
 

   

 
 

 
 
 
 
NAZIV AKTIVNOSTI 
Novogradnja hleva za krave molznice  iz naslova podukrepa 4.1 javni razpis za podporo v kmetijska 

gospodarstva iz PRP 2014-2020 za leto 2016.  

 
POVZETEK  
Kmetija leži v vasi Selo pri Bledu v občini Bled in sodi med velike proizvajalke mleka v tej občini.  Obdelujemo 

88,63 ha kmetijskih zemljišč, od tega 48,87 ha njiv, 39,35 ha trajnih travnikov in 0,41 ha travniškega 

sadovnjaka.. Glavna usmeritev na kmetiji je prireja  mleka – reja krav molznic. 

Na kmetiji na konkurenco gledamo pozitivno, saj zdrava konkurenca omogoča dvig kakovosti produktov ter 

spodbuda za razvoj kmetije in nova dognanja. V prihodnje želimo ostati pred konkurenco in še več mleka 

predelati in ga ponuditi na tržišče neposredno na domu in preko mlekomatov. Z novogradnjo hleva z krave 

molznice smo vpeljali tehnološke novosti - krave molznice so molžene s sodobnim molznim robotom. Tako 

smo kravam molznicam zagotovili dobre pogoje za prirejo in dobro počutje. Zaradi boljših pogojev bo manj 

zdravstvenih težav, dolgoživost živali se bo podaljšala, povišali pa bomo  ter povečanje mlečnosti. Posledično 

bodo dosegli manjše stroške na liter prirejenega mleka in tako bodo na trgu veliko bolj konkurenčni. 

Naložba bo večini usmerjena v doseganje horizontalnega cilja prilagajanje podnebnim spremembam  in sicer 

zaradi izpolnjevanja standardov dobrega počutja živali in izpolnjevanje  standarda nitrati. Na kmetiji je 

pomembno tudi povezovanje in sodelovanje v društvu, zadrugi in agrarni skupnosti. 

Investicija je obsegala gradnjo hleva za krave molznice - ležalni boksi, rešetkasta tla in gnojna jama pod 

hlevom ter hlevsko opremo skupaj z molznim robotom. Hlev je zgrajen po vseh normativih za rejo krav 

molznic ter standardih dobrega počutja živali. 

Investicija predstavlja  dobro osnovo za uspešno gospodarjenje na kmetijskem gospodarstvu v nadaljnjih  

letih. 

 
GLAVNE DEJAVNOSTI 
Glavni proizvod, ki ga na kmetiji že in ga bomo tržili tudi v prihodnje je mleko. Na tem področju ima naša 
kmetija že dolgoletno bogato tradicijo. Redimo lisasto pasmo krav molznic z dobrim genetskim potencialom. 
Kvalitetno krmo pridelamo na kmetijskih površinah v lasti in zakupu. Pridelamo velik delež travne silaže, 
silažo lucerne, travno deteljne mešanice, silirano koruzno zrnje ter 1/3 koruzne silaže, vso močno krmo in 
vitaminske mineralne dodatke dokupimo..  
 
CILJI 

 izboljšati učinkovitost razporeditve dela na kmetiji 

 zmanjšati fizično naporno delo 

 dosegati višji dohodek 

 povečati dodano vrednost primarne kmetijske proizvodnje 

 postati stabilno, uspešno, tehnološko sodobno in okolju prijazen poslovni subjekt, ki bo uspešno 
posloval  na slovenskem, morda tudi tujem trgu 

 ustvarjanje zmogljivosti za dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom na kmetiji 

 višja kvaliteta pridelanih kmetijskih proizvodov 

 zagotoviti dobre pogoje za rejo živali in pridelavo mleka 
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PRIČAKOVANI REZULTATI 
V prihodnje si želimo prodati še več lokalno pridelanega in kvalitetnega mleka neposredno šolam in vrtcem. 

Želimo biti dostopni širši javnosti s prodajo mleka in mlečnih izdelkov preko mlekomatov in regiomatov. Tudi 

v bodoče si želijo ohraniti sodelovanja že z obstoječimi kupci. Vsekakor pa je naš cilj povečati mlečnost po 

kravi in zagotoviti dobre pogoji v reji živali.  

 


