
19.JAVNI RAZPIS ZA 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   

 

NAZIV AKTIVNOSTI 

-Naprava jablanovih nasadov in postavitev protitočnih mrež na nasadih: 

 Nasad 22, Jurak pri cesti 

-Naprava jablanovih nasadov: Nad Brežnikom, Godič                                                   

-Postavitev protitočne mrež v nasadih: Nasad 85, Nasad 87,  

POVZETEK   

Podjetju Sadjarstvo Mirosan d.o.o. je bila odobrena  finančna pomoč iz naslova 

podukrepa 4.1.–Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, 

namenjene izboljšanju splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, ter 

prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe   

Naložba je bila potrebna zaradi obnov izrojenih sadovnjakov ter zavarovanju 

sadovnjakov pred negativnimi podnebnimi učinki-naravnimi ujmami s točo.  

 

GLAVNE DEJAVNOSTI  V INVESTICIJI 

 

 

I.    Naprava nasadov jablan in postavitev protitočnih mrež – 1,75 ha                                    

-Priprava tal 

-Postavitev opore sočasno z mrežo  

-Sajenje in oskrba v prvem letu  

-Lastno in ročno delo 

-Odstranitev nasada (Op.Nasad 22) 

-Gradbeno obrtniška dela (stebri, žica, sidra, sponke, delo) 

-Mreža proti toči (mreža, žica, kape, obroči, sponke, delo ) 

 

III. Naprava nasadov- 7,6  ha  

 

-Priprava tal 

-Postavitev opore brez mreže proti toči  

-Sajenje in oskrba v prvem letu  

-Lastno in ročno delo  

-Odstranitev nasada (Op.Godič) 

 

 

IV. Naprava protitočne mreže – 5,7 ha 

 

-Gradbeno obrtniška dela (stebri, žica, sidra, sponke, delo) 

-Mreža proti toči  (mreža, žica, kape, obroči, sponke, delo….) 

 

 

 

 

 



 

Preglednica investicij po nasadih:  

Nasad Naprava nasada + PTM 
Naprava 
nasada  PTM 

Nasad 22 x     

Jurak pri cesti x     

Nad Brežnikom   X   

Godič  X   

Nasad 85     X 

Nasad 87    x  
 

CILJ INVESTICIJE 

• Dolgoročna rast prihodkov in stabilno poslovanje  

• Zagotoviti likvidnostna sredstva za nemoteno poslovanje  

• Dvigniti kvaliteto in rok trajanja izdelkov 

• Povečanje deleža zaščitenih sadovnjakov s protitočno mrežo 

PRIČAKOVANI REZULTATI 

• Povečanje tržne proizvodnje  

• Konkurenčnost na trgu 

• Zaščita pred naravnimi nesrečami-točo 

• Povečanje produktivnosti 


