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                              OBNOVA  IN  SAJENJE NOVIH VINOGRADOV  

 

 

V skladu z veljavno EU zakonodajo in Uredbo o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte je potrebno 

za sajenje vinogradov predhodno pridobiti dovoljenje za zasaditev vinske trte. Izjema so le tisti 

vinogradi, ki so manjši od 0,1ha in so namenjeni izključno za pridelavo vina, namenjenega porabi v 

vinogradnikovi družini.  

   

Vlogo za pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte se vloži na upravno enoto, kjer je pridelovalec 

vpisan v register pridelovalcev grozdja in vina, do 30. junija pred vinskim letom, v katerem se bo 

izvedlo sajenje novega vinograda Vloge za pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte na podlagi 

predhodne krčitve vinograda, pa se lahko vloži kadarkoli pred začetkom sajenja vinograda.  

   

Na podlagi vloge za izdajo dovoljenja upravna enota izda: 

 

•DOVOLJENJE ZA PONOVNO ZASADITEV VINSKE TRTE (za površino, ki je enaka površini 

vinograda, ki se krči) in/ali 

 

•DOVOLJENJE ZA NOVO ZASADITEV VINSKE TRTE (za novo površino, na kateri se sadi nov 

vinograd oz. se širi obstoječi vinograd). 

 

PODPORE ZA SAJENJE VINSKE TRTE (finančna vzpodbuda) 

  

 V vinogradništvu Slovenije ostajata dva sistema , ki zagotavljata finančno vzpodbudo za  obnovo  in 

sajenje novih vinogradov in sicer: 

  

 .Na podlagi dovoljenja za PONOVNO zasaditev vinske trte, je možno uveljavljati PODPORO 

ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV (EU finančna vzpodbuda) 

 

  Na podlagi dovoljenja za NOVO zasaditev vinske trte( do največ 160 ha ali 1% vseh 

vinogradov vpisanih v RPGV), je možno uveljavljati podporo v okviru ukrepov za naložbe v 

kmetijska gospodarstva Programa razvoja podeželja 2014-2020. (SLO finančna vzpodbuda) 

  

 PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV  

 

Prestrukturiranje v EU ne pomeni zgolj obnove vinogradov , temveč je to  način naprave novih 

nasadov, ki vključujejo pridelavo bolj kakovostnega grozdja in vina, boljše  in hitrejše prilagajanje 

vinogradov na klimatske spremembe, uvajanje  naravi prijazne tudi eko pridelave in povečanje  

dolgoročno stabilne in ekonomične pridelave in: 

 

 vključuje zamenjavo sort, spremembo lokacije vinograda ali izboljšavo tehnologije, pri čemer 

mora biti pri nadomestitvi obstoječega vinograda ta starejši od 10 let, mlajši pa le, če je bil 

uničen zaradi naravne nesreče ali posledic izrednih vremenskih pojavov.  
 zamenjavo sort s precepljanjem v vinogradu, ki ni mlajši kot 5 let ali starejši kot 20 let.  

http://www.kmetzav-mb.si/


 

 

 

 

 

 

NOVOSTI PRI PRESTRUKTURIRANJU VINOGRADOV  

 

 V letu 2017  so se pri prestrukturiranju  zgodile določene spremembe in dopolnila, ki vam jih želimo  

nazorno predstaviti tako v obliki opozoril, kot navajanju pomembnih   in   veljavnih   rokov.  

 

V  uredbi ( Uradni list št. 23/17) o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju  se spreminja : 

 rok za vložitev VLOGE ZA PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV 

je od  1. APRILA do 15 JUNIJA.  

 dodaja se obveza pregleda vinograda na kraju samem pred izkrčitvijo. Opozarjamo , da bo za 

vse nove izkrčitve vinogradov, na podlagi katerih se uveljavlja podpora za prestrukturiranje,  

ARSKTRP že pred krčitvijo starega vinograda opravila ogled in izmero vinograda. Ogled in 

izmera se bo opravila  po oddaji vloge za podporo - po 15. juniju in  najpozneje do 1. 

septembra istega leta. Izkrčitev vinograda se bo lahko izvedla šele po opravljenem ogledu 

vinograda s strani ARSKTRP. Če se izvede prej, pridelovalec ni upravičen do podpore za 

prestrukturiranje. 

 POSEBNOST V LETU 2017 IN 2018   vsi, ki so dobili odločbo o prestrukturiranju do 

20.5.2017 (začetek veljavnosti uredbe),  lahko pred obnovo posekajo stari vinograd brez 

kontrole agencije, vsi tisti, ki pa imajo odločbo o prestrukturiranju  po 20. 5.2017 pa morajo 

imeti opravljen ogled. V primeru, če ta ogled do sedaj še ni bil opravljen, je potrebno do 

najkasneje 15. januarja 2018 pismeno obvestiti ARSKTRP, da se opravi  pregled, saj v 

nasprotnem primeru ne boste dobili sredstva podpore.  

  

 

POMEMBNE OSTALE NOVOSTI: 

 

 obstaja možnost vložitve vloge prestrukturiranja  do konca oktobra, če je bil vinograd v tistem 

letu uničen zaradi vremenskih ujm; IZJEMOMA v tem letu- rok do 15.1.2018; 

 če se izvaja terasiranje ali razgradnja teras, OBVEZNA ODLOČBA MKGP o uvedbi 

zahtevne agromelioracije ( praktična navodila o tem bomo posredovali naknadno); 

 obvezno je sporočanje vsake spremembe prestrukturiranja in sicer DO 31. MARCA pred 

samim sajenjem, razen v določenih izjemah. 

 

DODATNE PREHODNE DOLOČBE ZA TISTE, KI DO 15. 6. 2017 NISO ODDALI 

VLOGE ZA PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE  2018: 

 

 možnost uveljavljanja podpore 'za nazaj' se dopušča le še letos; 

 vsi tisti, ki bodo sadili spomladi 2018, lahko oddajo vlogo za prestrukturiranje 1.4.-

15.6.2018; 

 če v 2018 sadijo na podlagi dovoljenja za ponovno zasaditev, izdanega po 20.5.2017, 

NUJNO do 15.1.2018 na AKTRP vložiti zahtevo za predhodni ogled na kraju samem 

(POGOJ: pred ogledom se ne sme izkrčiti obstoječega vinograda !!);  

 za sajenje na podlagi dovoljenj, izdanih pred 20.5.2017, ni predhodnega ogleda (1.4.-

15.6.2018 se le vloži vloga za podporo). 

 

 

Dovolite da vas še enkrat OPOZORIMO, da vsi vinogradniki, ki nameravate saditi vinograd 

spomladi  2018 na podlagi  DOVOLJENJA ZA ZASADITEV VINSKE TRTE veljavnega  do konca 

2018 in niste v letu 2017 do 15. junija oddali vloge za prestrukturiranje, MORATE v času od 1.4. do 

15 .6. 2018 oddati vlogo za prestrukturiranje in vinograd tudi posaditi do konca leta 2018(opora je 

lahko postavljena tudi pozneje). Sredstva iz prestrukturiranja pa lahko pričakujete v oktobru leta 2019. 

 

 



POVZETEK: 

 

Vsi vinogradniki, ki želite obnoviti svoj vinograd v letu 2018 in izpolnjujete vse zakonske pogoje 

prestrukturiranja (pogoji vir MKGP)  morate: 

  najprej pridobiti dovoljenje za zasaditev vinske trte na upravni enoti (večina že ima) 

 do 15 januarja zaprositi agencijo ARSKTRP za ogled vinograda, ki ga želite izkrčiti ( večina 

ne potrebuje-glej  zgoraj navedene roke!) 

 v času od 1.4. do 15 .6 2018  oddati vlogo za  prestrukturiranje (nujno!) 

 vinograd v letu 2018 POSADITI (oporo lahko tudi kasneje!) 

 v letu 2019 od 1.4-15.6 oddati zaključno vlogo prestrukturiranja (za finančno vzpodbudo) in v  

oktobru leta 2019 lahko pričakujete EU sredstva.    

   

 

 

Ob tem pa  tudi OPOZARJAMO, da je še kar nekaj vinogradnikov, ki  je konec leta 2015 

pridobilo DOVOLJENJE ZA OBNOVO VINOGRADA  z veljavnostjo do konca leta 2018.. 

V primeru če bodo hoteli obnoviti to površino bodo morali do konca leta 2017 vložili 

VLOGO ZA PRETVORBO PRAVICE in si tako  pridobiti  DOVOLJENJE ZA 

ZASADITEV VINSKE TRTE . 

 

 OPOZARJAMO vse vinogradnike, da novo posajeni vinogradi (več kot 0,1ha) brez 

dovoljenja za zasaditev vinske trte, ne morejo biti deležni nobenih finančnih vzpodbud, ob 

tem pa se bodo vodili  kot zakonsko nelegalni in se bodo morali tudi posekati.      

 

Vir: MKGP 

http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/kmetijski_trgi/vino/sajenje  
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