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• Uredba EU 2021/1060 EP in Sveta o določitvi skupnih določb o ESRR, ESS+,
KS, ESPR in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za
notranjo varnost in instrument za upravljanje meja in vizume

• Uredba (EU) 2021/1139 EP in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za
pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št.
2017/1004

• + 4 izvedbene uredbe

ZAKONODAJNI OKVIR EU
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• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/45 z dne 13. januarja 2022 o izvajanju Uredbe (EU)
2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo,
ribištvo in akvakulturo v zvezi s primeri neizpolnjevanja in resnega neizpolnjevanja pravil
skupne ribiške politike, ki lahko povzročijo prekinitev roka izplačila ali začasno ustavitev
izplačil v okviru navedenega sklada

• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/44 z dne 13. januarja 2022 o pravilih za uporabo
Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede meril za določitev ravni
finančnih popravkov in meril za uporabo pavšalnih stopenj, povezanih z resno neskladnostjo
s pravili skupne ribiške politike

• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/79 z dne 19. januarja 2022 o določitvi pravil za
uporabo Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede beleženja, pošiljanja
in predstavitve podatkov o izvajanju na operativni ravni

• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/46 z dne 13. januarja 2022 o izvajanju Uredbe (EU)
2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo,
ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004, kar zadeva opredelitev
energetsko učinkovitih tehnologij in specifikacijo elementov metodologije za določitev
običajnega ribolovnega napora ribiških plovil

ZAKONODAJNI OKVIR EU – IZVEDBENE UREDBE
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• Priprava PS za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2027

• Priprava in pošiljanje P ESRPA na EK najpozneje (3 mesece po PS)

KAJ MORA STORITI RS …
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USKLAJEVANJE PS IN P ESPRA 2021-2027

• Zadnja verzija PS je bila EK poslana konec januarja – medresorski pregled EK
• Pripombe EK na PS marec 2022
• Dne 30. 3. 2022 skupni sestanek z EK
• April 2022 usklajevanje s SVRK, manjši popravki za ESPRA
• Januar 2022 poslali na EK P ESPRA
• Marec 2022 prejeli pripombe EK,
• Naslednji osnutek najpozneje poslan junija 2022

ZAMUDE – ČRPANJE PREVZETIH OBVEZNOSTI

POŠILJANJE PS POŠILJANJE P ESPRA



STRATEŠKI OKVIR 2021-2027

Evropski 
zeleni 

dogovor
Strategija za 

biotsko 
raznovrstnost

Strategija od 
vil do vilic

Preobrazba 
modrega 

gospodarstva 
EU za 

trajnostno 
prihodnost 
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Oceani in 

morja
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Operacije

Specifični 
cilji

Prednostne 
naloge Unije

Tipi 
intervencij

€

Kazalnik rezultata
(ciljna vrednost 

2029)

Kazalnik učinka: št. 
operacij

(ciljna vrednost 
2024, 2029)

EU cilji: 
CPR, SRP, druge politike

Tipi aktivnosti 
(nekdanji 
ukrepi)

OP ESPRA INTERVENCIJSKA LOGIKA

Tipi operacijIzdatki
Kazalniki 
rezultata

Informacije o 
upravičencu

Raven EU 
politik

Raven 
programa

Izvedbena 
raven
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UREDBA ESPRA: PREDNOSTNE NALOGE

1. Spodbujanje trajnostnega ribištva in ohranjanje vodnih
bioloških virov (6 sp. ciljev);

2. Spodbujanje trajnostnih dejavnosti akvakulture ter
predelave in trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz
akvakulture (2 sp. cilja);

3. Omogočanje rasti trajnostnega modrega gospodarstva ter
spodbujanje razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti na
obalnih in celinskih območjih – CLLD (1 sp. cilj);

4. Krepitev mednarodnega upravljanja oceanov ter
omogočanje varnih, zaščitenih, čistih in trajnostno
upravljanih morij in oceanov (1. sp. cilj).
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IZBRANI SPECIFIČNI CILJI UPN 1

(a) krepitev ekonomsko, socialno in okoljsko trajnostnih ribolovnih dejavnosti;
(b) povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje emisij CO2 z zamenjavo ali

posodobitvijo motorjev ribiških plovil;
(c) spodbujanje prilagajanja ribolovnih zmogljivosti ribolovnim možnostim v

primerih trajnega prenehanja ribolovnih dejavnosti ter prispevanje k
primernemu življenjskemu standardu v primerih začasnega prenehanja
ribolovnih dejavnosti;

(d) spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem
proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter
pridobivanja zanesljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju;

(e) spodbujanje enakih konkurenčnih pogojev za ribiške proizvode in proizvode iz
akvakulture iz najbolj oddaljenih regij ter

(f) prispevanje k varstvu in obnavljanju vodne biotske raznovrstnosti in
ekosistemov.
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IZBRANE AKTIVNOSTI PNU1

1. Konkurenčna in energetsko bolj učinkovita flota
2. Svetovanje v ribištvu
3. Pristanišča, ki zagotavljajo ustrezne delovne in trajnostne pogoje za ribiče
4. Spodbujanje kratkih verig/kakovost proizvodov
5. Zmenjava glavnega ali pomožnega motorja
6. Začasna ukinitev ribolovnih dejavnosti
7. Nadzor in izvrševanje
8. Zbiranje podatkov
9. Varovanje in obnavljanje vodne in morske biotske raznovrstnosti
10. Upravljanje z območji NATURA 2000 in zavarovanimi območji ter izvajanje 

prednostnega okvira ukrepanja

SKUPAJ: 10 AKTIVNOSTI (VEČ RAZPISOV/NAROČIL)
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SPECIFIČNI CILJI UPN 2

1. Podpora iz tega poglavja zajema intervencije, ki prispevajo k doseganju
ciljev SRP, kot so določeni v členu 2 Uredbe (EU) št. 1380/2013, preko
naslednjih posebnih ciljev:

(a) spodbujanje trajnostnih dejavnosti akvakulture in zlasti povečevanje
konkurenčnosti akvakulturne proizvodnje, pri čemer se hkrati zagotavlja,
da so dejavnosti akvakulture dolgoročno okoljsko trajnostne;

(a) spodbujanje trženja, kakovosti ter dodane vrednosti ribiških proizvodov
in proizvodov iz akvakulture ter predelave teh proizvodov.
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IZBRANE AKTIVNOSTI PNU2

1. Konkurenčna in trajnostna akvakultura
2. Akvakultura, ki ohranja habitate
3. Akvakultura, ki temelji na znanju, in raziskave
4. Inovacije v akvakulturi
5. Konkurenčna in okolju prijazna predelovalna industrija
6. Promocija rib, akvakulture, lokalnih sektorjev in proizvodov
7. Inovacije v predelavi

SKUPAJ: 7 AKTIVNOSTI (VEČ RAZPISOV/NAROČIL)
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SPECIFIČNI CILJI UPN 3

Podpora iz tega poglavja zajema intervencije, ki prispevajo k omogočanju
trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah ter
spodbujanju trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti.

POSEBNI POGOJI:

Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz člena 32 Uredbe (EU)
2021/1060 za namene tega člena zagotavljajo, da skupnosti na ribiških ali
akvakulturnih območjih bolje izkoriščajo možnosti, ki jih ponuja trajnostno
modro gospodarstvo, in imajo od njih koristi ter tako izkoristijo in okrepijo
okoljske, kulturne, socialne in človeške vire. Te strategije lokalnega razvoja, ki
ga vodi skupnost, so lahko različne od strategij, ki se usmerjajo na ribištvo ali
akvakulturo, do širših strategij, ki so usmerjene v diverzifikacijo lokalnih
skupnosti.
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OP ESPRA IZBRANE AKTIVNOSTI – PNU3

Za obalno LAS (ribištvo in marikultura) so bile izražene naslednje 
potrebe/cilji:

a) Vključevanje sektorjev modrega gospodarstva v razvoj trajnostnega
prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz
ribištva in akvakulture

b) Prispevanje sektorjev ribištva in akvakulture k blažitvi podnebnih
sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s
podporo krožnega gospodarstva ter čiste energije

c) Krepitev vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti,
privabljanjem žensk in mladih ter ohranjanjem in ustvarjanjem novih
delovnih mest na področju ribištva in akvakulture

SKUPAJ: 3 CILJI IN 24 TIPOV AKTIVNOSTI
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OP ESPRA IZBRANE AKTIVNOSTI – PNU3

Za celinske LAS (akvakultura) so bile izražene naslednje potrebe/cilji:

a) Razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti 
proizvodom iz akvakulture

b) Prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter 
ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva ter 
čiste energije

c) Krepitev vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, 
privabljanjem žensk in mladih ter ohranjanjem in ustvarjanjem novih 
delovnih mest

d) Krepitev družbene sprejemljivosti akvakulture

SKUPAJ: 4 CILJI IN 26 TIPOV AKTIVNOSTI
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SPECIFIČNI CILJI UPN 4

Podpora iz tega poglavja zajema intervencije, ki prispevajo h krepitvi
trajnostnega upravljanja morij in oceanov prek širjenja znanja o morju ter
spodbujanja pomorskega nadzora ali sodelovanja obalnih straž.
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IZBRANE AKTIVNOSTI PNU4

1. Ukrepanje za ohranjanje habitatnih tipov Natura 2000 ter za obnovo
zaščitenih območij - Skupaj 5 JN

2. Podpora pomorskemu prostorskemu načrtovanju v skladu z Direktivo
2014/89/EU - Skupaj: 5 JN

3. Izvajanje pomorskega nadzora: Skupaj: 2 JN
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O POSTOPKU CELOVITE PRESOJE VPLIVA NA OKOLJE … CPVO

1. Odločba MOP o začetku postopka za Nacionalni strateški načrt za razvoj
akvakulture 2021-2030 in P ESPRA - april 2020,

2. Pogodba z zunanjim izvajalcem – september 2020 (+2x aneks),
3. Vsebinjenje (scoping) – april 2021
4. Okoljsko poročilo in dodatek za varovana območja – marec 2022
5. Presoja ustreznosti poročila in dodatka: zaključek do 10. 5. 2022
6. Javna razgrnitev: predvidoma od 16.5. do 20. 6. 2022
7. Javna predstavitev (online): 1.6.2022 ob 10.00
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KAJ SLEDI?

• Priprava naslednjega osnutka PS in P ESPRA 2021-2027
• Nadaljnja pogajanja z EK
• Priprava podrobnejših vsebinskih podlag za izvajanje aktivnosti (pogoji,

merila …),
• Priprava manjkajočih metodologij za SCO (do upravičencev)
• Vzpostavitev sistema upravljanja in nadzora (vzpostavitev in imenovanje

organov, odbora za spremljanje)



20


