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ZADEVA: Uredba o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12-
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) je Vlada Republike Slovenije na … seji dne …. sprejela naslednji 
sklep: 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte 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:
- Tadeja Kvas Majer, generalna direktorica;
- Mojca Jakša, sekretarka.
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:
S predlogom uredbe se izvajajo določbe uredb EU o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte, ki se 
prične uporabljati z letom 2016. Vse usmeritve in osnovna pravila določajo že uredbe EU, zato se s 
predlogom uredbe določa le organe, ki izdajajo dovoljenja (upravne enote) in ki so pristojni za nadzor 
(inšpektorat za kmetijstvo), in pa roke ter način vložitve vlog za izdajo dovoljenj. Hkrati predlog 
določa tudi prednostne kriterije, ki se uporabijo v primeru, ko površina iz vlog preseda razpoložljivo 
površino za izdajo dovoljenj (nabor možnih prednostnih kriterijev določa že EU zakonodaja, predlog 
uredbe le določa, kateri od možnih kriterijev se v tem primeru uporabijo v Republiki Sloveniji).

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 DA

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  i n  s redn ja  pod je t j a  ter 

konkurenčnost podjetij NE

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

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 r a z v o 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

NE

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

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

OBRAZLOŽITEV:

Predlog ne prinaša finančnih posledic.

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

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
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 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 
proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov 
se navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,

 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in 

 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče 
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

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

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
Datum objave: 25.11.2015
V razpravo so bili vključeni: 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Vinska družba Slovenije (VDS), Združenje družinskih 
vinogradnikov in vinarjev (ZDVVS), Zveza društev vinogradnikov.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):
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V predlog so bile ustrezno vključene pripombe oz. mnenja specialistov za vinogradništvo, drugih 
pripomb nismo prejeli.

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

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

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: DA

                                  Mag. Dejan Židan
                                           minister
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PREDLOG
   (2015-2330-0013)

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

UREDBO
o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta uredba ureja sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte za izvajanje:
– 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 Uredbo (EU) št. 1310/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih 
prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada 
za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi 
Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) 
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014
(UL L š t .  347  z  dne  20 . 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
1308/2013/EU),
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 z dne 15. decembra 2014 o dopolnitvi 
Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za 
zasaditev vinske trte (UL L št. 93 z dne 9. 4. 2015, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 
560/2015/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/561 z dne 7. aprila 2015 o določitvi pravil za 
uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema 
dovoljenj za zasaditev vinske trte (UL L št. 93 z dne 9. 4. 2015, str. 12; v nadaljnjem 
besedilu: Uredba 561/2015/EU).

2. člen

Izrazi v tej uredbi pomenijo:

1. pridelovalec je fizična ali pravna oseba, ki obdeluje vinograd ter je vpisana v register 
pridelovalcev grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: register), v skladu s predpisom, ki 
ureja register;

2. pridelava za lastno uporabo je obdelava manj kot 0,1 ha vinogradov na kmetijskem 
gospodarstvu za pridelavo grozdja za vino, ki je namenjeno izključno lastni porabi.

II. DOVOLJENJA ZA ZASADITEV VINSKE TRTE
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3. člen

(1) Vinogradi se lahko zasadijo ali ponovno zasadijo le, če pridelovalec pridobi 
dovoljenje za zasaditev vinske trte.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primerih iz četrtega odstavka 62. člena Uredbe 
1308/2013/EU vinogradi lahko zasadijo ali ponovno zasadijo brez pridobitve dovoljenja 
za zasaditev vinske trte.

4. člen

(1) Dovoljenja za zasaditev vinske trte so dovoljenja za novo zasaditev iz 63. člena 
Uredbe 1308/2013/EU in dovoljenja za ponovno zasaditev iz 66. člena Uredbe 
1308/2013/EU.

(2) Dovoljenja za zasaditev vinske trte izdajajo upravne enote, ki vodijo register (v 
nadaljnjem besedilu: upravna enota).

(3) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), določi na 
podlagi podatka o površini vinogradov, vpisanih v register kmetijskih gospodarstev na 
dan 31. julija prejšnjega leta, površino, ki je vsako leto v skladu s 63. členom Uredbe 
1308/2013/EU na razpolago za novo zasaditev, in jo objavi na spletni strani ministrstva.

5. člen

(1) Vlogo za pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte vloži pridelovalec na 
upravno enoto do 30. junija pred vinskim letom, v katerem bo zasajen vinograd.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o pridelovalcu,
– podatke o vinogradu, ki se bo zasadil, in sicer podatke o velikosti in lokaciji površine 
ter o vinski trti.

(3) Če se vloga nanaša na pridobitev dovoljenja za ponovno zasaditev, vsebuje tudi 
podatke o vinogradu, ki se krči, in sicer podatke o velikosti in lokaciji površine ter o 
vinski trti.

(4) Če se vloga nanaša na pridobitev dovoljenja za zasaditev vinske trte na površini, 
večji od 0,1 ha, mora vsebovati tudi mnenje o ustreznosti predvidene zasaditve, ki ga 
izda javna služba, delujoča na področju kmetijskega svetovanja v skladu z zakonom, ki 
ureja kmetijstvo.

(5) Podatek o lokaciji površine iz drugega odstavka tega člena je grafični prikaz 
zemljišča, na katerem se bo zasadila vinska trta. Grafični prikaz zemljišča se vpiše v 
register po postopku, ki določa vpis GERK-a v register kmetijskih gospodarstev v 
skladu s predpisom, ki ureja register kmetijskih gospodarstev.

(6) Na podlagi vloge iz prvega odstavka tega člena upravna enota izda dovoljenje za 
zasaditev vinske trte v skladu s postopkom iz 7. člena te uredbe, če bo vinograd zasajen 
s sortami vinske trte, kot jih določa predpis, ki ureja pridelovalna območja Republike 
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Slovenije, in če je predvidena zasaditev ustrezna, kar je razvidno iz mnenja iz četrtega 
odstavka tega člena.

(7) Dovoljenje za zasaditev vinske trte iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke o pridelovalcu,
– podatke o vrsti dovoljenja,
– podatke o velikosti in lokaciji površine, na katero se nanaša dovoljenje, ter o vinski 
trti,
– podatke o veljavnosti dovoljenja.

(8) Upravna enota podatke o vlogah za pridobitev dovoljenja in izdanih dovoljenjih za 
zasaditev vinske trte vpiše v register.

6. člen

(1) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena lahko pridelovalec vloži 
vlogo za pridobitev dovoljenja za ponovno zasaditev najpozneje do konca drugega 
vinskega leta po izvedeni izkrčitvi vinograda ali pa pred izkrčitvijo vinograda, če se 
zaveže, da bo izkrčitev izvedel najpozneje do konca četrtega vinskega leta po zasaditvi 
novih vinskih trt. 

(2) Upravna enota izda dovoljenje za ponovno zasaditev, če so izpolnjeni pogoji iz 66. 
člena Uredbe 1308/2013/EU.

7. člen

(1) Upravna enota izda dovoljenje za novo zasaditev po prejemu obvestila ministrstva, 
da skupna površina zasaditev iz vlog za pridobitev dovoljenja za novo zasaditev ne
presega površine, ki je v skladu s tretjim odstavkom 4. člena te uredbe na razpolago za 
novo zasaditev.

(2) Če v posameznem letu skupna površina iz vlog za pridobitev dovoljenja za novo 
zasaditev presega površino, ki je na razpolago za novo zasaditev, upravna enota odloči o 
vloženih vlogah šele po izvedenem izbirnem postopku iz 8. člena te uredbe in v rokih iz 
6. člena Uredbe 561/2015/EU.

(3) Na podlagi rezultatov izbirnega postopka upravne enote izdajo dovoljenja za novo 
zasaditev po vrstnem redu v izbirnem postopku razvrščenih vlog do izčrpanja površine, 
ki je v zadevnem letu na razpolago za novo zasaditev. Preostale vloge se zavrnejo. 

(4) Če pridelovalec zavrne dovoljenje v skladu s tretjim odstavkom 6. člena Uredbe 
561/2015/EU, se površina, ki izhaja iz zavrnjenega dovoljenja, prišteje k površini, ki je 
na razpolago za novo zasaditev v naslednjem letu.

8. člen

(1) Če v posameznem vinskem letu skupna površina iz vlog za pridobitev dovoljenja za 
novo zasaditev presega površino, ki je na razpolago za novo zasaditev, ministrstvo na 
podlagi podatkov o vlogah za pridobitev dovoljenj za novo zasaditev iz registra v skladu 
z drugim odstavkom 6. člena Uredbe 561/2015/EU izvede izbirni postopek in o 
rezultatih izbirnega postopka obvesti upravne enote do 15. julija tega vinskega leta.
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(2) V izbirnem postopku iz prejšnjega odstavka se uporabijo prednostna merila in 
njihova utežitev, ki so navedena v prilogi, ki je sestavni del te uredbe, in so v skladu s 
prednostnimi merili iz točke B. priloge I Uredbe 561/2015/EU. Izbirni postopek s 
prednostnimi merili se uporabi za celotno površino, ki je na razpolago za novo 
zasaditev.

(3) Podatke o pridelovalčevem izpolnjevanju prednostnih meril pridobi ministrstvo iz 
registra in registra kmetijskih gospodarstev.

9. člen

(1) Pridelovalci lahko od izdaje dovoljenja za zasaditev vinske trte do začetka sajenja 
upravni enoti sporočijo spremembo lokacije površine, na katero se nanaša dovoljenje.

(2) Na podlagi sporočila iz prejšnjega odstavka upravna enota izda novo dovoljenje za 
zasaditev vinske trte z novo lokacijo zasaditve, če so izpolnjeni pogoji iz 10. člena 
Uredbe 561/2015/EU.

10. člen

(1) Pridelovalec, ki v obdobju veljavnosti dovoljenja za zasaditev vinske trte te ne začne 
saditi, eno leto po izteku veljavnosti tega dovoljenja ni upravičen do izdaje novega 
dovoljenja za zasaditev vinske trte.

(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporabi:
– v primerih iz točk (a) do (d) drugega odstavka 64. člena Uredbe (EU) št. 1306/2013 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in 
spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 
(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) 
št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z 
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1975 z dne 8. julija 2015 o določitvi pogostosti 
in oblike poročanja o nepravilnostih v zvezi z Evropskim kmetijskim jamstvenim 
skladom in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja v skladu z Uredbo (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 
23), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU) ali 
– če je bila površina, na katero se nanaša dovoljenje, zasajena z vinsko trto najmanj v 
obsegu 80 %. 

11. člen

(1) Površine, zasajene z vinsko trto, ki 1. januarja 2016 niso vpisane v register 
kmetijskih gospodarstev, so lahko namenjene izključno pridelavi za lastno uporabo.

(2) Površine vinske trte, ki 1. januarja 2016 niso vpisane v register kmetijskih 
gospodarstev in niso namenjene izključno pridelavi za lastno uporabo, se štejejo za 
nedovoljene nasade v skladu z 71. členom Uredbe 1308/2013/EU.

(3) Površine iz prejšnjega odstavka in površine iz drugega odstavka 3. člena te uredbe, 
ki jih namerava pridelovalec uporabiti za tržno proizvodnjo, se ne štejejo za 
nedovoljene nasade, če pridelovalec za te površine pridobi dovoljenje za novo zasaditev 
v skladu s to uredbo pred prometom z vinom in drugimi proizvodi, ki izhajajo s teh 
površin. 
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III. NADZOR

12. člen

(1) Nadzor nad pravilno uporabo sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte izvaja 
vinarska inšpekcija, ki za sistematične upravne preglede uporablja register in register
kmetijskih gospodarstev, dopolnjuje pa jih s pregledi na kraju samem v skladu s 
splošnimi načeli za preglede, kot jih določa Uredba 1306/2013/EU.

(2) Nadzor nad izkrčitvijo vinogradov, na podlagi katere je izdano dovoljenje za 
ponovno zasaditev, izvaja vinarska inšpekcija v skladu z 81. členom Uredbe Komisije 
(ES) št. 555/2008 z dne 27. junija 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, 
trgovine s tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v 
vinskem sektorju (UL L št. 170 z dne 30. 6. 2008, str. 1), zadnjič spremenjene z 
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/1991 z dne 5. novembra 2015 o spremembi 
Uredbe (ES) št. 555/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) 
št. 479/2008 o skupni ureditvi trga za vino glede podpornih programov, trgovine s 
tretjimi državami in obsega vinogradniških površin ter o izvajanju nadzora v vinskem 
sektorju (UL L št. 290 z dne  6. 11. 2015, str. 9).

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

13. člen

(1) Pridelovalec lahko v skladu z 68. členom Uredbe 1308/2013/EU vloži na 
ministrstvo vlogo za pretvorbo pravice za obnovo vinograda, dodeljene z dovoljenjem 
za obnovo vinograda v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin 
(Uradni list RS, št. 88/08, 5/09 in 62/10) in Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja 
in vina (Uradni list RS, št. 16/07 in 62/09), v dovoljenje za zasaditev vinske trte 
najpozneje do 31. decembra 2017.

(2) Ministrstvo pred izdajo dovoljenja za zasaditev vinske trte na podlagi vloge iz 
prejšnjega odstavka preveri, ali ima pridelovalec veljavno pravico do zasaditve v skladu 
z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 88/08, 5/09 
in 62/10).

(3) Dovoljenja za zasaditev vinske trte, ki se izdajo na podlagi vloge iz prvega odstavka 
tega člena, veljajo do konca drugega vinskega leta po vinskem letu, v katerem je bila 
pridelovalcu dodeljena pravica iz rezerve pravic, oziroma do konca petega vinskega leta 
po vinskem letu, v katerem je bila pridelovalcu dodeljena pravica za ponovno posaditev 
vinograda, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2018.

(4) Za spremembo lokacije površine, na katero se nanaša dovoljenje za zasaditev vinske 
trte, izdano v skladu s tem členom, se uporabi postopek iz 9. člena te uredbe.

14. člen
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Postopki dodelitve pravic do zasaditve in izdaje dovoljenj za obnovo vinograda, začeti v 
skladu z Uredbo o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 
88/08, 5/09 in 62/10) in Pravilnikom o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni 
list RS, št. 16/07 in 62/09), se končajo v skladu z Uredbo o uravnavanju obsega 
vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 88/08, 5/09 in 62/10) in Pravilnikom o 
registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/07 in 62/09).

15. člen

Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati:
– Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 88/08, 5/09 
in 62/10);
– V. poglavje in 19. do 24. člen ter priloga 7 Pravilnika o registru pridelovalcev grozdja 
in vina (Uradni list RS, št. 16/07 in 62/09).

16. člen

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

Št.
Ljubljana, dne …
EVA 2015-2330-0013

Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar
predsednik
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PRILOGA

Prednostna merila in njihova utežitev

Uporabijo se naslednja prednostna merila:
– na novo zasajene površine zaradi povečanja malih ali srednjih gospodarstev v skladu z 
določbami točke H. priloge II Uredbe 560/2015/EU (v nadaljnjem besedilu: povečanje 
gospodarstev),
– površine za katere so značilne naravne ali posebne omejitve v skladu z določbami 
točke D. priloge II Uredbe 560/2015/EU (v nadaljnjem besedilu: naravne in posebne 
omejitve) in
– dodatna merila v zvezi s predhodnim ravnanjem pridelovalca v skladu z določbami 
točke I. pod I. priloge II Uredbe 560/2015/EU (v nadaljnjem besedilu: predhodno 
ravnanje pridelovalca).

Merilo povečanja gospodarstev se šteje za izpolnjeno, če pridelovalec ob vložitvi vloge 
obdeluje najmanj 0,5 ha in ne več kot 50 ha kmetijskih zemljišč. Pri tem se posamezni 
vlogi dodelijo naslednje točke za skladnost:

- 30 točk, če pridelovalec skupaj s površino, na katero se nanaša vloga, obdeluje 
3,1–10,0 ha vinogradov,

- 20 točk, če pridelovalec skupaj s površino, na katero se nanaša vloga, obdeluje 
1,1–3,0 ha ali 10,1–20,0 ha vinogradov,

- 10 točk, če pridelovalec skupaj s površino, na katero se nanaša vloga, obdeluje 
0,5–1,0 ha ali več kot 20 ha vinogradov,

- 0 točk, če pridelovalec skupaj s površino, na katero se nanaša vloga, obdeluje 
manj kot 0,5 ha vinogradov.

Merilo naravnih ali posebnih omejitev se šteje za izpolnjeno, če ima površina, ki je 
predmet vloge, nagib nad 15 %. Pri tem se posamezni vlogi dodelijo naslednje točke za 
skladnost:

- 30 točk za nagib nad 25 %,
- 10 točk za nagib 15–25 %,
- 0 točk za nagib pod 15 %.

Merilo predhodnega ravnanja pridelovalca:
- 30 točk, če pridelovalec nima nedovoljenih nasadov in nima dovoljenj, izdanih 

na podlagi te uredbe, ki jih ni izkoristil (10. člen te uredbe),
- 20 točk, če pridelovalec nima nedovoljenih nasadov,
- 10 točk, če pridelovalec nima dovoljenj, izdanih na podlagi te uredbe, ki jih ni 

izkoristil (10. člen te uredbe),
- 0 točk, če ima pridelovalec nedovoljene nasade in dovoljenja, izdana na podlagi 

te uredbe, ki jih ni izkoristil (10. člen te uredbe).
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Merilo Največje 
število 
točk

Utežitev na vseh 
območjih razen v 
vinorodnem okolišu Kras

Utežitev v 
vinorodnem 
okolišu Kras

Povečanje gospodarstev 30 0,4 0,6
Naravne ali posebne omejitve 30 0,4 0
Predhodno ravnanje 30 0,2 0,4
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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 in 32/15):

»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 Unije;
-      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 ne določa roka, je pa rok uveljavitve uredbe vezan na uveljavitev novega sistema 
dovoljenj za zasaditev vinske trte v Evropski uniji, ki se začne izvajati z letom 2016. 

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

S predlogom uredbe se izvajajo določbe EU zakonodaje o sistemu dovoljenj za 
zasaditev vinske trte, ki se prične uporabljati z letom 2016. Vse usmeritve in osnovna 
pravila določajo že uredbe EU, zato se s predlogom uredbe določa le organe, ki izdajajo 
dovoljenja (upravne enote) in ki so pristojni za nadzor (inšpektorat za kmetijstvo), in pa 
roke ter način vložitve vlog za izdajo dovoljenj. Hkrati predlog določa tudi prednostne 
kriterije, ki se uporabijo v primeru, ko površina iz vlog preseda razpoložljivo površino 
za izdajo dovoljenj (nabor možnih prednostnih kriterijev določa že EU zakonodaja, 
predlog uredbe le določa, kateri od možnih kriterijev se v tem primeru uporabijo v 
Republiki Sloveniji).

Nov sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte ne prinaša dodatnih administrativnih 
obremenitev saj le nadomešča obstoječi sistem dovoljenj za obnovo.
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4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja, če te niso mogle biti celovito 
predstavljene v predlogu zakona

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Uredba se izdaja za namen izvajanja sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte v 
Republiki Sloveniji.

I. Splošne določbe (1. in 2. člen)
Uredba izvaja določbe uredb Evropske unije št.1308/2013/EU, 560/2015/EU in 
561/2015/EU, ki določajo pravila za izvajanja sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte
na območju Evropske unije. Za potrebe izvajanja sistema v Republiki Sloveniji določa 
kdo je pridelovalec in kaj se šteje za pridelavo vina za lastno uporabo.

II. Dovoljenja za zasaditev vinske trte
Vinogradi se lahko sadijo le, če ima pridelovalec pridobljeno dovoljenje za zasaditev 
vinske trte; izjema so vinogradi za poskuse ali matične nasade in vinogradi, namenjeni 
pridelavi za lastno uporabo (3. člen).
Ločimo dovoljenja za novo zasaditev (širitev obstoječih vinogradov ali sajenje novih 
vinogradov novih pridelovalcev) in dovoljenja za ponovno zasaditev (sajenje na podlagi 
krčitve obstoječih vinogradov). Dovoljenja za novo zasaditev se lahko izdajajo le do 
porabe razpoložljive kvote za nove zasaditve, ki na letnem nivoju ne sme presegati 1% 
obstoječih površin (osnovna evidenca za kmetijske površine je Register kmetijskih 
gospodarstev). V Republiki Sloveniji dovoljenja izdajajo upravne enote, ki vodijo 
register pridelovalcev grozdja in vina. (4. člen)
Uredba določa roke za vložitev vloge za pridobitev dovoljenja in vsebino vloge ter 
vsebino dovoljenja (5. člen); hkrati določa izjemo za vložitev dovoljenja za ponovno 
zasaditev, ki se lahko vloži tudi po izvedeni izkrčitvi vinograda (6. člen).
Uredba določa ločena postopka izdaje dovoljenj za novo zasaditev v primeru, ko skupna 
površina presega razpoložljivo kvoto za nove zasaditve, in v primeru, ko kvote ne 
presega (7. člen). V primeru preseganja kvote se izvede poseben izbirni postopek na 
podlagi prednostnih meril, ki jih določajo predpisi Evropske unije (8. člen). Hkrati se
določa tudi postopek v primerih, če pridelovalec po pridobitvi dovoljenja spremeni 
lokacijo zasaditve vinske trte (9. člen).
V skladu s predpisi Evropske unije mora država članica predpisati ustrezno upravno 
kazen za pridelovalce, ki pridobljenega dovoljenja ne izkoristijo. Ker se v skladu z 
Uredbo 1306/2013/EU upravne kazni lahko predpišejo tudi kot začasna prekinitev ali 
ukinitev določenega dovoljenja ali pa kot odvzem pravice do sodelovanja v sistemu, je 
za namen sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte smiselno določiti upravno kazen kot 
prepoved enoletnega sodelovanja v sistemu (prepoved pridobitve novega dovoljenja) in 
hkrati določiti izjeme, ko se upravna kazen ne naloži (10. člen).
Za namen jasne definicije nedovoljenih nasadov uredba določa za kaj se lahko določene 
površine vinogradov uporabljajo, da se ne štejejo za nedovoljene nasade in na kašen 
način jih lahko pridelovalec legalizira (11. člen).

III. Nadzor
Pristojni organ za nadzor nad izvajanjem sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte in 
nadzor nad izkrčitvijo vinogradov (ki ga zahteva zakonodaja Evropske unije) je 
vinarska inšpekcija (12. člen).
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IV. Prehodne in končne določbe
Predpisi Evropske unije omogočajo pretvorbo dovoljenj, izdanih na podlagi sistema 
pravic za obnovo vinogradov, ki je bil v veljavi do konca leta 2015, v nov sistem 
dovoljenj za zasaditev vinske trte, ki se začne uporabljati z letom 2016. Za ta namen 
uredba določa postopek, rok za pretvorbo (do konca leta 2017) in roke veljavnosti takih 
dovoljenj (13. člen).
Vloge za izdajo dovoljenj za obnovo, vložene na podlagi prej veljavnih predpisov, se 
zaključijo v skladu s prej veljavnimi predpisi (14. člen).
Z uveljavitvijo te uredbe prenehajo veljati določbe predpisov, ki urejata sistem pravic 
do zasaditve in dovoljenj za obnovo, ki sta se uporabljala do konca leta 2015 (15. člen). 
Ker se v skladu s predpisi Evropske unije nov sistem dovoljenj za zasaditev vinske trte
začne uporabljati z letom 2016, mora ta uredba začeti veljati naslednji dan po objavi 
(16. člen).
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