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Definicija

Z namenom povečanja učinkovitosti naložb so bile kot nov
element evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020
uvedene t. i. predhodne pogojenosti. Gre za bistveni
mehanizem za zagotavljanje ustreznega okvira za
optimizacijo uporabe virov in hkrati za podporo prenosu
pravnega reda Unije v nacionalno zakonodajo.

• predhodna pogojenost“ pomeni konkreten in natančno
vnaprej opredeljen ključni dejavnik, ki je pogoj za uspešno
in učinkovito doseganje ciljev posamezne prednostne
naloge Unije in je neposredno in resnično povezan z
doseganjem tega cilja ter nanj neposredno vpliva.



PRAVNI OKVIR

SPLOŠNE PREDHODNE POGOJENOSTI: člen 19 Uredbe 
1303/2013/EU – na ravni partnerskega sporazuma

POSEBNE PREDHODNE POGOJENOSTI: člen 9 + Priloga IV 
Uredbe 508/2014/EU – na ravni operativnega programa

IZPOLNITEV: Za predhodne pogojenosti, ki do trenutka
oddaje programskih dokumentov niso bile izpolnjene ali so
bile delno izpolnjene so države članice morale pripraviti
akcijske načrte z jasno opredeljenimi ukrepi za izpolnitev
predhodne pogojenosti, rokom za izpolnitev in odgovornimi
organi. Skrajni rok za izpolnitev kriterijev je 31. december
2016.



4.1 poglavje letnega poročila
Posebne predhodne 
pogojenosti

Prednostna naloga ali
prednostne naloge Unije, za
katere velja veljavna
pogojenost

STANJE IZPOLNITVE (31.12.2016)

Poročilo o ribolovni 
zmogljivosti je bilo 
predloženo v skladu 
z drugim odstavkom 
22. člena Uredbe 
1380/2013/EU.

Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri
gospodarnega, inovativnega,
konkurenčnega in na znanju
temelječega ribištva – PRVA
PREDNOSTNA NALOGA

V CELOTI IZPOLNJENA

Potrditev s strani Evropske komisije (GD MARE) 25. 1. 2017: Ref. Ares
(2017) 396037- Izpolnitev predhodne pogojenosti o poročilu o
ribolovni zmogljivosti.

Oblikovanje 
večletnega 
nacionalnega 
strateškega načrta za 
akvakulturo iz 
34. člena Uredbe 
1380/2013/EU.

Spodbujanje okoljsko 
trajnostne, z viri gospodarne, 
inovativne, konkurenčne in na 
znanju temelječe akvakulture 
– DRUGA PREDNOSTNA 
NALOGA

V CELOTI IZPOLNJENA ŽE OB PREDLOŽITVI  OP ESPR 2014-2020

Upravna zmogljivost: 
upravna zmogljivost 
je na voljo za 
izpolnjevanje zahtev 
glede podatkov za 
upravljanje ribištva iz 
25. člena Uredbe 
1380/2013/EU in 
4. člena Uredbe 
199/2008/ES.

Pospeševanje izvajanja
Skupne ribiške politike –
TRETJA PREDNOSTNA
NALOGA

V CELOTI IZPOLNJENA ŽE OB PREDLOŽITVI  OP ESPR 2014-2020

Upravna zmogljivost: 
upravna zmogljivost 
je na voljo za 
izvajanje sistema 
Unije za nadzor, 
inšpekcijske 
preglede in 
izvrševanje, kot je 

Pospeševanje izvajanja
Skupne ribiške politike -
TRETJA PREDNOSTNA
NALOGA

V CELOTI IZPOLNJENA
Potrditev s strani Evropske komisije (GD MARE) o izpolnjevanju
3.2.2017: Ref. Ares (2017) 627153.



4.1 poglavje letnega poročila

(v pristojnosti Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in resorno pristojnih 
ministrstev)

Splošne predhodne 
pogojenosti –

Se rešujejo na ravni 
partnerskega sporazuma

Prednostna naloga Unije, na 
katero se predhodna 
pogojenost nanaša

STANJE IZPOLNITVE (31.21.2016)

Javna naročila Celoten OP ESPR 2014–2020. V CELOTI IZPOLNJENA

Potrditev s strani Evropske komisije (GD REGIO) o
izpolnjevanju 17. 11.2015: Ref. Ares (2015) 5141398.

Državna pomoč Velja za vse prednostne naloge 
Unije, če operacije v  njihovem 
okviru ne spadajo na področje 
uporabe 42. člena Pogodbe.

V CELOTI IZPOLNJENA ŽE OB PREDLOŽITVI
PARTNERSKEGA SPORAZUMA

Okoljska zakonodaja v
zvezi s presojo vplivov na
okolje in strateško okoljsko
presojo
(izpolnjevanje Direktiv
2011/92/EU in 2001/42/ES)

Prednostna naloga Unije ESPR 
1 in 2

V CELOTI IZPOLNJENA

Potrditev s strani Evropske komisije (GD REGIO) o
izpolnjevanju 20. 10.2016: Ref. Ares (2016) 6026455.

Statistični sistemi in
kazalniki rezultatov

Celoten OP ESPR 2014–2020. Predhodna pogojenost za OP ESPR 2014-2020 je izpolnjena.

Za OP za kohezijsko politiko za obdobje 2014-2020: Potrditev s
strani Evropske komisije (GD REGIO) o izpolnjevanju 3.
2.2017: Ref. Ares (2017) 616407.


