
OBNOVA VINOGRADOV

Obnova vinograda je posaditev trsnih cepljenk žlahtne vinske trte na izkrčeno ali na novo površino. 
Obnova vinograda je bila že od nekdaj zahtevno  in  naporno delo, saj je potrebno pred obnovo 
dobro pretehtati vse dejavnike, ki  vplivajo na rast  in rodnost vinske trte  in ki bodo vplivali na 
življenje vinske trte, da bo lahko v vinogradu uspevala veliko let.  Obenem je obnova vinograda 
povezana z velikimi stroški in za uspešno obnovo potrebujemo tudi dovolj časa, da lahko dobro 
opravimo vsa potrebna dela. 
V Sloveniji lahko obnavljamo vinograde na točno določenih območjih, ki jih imenujemo vinorodni 
okoliši.  Meje vinorodnih okolišev so znane,  znotraj  vinorodnih okolišev pa so lahko izbrana še 
določena manjša območja, ki še bolj natančno določajo geografsko poreklo vina. 
Ko se pripravljamo za obnovo vinograda, se moramo prepričati, da obnova na izbranem zemljišču ni 
v nasprotju z občinskim prostorskim planom. Če je predvidena obnova večja od 4 ha  je potrebno 
pridobiti  v skladu  z »Uredbo o vrstah posegov v okolje«  presojo vplivov na okolje.

Administrativni postopek:

1. Na upravni enoti registriran vinogradnik pridobi pravice za obnovo 
vinograda na podlagi vloge  za izdajo dovoljenja za obnovo  vinograda, 
kjer se vriše tudi GERK ( grafična enota rabe kmetijskih zemljišč ) v obnovi. 

Vinogradnik sam odgovarja, da ima urejeno lastništvo, da bodoča obnova ni
 v nasprotju s prostorskim planom občine in ostale zahtevane dokumente, 
da kasneje ne prihaja do zapletov. Odloči se za razdaljo sajenja, gojitveno obliko, 
sorto  in podlago vinske trte.

Država preko EU  sofinancira  prestrukturiranje vinogradov: pogoj je obnova vsaj 0,1 ha 
površine  in da vinogradnik skupno obdeluje vsaj 0,85 ha vinogradov .

2. V tem primeru vinogradnik lahko vloži na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja- vlogo 
ARSKTRP »letni program prestrukturiranja vinogradniških površin »

      Rok:  od 1. februarja do 31. marca za obnovo, ki bo potekala v naslednjem
      vinogradniškem letu (vinogradniško leto je od 1. avgusta do 31. julija).

3. Vinogradniki prejmejo  s strani ARSKTRP odločbo o potrditvi programa
       prestrukturiranja in predvideno višino podpore  (v mesecu juniju). 

4. Sedaj se lahko začnejo zemeljska dela, založno gnojenje… sajenje in postavitev opore, 
      ki  morajo biti zaključena do 5. maja (naslednje leto)

5. V kolikor vinogradnik med tem časom ugotovi odstopanja od programa 
     - predvsem površina obnove, gostota sajenja… lahko program prestrukturiranja 
    med  1. oktobrom in 15. decembrom popravi - pisno obvesti agencijo (ARSKTRP ).

6. Do 5. maja  mora vinogradnik poslati na agencijo »vlogo za odobritev
       prestrukturiranja»



7. Sledi kontrola na terenu in po tem  ustrezno izplačilo. 

      V primeru, da vinogradnik ni opravil obnove do 5. maja, lahko vplača varščino.

Obnova je tudi strokovno zahtevno opravilo, saj je od izbire lege, sortimenta, podlage, gojitvene 
oblike in vrste ostalih dejavnikov odvisna naša investicija v vinograd, kateri naj bi optimalno trajal 
celih 30 let.
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