
Spoštovani!  

 

Posredujemo vam  sporočilo agencije republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

, ki  nam  v priponki  pošilja  posodobljen rokovnik z glavnimi časovnimi poudarki o 

izvedbi ukrepa Podpora za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov naslednjem obdobju  

 

KRATEK POVZETEK:  

Glavna novost je sprememba roka za SPOROČANJE SPREMEMB DEJAVNOSTI - spremembe se sporoča 

do oddaje izjave o uveljavljanju podpore (in ne več do 30.3.). Obveznost sporočanja se nanaša na:  

 

- spremembo tipa zasaditve: v kolikor se izvede drug tip zasaditve kot naveden na vlogi za podporo.  

- spremembo lokacije: potrebno urediti na upravni enoti, če se spremeni lokacija po oddaji vloge. 

Spremembe na agencijo ni potrebno dodatno sporočati (podatke pridobimo iz RKG).  

- spremembo sorte: če se sadi druga sorta kot navedena na vlogi za podporo in če ostaja v vinogradu 

ista tehnologija upravljanja in obdelovanja na isti lokaciji.  

 

ROK ZA ODDAJO VLOGE ZA PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE je med 1.4. in 15.6.2021 - vnos in 

oddaja vloge poteka elektronsko preko aplikacije Tržni ukrepi v okviru E-kmetije.  

 

Potencialni vlagatelji opozarjamo, da si dovoljenje za ponovno zasaditev vinske trte na upravni enoti  

uredijo kak dan pred vnosom vloge v aplikacijo Tržni ukrepi. Enako velja tudi za morebitno urejanje 

KMGMID-a (odprava napak na KMGMID-u, urejanje namestnika nosilca...). V primeru, da bodo na 

upravnih enotah zadeve urejali zadnji dan, vloge za podporo v aplikaciji Tržni ukrepi zaradi 24 urnega 

osveževanja podatkov ne bodo mogli oddati.  

 

ROK ZA ODDAJO IZJAVE O UVELJAVLJANJU PODPORE (zahtevek) je med 1.4. in 15.6.2021 oz. 2022 za 

vloge oddane v letu 2020. Za vloge oddane v letu 2019 je skrajni rok za oddajo med 1.4. in 15.6.2021. 

Vnos in oddaja zahtevka poteka elektronsko preko aplikacije Tržni ukrepi v okviru E-kmetije.  

 

Vljudno  opozarjamo vlagatelje, da vpis trsnih cepljenk na upravni enoti uredite prej, kot boste 

vnašali zahtevek v aplikacijo Tržni ukrepi. Tudi tu namreč velja, da se podatki v aplikaciji Tržni ukrepi 

osvežujejo na 24 ur, zato oddaja zahtevka brez predhodne ureditve vpisa trsnih cepljenk na upravni 

enoti zadnji dan ne bo možna. V primeru, ko prestrukturiranje še ni zaključeno in se zanj polaga 

varščina, to ni potrebno.  

 



Na naši spletni strani vam je na voljo več informacij v zvezi z ukrepom, spletni seminar za elektronski 

vnos in oddajo vlog/zahtevkov ter uporabniška navodila.  

 

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

povrsin/  

 


