Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

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.

CILJI
•
•
•
•
•
•
•

posodobitev tehnološke opreme na kmetiji,
izboljšanje delovnih pogojev v vinski kleti in s tem na sami kmetiji,
ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela ter zagotovitev varnosti pri
delu,
dvig produktivnosti z vidika kakovosti naših proizvodov – vina,
izboljšati časovno optimizacijo izvedenih delovnih operacij na kmetiji,
krepitev horizontalnega povezovanja v kmetijstvu, članstvo v konzorciju,
prispevati k horizontalnim ciljem s področja varovanja okolja in blaženja podnebnih
sprememb

PRIČAKOVANI REZULTATI
S pomočjo naložbe bomo skušali doseči še uspešnejše poslovanje naše kmetije. Naložba nam
bo omogočala tudi določeno mero kreativnosti in vpeljavo novih tehnologij ter inovacij v samo
proizvodnjo in poslovanje. Inovativni želimo biti na področju pridelave, vinogradništva in
vinarjenja. Zaradi nove opreme in možnosti povečanja kakovosti naših proizvodov bomo svojo
kreativnost in inovativnost preizkusili tudi na področju novih pristopov trženja naših proizvodov
in uvajanja promocijskih aktivnosti. Ob uspešni izvedbi zadanih naložb bomo poskusili tudi z
inovativnimi pristopi sodelovanja in povezovanja z drugimi pridelovalci za skupen bolj učinkovit
nastop na trgu. Naložba bo tako prispevala k izboljšanju delovnih pogojev v vinski kleti in s tem
na sami kmetiji, saj bomo z novo opremo dosegali boljše proizvodne rezultate, tako z vidika
produktivnosti kot tudi z vidika kakovosti naših proizvodov.
Nosilec naložbe: Primož Lavrenčič, »posestvo Burja«.

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.

ZAHTEVE PRI IZVAJANJU PODUKREPA 11.1
•
•
•
•
•
•

ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in
zahtevami,
opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
uporabiti mora najmanj eno storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda
organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES,
če prvič vstopa v kontrolo ekološkega kmetovanja mora imeti v prvem letu trajanja
obveznosti izdelan individualni načrt preusmeritve in
če uveljavlja plačilo za trajno travinje mora rediti travojede živali v skladu s predpisi za
ekološko kmetovanje.

ZAHTEVE PRI IZVAJANJU PODUKREPA 11.2
•
•
•
•
•

ves čas trajanja obveznosti mora izvajati podukrep v skladu s predpisanimi pogoji in
zahtevami,
opraviti mora program usposabljanja v obsegu najmanj 6 ur letno,
uporabiti mora najmanj eno storitev svetovanja v času trajanja obveznosti,
vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo oziroma predelavo, ki ga izda
organizacija za kontrolo in certificiranje v skladu z Uredbo 834/2007/ES in
če uveljavlja plačilo za trajno travinje, mora rediti travojede živali, v skladu s predpisi, ki
urejajo ekološko kmetovanje.

Nosilec naložbe: Primož Lavrenčič, »posestvo Burja«.

Plačila območjem z naravnimi
ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)
CILJI
Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati
javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

POVZETEK
Slovenija ima velik delež kmetijskih površina na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi
omejitvami, kar zmanjšuje konkurenčnost slovenskega kmetijstva, omejuje izbor možnih
proizvodnih usmeritev in viša stroške proizvodnje. To vodi v opuščanje kmetijstva na teh
območjih, zaraščanje kmetijskih zemljišč, izgubo biotske raznovrstnosti in kmetijske krajine.

GLAVNE AKTIVNOSTI
Z vzdrževanjem kmetijskih zemljišč v proizvodni funkciji ohranjamo ne le proizvodni potencial
kmetijskih zemljišč, pač pa tudi razpoložljiv naravni vir, ki je življenjski in gospodarski prostor za
domačine kot tudi prostor za rekreacijo in preživljanje prostega časa za ljudi izven teh območij.
Nosilec naložbe: Primož Lavrenčič, »posestvo Burja«.

