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Maribor, 05.01.2018
Vinogradniško obvestilo 1:
DODATNI ROK ZA ODDAJO VLOGE ZA PODPORO ZA PRESTRUKTRIRANJE
VINOGRADOV V LETU 2018
Vse vinogradnike obveščamo o izjemi v uveljavljanju podpore za prestrukturiranju vinogradov 'za
nazaj', ki se dopušča le še letos in jo v celoti skupaj z prijavnim obrazcem povzemamo iz spletne
strani ARSKTRP. Prosimo vse vinogradnike, da skrbno preberete spodnje obvestilo in si zagotovite
nemotene pogoje za prestrukturiranje svojega novega bodočega vinograda. Za vsa dodatna vprašanja
nasvete in informacije pa nas lahko povprašate tako po telefonu in elektronski pošti, ali pa se osebno
zglasite na KGZS Zavod Maribor.
Obveščamo vas, da je bila v Uradnem listu št. 76/2017 objavljena Uredba o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, s katero se omogoča
naknadna vložitev vloge za podporo za prestrukturiranje vinograda tistim vinogradnikom, ki
nameravajo spomladi 2018 prestrukturirati vinograd in niso vložili vloge v predpisanem roku do 15.
junija 2017.
V zvezi s tem opozarjamo na ključne roke in postopke, ki omogočajo vložitev naknadne vloge za
podporo za prestrukturiranje vinogradov spomladi 2018:

A) Vinogradniki, ki nameravate spomladi 2018 prestrukturirati vinograd, za katerega ste dovoljenje za
ponovno posaditev vinske trte pridobili po 20. maju 2017, morate za uveljavljanje podpore narediti
naslednje:
- najpozneje do 15. januarja pošljite na ARSKTRP obrazec z zahtevo za ogled obstoječega vinograda
(obrazec se nahaja v prilogi);
- s krčitvijo obstoječega vinograda počakajte na ogled kontrolorja ARSKTRP;
- nato vložite vlogo za podporo na ARSKTRP med 1. aprilom in 15. junijem 2018;
- sadite lahko spomladi 2018 ali pa šele v 2019,
- po sajenju pošljite na ARSKTRP izjavo o izvedenem prestrukturiranju.

B) Vinogradniki, ki nameravate spomladi 2018 prestrukturirati vinograd, za katerega ste dovoljenje za
zasaditev vinske trte pridobili pred 20. majem 2017, pa:
- vlogo za podporo vložite na ARSKTRP med 1. aprilom in 15. junijem 2018 (predhodni ogled s strani
ARSKTRP ni potreben);
- po sajenju pošlji na ARSKTRP izjavo o izvedenem prestrukturiranju.
Vir:
wwwARSKTRP.gov.si
KGZS–Zavod Maribor, specialistična služba za vinogradništvo

ZAHTEVA ZA OGLED NA KRAJU SAMEM PRED IZKRČITVIJO VINOGRADA
(ZA NAMEN UVELJAVLJANJA PODPORE ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV
V LETU 2018)
PODATKI O PRIDELOVALCU
IME IN PRIIMEK, NAZIV:
DAVČNA ŠTEVILKA:
NASLOV:
POŠTA:
TELEFON*:

KMG-MID:

ELEKTRONSKA POŠTA*:

Podatek ni obvezen; namenjen je lažjemu in hitrejšemu komuniciranju.

PODATKI O POVRŠINI, KI SE BO PRESTRUKTURIRALA
ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA ZASADITEV VINSKE TRTE:
POVRŠINA (v
2
m ):
ŠTEVILKA GRAFIČNEGA PRIKAZA LOKACIJE (oz. GERK v primeru precepljanja):
VINSKO LETO PRESTRUKTURIRANJA: 2017/2018
PODATKI O POVRŠINI, KI SE KRČI
POVRŠINA (v m2):

GERK VINOGRADA, KI SE KRČI:

Krčitev vinograda se izvede PO ogledu na kraju samem. Če je vinograd izkrčen pred ogledom, pridelovalec ni upravičen do
podpore za prestrukturiranje vinograda.

IZJAVA PRIDELOVALCA
Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in drugim nadzornim organom dovoljujem ogled vinograda, ki
ga nameravam izkrčiti zaradi uveljavljanja podpore za prestrukturiranje.

DATUM: _________________
_______________________________

PODPIS pridelovalca:

POMEMBNO:
Ta obrazec je namenjen le zahtevi za predhodni ogled vinograda, ki se krči (na podlagi 3.
odstavka 17. člena Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega
programa v vinskem sektorju, UL RS 76/17). Za uveljavljanje podpore je treba VLOGO ZA
PODPORO vložiti na ARSKTRP med 1.4. in 15.6.2018.

