Šolski center Šentjur pridobil sredstva na Javnem razpisu za podukrep 4.1
(Vrednost PRP prejete pomoči do 10.000 € )

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva – prilagoditev
na podnebne spremembe

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja

Izvedli smo postavitev sistemov mreže proti toči, - tehnološko izboljšavo in s tem znižali stroške pridelave v
sadjarstvu in v vinogradništvu.
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Izvedena investicija – mreža proti toči :
Šolski sadovnjak in vinograd

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa
investira v podeželje
Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja
RS 2014–2020

NAZIV AKTIVNOSTI
Postavitev mreže proti toči v šolskem sadovnjaku in vinogradu.

POVZETEK
Javni zavod Šolski center Šentjur je na javnem razpisu kandidiral za pridobitev sredstev za postavitev mreže proti toči.
Kandidirali smo na sredstva iz podukrepa št. MO4.1, upoštevali smo postopke in pogoje, kot so navedeni v Uredbi o
izvajanju ukrepa Naložbe v osnovna sredstva ter podukrepe Podpore za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016.
Naložba je bila nujna, vsako leto je toča povzročila veliko škode, ki je zmanjšala pridelke v sadovnjaku in vinogradu.
Nujno je bilo potrebno posodobiti sadjarsko in vinogradniško proizvodnjo.

GLAVNE DEJAVNOSTI
S pomočjo strokovnjakov Kmetijskega zavoda Maribor, strokovnjakov iz podjetja Mirosan d.o.o. in go. Johana Paara iz
podjetja Frustar iz Avstrije smo izvedli idejno skico postavitve vsega sistema: lesene in betonske sohe, učvrstili sidra,
postavili mreže proti toči z vsemi pripadajočimi materiali in vsa zaključna dela. Na koncu izvedbenih del je kontrolo
izvedel specialist za sadjarstvo iz Kmetijskega zavoda Maribor, go. Andrej Soršak. Te investicije so bile predmet javnega
razpisa, na katerem smo pridobili 25% celotne vrednosti investicije.
CILJI
 posodobitev kmetijske proizvodnje,
 znižanje stroškov pridelave,
 zagotavljati sodobnejšo tehnologijo,
 blaženje podnebnih sprememb,
 osveščanje in izobraževanje mladih dijakov, študentov in ostalih udeležencev izobraževanj na Šolskem centru
Šentjur.

PRIČAKOVANI REZULTATI
- povečanje tržne proizvodnje,
- izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi zmanjšanja poškodb po toči,
- izboljšanje znanja glede sodobnih tehnologij za blaženje negativnih posledic podnebnih sprememb.

