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ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v 
vinskem sektorju – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepa vlade:

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …. sprejela 
naslednji 

                                                            SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju 
podpornega programa v vinskem sektorju in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Sklep prejme:
 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
-
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
- dr. Darja Majkovič, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo;
- Lidija Lipič Berlec, vodja Oddelka za rastlinsko proizvodnjo.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
-
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
-
5. Kratek povzetek gradiva:
-

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja: NE
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 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvo j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  
mednarodnih organizacij

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

MKGP
2330-19-0009 
Prestrukturiranje 
vinogradov 2019-2023

140034 4.245.000,00 4.245.000,00

MKGP
2330-19-0010
Promocija vina 2019-
2023

140034 800.000,00 800.000,00

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
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OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

-
II. Finančne posledice za državni proračun

Predlog Uredbe le vsebinsko dopolnjuje obstoječo Uredbo o izvajanju podpornega programa v 
vinskem sektorju in ne prinaša novih finančnih posledic.

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Finančne posledice nove ureditve ostajajo enake kot doslej in so zagotovljene na proračunski 
postavki MKGP 140034 – Podpore tržne ureditve za vino – 14-20, v okviru projekta Prestrukturiranje 
vinogradov 2019-2023 (2330-19-0009) in Promocija vina 2019-2023 (2330-19-0010). Sredstva 
znašajo za leto 2019 in naslednja leta po 5.045.000 €/letno in se v celoti povrnejo iz EU proračuna.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
-

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

-

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
-

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA

Datum objave: 17. 5. 2019 (posebej poslano tudi vsem zainteresiranim združenjem)

V razpravo so bili vključeni: 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), Vinska družba Slovenije (VDS), Združenje 
družinskih vinogradnikov in vinarjev (ZDVVS), Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije 
(VINIS).
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Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):
Prejeli smo pozitivna mnenja in nekaj manjših pripomb, ki pa smo jih uskladili s predlagatelji.

Upoštevani so bili:
 ( v celoti,)

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                  dr. Aleksandra Pivec
                                           ministrica
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PREDLOG
(EVA 2019-2330-0070)

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 –
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem 

sektorju

1. člen

V Uredbi o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 
76/17 in 35/18) se v 1. členu prva alineja spremeni tako, da se glasi: 
»– Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 
vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) 
št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 
12. 2013, str. 671), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/934 z dne 12. 
marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede 
vinorodnih območij, na katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških 
postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem proizvodov vinske trte, 
najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter 
objave spisov OIV (UL L št. 149 z dne 7. 6. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1308/2013/EU),«.

2. člen

V 4. členu se v prvem odstavku prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zamenjavo sort, spremembo lokacije vinogradov ali izboljšavo tehnologije upravljanja in 
obdelovanja vinogradov, pri čemer mora biti vinograd starejši od deset let, ali«.

V četrtem odstavku se v prvi alineji besedilo »0,85 ha« nadomesti z besedilom »0,5 ha«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prve alineje prejšnjega odstavka lahko podporo za prestrukturiranje 
uveljavljajo tudi pridelovalci, ki skupaj s površino, za katero vlagajo zahtevo za podporo, 
obdelujejo najmanj 0,3 ha in prestrukturirajo vinograd v vinorodnem okolišu Dolenjska, Bela 
krajina, Prekmurje, vinorodnem podokolišu Haloze ali Šmarje – Virštanj.«.

3. člen

V 5. členu se v prvem odstavku besedi »pošlje Agenciji« nadomestita z besedilom »vloži v 
elektronski obliki na Agencijo«.

V tretjem odstavku se na koncu napovednega stavka doda besedilo »iz priloge 3, ki je sestavni 
del te uredbe, in naslednje izjave«, četrta alineja pa se črta. 

Šesti, osmi in deveti odstavek se črtajo. 
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Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.

Za novim šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Vlogo za podporo za prestrukturiranje iz tega člena upravičenec ali njegov pooblaščenec
izpolni elektronsko in jo vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim 
podpisom. Za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vlog agencija vzpostavi vstopno 
spletno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov 
pooblaščenec za elektronsko vložitev prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh 
podatkov, potrebnih za izpolnitev vlog, izvede elektronski vnos, vlogo podpiše s kvalificiranim 
elektronskim podpisom in jo vloži v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi
vloge. Če jo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se mora pred elektronsko vložitvijo 
vloge registrirati pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi 
izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo. S podpisom na 
vlogi upravičenec ali njegov pooblaščenec potrdi pravilnost vnosa podatkov.«.

4. člen

V 6. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– višino priznane vrednosti izpada dohodka glede na način predelave grozdja, določeno na 
podlagi statističnih podatkov o pridelavi grozdja in povprečni ceni odkupljenega grozdja za 
predelavo (povprečje zadnjih treh let), z upoštevanjem stroškov za kmetijska zemljišča in 
večkratnika za vino, kot jih določa zakon, ki ureja katastrski dohodek.«.

Tretja alineja se črta.

5. člen

V 7. členu se v prvem odstavku v prvem stavku besedi »pošlje agenciji« nadomestita z 
besedilom »vloži v elektronski obliki na agencijo na način iz sedmega odstavka 5. člena te 
uredbe«, v drugem stavku pa se beseda »pošlje« nadomesti z besedo »vloži«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pridelovalec mora v izjavi iz prejšnjega odstavka navesti:
– podatke o pridelovalcu (osebno ime ali firmo, naslov ali sedež in KMG-MID),
– podatke o vinogradu, ki se prestrukturira (številka GERK vinograda, prijavljenega v register 
kmetijskih gospodarstev, če so trsne cepljenke že posajene),
– podatek o prestrukturirani površini, določeni v skladu s 44. členom Uredbe 1150/2016/EU, za 
katero se uveljavlja podpora,
– podatek o zaključenem prestrukturiranju (ali je prestrukturiranje zaključeno ali pa ga je začel 
izvajati in bo na poziv agencije položil varščino),
– podatek o uveljavljanju podpore za postavitev opore iz šestega odstavka 5. člena te uredbe in
– podatek o morebitnem prejemu sredstev Republike Slovenije ali Evropske unije za namen 
prestrukturiranja zadevnega vinograda.«.

V četrtem odstavku se besedilo »mora po zaključku« nadomesti z besedilom »mora v 30 dneh 
po zaključku«.

V šestem odstavku se besedilo »mora po postavitvi opore« nadomesti z besedilom »mora do 
31. julija v vinskem letu postavitve opore«.
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Trinajsti odstavek se črta. 

Dosedanji štirinajsti odstavek postane trinajsti odstavek.

6. člen

V 7.a členu se v tretjem odstavku beseda »septembra« nadomesti z besedo »oktobra«.

7. člen

V 8. členu se za četrtim odstavkom dodajo novi peti do osmi odstavek, ki se glasijo:
»(5) Pri prestrukturiranju vinograda, ki vključuje le zamenjavo sort, je sestavni del ogleda na 
kraju samem tudi preveritev dokazil, iz katerih je razvidna zasajena sorta kupljenih cepljenk, 
oziroma če se uporabijo lastne cepljenke, zapisnik o pregledu sadilnega materiala, ki ga v 
skladu s predpisi, ki urejajo trženje materiala za vegetativno razmnoževanje trte, opravi organ 
za potrjevanje ali inšpektor iz tretjega odstavka tega člena.

(6) Če pridelovalec nima dokazil iz tretjega in petega odstavka tega člena, ni upravičen do 
podpore za prestrukturiranje vinograda.

(7) Če izkrčitev vinograda iz prejšnjega člena ni izvedena na lokaciji, kjer je opravljena 
zasaditev po izvedenem prestrukturiranju, agencija ob ogledu po izvedenem prestrukturiranju iz 
tega člena preveri, ali je bil vinograd izkrčen.

(8) V primerih iz drugega odstavka 10. člena te uredbe agencija opravi ogled, pri katerem 
preveri, ali je bil vinograd izkrčen, po prijavi izkrčitve v register kmetijskih gospodarstev oziroma 
najpozneje v treh letih po izplačilu podpore.«.

8. člen

V 9. členu se v tretjem odstavku na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo »pri čemer se ugotovljena razlika zaokroži na cel odstotek.«.

V četrtem odstavku se na koncu doda besedilo »ali izboljšava tehnologije upravljanja in 
obdelovanja vinogradov«.

9. člen

V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če pridelovalec namesto vrednosti izpada dohodka uveljavlja sočasni obstoj novih in starih 
vinskih trt iz točke (a) petega odstavka 46. člena Uredbe 1308/2013/EU, mora stare vinske trte 
izkrčiti najpozneje v treh letih od dneva zasaditve novih vinskih trt.«. 

V četrtem odstavku se črta drugi stavek.

V šestem odstavku se v prvi alineji besedilo »površini izkrčenega vinograda« nadomesti z 
besedilom »površini dejansko izkrčenega vinograda, ugotovljeni ob ogledu na kraju samem iz 
tretjega odstavka 7.a člena te uredbe«.
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10. člen

V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Sestavni del vloge so tudi izjave vlagatelja iz priloge 3 te uredbe in naslednje izjave:
– da se dejavnosti, ki so predmet programa, nanašajo le na upravičene dejavnosti v skladu s to 
uredbo, Uredbo 1308/2013/EU, Uredbo 1149/2016/EU in Uredbo 1150/2016/EU,
– da razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi za izvedbo dejavnosti, predvidenih v vlogi, in bo 
prispeval finančna sredstva za lastno udeležbo financiranja izvedbe dejavnosti,
– da bodo dejavnosti izvedene v skladu z zakonodajo države, na katero se nanašajo, in
– da bo za program, za katerega je prejel podporo, vso dokumentacijo iz drugega odstavka 23. 
člena te uredbe hranil še najmanj pet let po izplačilu zadnjega zneska iz odločbe o odobritvi 
programa.«.

11. člen

V 18. členu se v prvem odstavku besedilo »med 20. in 31. januarjem« nadomesti z besedilom 
»do 31. januarja tekočega leta«, besedilo »med 10. in 20. junijem« pa se nadomesti z 
besedilom »do 20. junija«.

V drugem odstavku se v prvi alineji za besedo »sedež« črtata vejica in besedilo »podatke o 
računu«.

12. člen

V 20. členu se v tretjem odstavku besedilo »vseh vinorodnih okolišev vsaj ene vinorodne 
dežele« nadomesti z besedilom »vsaj treh vinorodnih okolišev«.

13. člen

V 21. členu se v prvem odstavku besedilo »najpozneje do 1. aprila v letu začetka izvajanja 
programa« nadomesti z besedilom »vsako leto najpozneje do 1. aprila«.

14. člen

V 22. členu se v drugem odstavku v prvi alineji črta besedilo »in podatki o računu«.

15. člen

V 28. členu se v drugem odstavku na koncu doda besedilo, ki se glasi: »Upravičenec iz tega 
odstavka se izključi iz prejemanja podpore v okviru istega ukrepa za koledarsko leto ugotovitve 
in naslednje koledarsko leto.«.

16. člen
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V 29. členu se v drugem odstavku besedilo »zadnjih treh let« nadomesti z besedilom »v zadnjih 
treh letih«, na koncu drugega odstavka pa se doda stavek, ki se glasi: »Pri ugotavljanju količine 
vina se upošteva le vino slovenskega izvora.«.

17. člen

V prilogi 1 se v točki e) na koncu prve alineje pred vejico doda besedilo »za povprečno največ 
12 ur/dan«.

18. člen

V prilogi 2 se v točki c) na koncu prve alineje doda besedilo »razen stroškov dela, neposredno 
povezanega z zadevno dejavnostjo, ki se priznajo za dneve, ko je bilo to delo opravljeno
(povprečno največ 8 ur/dan/osebo),«.

19. člen

Priloga 3 se nadomesti z novo prilogo 3, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.

PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI

20. člen
(vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vložene v letu 2018)

(1) Vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vložene v letu 2018 v skladu z Uredbo o 
izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17 in 
35/18), se obravnavajo v skladu z Uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju 
(Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17 in 35/18).

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za vloge za podporo za prestrukturiranje 
vinogradov, vložene v letu 2018, uporabljajo določbe spremenjenega šestega odstavka 7. 
člena, novih sedmega in osmega odstavka 8. člena, spremenjenih tretjega in četrtega odstavka 
9. člena ter spremenjenih drugega in šestega odstavka 10. člena uredbe. 

21. člen
(vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vložene v letu 2019)

(1) Vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, vložene v letu 2019 v skladu z Uredbo o 
izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17 in 
35/18), se obravnavajo v skladu s to uredbo.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za vloge za podporo za prestrukturiranje 
vinogradov, vložene v letu 2019, uporabljajo določbe prve alineje prvega odstavka in druge 
alineje petega odstavka 4. člena, osmega in devetega odstavka 5. člena, trinajstega odstavka 7.
člena, četrtega odstavka 10. člena in drugega odstavka 28. člena Uredbe o izvajanju 
podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17 in 35/18).
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22. člen
(vloge za podporo za promocijo vina)

(1) Vloge za podporo za promocijo vina, vložene v skladu z Uredbo o izvajanju podpornega 
programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, št. 38/16, 23/17, 76/17 in 35/18), se obravnavajo v 
skladu s to uredbo.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za vloge za podporo za promocijo vina, 
vložene v skladu z Uredbo o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, 
št. 38/16, 23/17, 76/17 in 35/18), uporabljajo določbe drugega odstavka 29. člena in prve alineje 
točke e) Priloge 1 Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (Uradni list RS, 
št. 38/16, 23/17, 76/17 in 35/18).

23. člen
(uporaba)

Spremenjeni prvi in novi sedmi odstavek 5. člena ter spremenjeni prvi odstavek 7. člena uredbe 
se začnejo uporabljati 1. januarja 2020.

24. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št.
Ljubljana,
EVA 2019-2330-0070

Vlada Republike Slovenije
Marjan Šarec

predsednik
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PRILOGA

»PRILOGA 3:

Vlagatelj (osebno ime ali firma)
Naslov ali sedež

IZJAVE VLAGATELJA

Izjavljamo,
1. da smo seznanjeni z določbami Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju (v nadaljnjem besedilu: 

uredba);
2. da so vsi podatki, navedeni v vlogi in tudi v vlogah, ki bodo na njeni podlagi vložene za povrnitev upravičenih 

stroškov, popolni in verodostojni ter da smo seznanjeni s posledicami navajanja neresničnih podatkov;
3. da smo seznanjeni z obvezo, da moramo vsa sredstva, ki jih pridobimo nezakonito ali porabimo nenamensko, vrniti 

skupaj z zahtevanimi zamudnimi obrestmi ter da dve leti po tem nismo upravičeni do sredstev (41.a člen ZKme);
4. da za dejavnosti, ki so predmet te vloge, nismo in ne bomo uveljavljali nobenih javnih sredstev Republike Slovenije ali 

sredstev Evropske unije razen podpore, ki je predmet uredbe;
5. da smo seznanjeni:

– da so v skladu s 111. do 113. členom Uredbe 1306/2013/EU osebni podatki: ime in priimek, občina prebivališča ter 
poštna številka in podatki o vrsti ukrepov in zneskih plačil za ukrepe iz sredstev skladov EKJS in EKSRP, ki jih 
prejmemo za posamezno finančno leto, objavljeni na spletni strani ARSKTRP (www.arsktrp.gov.si), do katere ima 
vzpostavljeno povezavo enotna spletna stran Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU);  
– da se podatki objavijo vsako leto najpozneje 31. maja za predhodno proračunsko leto in so dostopni dve leti od 
datuma prve objave;
– da podatke o prejemnikih sredstev lahko v skladu s 111. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU obdelujejo revizijski 
in preiskovalni organi EU in Republike Slovenije z namenom varovanja finančnih interesov EU;
– da Republika Slovenija in Komisija EU lahko zbirata osebne podatke zaradi izvajanja svojih upravljavskih, 
kontrolnih, revizijskih obveznosti ter obveznosti spremljanja in vrednotenja po Uredbi 1306/2013/EU, predvsem tistih 
iz poglavja II naslova II, naslova III, poglavij III in IV naslova IV, naslovov V in VI ter poglavja III naslova VII, ter tudi za 
statistične namene in teh podatkov ne obdelujeta neusklajeno s tem namenom. Kadar se osebni podatki obdelujejo 
zaradi spremljanja in vrednotenja pri poglavju III naslova VII Uredbe 1306/2013/EU ter za statistične namene, so
spremenjeni v anonimne in obdelani le v zbirni obliki;
– da imamo glede objave in obdelave osebnih podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, 
Uredbo 2016/679/EU (Uredba GDPR) in Uredbo 2018/1725/EU pravico dostopa posameznika, popravka, izbrisa 
(pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti podatkov, ugovora in pritožbe pri nadzornem organu. Zahteva ali ugovor v 
zvezi s temi pravicami se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri ARSKTRP. Seznanjeni smo tudi, da so nadaljnje 
informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani 
ARSKTRP;
– da ARSKTRP in MKGP podatke za stike (telefonske številke in e-naslov) pridobita iz te vloge in da se podatki 
obdelujejo na podlagi točke (c) prvega odstavka 6. člena Uredbe GDPR, in sicer zaradi izpolnitve zakonske 
obveznosti upravljavcev osebnih podatkov. Osebni podatki se obdelujejo z namenom odprave nejasnosti glede vloge
ter neformalnega pozivanja in obveščanja glede izvajanja ukrepov kmetijske politike.

Kraj: ________________, datum ______________             Podpis upravičenca/odgovorne     
                                                                                    osebe upravičenca:

                                               ____________________________«
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

10. in 11. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17 in 22/18):

»10. člen
(izvedba ukrepov kmetijske politike)

Vlada v skladu s programskimi dokumenti sprejme predpise za izvedbo ukrepov kmetijske 
politike.

11. člen
(kmetijska tržno cenovna politika)

Za izvajanje ukrepov kmetijske tržno cenovne politike vlada določi: 
– vrste ukrepov kmetijske tržno cenovne politike po posameznih kmetijskih pridelkih in živilih; 
– pogoje, merila in podrobnejša pravila postopka za uvedbo in izvajanje posameznega ukrepa, 
kadar je to potrebno zaradi izvajanja predpisov Skupnosti; 
– upravičenke ali upravičence (v nadaljnjem besedilu: upravičenec) in načine uveljavljanja 
ukrepov; 
– način nadzora nad izvajanjem ukrepov kmetijske tržno cenovne politike.«

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

Zakon roka ne določa. Predlog uredbe le v manjši meri spreminja in dopolnjuje veljavno Uredbo 
o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, ki je bila objavljena v letu 2016.

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

/

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona

/

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Predlog uredbe spreminja in dopolnjuje določbe, ki se nanašajo na podporo za prestrukturiranje 
vinogradov in v manjši meri na podporo za promocijo vina. Večina predlaganih sprememb 
izhaja iz ugotovitev revizije GD AGRI v sklopu Potrditve skladnosti na podlagi člena 52 Uredbe 
(EU) št. 1306/2013 (t.i. Umbrella mission), ki je potekala junija 2018.

Predlog uredbe določa naslednje:
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1. člen:
Popravek navedbe EU Uredbe 1308/2013 zaradi zadnje spremembe, sprejete v letu 2019.

a) Določbe, ki se nanašajo na podporo za prestrukturiranje vinogradov

2. člen:
Predlog črta možnost uveljavljanja podpore tudi za vinograde, mlajše od 10 let, ki so bili uničeni 
zaradi naravne nesreče, in znižuje vstopni prag za uveljavljanje podpore. V skladu s predlogom 
bodo do podpore za prestrukturiranje vinogradov lahko upravičeni vinogradniki, ki obdelujejo 
minimalno 0,5 ha vinogradov (kar ustreza povprečni velikosti vinogradniške kmetije v Sloveniji), 
na območjih, kjer je pridelava zelo razdrobljena, pa znaša ta meja 0,3 ha.  

3. člen:
Predlog spreminja način vlaganja vloge za podporo in sicer se bo z letom 2020 vloga vlagala v 
elektronski obliki preko vstopnega spletnega mesta Agencije Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Ob vnosu vloge bo imel vlagatelj na podoben način, kot 
velja za zbirno vlogo za uveljavljanje neposrednih plačil, dostop do potrebnih podatkov, s čimer 
se bo zmanjšala stopnja napak pri oddaji vlog.
Hkrati se zaradi črtanja možnosti uveljavljanja podpore tudi za vinograde, mlajše od 10 let, ki so 
bili uničeni zaradi naravne nesreče, črtajo določbe o vložitvi vlog za te vinograde.

4. člen:
Spreminja se način določanja višine priznane vrednosti izpada dohodka in sicer se le-ta v celoti 
določa na podlagi statističnih podatkov o pridelavi grozdja in povprečni ceni odkupljenega 
grozdja za predelavo na enak način, kot velja za ugotavljanje katastrskega dohodka.  

5. člen:
Zaradi vzpostavitve elektronske oblike vlaganja vlog se bodo z letom 2020 v elektronski obliki 
vlagale tudi izjave o uveljavljanju podpore za prestrukturiranje.
S spremembo drugega odstavka se na priporočilo Urada za nadzor proračuna dodaja izjava 
vlagatelja o morebitnem prejemu drugih sredstev za isti namen.
Hkrati se s spremembo četrtega in šestega odstavka natančneje določa rok za vložitev izjave v 
primerih, ko se vlagatelj odloči za predplačilo oz. za poznejšo postavitev opore v vinogradu.

6. člen:
S predlogom se rok za izvedbo ogleda na kraju samem s strani ARSKTR pred izkrčitvijo 
vinograda podaljšuje na 1. oktober (za en mesec). S podaljšanje roka se olajša delo ARSKTRP, 
vlagatelja pa ne ovira, saj se vinogradi v praksi krčijo pozno jeseni, po trgatvi.

7. člen:
S predlogom se jasneje določa postopek ogleda na kraju samem, ki ga izvede ARSKTRP po 
prestrukturiranju vinograda: preveritev dokazil o zasajenih sortah in preveritev dejanske 
izkrčitve starega vinograda.

8. člen:
S predlogom se jasneje določa ugotavljanje razlike med dejansko prestrukturirano površino in 
površino iz izjave o uveljavljanju podpore.
V povezavi s štirinajstim odstavkom 7. člena Uredbe se dodatno določa primer, ko vlagatelju ni 
treba javiti spremembe dejavnosti (Smernice EK omogočajo nesporočanje manjših sprememb).

9. člen:
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S predlogom se dopolnjuje možnost uveljavljanja nadomestila za izgubo dohodka, ki jo 
omogoča Uredba 1308/2013/EU, to je sočasni obstoj novih in starih vinskih trt. Hkrati se s 
spremembo šestega odstavka jasneje določa površina, ki je upravičena do uveljavljanja izpada 
dohodka. 

b) Določbe, ki se nanašajo na podporo za promocijo vina

10. člen:
Besedilo se usklajuje s spremembo Priloge 3 (izjave vlagatelja, ki postajajo splošne izjave za 
vse ukrepe) na način, da se izjave, ki se nanašajo le na podporo za promocijo vina, prenašajo v 
12. člen Uredbe.

11. člen:
S predlogom se na novo določajo roki za vložitev vlog za podporo za promocijo vina na tretjih 
trgih na način, da se lahko vloga vloži do določenega datuma (veljavna Uredba predpisuje 
obdobje za vložitev vlog). Hkrati se črta obveza navajanja podatkov o računu vlagatelja na vlogi.

12., 13. in 14. člen:
S predlogom se poenostavlja pogoj za upravičenca do podpore za obveščanje v državah 
članicah, jasneje se določa rok za vložitev programov za obveščanje v državah članicah in se 
črta obveza navajanja podatkov o računu vlagatelja na vlogi.

15. člen:
S predlogom se uvaja možnost, ki jo določa 41.a člen Zakona o kmetijstvu, da se v primeru 
kršitev, navajanja lažnih podatkov,… upravičenca lahko izključi iz prejemanja iste podpore za 
obdobje dveh let.

16. člen:
Predlog natančneje določa ugotavljanje količine pridelanega vina vlagatelja, ki je pogoj za 
upravičenost do podpore za promocijo.

17. in 18. člen:
Predlog pri podpori za promocijo omejuje priznane stroške dela na največ 12 ur/dan in hkrati 
priznava stroške dela, neposredno povezanega z dejavnostjo obveščanja potrošnikov, za 
dneve, ko je bilo to delo dejansko opravljeno.

19. člen:
Predlog določa novo splošno prilogo z izjavami vlagatelja za vse ukrepe Uredbe. Izjave se 
nanašajo na resničnost podatkov in posledice navajanja neresničnih podatkov ali nezakonito 
pridobljenih sredstev in na objavo in obdelavo podatkov (GDPR).

S prehodnimi določbami se:
- vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, ki so bile v skladu s trenutno veljavno 
uredbo vložene v letu 2018 in bodo obravnavane letos ali naslednje leto, obravnavajo v skladu s 
starimi določbami, razen določb predlagane spremembe, ki so ugodnejše za vlagatelje oz. se 
nanašajo na postopke ARSKTRP (20. člen);
- vloge za podporo za prestrukturiranje vinogradov, ki so bile v skladu s trenutno veljavno 
uredbo vložene letos, obravnavajo v skladu z novimi določbami, hkrati pa se za njih še 
uporabljajo bolj ugodne stare določbe, ki jih ta predlog črta oziroma spreminja (21. člen);
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- vloge za podporo za promocijo vina, ki so bile vložene v skladu s trenutno veljavno uredbo, 
obravnavajo v skladu z novimi določbami, hkrati pa se za njih še uporabljajo bolj ugodne stare 
določbe, ki jih ta predlog spreminja (22. člen);

- elektronsko izpolnjevanje in vložitev vlog za prestrukturiranje vinogradov začne uporabljati s 1. 
januarjem 2020 (23. člen).

24. člen:
Določa, da začne uredba veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Hitra uveljavitev je 
nujna zaradi ugodnejših določb, ki jih predvideva predlog spremembe.
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