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           NOV SISTEM DOVOLJENJ ZA OBNOVO VINOGRADOV 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javnost poslalo obvestilo o 

novem Eu sistemu dovoljenj za bodočo obnovo vinogradov, kjer  vinogradnike  

obvešča tako z novimi pogoji pri obnovi vinogradov , kot tudi o predvidenih  kaznih 

za vse tiste , ki bodo imeli neprijavljene vinograde.  

Novosti  pri bodoči obnovi vinogradov.  

 Vinogradništvo v EU predstavlja veliko finančno obremenitev Eu kmetijstva , 

še posebno so problematični tržni viški velikih količin manj kakovostnih vin. 

 V Eu  je uveljavljen ukrep prestrukturiranja vinogradništva, ki ne pomeni 

običajne obnove ali zamenjavo starih nasadov z novimi, temveč omogoča 

kvalitativni preskok tako v pridelavi manjših količin bolj kvalitetnih vin. 

  Vinogradništvo Slovenije je do sedaj imelo prehodno obdobje  kjer smo ob 

ustaljeni obnovi imeli  še na voljo 5000 ha iz rezerve pravic.  

 Do sedaj   pri obnovi skoraj nismo čutili omejitve glede prestrukturiranja in 

smo lahko neovirano obnavljali vinograde, ob tem pa tudi niso izvajale 

določene kazni, ki  so  v Eu že dolgo  predpisane. 

 Pred nami je nov EU sistem dovoljenj za obnovo, ki stopi v veljavo z 1.1. 

2016,  

 

Primerjava starega in novega sistema 

  

 V vinogradništvu še naprej velja splošna prepoved povečevanja obsega 

vinogradov, tako bo po novem ukinjena dosedanja rezerva pravic (kvota 5000 

ha ), na novo pa se vzpostavi nacionalna rezerva v višini 1% od skupnih 

površin vpisanih v RPGV. Danes je v RPGV okrog 16 000 ha vinogradov (1% 

= cca 160 ha).  Tudi zaradi tega je potrebno, da se vsi vinogradi vpišejo v 

RPGV, ker bo potem tudi lahko več obnove!) 

 Dovoljenje za ponovno zasaditev,po novem več ni možno prenašati na 

drugega vinogradnika, ali celo z njim trgovati kot je bilo v navadi v drugih 

državah. Dosedanje pravice za ponovno posaditev se bodo časovno skrajšale 

na obdobje največ 3 let, ob tem pa se bodo pojavile tudi upravne kazni. 

 Po novem  bo  otežen vpis neregistriranih vinogradov, ki se bo pokrival  le iz 

dovoljenja za novo posaditev iz 1% deleža. Te vloge ne bodo imele prednosti 

pred ostalimi vlogami, grozdje in vino iz takih vinogradov brez dovoljenja se 

ne bo smelo prodajati. 

 Pri prestrukturiranju bodo podpore( Eu denar),  dobile samo tiste obnove, ki 

imajo dovoljenje za PONOVNO zasaditev( vinograd na vinograd!) .Vinograde  

z dovoljenjem za NOVO zasaditev(vinograd iz 1% nacionalne rezerve!) bomo 

zakonsko sicer lahko posadili toda izključno s svojimi sredstvi in nič več z Eu 

denarjem kot do sedaj. 

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


 Pri prehodu iz starega v nov sistem pa je pomembno to, da vsi tisti, ki si bodo 

do 31.12.2015 zagotovili pravice za obnovo vinograda bodo lahko do 

31.12.2018  obnovili svoj vinograd po starem in z Eu sredstvi.  

 

Sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte  

 

 Po novem bo za obnovo vinogradov odločilno izdano dovoljenje  izjeme bodo 

samo matični nasadi za cepiče in poskuse, ali vinogradi manjši od 0,1ha torej 

zgolj za osebno porabo vinogradnika in njegove družine. 

 Vlogo pridelovalec posreduje na UE , ki to vlogo izda ali tudi zavrne. 

Dovoljenje ne bo prenosljivo in bo veljalo do 3 leta od izdaje.Za vse tiste, ki v 

tem roku ne bodo naredili obnove pa sledi upravna kazen. 

 Po novem imamo dovoljenje za NOVO zasaditev in dovoljenje za PONOVNO 

zasaditev 

 Vse obstoječe in do konca leta 2015 neprijavljene vinograde, kot tudi na novo 

nastale bodoče vinograde brez dovoljenja bo po 1.1. 2016 potrebno izkrčiti , 

vinogradnike pa bo doletela kazen v višini najmanj 6000 Eurov/ha in 

inšpekcijski odstranitvi na vinogradnikove stroške. 

 

Strokovna mnenja! 

 Nov sistem bo v Eu v veljavi od 2016-2030 

 Nov sistem je Slovenija brezpogojno in brez pripomb prevzela in prične veljati 

z 1.1.2016.  

 Pred  tem datumom  bo potrebno prijaviti vse še v RPGV neprijavljen 

vinograde in za vse tiste površine, ki danes niso ali niso več vinograd in jih 

želimo v bodoče obnoviti, bo potrebno še v tem letu na UE pridobiti pravico in 

dovoljenje za obnovo vinograda.  

 

Strokovna opozorila! 

 

 V Sloveniji bo z letom 2016 dokončno in trajno največ 16 000 ha vinogradov 

ali najmanj v celotni zgodovini obstoja slovenskega naroda 

 Do 3000 ha vinogradov, ki bi naj po evidencah države obstajale izven RPGV 

bo povečini posekanih, ali zmanjšanih na največ 0,1ha. 

 V Sloveniji, še posebno v Podravju imamo specifično situacijo, ko so veliki 

kompleksi , ki so v lasti države(Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov) zaradi 

propadlih vinogradniških podjetij marsikje opuščeni in neobdelani kompleksi , 

ki več ne zadostujejo pogojem vpisa v RPGV . Obstaja kruto dejstvo, da 

bomo, na teh izjemnih vinorodnih legah, ki so  v lasti države Slovenije, trajno  

izgubili tako po kakovosti kot ekonomičnosti pridelave bodoče kompleksno 

obnovljene Eu primerljive vinograde. 

 Obstaja realna verjetnost zmanjševanja  tako malih vinogradov kot tudi še do 

sedaj številnih vinogradnikov. 

 Določena zgodovinsko  tradicionalna vinogradniška območja Slovenije bodo 

ostala brez omembe vrednih površin vinogradov (npr Haloze, Maribor…….) 

 

Pred vinogradniki je čas sprememb in naša bodočnost  je samo v hitrem strokovno 

učinkovitem in tržno  uspešnem prilagajanju. 

Smo pripravljeni?  
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