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POZIV K E-ODDAJI VLOG/ IZJAV ZA PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV 

 

Spoštovani,  

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vlagatelje in svetovalce k 

čimprejšnji elektronski oddaji vlog za podporo in izjav o uveljavljanju podpore za 

prestrukturiranje vinogradov.  

Rok za elektronsko oddajo vlog in izjav je začel teči 1. 4. 2020. Rok za oddajo vlog in izjav je 

15.6.2020. 

Oddaja vlog in izjav je (v skladu s 7. odstavkom 5. člena in 1. odst. 7. člena Uredbe o 

izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju) možna samo v elektronski obliki. Vloge 

in izjave, poslane po pošti, bodo zavržene.  

Več informacij o e-oddaji vlog in izjav:  

https://www.gov.si/zbirke/storitve/uveljavljanje-podpore-za-prestrukturiranje-vinogradniskih-

povrsin/  

Pooblastilo: V primeru vnosa vloge oz. izjave z davčno številko, ki ni vaša (npr. ko vlogo oz. 

izjavo za vlagatelja vnaša svetovalec), je potrebno izpolniti tudi pooblastilo za dostop in 

uporabo spletne aplikacije Tržni ukrepi.  

V času trajanju izrednih razmer zaradi epidemije Covid-19, ko osebni stiki niso možni in z 

vlagateljem ne morete izpolniti in podpisati pooblastila, lahko na elektronski naslov: skt-

podpora.aktrp@gov.si ali vin-ukrepi.aktrp@gov.si posredujete elektronsko sporočilo s 

seznamom davčnih številk, za katere potrebujete dostop za elektronski vnos vloge oz. izjave.  

Seznam lahko posredujejo svetovalci ali vlagatelji, vsebuje pa naj:  

- davčno številko in naziv pooblastitelja,  

- davčno številko in naziv pooblaščenca in  

- namen (elektronski vnos in oddaja vloge ali  izjave za prestrukturiranje vloge v aplikaciji 

Tržni ukrepi).  

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo tak način vlaganja pooblastil omogočila le 

za čas trajanja epidemije.  

Po koncu izrednih razmer bo potrebno za vse davčne številke, za katere vam bo omogočen 

dostop za vnos na zgoraj navedeni način, izpolniti in podpisati pooblastilo 'za nazaj' ter ga 

skeniranega posredovati na elektronski naslov: skt-podpora.aktrp@gov.si.  

Prosimo, da POZIV k čimprejšnji oddaji elektronskih vlog / izjav predate svetovalcem, ki 

niso prejemniki sporočila in vlagateljem na terenu.  

Vse zainteresirane vinogradnike, ki boste v obliki vloge prijavili prestrukturiranje vinogradov 

za naslednje leto, ali podali zaključno izjavo o končanih delih prestrukturiranega vinograda v 

tem letu in želite da elektronski vnos uredimo za vas na Kmetijskem Zavodu Maribor,  

vljudno naprošamo, da nas  čimprej pokličete in predvsem pravočasno obvestite.  

Na KGZS Kmetijskem zavodu Maribor bo kontaktna oseba: Roman Štabuc: tel 041/281-531; 

roman.stabuc@kmetijski-zavod.si. 

 

Lepo vas pozdravljamo, 

Maribor 05.05.2020                                                 Štabuc Roman, 

                                                                                 Specialistična služba za vinogradništvo 

                                                                                 KGZS Zavod Maribor 

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

