
Program razvoja podeželja
INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH,
KI JIH IZVAJAMO NA KMETIJI IN ZA KATERE PREJEMAMO PODPORO
IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBDOBJE 2014 – 2020

Naziv aktivnosti: 
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).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju
in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne
krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Prejemniki sredstev: Št. ukrepa M04.1.

Namen ukrepa: Nakup kmetijske mehanizacije.

- - -

Spletna stran stran Evropske komisije, namenjene EKSRP
--> https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020
--> https://www.program-podezelja.si

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl
https://www.program-podezelja.si/


NAZIV AKTIVNOSTI
Gradnja vinske kleti in nakup tehnološke opreme iz naslova podukrepa 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, 
trženje oz. razvoj za leto 2019 za kmetije. 

POVZETEK 
Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za gradnjo vinske kleti in nakup določene tehnološke opreme. Z 
izgradnjo kleti smo povečali kapaciteto naše obstoječe kleti in zaokrožili celotno investicijo v proizvodnjo 
penin in vin blagovne znamke BJANA.

Naložba je bila nujna, zaradi dokončanja povečanja kapacitete kleti, posodobitve kmetijske proizvodnje in 
prilagajanja trgu. Kmetija Bjana že desetletja uspešno nadaljuje tradicijo predelave vrhunskih vin in penin. 
V želji doseganja še večje kvalitete in prodajnih količin smo se na kmetiji odločili, za izvedbo investicije v 
povečanje kapacitet in posodobitev tehnološke opreme kleti. Ker proizvajamo penine, ki zahtevajo najmanj 5 
let staranja, moramo imeti temu ustrezno velike kapacitete za zorenje in skladiščenje penin. Tako prostorske , 
kakor tudi vinskih sodov in tehnologije. 

GLAVNE DEJAVNOSTI
Zgrajena je bila večetažna klet ter nabavljena določena oprema za predelavo grozdja v vino in penine.

CILJI
    • Povečanje kapacitet za proizvodnjo penin in vina;
    • podaljšano staranje penin in vin;
    • posodobitev in povečanje obsega predelave kmetijskih proizvodov;
    • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
    • dvig kvalitete vina;
    • inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

PRIČAKOVANI REZULTATI
    • Povečanje kapacitete vinske kleti;
    • posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin;
    • povečanje prodaje penin; 
    • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine penin in vin;
    • povečanje izvoza;
    • zmanjševane emisije TGP.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP ( http://ec.europa.eu/agriculture/rural-develop-
ment-2014-2020/index_sl.htm)
Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.program-podezelja.si/).



NAZIV AKTIVNOSTI
Nadgradnja degustacijske etaže in nakup nove pnevmatske stiskalnice iz naslova podukrepa 4.2. Podpora za 
naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj za leto 2020 za kmetije. 

POVZETEK 
Kmetija je na javnem razpisu kandidirala za nadgradnjo vinske kleti z degustacijsko etažo in nakup nove 
pnevmatske stiskalnice namenjene za proizvodnjo penin. Z nadgradnjo degustacijske etaže  smo pridobili 
nove prostore za trženje naših penin in zaokrožili celotno investicijo v izgradnjo nove vinske kleti.

Naložba je bila nujna, zaradi ureditve primernih prostorov za trženje, posodobitve kmetijske proizvodnje in 
prilagajanja trgu. Doslej smo izvajali degustacije v manjših prostorih na sedežu kmetije. V želji približanja 
ponudbe kupcem in doseganja še večjih prodajnih količin smo se odločili za izvedbo investicije v izgradnjo 
novih degustacijskih prostorov in posodobitev tehnološke opreme kleti. Ker proizvajamo penine, ki zahtevajo 
najsodobnejšo tehnologijo, smo se odločili za posodobitev postopka stiskanja grozdja in v ta namen nabavili 
novo pnevmatsko stiskalnico. 

GLAVNE DEJAVNOSTI
Zgrajena je bila degustacijska etaža v nadstropju kleti ter nabavljena nova pnevmatska stiskalnica za proiz-
vodnjo penin.

CILJI
    • Povečanje trženje penin in vina;
    • posodobitev in povečanje obsega predelave kmetijskih proizvodov;
    • ohranitev delovnih mest in zmanjšanje obsega fizičnega dela;
    • dvig kvalitete vina;
    • inovacije in blaženje podnebnih sprememb zaradi zmanjševanja emisij TGP.

PRIČAKOVANI REZULTATI
    • Povečanje kapacitet namenjenih trženju penin;
    • posodobitev tehnološke opreme kleti in dvig kvalitete vin;
    • povečanje prodaje penin; 
    • izboljšanje ekonomske uspešnosti zaradi doseganja višje kvalitete in količine penin in vin;
    • povečanje izvoza;
    • zmanjševane emisije TGP.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP ( http://ec.europa.eu/agriculture/rural-develop-
ment-2014-2020/index_sl.htm)
Spletna stran Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (www.program-podezelja.si/).
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