
Izobraževanje za ukrepe kmetijske politike 

za leto 2020 

 

Smelt, 23. 1. 2020 

SAJENJE 

VINOGRADOV 
 

Pomen pravilnih prijav 

podatkov v evidence in 

na vloge 
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Dovoljenja za zasaditev vinske trte 

OSNOVA: obvezna pridobitev pred sajenjem vinograda  

(izjema: vinogradi, manjši od 0,1 ha, namenjeni izključno za 

pridelavo vina, namenjenega porabi v vinogradnikovi družini) 

 

 Dovoljenje za ponovno zasaditev 

- krčenje vinograda in sajenje na isti ali drugi lokaciji istega KMG; 

- omejitev ni, pridobi ga vsak, ki krči in poda vlogo; 

- vlogo se vloži kadarkoli pred sajenjem, UE izda dovoljenje takoj. 

 

 Dovoljenje za novo zasaditev 

- sajenje na novi površini, brez predhodne krčitve;  

- razpoložljiva 'kvota' = 1% obstoječih vinogradov (cca. 160 ha); 

- če je 'kvota' presežena, izbirni postopek in vrstni red vlog za 

izdajo dovoljenj; 

- vlogo se vloži do 30.6., UE izda dovoljenja najpozneje do 1.8. 
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STATUS VINOGRADOV 

Vinogradi z ustreznim dovoljenjem 

- vsi vpisani v RKG pred uveljavitvijo novega sistema 

(pred 1.1.2016) 

- vsi, ki imajo za zasaditev izdano in pripisano ustrezno 

dovoljenje 

 

Vinogradi, zasajeni brez dovoljenja (v celoti ali delno) 

 

- za zasaditev nimajo izdanega dovoljenja 

- vpisani v RKG po 1.1.2016, pa bi morali biti že prej 

- ali pa ustreznega dovoljenja še nimajo pripisanega 

(urediti stanje na UE) 

Neupravičenost do podpor !! 
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Podpora za prestrukturiranje vinogradov - 1 

Upravičenost le na podlagi dovoljenja za ponovno zasaditev 

vinogradov !  (nove zasaditve = PRP ukrep naložbe na KMG) 

 

Postopek za sajenje spomladi 2021: 

 

1. Pridobitev dovoljenja za ponovno zasaditev (predhodna 

preveritev pravilnosti vpisa obstoječega vinograda v RKG !) 

 

2. Oddaja vloge za podporo na ARSKTRP do 15. 6. 2020 (+ 

pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije, če potrebno) 

 

3. Preveritev obstoječega vinograda na kraju samem s strani 

ARSKTRP (poleti 2020)    

 POMEMBNO: vinograd obdelan in trtam se ni iztekla  

 življenjska doba! 
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Podpora za prestrukturiranje vinogradov -2 

4. Izkrčitev obstoječega vinograda po trgatvi 2020 

 

5. Sporočiti morebitne spremembe ARSKTRP do 31. 3. 2021 
 sprememba lokacije (obvezno sprememba dovoljenja na UE), 

       tip zasaditve (terasa / vertikala) ali 

       sorte 

 

6. Sajenje novega vinograda spomladi 2021 

 

7. Po sajenju poslati izjavo o zaključku na ARSKTRP  

     do 15. 6. 2021 

          

      POZORNOST PRI NAVEDBI POVRŠINE NA IZJAVI ! 
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Podpora za prestrukturiranje vinogradov -3 

 

8. Preveritev novega vinograda na kraju samem s strani 

ARSKTRP (poleti 2021) 

 

9. Odločba o dodelitvi podpore in izplačilo do 15. 10. 2021 

 

 

 ZELO POMEMBNO:  

 

USKLAJENOST PODATKOV NA VLOGI, 

DOVOLJENJU IN V RKG Z DEJANSKIM STANJEM 

V NARAVI !! 



7 

Uporaba podatkov RKG in RPGV 

1) Neposredna plačila, PRP ukrepi, odškodnine po 

naravnih nesrečah… 

 

2) Ukrepi namenjeni izključno vinogradnikom/vinarjem: 

 

 Prestrukturiranje vinogradov 

ADMINISTRATIVNA KONTROLA  

+ KONTROLA NA KRAJU SAMEM 

- RKG podatkov o vinogradu pred krčitvijo 

- RKG podatkov o vinogradu po zasaditvi 

 

 Podpore za promocijo vina 

- RPGV podatki o lastnem in kupljenem pridelku, zalogah 

 

3) Poročanje podatkov EK, bilance, uporaba SURS, MF 

(katastrski dohodek !) 
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Pozornost pri prijavah podatkov v RKG in 

RPGV 

VINOGRAD = TRAJNI NASAD 

 cca. 30-40 let brez sprememb !! 

 NUJNA PRAVILNA PRIJAVA DEJANSKIH PODATKOV !! 

STRANKA = odgovorna za pravilnost podatkov 

 

UE = dolžna opozoriti na neskladja in morebitne 

posledice napačne prijave      

 

+ pravilno svetovanje KSS 
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HVALA ZA POZORNOST 


