV NASADA BRESKEV Z MREŽO PROTI TOČI VJ1 breskev 2 5,0 



 

NAPRAVA NASADA JABLAN, HRUŠK, BRESKEV, SLIV- NAPRAVA NASADA Z MREŽO PROTI TOČI,  

lokacija »KJ Filipčičevo«, » KJ Breg«, »LH Topaz 2«, »VJ1 breskev 2«, »VJ1 sliva«: 

• Priprava tal za postavitev trajnega nasada 
• Postavitev opore (bambus, oporne žice, sponke) 
• Sajenje in oskrba v prvem letu 

 

MREŽA PROTI TOČI, lokacija »KJ Filipčičevo«, » KJ Breg«, »LH Topaz 2«, »VJ1 breskev 2«, »VJ1 sliva« 

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

 

FOLIJA PROTI POKANJU PLODOV, lokacija »KJ Filipčičevo«, 

• Gradbeno obrtniška dela (stebri, žica, sidra,..) 
• Folija (folija, distančniki, vrvice,..) 

 

NAPRAVA NAMAKALNEGA SISTEMA Z ENIM UPORABNIKOM lokacija »Kostanjevica KJ«, » Stara vas VJ6«, »Stara vas VJ1« »Stara 
vas SV1«: 

• Gradbeno obrtniška dela (polaganje primarnega voda, izkopi in vrenje cevi,..-) 
• 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) 
 

REZULTAT 

Ø Sadike na odpornih podlagah 
Ø Konkurenčnost na trgu (klubske sorte, nove sadne vrste, razširitev sadnih vrst) 
Ø Povečanje produktivnosti 
Ø Konstanten pridelek 
 

 

POVEZAVE 
 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-

POSTAVITEV NASADA SLIV Z MREŽO PROTI TOČI VJ1 sliva 3,4 

POSTAVITEV NASADA JABLAN Z MREŽO PROTI TOČI KJ Breg 3,55 

POSTAVITEV NASADA ČEŠENJ Z MREŽO PROTI TOČI IN ZAŠČITNO FOLIJO KJ Filipčičevo 3,33 

Naprava namakalnega sistema Stara vas VJ6  NS VJ6 13,29 

Naprava namakalnega sistema Kostanjevica KJ NS KJ 28,21 

Naprava namakalno oroševalnega sistema SV1 – projekt namakanje VJ1  in 
projekt protislanske zaščite SV1 

  

Projekt namakanja VJ1 NS VJ1 30,57 

Projekt protislanske zaščite SV1 Oroš. sist. SV1 50,45 



development 
www.program-podezelja.si/ 

 
 

     

 


