Naša kmetija je v obdobju 2021-2020 v okviru Programa razvoja podeželja (prehodno obdobje do
2022) uspešno kandidirala na naslednje javne razpise in s tem prejela sredstva za naslednje aktivnosti
in naložbe:

JAVNI RAZPIS
21. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021
NAZIV AKTIVNOSTI
»NALOŽBA V SKLADIŠČE KMETIJSKIH PROIZVODOV, MEHANIZACIJO IN TRAJNI NASAD«
OPIS AKTIVNOSTI
V okviru naložbe »NALOŽBA V SKLADIŠČE KMETIJSKIH PROIZVODOV, MEHANIZACIJO IN TRAJNI
NASAD«, ki jo bo izvedel Jaka Kastelic bo potekala izgradnja skladišča za kmetijske proizvode z opremo,
ureditev dvorišča, strojne lope, ureditev trajnega nasada sliv z mrežo proti toči ter nabava mehanizacije
za delo na kmetijskem gospodarstvu. Naložba je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi iz Evropskega
kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
Cilj izvedbe naložbe je posodobitev in povečanje obsega skladiščnih kapacitet ter izboljšanje
produktivnost. Novo skladišče s hladilnimi kapacitetami in silosi za žita bo kmetijskemu gospodarstvu
omogočilo primerno shranjevanje, kar pomeni manj izpada pridelka in dolgoročno višjo kvaliteto letega, saj bo ustrezen prostor zagotovil svežino več mesecev. Novi kosi kmetijske mehanizacije bodo
omogočali izboljšane pogoje in učinkovitejše delo s kmetijskimi pridelki. V okviru naložbe je predvidena
postavitev nasada sliv, ki bo pokazal ali dolgoročno slive lahko zagotavljajo primeren prihodek glede
na nastale stroške. Naložba bo prispevala k doseganju dolgoročnih razvojnih ciljev kmetijskega
gospodarstva in bo pomagala k izboljšanju poslovnih rezultatov.
Rezultati naložbe bodo novo skladišče s hladilnico, nova kmetijska mehanizacija ter manjši trajni nasad
s slivami z mrežo proti toči.
POVEZAVE
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/ruraldevelopment
www.program-podezelja.si/

JAVNI RAZPIS
16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za
skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

NAZIV AKTIVNOSTI
»POSPEŠENO OKOPAVANJE ZELENJAVE« akronim »MOTIKA«
OPIS AKTIVNOSTI
V okviru EIP projekta »POSPEŠENO OKOPAVANJE ZELENJAVE« akronim »MOTIKA«, katere vodilni
partner je KGZS – Zavod Maribor, bo Jaka Kastelic izvedel praktični preizkus na svoji kmetiji. Projekt bo
trajal 0d 19. maja 2022 do 18. maja 2025.
CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
-

-

-

Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč z zagotavljanjem rodovitnosti in preprečevanja erozije
ter degradacije tal z uporabo okopalne roke, ki bo pri obdelavi s svojo lahkostjo in okretnostjo
povzročala manj tlačenja in poškodb;
Trajnostno varstvo rastlin z mehanskim odstranjevanjem plevelov;
Zmanjšanje onesnaženja podzemnih vod s herbicidi. S širšo uporabo in dostopnostjo okopalne
roke se bo povečala uporaba mehanskega zatiranja plevela, kar bo prispevalo k zmanjšanju
obremenitve podtalnice s herbicidi in drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi kot posledice
kemičnega varstva rastlin;
Učinkovita raba energije oziroma obnovljivih virov energije (OVE) v kmetijski pridelavi. Stroj bo
primer energetsko učinkovitega okopavanja, bo alternativa traktorjev na motorni pogon,
deloval bo na električen oz. akumulatorski pogon, katerega pogonska energija bo lahko po
zmožnosti kmetov pridobljena iz OVE.
Rezultati projekta so konkurenčnejši ekološki pridelovalci zelenjave, izboljšana trajnostna raba
kmetijskih zemljišč in zmanjšana uporaba fitofarmacevtskih sredstev (FFS). To se bo rezultiralo
v učinkovitem prilagajanju kmetijske pridelave zelenjave, k blažitvi podnebnim spremembam
in prilagajanje nanje. Rezultati projekta so prav tako izdelana priporočila uporabe okopalne
roke, vključevanje rezultatov projekta v študijski in svetovalni proces.

POVEZAVE
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm/
https://www.program-podezelja.si/

JAVNI RAZPIS
Podukrep 4.1 — Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za Ieto 2016
NAZIV AKTIVNOSTI
»NOVOGRADNJA ZBIRALNIKA, IZGRADNJA NAMAKALNEGA SISTEMA IN OROŠEVANJA TER
POSTAVITEV NASADA IN MREŽE PROTI TOCI«
OPIS AKTIVNOSTI
Jaka Kastelic je prejel pozitivno odločbo o dodelitvi finančnih sredstev za novogradnjo nasada z
namakalnim in protitočnim sistemom, novogradnjo betonskega zbiralnika za vodo in proti slanskega
sistema v obstoječem nasadu.
CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
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 mikro oroševanje oz. proti slanska
zaščita.
Del investicije je tudi izgradnja proti slanskega sistema na obstoječem ekološkem nasadu.
Cilji
Z projektom želi kmetija povečati proizvodnjo učinkovitosti, zmanjšati porabo vode z kontroliranim
namakanjem in oroševanjem. Namen investicije je prilagoditev na podnebne sprememb, ter
zagotovitev stabilnih prihodkov. Z naložbo kmetija povečati 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
POVEZAVE
https://www.program-podezelja.si/

JAVNI RAZPIS
Podukrep 6.1 — Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za Ieto 2016
NAZIV AKTIVNOSTI
»POMOC ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE ZA LETO 2018«
Naziv aktivnosti:
Ekološko kmetovanje (ukrep 11)
Cilji:
Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati:
Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju biotske
raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju
okolja nasploh.
Naziv aktivnosti:
Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)
Cilji:
Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje
Pričakovani rezultati:
Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje 2 vodami in upravljanje s tlemi
ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

POVEZAVE
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm/
https://www.program-podezelja.si/

JAVNI RAZPIS
Podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016
NAZIV AKTIVNOSTI
»KOLEKTIVNA NALOŽBA – NAKUP KMETIJSKE MEHANIZACIJE IN STROJNE OPREME«
OPIS AKTIVNOSTI
Anton Kukenberger in Alojz Kastelic sta prejela pozitivno Odločbo o dodelitvi finančnih sredstev za
naložbo v nakup kmetijske mehanizacije in strojne opreme – kolektivna naložba. Obe kmetija sta z
omenjeno naložbo, investirali v tehnološke posodobitve kmetijske mehanizacije in strojne opreme.
CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
Ključni cilj kmetijskega gospodarstva Kukenberger in Kastelic je trajnostna rast v smislu zniževanja
stroškov proizvodnje in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Te cilje kmetiji dosegata s
posodobitvijo večjega dela kmetijske mehanizacije, z večjimi zmogljivostmi, učinkovitost naložbe je
toliko večja in racionalnejša, ker je izvedena v okviru kolektivne naložbe, saj ta izhaja iz potreb obeh
članov. Predvidena investicija pozitivno vplivala tudi na doseganje horizontalnih ciljev: ekološko
kmetovanje. Kmetiji z odgovornostjo, strokovnostjo in ustvarjalnostjo zasledujeta zastavljene cilje, pri
tem pa se opirata na naslednje strategije: zagotavljanje pozitivnega denarnega toka, konstantni razvoj,
izboljševanje učinkovitosti, izboljševanje donosnosti, ustvarjanje vrednosti in povečanje stabilnosti.
Predmet naložbe je kolektivni nakup z namenom skupne rabe naslednje kmetijske mehanizacije in
strojne opreme: kosilnica čelna vlečena širine 3,1 m, gnetilnik za kosilnico širine 3,1 m, prekopalnik
komposta delovne širine 3 m, traktor ozkokolotečni štirikolesni pogon – spacializirani sadjarskovinogradniški (73 kW), zračni sedež za traktor ozkokolotečni, prednja hidravlika za traktor
ozkokolotečni, traktor standardni, štirikolesni pogon (75 kW), prednja hidravlika za traktor standardni,
odjemalnik silaže volumna 1,7 m3, zgrabljalnik vrtavkasti delovne širine 6 m, plug 3-brazdni 90-120 cm,
hidravlična nastavitev širine za plug.
Pričakovani rezultati:
Izbrana kmetijska mehanizacija odpravlja ozka grla pri obstoječi opremljenosti obeh kmetij, kar
pomeni, da se zvišuje zmogljivost stroja in vpliva na zmanjševanje stroškov pri delu ali uporabi
druge mehanizacije, ki je energetsko manj učinkovita. Ugodni ekonomski in okoljski učinki.
Celoten nabor mehanizacije je sestavljen tako, da ga bo kljub podobni rabi mogoče uporabljati
kolektivno na obeh kmetijah. K temu največ prispeva raznolikost kmetijskih zemljišč (travinje)
in nekoliko različen pristop pri obdelavi njivskih površin.
Nakup kmetijske mehanizacije bo izveden skupaj - kolektivno, s čimer se sorazmerno
porazdelijo stroški nakupa na dva investitorja,
Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020, spodbuja skupne naložbe in jih
finančno podpira – ugodno sofinanciranje s strani javnih sredstev,
Kmetijska mehanizacija, ki bo predmet kolektivne naložbe bo bolj racionalno izrabljena, ker bo
v uporabi na dveh večjih ekoloških kmetijah, posledično se bodo znižali stroški kmetijske
proizvodnje, kar je osnova za doseganje višje konkurenčnosti obeh kmetij

-

Nabor kmetijske mehanizacije je sestavljen skladno s potrebami obeh članov, ki sta si med
seboj primerljiva (obe ekološke kmetije- pridelava in predelava ter prodaja), primerljiva glede
na socio-ekonomska merila in nenazadnje tudi glede na filozofijo vodenja, saj gre za oba
izobražena kmeta, ki izhajata iz tradicionalnih kmečkih okolij s preizkušenim trajnostno
naravnanim modelom vodenja in upravljanja.

POVEZAVE
www.program-podezelja.si/

