Jaka Kastelic, Mali Vrh 8, Mirna Pec prejemnik financnih sredstev z naslova Podukrepa 4.1 –
Podpora za nalozbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 iz Programa razvoja podezelja
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020). Aktivnost je sofinancirana iz
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podezelja (EKSRP). Sredstva so jima odobrena za
projekt »NOVOGRADNJA ZBIRALNIKA, IZGRADNJA NAMAKALNEGA SISTEMA IN OROŠEVANJA
TER POSTAVITEV NASADA IN MREŽE PROTI TOČI«
Povzetek:
Jaka Kastelic je prejel pozitivno določbo o dodelitvi finančnih sredstev za novogradnjo
nasada z namakalnim in protitočnim sistemom, novogradnjo betonskega zbiralnika za vodo
in protislanskega sistema v obstoječem nasadu.
Glavne dejavnosti
Predmet investicije na kmetiji je izgradnja zalogovnika meteorne vode, ki se bo uporabljala v
namen namakanja in oroševanja nasadov.
Investicija zajema tudi obnovo oz. novogradnjo ekološkega nasada, ki bo opremljen z
namakalnim in protitočnim sistemom. Na manjšem delu bo vzpostavljeno tudi
mikrooroševanje oz. protislanska zaščita.
Del investicije je tudi izgradnja protislanskega sistema na obstoječem ekološkem nasadu.
Cilji
Z projektom želi kmetija povečati proizvodnjo učinkovitost, zmanjšati porabo vode z
kontroliranim namakanjem in oroševanjem. Namen ivesticije je prilagoditev na podnebne
sprememb, ter zagotovitev stabilnih prihodkov. Z naložbo kmetija poveča možnost dodatnih
delovnih mest.
Pričakovani rezultati
– Višji dohodek na kmetiji in nova delovna mesta
– Večji obseg pridelave ekoloških jabolk in predelave le teh
– stabilnejši pridelki oz. prihodki
– Zagotavljanje optimalnih pogojev za pridelavo ekoloških jabolk

Anton Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, Trebnje in Alojz Kastelic, Mali Vrh 8, Mirna Pec sta
prejemnika financnih sredstev z naslova Podukrepa 4.1 – Podpora za nalozbe v kmetijska
gospodarstva za leto 2016 iz Programa razvoja podezelja Republike Slovenije za obdobje
2014–2020 (PRP 2014–2020). Aktivnost je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podezelja (EKSRP). Sredstva so jima odobrena za projekt »KOLEKTIVNA NALOZBA –
NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN STROJNE OPREME«
Povzetek:
Anton Kukenberger in Alojz Kastelic sta prejela pozitivno Odlocbo o dodelitvi financnih
sredstev za nalozbo v nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme – kolektivna nalozba.
Obe kmetiji sta z omenjeno nalozbo investirali v tehnoloske posodobitve kmetijske
mehanizacije in strojne opreme.
Cilji:
Kljucni cilj kmetijskega gospodarstva Kukenberger in Kastelic je trajnostna rast v smislu
znizevanja stroskov proizvodnje in zmanjsanja negativnih vplivov na okolje. Te cilje kmetiji
dosegata s posodobitvijo vecjega dela kmetijske mehanizacije z vecjimi zmogljivostmi.
Ucinkovitost nalozbe je toliko vecja in racionalnejsa, ker je izvedena v okviru kolektivne
nalozbe, saj ta izhaja iz potreb obeh clanov. Predvidena investicija bo pozitivno vplivala tudi
na doseganje horizontalnih ciljev: ekolosko kmetovanje. Kmetiji z odgovornostjo,
strokovnostjo in ustvarjalnostjo zasledujeta zastavljene cilje, pri tem pa se opirata na
naslednje strategije: zagotavljanje pozitivnega denarnega toka, konstantni razvoj,
izboljsevanje ucinkovitosti, izboljsevanje donosnosti, ustvarjanje vrednosti in povecanje
stabilnosti.
Glavne dejavnosti:
Predmet nalozbe je kolektivni nakup z namenom skupne rabe naslednje kmetijske
mehanizacije in strojne opreme: celna vlecena kosilnica sirine 3,1 m, gnetilnik za kosilnico
sirine 3,1 m, prekopalnik komposta delovne sirine 3 m, specializirani sadjarsko-vinogradniski
traktor na ozkokolotecni stirikolesni pogon (73 kW), zracni ozkokolotecni sedez za traktor,
prednja hidravlika za ozkokolotecni traktor, standardni traktor na stirikolesni pogon (75 kW),
prednja hidravlika za standardni traktor, odjemalnik silaze volumna 1,7 m3, vrtavkasti
zgrabljalnik delovne sirine 6 m, 3-brazdni plug 90-120 cm, hidravlicna nastavitev sirine za
plug.
Investicija zajema:
4. nakup kmetijske mehanizacije in opreme,
5. splosni stroski.
Pricakovani rezultati:
izbrana kmetijska mehanizacija odpravlja ozka grla pri obstojeci opremljenosti obeh kmetij,
kar pomeni, da se zvisuje zmogljivost stroja in vpliva na zmanjsevanje stroskov pri delu ali
uporabi druge mehanizacije, ki je energetsko manj ucinkovita. Ugodni ekonomski in okoljski

ucinki, celoten nabor mehanizacije je sestavljen tako, da ga bo kljub podobni rabi mogoce
uporabljati kolektivno na obeh kmetijah; k temu najvec prispeva raznolikost kmetijskih
zemljisc (travinje) in nekoliko razlicen pristop pri obdelavi njivskih povrsin, nakup kmetijske
mehanizacije bo izveden skupaj – kolektivno, s cimer se sorazmerno porazdelijo stroski
nakupa na dva investitorja,
program razvoja podezelja Republike Slovenije 2014–2020 spodbuja skupne nalozbe in jih
financno podpira – ugodno sofinanciranje s strani javnih sredstev, kmetijska mehanizacija, ki
bo predmet kolektivne nalozbe, bo bolj racionalno izrabljena, ker bo v uporabi na dveh vecjih
ekoloskih kmetijah; posledicno se bodo znizali stroski kmetijske proizvodnje, kar je osnova za
doseganje visje konkurencnosti obeh kmetij,
nabor kmetijske mehanizacije je sestavljen skladno s potrebami obeh clanov, ki sta med
seboj primerljiva (obe ekoloski kmetiji se ukvarjata s pridelavo, predelavo in prodajo),
primerljiva sta tudi glede na socio-ekonomska merila in nenazadnje tudi glede na filozofijo
vodenja, saj gre v obeh primerih za izobrazena kmeta, ki izhajata iz tradicionalnih kmeckih
okolij s preizkusenim trajnostno naravnanim modelom vodenja in upravljanja.

Vec informacij na:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
www.program-podezelja.si

