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AKVAKULTURA 
 

Kaj je upravičeno 
za sofinanciranje 

Kaj ni upravičeno  
za sofinanciranje 

Stopnje podpore Nabor kazalnikov za merjenje 
uspešnosti projektov 

Možni tipi operacij Predlogi operacij 

Okoljska razsežnost:  
razvoj trajnostne akvakulture in 
predelovalne industrije 
 
Gospodarska in zaposlitvena 
razsežnost:  
konkurenčnost sektorja 
ustvarjanje delovnih mest 
 
Socialna razsežnost:  
razvoj spretnosti, 
diverzifikacija dejavnosti 
 
Blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje 
 
Krožno gospodarstvo: 
alternative za surovine in uporaba 
recikliranih materialov 
ukrepi/kampanje za ozaveščanje, 
trajnostne prakse potrošnje in 
trajnostno vedenje 
 
Uvedbe  tehnologij, ki uporabljajo 
energijo iz obnovljivih virov: 
vetrna, sončna in geotermalna 
 
Projekti povezovanja na ravni 
Jadransko-jonske makroregije 
 
Spodbujanje trajnostnih dejavnosti 
akvakulture 
 
Spodbujanje trženja, kakovosti ter 
dodane vrednosti ribiških in 
proizvodov iz akvakulture, pa tudi 
predelave teh proizvodov 
 
Akvakultura, ki zagotavlja 
okoljske storitve, ter zdravje in 
dobrobit živali v akvakulturi 
 

 

Vlagatelji, ki so storili goljufijo v 
okviru prejšnjih skladov  ali storili 
katero koli od kaznivih dejanj 
zoper okolje v skladu s Kazenskim 
zakonikom 
 
Operativni stroški 
 
Prenos lastništva podjetja 

Osnovna stopnja:  
Javno 50%  |  Zasebno 50% 
 
 

IZJEME 
 
Operacije v podporo trajnostni    
akvakulturi, ki jih izvajajo MSP 
Javno: 60%  |  Zasebno: 40% 
 
Nadomestila, povezana z   
dodatnimi stroški ali izpadom    
dohodka 
Javno: 100% 
 
Operacije, ki jih izvajajo 
organizacije proizvajalcev, 
združenja organizacij 
proizvajalcev ali medpanožne 
organizacije 
Javno: 75%  |  Zasebno: 25% 
 
Če je upravičenec javni organ ali      
podjetje, pooblaščeno za   
opravljanje storitev 
Javno: 100% 
 
 

Obseg proizvodnje akvakulture 
 
Obseg predelave 
 
Povečanje zmogljivosti v akvakulturi 
 
Povečanje zmogljivosti pri predelavi 
 
Vrednost proizvodnje v akvakulturi 
 
Vrednost predelave 
 
Ustvarjena podjetja 
 
Ustvarjena delovna mesta (EPDČ) 
 
Ohranjena delovna mesta (EPDČ) 
 
Osebe, ki imajo korist od sredstev 
Subjekti, ki izboljšujejo učinkovitost 
virov v proizvodnji in / ali predelavi 
 
Poraba energije, ki povzroča 
zmanjšanje emisij CO2 v sektorju 
akvakulture in predelave 
 
Nameščene nove zmogljivosti v 
akvakulturi  
 
Ohranjena proizvodnja akvakulture  
 
Nameščene nove zmogljivosti v 
predelavi  
 

Energetska učinkovitost 
 
Usposabljanje 
 
Inovacija proizvodov 
 
Študije in raziskave 
 
Izmenjava znanja 
 
Ozaveščanje, obveščanje širše 
javnosti 
 
Ohranjanje in izboljšanje okolja in 
biotske raznovrstnosti (okoljske 
storitve) 
 
Produktivne naložbe 
 
Poraba in kakovost vode 
 
Pilotni projekti 
 
Drugo 

 

 
 

∎ trajnostni ribiški in akvakulturni sektor  ∎  rast in ustvarjanje delovnih mest  ∎  varovanje morskega okolja 
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RIBIŠTVO 

 

Kaj je upravičeno 
za sofinanciranje 

Kaj ni upravičeno  
za sofinanciranje 

Stopnje podpore Nabor kazalnikov za 
merjenje 

uspešnosti projektov 

Možni tipi operacij Predlogi operacij 

Okoljska razsežnost:  
politika ohranjanja ter upravljanje 
ribiških flot  
 
Gospodarska in zaposlitvena 
razsežnost:  
konkurenčnost sektorja 
ustvarjanje delovnih mest 
 
Socialna razsežnost:  
zdravje in varnost na krovu, razvoj 
spretnosti, 
diverzifikacija dejavnosti 
 
Blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje 
 
Krožno gospodarstvo: 
alternative za surovine in uporaba 
recikliranih materialov 
ukrepi/kampanje za ozaveščanje, 
trajnostne prakse potrošnje in trajnostno 
vedenje 
 
Uvedbe tehnologij, ki uporabljajo 
energijo iz obnovljivih virov: vetrna, 
sončna in geotermalna 
 
Projekti povezovanja na ravni 
Jadransko-jonske makroregije 
 
Ukrepi za krepitev ekonomsko, 
socialno in okoljsko trajnostnih 
ribolovnih dejavnosti 
 
Nadomestila ribičem, ki iz morja 
pobirajo izgubljeno ribolovno orodje in 
morske odpadke +  
naložbe v pristanišča ali drugo 
infrastrukturo za zagotavljanje primerne 
zmogljivosti za sprejemanje 
izgubljenega ribolovnega orodja in 
morskih odpadkov, pobranih iz morja 
 
 

 

Gradnja in pridobitev ribiških plovil ali 
uvoz ribiških plovil 
 
Naložbe v ribiška plovila, ki so ribolovne 
dejavnosti na morju izvajala manj kot 60 
dni v dveh koledarskih letih pred letom 
vložitve vloge za podporo 
 
Naložbe za povečanje ribolovne 
zmogljivosti 
 
Operacije, ki povečujejo zmožnost 
plovil, da najdejo ribe (npr. sonerji, itd) 
 
Vlagatelji, ki so storili goljufijo ali 
pridobili kazenske točke ali storili katero 
koli od kaznivih dejanj zoper okolje v 
skladu s Kazenskim zakonikom 
 
Izgradnja novih pristanišč ali novih 
dražbenih hal 
 
Naložbe v ribiška plovila, potrebne za 
izpolnjevanje zahtev iz zakonodaje 
(nadstandard in NE vzdrževalna dela ali 
operativni stroški) 
 
prenos ribških plovil v tretje države in 
prenos lastništva podjetja 
 
 

POD DOLOČENIMI POGOJI 
 
Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti 
 
Izredna ukinitev ribolovnih dejavnosti 
 
Zamenjava motorja 
 
Pridobitev rabljenega plovila: prehod na 
mlajše generacije 

Osnovna stopnja:  
Javno 50%  |  Zasebno 50% 
 
IZJEME 
 
Prva pridobitev ribiškega plovila ali 
menjava ali posodobitev glavnega ali 
pomožnega motorja: 
Javno 40% |  Zasebno 60% 
 
Operacije za izboljšanje zdravja, varnosti 
in delovnih pogojev na ribiških plovilih: 
Javno 75% |  Zasebno 25% 
 
Operacije, ki prispevajo k izvajanju 
obveznosti iztovarjanja in izboljšujejo 
selektivnost ribolovnih orodij glede na 
velikost ali vrsto:  
Javno: 100 % 
 
Druge operacije, ki prispevajo k izvajanju 
obveznosti iztovarjanja:  
Javno 75%  |  Zasebno 25% 
 
Operacije v zvezi z malim priobalnim 
ribolovom: 
Javno: 100 % 
 
Operacije, ki podpirajo inovativne 
proizvode, postopke ali opremo v ribištvu: 
Javno 75%  |  Zasebno 25% 
 
Operacije, ki jih izvajajo organizacije 
proizvajalcev, združenja organizacij 
proizvajalcev ali medpanožne 
organizacije:  
Javno 75%  |  Zasebno 25% 
 
Operacije , ki jih izvajajo organizacije 
ribičev ali drugi skupni upravičenci:  
Javno 60%  |  Zasebno 40% 
 
Če je upravičenec javni organ ali podjetje, 
pooblaščeno za opravljanje storitev:  
Javno: 100 % 
 
Nadomestila, povezana z dodatnimi 
stroški ali izpadom dohodka:  
Javno: 100 % 

Obseg iztovora 
 
Vrednost iztovora 
 
Količina nezaželenega ulova 
 
umaknjena zmogljivost plovil 
(BT in KW)  
 
Ustvarjena delovna mesta 
(EPDČ) 
 
Ohranjena delovna mesta 
(EPDČ) 
 
Osebe, ki imajo korist od 
sredstev 
 
Poraba energije, ki povzroča 
zmanjšanje emisij CO2 na 
krovu plovil 
 
Trajanje začasnega 
prenehanja ribolovnih 
dejavnosti  
 

Energetska učinkovitost (npr. 
učinkovitejši motorji plovil, izboljšana 
izolacija hladilnih naprav, itd) 
 
Naložbe v plovila za izboljšanje 
učinkovitosti ali trajnostne proizvodnje 
glede na fizično opremljenost plovila 
(OPERATIVNI STROŠKI PLOVILA 
NISO UPRAVČENI)  
 
Zamenjava motorjev OB DOLOČENIH 
POGOJIH 
 
Prva pridobitev ribiškega plovila OB 
DOLOČENIH POGOJIH 
 
Tržne dejavnosti 
 
Ozaveščanje širše javnosti 
 
Morski odpadki 
 
Trajna ukinitev 
 
Začasna ukinitev 
 
Selektivnost ribolovnih orodij  
 
Sprememba ribolovnega orodja, da se 
zmanjšajo vplivi na habitat 
 
Selektivnost ribolovnih orodij glede 
ogroženih, prizadetih in zaščitenih vrst 
 
Uporaba nezaželenega ulova 
 
Preprečevanje onesnaženosti (npr. 
uporaba okolju prijaznih premazov za 
čolne) 
 
Varnostna oprema 
 
Drugo 

 

 

∎ trajnostni ribiški in akvakulturni sektor  ∎  rast in ustvarjanje delovnih mest  ∎  varovanje morskega okolja 
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POMORSTVO 
 

Kaj je upravičeno 
za sofinanciranje 

Kaj ni upravičeno  
za sofinanciranje 

Stopnje podpore Nabor kazalnikov za merjenje 
uspešnosti projektov 

Možni tipi operacij Predlogi operacij 

Podpreti  biotsko  raznovrstnost na zaščitenih 
območjih, priprava načrtov upravljanja, 
projekti za obnovo ekosistemov, izboljšanje 
baze znanja. 
 
Nadzor ribištva in izvrševanja zakonodaje 
 
Zbiranje in obdelava podatkov za upravljanje 
ribištva in akvakulture ter v znanstvene 
namene. 
 
Varstvo in obnova vodne biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov: 
a) Ukrepi za dosego ali ohranitev dobrega 
okoljskega stanja v morskem okolju iz člena 1(1) 
Direktive 2008/56/ES; 
 
b) Izvajanje prostorskih varovalnih ukrepov, 
vzpostavljenih v skladu s členom 13(4) Direktive 
2008/56/ES; 
 
c) Upravljanje, obnavljanje in spremljanje območij 
Natura 2000 ter nadzor nad njimi  ob upoštevanju 
prednostnih okvirov ukrepanja, vzpostavljenih na 
podlagi člena 8 Direktive 92/43/EGS; 
 
d) Varstvo vrst na podlagi Direktive 92/43/EGS in 
Direktive 2009/147/ES upoštevanju prednostnih 
okvirov ukrepanja, vzpostavljenih na podlagi 
člena 8 Direktive 92/43/EGS; 
 
e) Obnavljanje celinskih voda v skladu s 
programom ukrepov, vzpostavljenim na podlagi 
člena 11 Direktive 2000/60/ES. 
 
Znanje o morju 
(a) doseganja ali ohranitve dobrega okoljskega 
stanja v morskem okolju, kot je določeno v členu 
1(1) Direktive 2008/56/ES; 
 
(b) izpolnjevanja zahtev za spremljanje, določitev 
območij in upravljanje iz Direktive 92/43/EGS in 
Direktive 2009/147/ES; 
 
(c) podpiranja pomorskega prostorskega 
načrtovanja, kot je določeno v Direktivi 
2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta16; 
ali 
 
(d) povečevanja kakovosti in izmenjave podatkov 
prek evropske mreže za pomorsko opazovanje in 
podatke (EMODnet) 
 
Pomorski nadzor (CISE) 
 
Sodelovanje obalnih straž 
 
Projekti povezovanja na ravni 
Jadransko-jonske makroregije 

Vlagatelji, ki so storili goljufijo v 
okviru prejšnjih skladov ali 
pridobili kazenske točke ali 
storili katero koli od kaznivih 
dejanj zoper okolje v skladu s 
Kazenskim zakonikom 

Osnovna stopnja:  
Javno 50%  |  Zasebno 50% 
 
 

IZJEME 
 
Če je upravičenec javni organ ali 
podjetje, pooblaščeno za 
opravljanje storitev:  
Javno: 100 % 
 
Zbiranje in obdelava podatkov za 
upravljanje ribištva in akvakulture 
ter v znanstvene namene:  
Javno: 100 % 
 
Varstvo in obnova biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov v 
morju ter obalnih in celinskih 
vodah:  
Javno: 100 % 
 
Operacije v podporo trajnostni 
akvakulturi, ki jih izvajajo MSP: 
Javno: 60%  |  Zasebno:40% 
 
Operacije, povezane z znanjem o 
morju, pomorskim nadzorom ali 
sodelovanjem obalnih straž: 
Javno: 100 % 
 
 
 

Področje, kjer se izvajajo operacije 
za varstvo in obnovo biotske 
raznovrnosti in ekosistemov  
 
Učinkovitost sistema za „zbiranje, 
upravljanje in uporabo podatkov“ v 
zahtevani kakovosti 
 
Ribiška plovila, kjer so nameščena 
sredstva za nadzor 
 
Sodelovanje med različnimi 
deležniki (število aktivnosti) 

Zbiranje podatkov 
 
Izmenjava znanja 
 
Ohranjanje in izboljšanje okolja in 
biotske raznovrstnosti 
 
Upravljanje in nadzorovanje območij 
Natura2000 
 
Obnova območij Nature2000 
 
Upravljanje in nadzorovanje 
zaščitenih morskih območij 
 
Obnova zaščitenih morskih območij 
 
Nadzor in izvrševanje – nadzorni 
organi 
 
Nadzor in izvrševanje – ribiči 
 
Drugo 

 
 
 

 

∎ trajnostni ribiški in akvakulturni sektor  ∎  rast in ustvarjanje delovnih mest  ∎  varovanje morskega okolja 
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LOKALNA SKUPNOST 
 

Kaj je upravičeno 
za sofinanciranje 

Kaj ni upravičeno  
za sofinanciranje 

Stopnje podpore Nabor kazalnikov za merjenje 
uspešnosti projektov 

Možni tipi operacij Predlogi operacij 

Okoljska razsežnost: politika 
ohranjanja ter upravljanje ribiških flot 
razvoj trajnostne akvakulture in 
predelovalne industrije 
 
Gospodarska in zaposlitvena 
razsežnost: konkurenčnost sektorja 
ustvarjanje delovnih mest 
 
Socialna razsežnost:  
zdravje in varnost na krovu, razvoj 
spretnosti, diverzifikacija dejavnosti 
 
Blažitev podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje 
 
Krožno gospodarstvo: 
alternative za surovine in uporaba 
recikliranih materialov ukrepi/kampanje 
za ozaveščanje, trajnostne prakse 
potrošnje in trajnostno vedenje 
 
uvedbe  tehnologij, ki uporabljajo 
energijo iz obnovljivih virov: vetrna, 
sončna in geotermalna 
 
podpreti  biotsko  raznovrstnost  na 
zaščitenih  območjih: priprava načrtov 
upravljanja, projekti za obnovo 
ekosistemov, izboljšanje baze znanja 
 
Evropa, ki je bliže državljanom: 
spodbujanje trajnostnega in celostnega 
razvoja mest, podeželja in obalnih 
območij ter lokalnih pobud 
 
Projekti povezovanja na ravni 
Jadransko-jonske makroregije 
 
Razvoj ribiških in akvakulturnih 
skupnosti na obalnih in celinskih 
območjih: Strategije CLLD, 
zagotavljajo, da lokalne ribiške in 
akvakulturne skupnosti bolje izkoriščajo 
možnosti in prednosti, ki jih ponuja 
trajnostno modro gospodarstvo, ter 
tako izkoristijo in okrepijo okoljske, 
kulturne, socialne in človeške vire 

Gradnja in pridobitev ribiških plovil 
ali uvoz ribiških plovil 
 
Naložbe v ribiška plovila, ki so 
ribolovne dejavnosti na morju 
izvajala manj kot 60 dni v dveh 
koledarskih letih pred letom vložitve 
vloge za podporo 
 
Naložbe za povečanje ribolovne 
zmogljivosti 
 
Operacije, ki povečujejo zmožnost 
plovil, da najdejo ribe (npr. sonerji, 
itd) 
 
Vlagatelji, ki so storili goljufijo v 
okviru prešnjih skladov ali pridobili 
kazenske točke ali storili katero koli 
od kaznivih dejanj zoper okolje v 
skladu s Kazenskim zakonikom 
 
Izgradnja novih pristanišč ali novih 
dražbenih hal 
 
Naložbe v ribiška plovila, potrebne 
za izpolnjevanje zahtev iz 
zakonodaje (nadstandard in NE 
vzdrževalna dela ali operativni 
stroški) 
 
prenos ribških plovil v tretje države 
in prenos lastništva podjetja 

Osnovna stopnja:  
Javno 50%  |  Zasebno 50% 
 
 

IZJEME 
 
Operacije, ki izpolnjujejo vsaj eno 
od naslednjih meril: 
- so v skupnem interesu; 
- imajo skupnega upravičenca; 
- imajo inovativne značilnosti, 
kadar je ustrezno, na lokalni ravni 
ali zagotavljajo javni dostop do 
rezultatov operacij: 
Javno: 100 % 
 
Operacije, ki niso zajete v zgornji 
vrstici  in izpolnjujejo vsa 
naslednja merila: 
- so v skupnem interesu; 
- imajo skupnega upravičenca; 
- imajo inovativne značilnosti ali 
zagotavljajo javni dostop do 
rezultatov operacij: 
Javno: 100 % 
 
Stroški delovanja lokalnih 
akcijskih skupin za ribištvo:  
Javno: 100 % 
 
 
 
 
 

Ustanovljena podjetja 
 
Ustvarjena delovna mesta (EPDČ) 
 
Ohranjena delovna mesta (EPDČ) 
 
Osebe, ki imajo korist od sredstev 
 
Sodelovanje med deležniki iz 
različnih sektorjev ali področij 
 

Diverzifikacija 
 
Usposabljanje 
 
Študije in raziskave 
 
Izmenjava znanja 
 
Sodelovanje 
 
Varnost hrane 
 
Družbeni in kulturni razvoj 
 
Spodbujanje in krepitev zmogljivosti  
 
Upravljanje lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost 
 
Pripravljalni ukrepi za lokalni razvoj, 
ki ga vodi skupnost 
 
Drugo  

 

 

  

∎ trajnostni ribiški in akvakulturni sektor  ∎  rast in ustvarjanje delovnih mest  ∎  varovanje morskega okolja 
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Splošni pogoji Pogoji  
z ustreznimi dovoljenji 

Odgovorne osebe po področjih & kontakti 

 
● Vsa predpisana upravna dovoljenja, 
● pravnomočno uporabno dovoljenje ali pravnomočno 

gradbeno dovoljenje v primeru novogradenj, 
● projekt za izvedbo, 
● poslovni načrt, s katerim vlagatelj izkaže ekonomsko 

upravičenost naložbe. Ekonomska upravičenost se preverja z 
interno stopnjo donosnosti, ki mora biti pozitivna,  

● operacija je izvedena na območju Republike Slovenije, 
● vlagatelj ne sme biti v postopku prenehanja, prisilne 

poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije 
ali izbrisa iz registra ali osebnega stečaja, 

● vlagatelj ima poravnane vse davčne obveznosti do države, 
● vlagatelj mora biti ekonomsko in finančno sposoben, kar se 

preverja z bonitetno oceno, 
● za nakazilo dodeljenih sredstev ima vlagatelj odprt transakcijski 

račun, 
● računi in predračuni ter druga dokazila se morajo glasiti na 

vlagatelja, 
● zaprtost finančne konstrukcije,  ki se izkaže z izjavo banke, 
● ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodska koda 

v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili 
skrbnega računovodenja, 

● zahteve glede označevanja operacij, 
● če naložba posega v okolje: okoljevarstveno soglasje ali sklep, 

da postopek presoje vplivov na okolje ni potreben,  
● če se bodo predvidena dela oziroma posegi v naravo izvajali na 

območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja 
narave poseben status vlagatelj predloži naravovarstveno 
mnenje  

 

 
AKVAKULTURA: 
 

● registrirana dejavnost gojenja vodnih organizmov, 
● obrat akvakulture odobren s strani Uprave Republike       

Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
● obrat akvakulture mora biti vpisan v Centralni register        

objektov akvakulture in komercialnih ribnikov, 
● vlagatelj je imetnik vodne pravice za obrat akvakulture,        

kjer se bo izvajala operacija, 
● obseg dejavnosti akvakulture je vsaj v višini 1,00 ekvivalenta         

polnega delovnega časa, 
● nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji 0,5 ekvivalenta       

polnega delovnega časa. 
 
 
PREDELAVA: 
 

● registrirana dejavnost predelave in konzerviranja rib,      
rakov in mehkužcev, 

● obrat predelave registriran pri Upravi Republike Slovenije       
za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 
 
 
MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV: 
 

● Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost morskega       
ribolova ter imeti veljavno dovoljenje za gospodarski       
ribolov, 

● ribiško plovilo, na katerem se bo izvedla naložba, mora biti          
vpisano v evidenco ribiških plovil, ki jo vodi MKGP, 

● vlagatelj mora biti lastnik ali uporabnik ribiškega plovila, na         
katerem se bo izvajala naložba, z veljavnim dovoljenjem za         
gospodarski ribolov in z veljavnim plovnim dovoljenjem, 

● za ribiško plovilo mora biti izdano veljavno dovoljenje za         
gospodarski ribolov. 

 

 
 

Več informacij: 
espr.mkgp@gov.si 

  
 
 
 
 
 

Akvakultura in predelava 
Dušan Bravničar 

dusan.bravnicar@gov.si 
 
 

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 
dr. Bety Breznik 

bety.breznik@gov.si 
 
 

Morski gospodarski ribolov 
Matej Zagorc 

ribolova:matej.zagorc@gov.si 
 
 

Pomorstvo 
Barbara Žinko 

barbara.zinko@gov.si 
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Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021 - 2027  

Posebni ukrepi za podporo, ki so že določeni v EU zakonodaji, namenjeni ribiškim flotam: 
 

Varstvo in obnova vodne  
biotske raznovrstnosti in ekosistemov 

Začasna ukinitev ribolovnih dejavnosti 

 
Podpora obsega: 
a) nadomestila ribičem, ki iz morja pobirajo izgubljeno ribolovno orodje in 
morske odpadke; 
 
b) naložbe v pristanišča ali drugo infrastrukturo za zagotavljanje primerne 
zmogljivosti za sprejemanje izgubljenega ribolovnega orodja in morskih 
odpadkov, pobranih iz morja. 
 
NAJVIŠJA STOPNJA INTENZIVNOSTI POMOČI: 
Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov v  
morju ter obalnih in celinskih vodah: 100 % 
 

 
 

Podpora za začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti se dodeli v naslednjih okoliščinah: 
 
a) ohranitveni ukrepi iz točk (a), (b), (c) in (j) člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 ali enakovredni ohranitveni ukrepi, ki 
jih sprejmejo regionalne organizacije za upravljanje ribištva in veljajo za Unijo; 
 
b) ukrepi Komisije v primeru resne grožnje morskim biološkim virom iz člena 12 Uredbe (EU) št. 1380/2013; 
 
(b a) nujni ukrepi države članice v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 1380/2013; 
 
c) prekinitev izvajanja sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu in protokolov k tem sporazumom zaradi višje sile 

ali 
 
d) naravne ali okoljske nesreče, ki jih uradno priznajo pristojni organi ustrezne države članice. 
 
2. Podpora iz odstavka 1 se lahko dodeli samo, če se gospodarske dejavnosti zadevnega plovila prekinejo vsaj za 5 

zaporednih dni in vsaj za 30 dni v danem koledarskem letu.  
 
3. Podpora iz odstavka 1 se dodeli samo: 
a) lastnikom ali upravljavcem ribiških plovil, ki so registrirana kot aktivna in so vsaj 120 dni v  zadnjih dveh koledarskih 

letih pred letom vložitve vloge za podporo izvajala ribolovne dejavnosti na morju, 
 
b) ribičem, ki so vsaj 120 dni v zadnjih dveh koledarskih letih pred letom vložitve vloge za podporo delali na morju na 

krovu ribiškega plovila Unije, na katerega se nanaša  prenehanje dejavnosti ali 
 
c) ribičem, ki ne uporabljajo plovil. 
 
4. Podpora iz odstavka 1 se lahko dodeli za največ šest mesecev na plovilo ali na ribiča, ki ne uporablja plovil, v obdobju 

od leta 2021 do leta 2027. 
 
5. V obdobju prenehanja dejavnosti se ustavijo vse ribolovne dejavnosti zadevnih plovil ali ribičev. Pristojni organ se 

prepriča, da zadevno ribiško plovilo ali ribič v obdobju začasnega prenehanja ne izvaja nobenih ribolovnih dejavnosti 
in da ne bo prišlo. 

 
NAJVIŠJA STOPNJA INTENZIVNOSTI POMOČI: 100 % 

 

Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti 
 
Podpora za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
a) prenehanje je predvideno kot instrument akcijskega načrta iz člena 22(4) 
Uredbe (EU) št. 1380/2013; 
 
b) prenehanje se doseže z razrezom ribiškega plovila ali z umikom ribiškega 
plovila iz obratovanja in naknadnim opremljanjem za dejavnosti, ki niso 
gospodarski ribolov, v skladu s cilji SRP in večletnimi načrti; 
 
c) ribiško plovilo je registrirano kot aktivno in je vsaj 90 dni v vsakem od 
zadnjih dveh koledarskih let pred letom vložitve vloge za podporo izvajalo 
ribolovne dejavnosti na morju; 
 
d) ustrezna ribolovna zmogljivost se trajno črta iz registra ribiške flote Unije, 
dovoljenja za gospodarski ribolov in dovoljenja za ribolov pa se prekličejo v 
skladu s členom 22(5) in členom 22(6) Uredbe (EU) št. 1380/2013 in 
 
e) upravičenec pet let po prejemu podpore ne sme registrirati nobenega 
ribiškega plovila. 
 

  

∎ trajnostni ribiški in akvakulturni sektor  ∎  rast in ustvarjanje delovnih mest  ∎  varovanje morskega okolja 
 

 



Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021 - 2027  

Posebni ukrepi, povezani s floto, ki so že določeni v EU zakonodaji,  in so vezani na Poročilo o ribolovni floti: 
 

 

Zamenjava motorja Pridobitev rabljenega plovila 
 
Nadomestitev ali posodobitev glavnega ali pomožnega motorja 
 
1. Podpora se dodeli le plovilom do 24 metrov skupne dolžine, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
 
a) plovilo pripada segmentu flote, za katerega je iz najnovejšega poročila o 
ribolovni zmogljivosti iz člena 22(2) Uredbe (EU) št. 1380/2013 razvidna 
uravnoteženost z ribolovnimi možnostmi, ki so na voljo temu segmentu. 
 
b) pri plovilih za mali priobalni ribolov moč novega ali posodobljenega motorja 
v kW ni večja kot pri starem motorju in 
 
c) pri drugih plovilih, katerih skupna dolžina ne presega 24 metrov, moč 
novega ali posodobljenega motorja v kW ni večja kot pri starem motorju, 
njegov izpust CO2 pa je vsaj za 15 % manjši kot pri starem motorju. 
 
2. Države članice zagotovijo, da se pri vseh nadomeščenih ali posodobljenih 
motorjih preveri izpolnjevanje pogojev iz odstavka 1(b) in (c). 
 
3. Vsako zmanjšanje ribolovne zmogljivosti v kW, ki je posledica nadomestitve 
ali posodobitve glavnega ali pomožnega motorja, se trajno črta iz registra 
ribiške flote Unije. 
 
 
 

 
Prva pridobitev ribiškega plovila 
 
1. vključuje prvo pridobitev ribiškega plovila ali pridobitev delnega lastništva takega plovila s strani fizične osebe, ki: 
 
(a) v času vložitve vloge ni stara več kot 40 let in 
 
(b) je najmanj pet let delala kot ribič ali je pridobila ustrezno kvalifikacijo; 
 
Podpora se lahko dodeli tudi pravnim osebam, ki so v celoti v lasti ene ali več fizičnih oseb, ki vse izpolnjujejo pogoje 
iz odstavka 1. 
  
2. Podporo iz tega člena je mogoče dodeliti samo za ribiško plovilo: 
 
a) ki pripada segmentu flote, za katerega je iz najnovejšega poročila o ribolovni zmogljivosti iz člena 22(2) Uredbe 
(EU) št. 1380/2013 razvidna uravnoteženost z ribolovnimi možnostmi, ki so na voljo temu segmentu; 
 
b) ki je opremljeno za morski ribolov; 
 
c) ki je bilo registrirano v registru flote vsaj tri koledarska leta pred letom vložitve vloge za podporo; in 
 
d) katerega skupna dolžina ni večja od 24 metrov. 
 
 
NAJVIŠJA STOPNJA INTENZIVNOSTI POMOČI: 
Prva pridobitev ribiškega plovila ali menjava ali posodobitev glavnega ali pomožnega motorja: 40 % 
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