
NAZIV AKTIVNOSTI
»NALOŽBA V NAKUP OPREME ZA PREDELAVO GROZDJA IN DEGUSTACIJSKI PROSTOR«

JAVNI RAZPIS
3. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma 
razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter 
mikro, mala in srednja podjetja

OPIS AKTIVNOSTI
V okviru aktivnosti »NALOŽBA V NAKUP OPREME ZA PREDELAVO GROZDJA IN DE-
GUSTACIJSKI PROSTOR« je na kmetijskem gospodarstvu nosilca Primoža Lavrenčiča po-
tekala naložba v nakup opreme degustacijske sobe (pohištvo in aparati), računalniške opreme 
za poslovanje in prodajo, pnevmatske stiskalnice. Naložba je sofinancirana s finančno podpo-
ro Evropske unije.
Cilj aktivnosti in izvedene naložbe je povečati učinkovitejšo predelavo grozdja, prispevati k 
dvigu kakovosti pridelanih vin in izboljšanju tehnoloških parametrov v vinski kleti, kot tudi 
k časovno učinkovitejšim postopkom predelave. Naložba bo omogočila učinkovitejše trženje 
in prodajo vin s pomočjo degustacijskega prostora. Nakup opreme za predelavo in degustaci-
jski prostor bo prispeval k izboljšanju konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvigu 
dodane vrednosti kmetijskim proizvodom.
Rezultati aktivnosti so: tehnološko posodobljena vinska klet in sodobno opremljen degustaci-
jski prostor na kmetijskem gospodarstvu.

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

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Projekt finančno podprt s strani Evropske komisije. Več o samem projektu na spletni strani PRP.

Naložba v opremo vinske kleti na »Posestvu Burja« iz
naslova Podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v 
predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih 
proizvodov

POVZETEK 
Naša kmetija »Posestvo Burja« se je odločila za kandidaturo na podukrepu 4.2 zaradi potrebe

po tehnološki posodobitvi obstoječe opreme za predelavo grozdja v vinski kleti in sicer nakupa

novih sodov za shranjevanje in  zorenje vina. V okviru naložbe bodo nabavljene tri  cisterne

volumna 22 hl, oblika presekanega stožca, leseni sod volumna 700 lt, trije leseni sodi volumna

10 hl, trije leseni sodi volumna 15 hl, dve INOX posodi tipa E 1000 l, ter dve INOX posodi tipa E

1500. V naši proizvodnji ekoloških in pričakujemo pozitivne ekonomske učinke izgradnje novega

objekta  ter  s tem povezane naložbe v opremo vinske kleti.  Naložba bo prispevala k dvigu

kakovosti  naših  vin  in  same  konkurenčnosti  na  trgu.  Ker  smo  poznani  po  pridelavi

visokokakovostnih ekoloških vin nam pridobivanje na kakovostnih parametrih naših vin pomeni

največ. S tem ostajamo konkurenčni in prepoznavni v ostri globalni konkurenci.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Kmetija  »Posestvo  Burja«  je  vinogradniška  kmetija,  kjer  trenutno  obdelujemo  7,33  ha

vinogradov. Osnovna dejavnost kmetije je pridelava grozdja in pridelava vina. Kmetija je v letu

2012 pridobila certifikat ekološke pridelave grozdja in je v fazi  preusmeritve v biodinamično

pridelavo. Kmetija je visoko specializirana in se ukvarja le s pridelavo vina iz lastnega grozdja.

Proizvodi naše kmetije dosegajo vrhunsko kakovost in z gotovostjo lahko trdimo, da so naši

kupci  z  njimi  zadovoljni.  Stopnjo  kakovosti  skušamo  obdržati  oziroma  povečati  z  rednim

izobraževanjem  ter  spremljanjem  in  uvajanjem  novih  tehnologij  v  procese  pridelave.  S

pridobljenim znanjem in posodobitvami kmetije,  sredstev in opreme skušamo ohranjati  visok

nivo ponudbe, ki ustreza pričakovanjem naših strank. Večina naših vin se končnemu potrošniku

proda v prestižnih restavracijah in hotelih ter v visoko specializiranih trgovinah z vinom.  Ker

želimo z razvojem nadaljevati, smo zgradili nov objekt v Orehovici, ki je primernih dimenzij za

nadaljnjo ohranitev in povečanje obsega pridelave vina na kmetiji. Nova vinska klet je v fazi

opremljanja s sodobno tehnološko opremo, kar bomo delno izvedli  tudi s pomočjo zadevne

naložbe.

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. 
Projekt finančno podprt s strani Evropske komisije. Več o samem projektu na spletni strani PRP.


