
19. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1. 

 

 

UREDITEV NASADA, PROTITOČNE MREŽE,  INVESTIRANJE OROŠEVALNEGA SISTEMA IN 
DOGRADNJA OPREME ČRPALIŠČA ZA NAMAKALNI SISTEM 

 

 

 

 

NAZIV PODUKREPA:  

Podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; OPERACIJA: Naložbe za izboljšanje splošne 
učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, 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 klubsko sorto jablane evelina  in topaz, ki sta iskani in želeni 
sorti na trgu. Del investicij v napravo nasadov se bodo izvajale skupaj s postavitvijo protitočnih mrež, del pa že pod 
obstoječo mrežo proti toči.  

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.  

Z načrtovano naložbo se bo zagotovo povečala konkurenčnost na trgu. 

 

CILJ INVESTICIJE 

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

 

 

 

 

 



GLAVNE DEJAVNOSTI V INVESTICIJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAPRAVA NASADA JABLAN  lokacija »Seničarjeva«, » BVD1«: 

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

 

MREŽA PROTI TOČI, lokacija »BVD1« 

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

 

OROŠEVALNI  SISTEM, lokacija »Pri skladišču« in »Pod Češkom obnova 14-15«  

Montaža material za sistem 

 

DOGRADNJA NAMAKALNEGA SISTEMA  

Za doseganje optimalnega delovanja namakalnega sistema se dodatno nadgradi oprema na mestu prečrpališča Blanca, 
in sicer z dvema frekvenčnima regulatorjema, ki omogočata regulirati pritisk.  

 

REZULTAT 

Ø Konkurenčnost na trgu (klubske sorte) 
Ø Povečanje produktivnosti 
Ø Konstanten pridelek 
 

 

 

 

 

 

Investicija Lokacija Površina (ha) 

OROŠEVALNI SISTEM Blanca – Pod Češkom 
obnova 14-15 

2,04 

OROŠEVALNI SISTEM Blanca – Pri skladišču 1,69 

NAMAKALNI SISTEM - DOGRADNJA OPREME Blanca črpališče 1,64 

POSTAVITEV NASADA JABLAN Z MREŽO PROTI TOČI Blanca -BVD1 2,77 

MREŽA PROTI TOČI Blanca – BVD1 2,77 

POSTAVITEV NASADA JABLAN BREZ MREŽE PROTI TOČI Blanca - Seničarjeva 1,28 



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

 
 

     

 


