Anton Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, 8210 Trebnje, je prejemnik financnih sredstev iz
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 mu odobrena za projekt »NALOZBA V OBJEKTE ZA SKLADISCENJE IN
SUSENJE KRME (RINFUZA)«.
Povzetek:
Anton Kukenberger je prejel pozitivno Odlocbo o dodelitvi financnih sredstev za nalozbo v
objekte za skladiscenje in susenje krme. Kmetija je z omenjeno nalozbo, investirala v
tehnoloske posodobitve gospodarskih poslopij ter objektov namenjenih reji zivali. Investicijo
je izvedla v notranjo opremo objektov za skladiscenje in susenje krme v naprave za
specificno rabo (kondenzacijska susilnica) ter investicijska vzdrzevalna dela le teh.
Cilji:
Z omenjeno investicijo zeli kmetija doseci naslednje cilje:
– Zmanjsanje toplogrednih plinov
– Znizanje stroskov dela
– Znizanje stroskov pridelave krme
– Zmanjsanje onesnazevanja okolja zaradi neuporabe folij za baliranje
– Vecja delovna storilnost
– Pridelava kakovostnega sena, visja mlecnost, nizji stroski pri prireji
– Zgodnejsa in veckratna kosnja
– Prireja kvalitetnega senenega mleka in kvalitetnih izdelkov iz njega
Glavne dejavnosti:
Predmet nalozbe je investicijsko vzdrzevanje skladisca za krmo ter nakup notranje opreme
skladisc za krmo – kondenzacijske susilnice
Zaradi preusmeritve kmetije v ekolosko rejo, opustitve silaz in potrebe po hitrejsem susenju
sena, neodvisnem od vremena so se na kmetiji odlocili za susenje sena s pomocjo
kondenzacijske susilne naprave. Predmet investicijskih del znasa celotno skladisce za krmo
24,84 x 10,55 = 262 m2. Volumen susenja – susilne komore - kondenzacijske susilnice je
470 m3.
Investicija zajema
1. Investicijsko vzdrzevalna dela objektov za skladiscenje in susenje krme

2. Nakup notranje opreme skladisc za susenje in skladiscenje krme - oprema za
dosusevanje krme - kondenzacijska susilnica 3. Splosni stroski
Pricakovani rezultati:
– Optimalno ekonomsko izkoristiti razpolozljiv obseg prireje (reja krav molznic –
prireja mleka) in zagotoviti trajnost poslovanja kmetije
– Optimalno izkoristiti obstojece znanje in razpolozljivo delovno silo clanov kmetije
– Zmanjsati stroske dela, izboljsati dohodek kmetije
– Izboljsati kakovost krme
– Boljsi delovni pogoji
– Trgu ponuditi najkakovostnejse ekoloske izdelke iz senenega mleka

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.

Anton Kukenberger, Gorenje Ponikve 20, Trebnje, je prejemnik financnih sredstev iz naslova
Podukrepa 4.2 – Podpora za nalozbe v predelavo, trzenje oziroma razvoj kmetijskih
proizvodov 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 mu odobrena za projekt »NOVOGRADNJA
SIRARNE Z DEGUSTACIJSKIM PROSTOROM IN NAKUP OPREME«.
Povzetek:
Anton Kukenberger je prejel pozitivno Odlocbo o dodelitvi financnih sredstev za novogradnjo
enostavnega objekta »SIRARNA«, v katerem so poleg prostorov za predelavo mleka tudi
prostori, namenjeni neposredni prodaji (degustacijski prostor, prostor za neposredno
prodajo), in za nakup opreme za predelavo mleka ter za neposredno trzenje.
Cilji:
Z izgradnjo novega objekta zeli kmetija doseci naslednje cilje:
–

Krepitev konkurencnosti kmetije na trgu z mlecnimi izdelki.

–

Izboljsanje pogojev in povecevanje zmogljivosti predelave mleka in neposrednega
trzenja na kmetiji.

Ohranjanje kakovosti mlecnih izdelkov.
Z nalozbo bodo na kmetiji zasledovali tudi naslednje horizontalne cilje:
•

INOVACIJE – z nalozbo na kmetiji zakljucujejo krog inovativnih tehnologij: ekoloska
prireja mleka, seneno mleko, ekoloska predelava mleka.

•

PODNEBNE SPREMEMBE – z uporabo vecjega deleza lesa pri gradnji objekta
(uporabljeno bo 0,083 m3 lesa na m2 bruto povrsino objekta) se kmetija prilagaja
podnebnim spremembam.

•

OKOLJE – na kmetiji se izvaja ekoloska pridelava, za kar je pridobljen certifikat, pa
tudi ekoloska predelava. Obe predstavljata najvisja standarda tehnologije glede
varovanja okolja, tako v kmetijski pridelavi kot predelavi. Nacrtovana tehnologija v
objektu bo omogocala tudi reciklazo vode, kar bo pomembno prispevalo k
zmanjsevanju kolicine odpadnih vod, pa tudi k zmanjsanju stroskov (voda, energija).

Glavne dejavnosti:
Predmet nalozbe je novogradnja manj zahtevnega objekta »SIRARNA«, dimenzij 12,00 m x
7,50 m, s pritlicjem in mansardo. V skladu z dolocili javnega razpisa za podukrep 4.2 –
Podpora za nalozbe v predelavo, trzenje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016,
se namembnost objekta deli na »PROSTORE ZA NEPOSREDNO TRZENJE« in
»PROSTORE ZA PREDELAVO«.
Projekt bo obsegal izgradnjo in opremo »sirarne«, in sicer:
6. Gradbeno-obrtniska dela objekta/prostorov za namen neposrednega trzenja:
pakirnica, prostor za prodajo v pritlicju in degustacijski prostor s
spremljajocimi
prostori (predprostor, kuhinja, sanitarije) v mansardi.
7. Gradbeno-obrtniska dela objekta/prostorov za namen predelave mleka:
garderoba,
proizvodni prostor, zorilnica, hladilnica, hodnik.

8. Nakup opreme za neposredno trzenje.
9. Nakup opreme za predelavo mleka. 10. Splosni stroski.
Pricakovani rezultati:
– Visji dohodek na kmetiji.
– Vecji obseg predelave mleka in vecji obseg neposredne prodaje mlecnih
izdelkov.
– Boljsi delovni pogoji.
– Zagotavljanje optimalnih pogojev tako glede same tehnologije kot glede
zagotavljanja sanitarnih pogojev v zivilskem obratu.

Naziv aktivnosti: Dobrobit živali (ukrep 14)
Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.
Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in
proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.
Glavne aktivnosti: Izvajanje načinov in oblik reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali,
ki presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso.

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 z
vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim
spremembam.

Vec informacij na:
–

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

–

www.program-podezelja.si

