
 

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE 
 

Prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov 
 

a) VLOGA ZA PODPORO ZA PRESTRUKTURIRANJE 
 
1. v rubriki PODATKI O PRIDELOVALCU:  

- izpolnite osnovne podatke o pridelovalcu/nosilcu kmetijskega gospodarstva oz. firmi, vpišite 
davčno številko, KMG-MID, naslov in pošto. 

- vpišite vašo telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi in/ali naslov elektronske pošte za 
lažje komuniciranje. 

 

2. v rubriki PODATKI O POVRŠINI, KI SE PRESTRUKTURIRA:  

- vpišite številko dovoljenja za ponovno zasaditev vinske trte, ki vam ga je izdala upravna 
enota. 

- vpišite površino vinograda, ki jo nameravate prestrukturirati. 

- vpišite ID številko dovoljenja – t.j. številka iz dovoljenja za ponovno zasaditev vinske trte, 
pod katero se vodi grafični prikaz lokacije (7-mestna št., ki se začne z 299 ali 300). V 
primeru, da uveljavljate podporo za precepljanje vpišete številko GERK PID-a. 

- vpišite vinsko leto, v katerem nameravate prestrukturirati vinograd (vinsko leto traja od 1.8. 
do 31.7. naslednjega leta). 

- ustrezno označite ali je bil vinograd, ki ga nameravate prestrukturirati uničen zaradi naravne 
nesreče (v primeru odgovora 'DA', je potrebno priložiti dokazilo o poškodovanosti vinograda - 
zapisnik zavarovalnice ali komisije za odpravo posledic škode). 

 

3. v rubriki PODATKI O POVRŠINI, KI SE KRČI: 

- vpišite številko GERK-a, ki ga nameravate krčiti in površino krčitve. 

 

4. v rubriki UKREPI, KI BODO IZVEDENI ZA PRESTRUKTURIRANJE: 

- se obkroži številka pred ukrepom, možnih je več odgovorov. 

- v primeru označitve ukrepa št. 2 (nameravana izdelava ali razgradnja teras) morate zaradi 
izvajanja zahtevne agromelioracije pred prestrukturiranjem vinograda pridobiti odločbo o 
uvedbi agromelioracije (odločbo na podlagi vloge izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano). 

- v primeru, da uveljavljate podporo za precepljanje le na delu vinograda, je obvezna priloga 
skica z grafičnim prikazom vinograda, z ustrezno označeno površino, na kateri se izvaja 
precepljanje, in navedbo števila trsov po sortah in letu sajenja, na katerih se izvaja 
precepljanje. 

 

5. v rubriki UVELJAVLJANJE PODPORE ZA POSTAVITEV OPORE 

- se obkroži samo ENA izmed možnosti. 

- rubrike ne izpolnite v primeru, da uveljavljate podporo za precepljanje.  

 
6. Na vlogi navedite datum in se podpišite.  
 
Po novem je obvezno Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja sporočiti spremembe do 
31.3. pred oddajo izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje, če bo sajenje 
izvedeno na drugačen način, kot napovedano v vlogi za podporo za prestrukturiranje. 
Obvezno sporočanje sprememb se nanaša na: 



 

 

- podatek o sorti (če bo sajena druga sorta, kot je bila navedena na vlogi za podporo, in 
posameznik sadi na isti lokaciji, kot se je krčil star vinograd. Če se sadi na drugi lokaciji, 
spremembe sorte ni treba sporočiti); 
- lokacijo (če se po oddaji vloge spremeni lokacija predvidene zasaditve, predpogoj je 
sprememba dovoljenja na UE); 
- ureditev nasada (terasa/vertikala - če se spremeni napovedana zasaditev. 
 
b) IZJAVA O UVELJAVLJANJU PODPORE ZA PRESTRUKTURIRANJE 
 
1. v rubriki PODATKI O PRIDELOVALCU:  

- izpolnite osnovne podatke o pridelovalcu/nosilcu kmetijskega gospodarstva oz. firmi, vpišite 
davčno številko, KMG-MID, naslov in pošto. 

- vpišite vašo telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi in/ali naslov elektronske pošte za 
lažje komuniciranje. 

 

2. v rubriki PODATKI O VINOGRADU, KI SE PRESTRUKTURIRA: 

- vpišite ID številko dovoljenja – t.j. številka iz dovoljenja za ponovno zasaditev vinske trte, 
pod katero se vodi grafični prikaz lokacije (7-mestna št., ki se začne z 299 ali 300). 

- vpišite številko GERK PID-a prijavljenega v register kmetijskih gospodarstev v primeru, da 
so trsi že posajeni (če so trsne cepljenke ob oddaji izjave o uveljavljanju podpore za 
prestrukturiranje že posajene, morate podatke o dejanskem stanju vinograda prijaviti v 
register kmetijskih gospodarstev v skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih 
gospodarstev. 

- vpišite dejansko zasajeno površino vinograda (pomembno je, da se na izjavo o uveljavljanju 
podpore ne prepiše kar površina iz vloge, ampak se vpiše dejansko zasajena površina, 
določena v skladu s 44. členom Uredbe 1150/2016/EU (torej 'neto'). Ključni razlog za to je 
določba čl. 54(4) Uredbe 1149/2016/EU, na podlagi katere se znesek podpore niža za 2-
kratnik razlike, če se z ogledom na kraju samem ugotovi, da je razlika med dejansko 
izmerjeno površino in površino iz izjave več kot 20% (če je razlika več kot 50%, pa se 
podpora sploh ne dodeli!).  

- vpišite vinsko leto, v katerem ste prestrukturirali vinograd, za katerega uveljavljate podporo. 

 

3. v rubriki IZJAVA PRIDELOVALCA se obkroži samo ENA izmed možnosti glede na 
dejansko stanje prestrukturiranega vinograda ob izpolnjevanju izjave: 

 

- Obkrožite 1. če: ste na površini izvedli vsa dela prestrukturiranja vključno s postavitvijo 
opore (koli in vsaj ena napeta žica). 

 

- Obkrožite 2. če: ste s prestrukturiranjem začeli, a še niste izvedli vseh del. V tem primeru 
morate vsa dela, vključno s postavitvijo opore dokončati do izteka veljavnosti dovoljenja za 
zasaditev vinske trte. Vlogi je potrebno predložiti varščino v višini 80 % podpore, z 
veljavnostjo najmanj 3 mesece po izteku roka za izvedbo prestrukturiranja. Točen podatek o 
višini potrebne varščine dobite s pisnim pozivom Agencije. 

 

- Obkrožite 3. če: ste na površini izvedli vsa dela prestrukturiranja razen postavitve opore in 
boste podporo za oporo uveljavljali v naslednjih dveh vinskih letih po sajenju vinograda. V 
tem primeru boste v letu, ko uveljavljate podporo prejeli znesek, zmanjšan za znesek 
podpore za oporo. Podporo za oporo boste lahko uveljavljali v skladu z izjavo, ki ste jo 
navedli na vlogi (v naslednjem vinskem letu ali čez dve vinski leti). Po postavitvi opore 
agenciji še enkrat predložite izjavo o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje. 

 



 

 

- Obkrožite 4. če: ste na površini izvedli vsa dela prestrukturiranja razen postavitve opore, za 
katero pa tudi želite pridobiti podporo v istem letu. V tem primeru se vam izplača podpora za 
vsa dela, vendar je k vlogi potrebno predložiti varščino v višini 80 % podpore, z veljavnostjo 
najmanj 3 mesece po izteku roka za izvedbo prestrukturiranja. Točen podatek o višini 
potrebne varščine dobite s pisnim pozivom Agencije.  

 

- Točka 5. pride v poštev za uveljavljanje podpore za oporo v naslednjih letih.  

 

4. Na izjavi navedite datum in se podpišite. 

 


