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                                PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV  IN SAJENJE 

 TRSNIH CEPLJENK  SLOVENSKIH KLONOV  
 

Vinogradništvo v EU ima poseben status in je kot  posebnost izvzeta iz običajnih načinov 
subvencioniranja kmetijstva. Zaradi dolgoročno naravnane politike omejevanja obnove novih 
vinogradov, je danes v EU vinogradništvu uveljavljen ukrep prestrukturiranja vinogradov, ki 
vključuje napravo novih nasadov zgolj na obstoječih vinogradniških površinah. 
Prestrukturiranje pomeni  način naprave novih nasadov, ki vključujejo pridelavo bolj 
kakovostnega grozdja in vina, boljše prilagajanje vinogradov na klimatske spremembe, 
uvajanje  naravi prijazne tudi eko pridelave in povečuje dolgoročno stabilno in ekonomično 
pridelavo s poudarkom na zmanjševanju delovnih stroškov.  
 
Prestrukturiranje vinogradov predstavlja v  prvi vrsti nastanek novega vinogradništva na 
višjem pridelovalnem nivoju, ki vključuje napravo novih nasadov, po načinu in postopkih, ki 
to tudi trajno zagotavljajo. 
Za samo prestrukturiranje obstajajo zakonske določbe, ki vam jih bomo nazorno predstavili, 
ob tem pa vas  opozarjamo, da je vloga kmetijske svetovalne službe pri tem omejena zgolj 
na pisno potrdilo v vlogi o dodelitvi pravice za obnovo vinograda , ki jo izpolnite na upravnih 
enotah. V tem potrdilu je določena medvrstna in med trsna razdalja ter ocena zemljišča 
glede vpliva erozije. Za vse ostalo odgovarjate pridelovalci sami! Opozarjamo pa vas, da je 
vinograd trajna kultura in praviloma še vedno velja, da vinogradnik v vsem svojem življenju 
sadi na isti površini vinograd samo enkrat. Pri napravi nasada, se vsak odgovoren in moder 
investitor zaveda, da so napake storjene v pripravi »sistemske« ali po domače nepopravljive. 
Priprava tal s pravilnim odvodnjavanjem in zagotovitvijo optimalne trajne zračnosti in 
prehranjenosti tal ter preprečevanjem površinske in globinske erozije, določanjem prave 
sorte in podlage, medvrstne in med trsne razdalje, postavitve vrst brez bočnih nagibov z 
zagotovljenimi pravilnimi  vstopi, izhodi,obračališči…… To  so  bistveni dejavniki trajnega 
uspeha in dolgoletne ekonomične pridelave.  
Vsi, ki vstopate v sistem prestrukturiranja ste resni, odgovorni in praviloma tržni 
vinogradniki, ki veliko veste in tudi upamo, da se zavedate odgovornosti. Pri napravi novega  
vinograda so na voljo splošno znana in vsem dosegljiva strokovna priporočila kmetijske 
svetovalne službe, ki pa za bodočo obnovo sodobnih tržnih vinogradov, še posebno 
ekoloških, niso več dovolj. Vsaka lega in vsak bodoči vinograd po svoje predstavlja svojo 
posebnost in če hočete imeti ter tržiti posebnosti svoje kleti, ob tem pa  na bodočem trgu 
razvijati svojo osebno razpoznavnost, morate s tem že pričeti pri napravi novega nasada. 
Verjemite, da pri tem potrebujete prave strokovnjake, ki vam bodo odgovorno svetovali in 
vas pri vašem delu tudi odgovorno spremljali. Ta nadstandard, ki je po našem mnenju 
nujnost za vse tržne in resne sedanje in bodoče vinogradnike- vinarje, pa bo potrebno tudi 
plačati. Smo pripravljeni tudi na te bodoče izzive, ki so danes v EU že povsem običajni?            
 
ROK ZA ODDAJO VLOGE: 1. OKTOBER DO 15. DECEMBER 2016 

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


Med 1. oktobrom in 15. decembrom v vinskem letu, v katerem se začne izvajati 
prestrukturiranje, je potrebno vložiti VLOGO ZA PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE 
VINOGRADNIŠKIH POVRŠIN (priloga 1, Uradni list RS št. 6/2012, 38/2012, 24/2013 in 
66/2014) na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 189, 1001 Ljubljana (v 
nadaljevanju: ARSKTRP). Vlogo in morebitne dopolnitve vloge je priporočljivo poslati kot 
priporočeno poštno pošiljko. 
 
Vloga za podporo za prestrukturiranje se lahko vloži tudi za prestrukturiranje, izvedeno v 
preteklem vinskem letu, če ta podpora zanj še ni bila dodeljena. 
 
Če se v obstoječem vinogradu hkrati obnavljata ločena dela vinograda, za katera sta v 
register vpisana ločena GERK v obnovi v skladu s predpisom, ki ureja register (v nadaljnjem 
besedilu: GERK v obnovi), se za vsak del vinograda pripravi svoja vloga za podporo za 
prestrukturiranje. 
 
V primeru precepljanja na delu GERka je potrebno vlogi priložiti tudi skico z označbo na 
katerem delu vinograda se bo precepljanje izvajalo. 
 
ROK ZA ZAHTEVEK:  
Med 1. aprilom in 15. junijem poslati IZJAVO O UVELJAVLJANJU PODPORE ZA 
PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADNIŠKIH POVRŠIN (obrazec 2, Uradni list RS št. 6/2012, 
38/2012, 24/2013 in 66/2014) na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, p.p. 
189, 1001 Ljubljana. 
 
UPRAVIČENCI 
Upravičenci do podpore za prestrukturiranje vinogradniških površin so pridelovalci, ki: 
-  so vpisani v RPGV in so nosilci kmetijskega gospodarstva, 
-  obnavljajo strnjeno posajeno površino, veliko najmanj 0,1 ha, določeno v skladu s prvim 
odstavkom 75, člena Uredbe 555/2008/ES, 
- obdelujejo skupaj z obnovljeno površino, za katero vlagajo program prestrukturiranja, 
najmanj 0,85 ha vinogradov, 
- podporo za prestrukturiranje lahko uveljavljajo tudi pridelovalci, ki obdelujejo skupaj s 
površino, za katero vlagajo zahtevo za podporo, najmanj 0,6 ha vinogradov in:– 
prestrukturirajo vinograd v vinorodnem okolišu Kras, Dolenjska, Bela krajina ali Prekmurje ali 
vinorodnem podokolišu Haloze, ali – če je bil vinograd, ki je predmet prestrukturiranja, 
uničen zaradi naravne nesreče, ugotovljene v skladu s predpisom, ki ureja odpravo posledic 
naravnih nesreč, prestrukturirajo vinograd za katerega je bila izdana odločba o dovolitvi 
obnove vinograda na podlagi pravice za ponovno posaditev vinograda ali na podlagi pravice 
za posaditev vinograda iz rezerve pravic (odločba mora biti dokončna), razen pri zamenjavi 
sort s precepljanjem. 
 
Več o namenu ukrepa, upravičencih za pridobitev sredstev, rokih za oddajo vloge, višini 
podpore in o pravnih podlagah, je mogoče najti na spletni strani 
www.arsktrp.gov.si/si/.../podporaˍzaˍprestrukturiranjaˍvinogradniškihˍpovršin/, kjer so tudi 
priloženi potrebni obrazci. 
 
KAM PO SADILNI MATERIAL? 
Pred nakupom trsnih sadik moramo poustiti, da vse uradne slovenske trsnice pridelujejo 
prvovrstne in kvalitetne trsne cepljenke, ki se med samo ločijo zgolj po pridelovalno 
poslovnih posebnostih in malenkostih trsničarja ter praviloma nikoli po bistveno slabši ali 
boljši kakovosti trsnih cepljenk.   
V primeru odločitve za sajenje novih matičnih nasadov ali za pridelavo cepičev ter za obnovo 
obstoječih ali novih proizvodnih vinogradov, je v Selekcijsko trsničarskem središču Ivanjkovci, 
kjer smo pooblaščeni ZA PRIDELAVO SADILNEGA MATERIALA-KATEGORIJE BAZA, možen 
nakup trsnih cepljenk slovenskih klonov.  



Osnovni proizvodni rezultati in gospodarske lastnosti klonov, ki se razmnožujejo v STS 
Ivanjkovci, so navedeni v Katalogu slovenskih klonov vinske trte. Katalog je objavljen na 
spletni strani www.kmetzav-mb.si/2016-KGZS-slovenski.kloni.pdf, za dodatne informacije in 
naročila pa smo dosegljivi na telefonskih številkah KGZS-Kmetijsko gozdarski zavod Maribor: 
• 02/ 713 80 94 - sedež STS Ivanjkovci 
• 041/ 784 770 - Tanja Vaupotič 
 

                            KGZS – Zavod Maribor, specialistična služba za vinogradništvo in  

                            Selekcijsko trsničarsko središče Ivanjkovci 
 


