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2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME
(ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Key information on the implementation of the Operational Programme for the year
concerned, including on financial instruments, with relation to the financial and indicator
data.
Izvajanje programa v letu 2016 potekalo v skladu z zastavljenimi cilji. Izbranih je bilo
16 operacij in 4 lokalne akcijske skupine skupaj s strategijami v skupni vrednosti
11.486.423,40 eurov. To predstavlja 35,18% vseh sredstev, od tega ESPR prispevek
8.853.757,95 eurov ter RS prispevek 2.632.665,46 eurov. Zaključenih je bilo 5 operacij
v skupni vrednosti 430.562,10 eurov, kar predstavlja 1,32 % vseh sredstev v okviru OP
ESPR 2014-2020, od tega je prispevek ESPR 342.991,10 eurov, ter 87.571,00 eurov RS
prispevek.
Največji izziv v letu 2016 je bila priprava nacionalnih izvedenih uredb, saj je postopek
notranjih usklajevanj in medresorskega usklajevanje potekal precej časa. Hkrati je bilo
treba vzpostaviti opis sistema upravljanja in nadzora, ki zajema postopke izvajanja
ukrepov, katerih ustreznost je moral potrditi neodvisen revizijski organ. Vsi organi,
vključeni v izvajanje, so tako pripravili navodila in priročnike potrebne za izvajanje
ukrepov.
OU je najprej pripravil Uredbo o izvajanju ukrepov ter tehnične pomoči iz OP ESPR
2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje (UL RS, št.
39/16), ki je bila na Vladi RS sprejeta 2.6.2016. Pri teh ukrepih je upravičenec MKGP.
Uredba podrobneje ureja izvajanje ukrepov: Podpora oblikovanju in izvajanju
ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja, Zbiranje podatkov, Nadzor in
izvrševanje, Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov,
Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo, Ukrepi za trženje, Celostni pomorski
nadzor, Spodbujanje varovanja morskega okolja in trajnostne rabe morskih virov,
Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja ter tehnična pomoč. V letu 2016 so bile
izbrane naslednje operacije:
- pri ukrepu Zbiranje podatkov je bila zaključena 1 operacija, Nacionalni program za
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za obdobje 2014–2016 v
skupni vrednosti 878.802,90 eurov. S tem je bil dosežen tudi mejnik za leto 2018 in
dosežena zastavljena vrednost kazalnika rezultata.
- pri ukrepu Nadzor in izvrševanje so bile izbrane 4 operacije v skupni vrednosti
1.300.000,00 eurov.
V okviru tehnične pomoči je bilo izbranih 7 operacij, in sicer izvajanje operativnega
programa, IT sistem za zbiranje podatkov o operacijah, izboljšanje upravne
zmogljivosti, dejavnosti obveščanja, vrednotenje, študije ter nadzor in revizija.
V okviru četrte prednostne naloge Unije, ki pokriva lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost
(v nadaljnjem besedilu: CLLD) se v programskem obdobju 2014-2020 ukrepi izvajajo v
okviru treh evropskih strukturnih in investicijskih skladov: Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Nacionalna pravna podlaga za izvajanje CLLD
ukrepov je Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem
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obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16), ki je bila sprejeta že 12.
junija 2015, nato so v letu 2016 sta bili sprejeti še dve spremembi te uredbe. Uredba
določa vse pogoje, merila in obveznosti za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin
za ribištvo in strategij lokalnega razvoja ter posebna pravila glede sklada ESPR. Javni
poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja, je bil
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, dne 26. junija 2015 (Uradni list RS, št.
46/15) in od takrat je začel teči tudi dvanajstmesečni rok za predložitev strategij
lokalnega razvoja pristojnim organom upravljanja.
Do 28. 10. 2016 so bile tako z odločbo Organa upravljanja potrjene štiri lokalne
akcijske skupine za ribištvo ter njihove strategije, ki vključujejo ESPR: LASR DOLINA
SOČE, LASR POSAVJE, LASR ISTRE in LASR GORENJSKA KOŠARICA. Skupno
je bilo odobrenih 6.661.314,50 eurov. V skladu s tem so bili na ravni OP ESPR 20142020 doseženi zastavljeni kazalnika učinka: štiri izbrane lokalne akcijske skupine
skupaj z lokalnimi strategijami ter štiri zaključene operacije za pripravljalno podporo.
Potrjene lokalne strategije sledijo ciljem četrte prednostne naloge Unije s posebnim
poudarkom na ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter ustanavljanju podjetij na
izbranih lokalnih območjih.
Organ upravljanja je v sodelovanju s posredniškim organom pripravil tudi predlog
uredbe o izvajanju ukrepov iz OP ESPR 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi. To
so ukrepi: Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja;
Inovacije; Produktivne naložbe v klasično in okoljsko akvakulturo; Spodbujanje
človeškega kapitala in povezovanja v mreže; Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in
presojo ter ekološka akvakultura; Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve; Ukrepi
javnega zdravja ter Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture- Predlog
uredbe je bil posredovan v javno obravnavo in medresorsko usklajevanje decembra
2016. Uredba podrobneje ureja predmet podpore, upravičence operacij, upravičene
stroške, pogoje za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo
sredstev, obveznosti upravičenca, ter finančne določbe. Hkrati so se pripravljali osnutki
javnih razpisov in prijavnih obrazcev za vlagatelje ter vzpostavljal sistem za zbiranje in
beleženje podatkov o operacijah. Za učinkovito izvajanje teh ukrepov je še posebno
pomembno bilo usklajevanje z Evropsko komisijo v zvezi z določitvijo povezave med
ukrepi in ustreznimi kazalniki rezultata. Vlagateljev namreč ni mogoče po objavi uredbe
zavezovati za spremljanje in poročanje kazalnikov ter nenehno spreminjati zakonodaje z
novimi obveznostmi.
Januarja 2016 je bila izvedena prva ustanovna seja Odbora za spremljanje, na kateri so
se člani seznanili s splošnimi informacijami o vsebini OP ESPR 2014-2020,
partnerskega sporazuma, in ukrepov ter z izvajanjem predhodnih pogojenost. Potrdili so
tudi merila za izbor operacij v okviru posameznih ukrepov. V maju je bila izvedena
druga seja, kjer so člani potrdili letno poročilo za referenčni leti 2014 in 2015 ter se
seznanili s trenutnim stanjem izvajanja akcijskega načrta za izpolnjevanje splošnih in
posebnih predhodnih pogojenosti, ki so bile v celoti uspešno izpolnjene do konca leta
2016.
Predstavniki Organa upravljanja in Organa za potrjevanje so se tekom leta 2016 aktivno
udeleževali sestankov na Evropski komisiji, in sicer Odbora in skupine strokovnjakov
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter seminarja glede vzpostavitve sistema
upravljanja in nadzora. Novembra je potekal tudi prvi letni pregledni sestanek med
Organom upravljanja in Evropsko komisijo.
Republika Slovenija v letu 2016 še ni posredovala nobenega zahtevka za plačilo
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Evropski komisiji, saj v letu 2016 še ni končal postopek imenovanja organov.
Ne glede na manjše število izbranih operacij, ocenjujemo, da so se v letu 2016 izvedeli
vsi ključni koraki potrebni za čim hitrejši začetek izvajanja vseh ukrepov in posledično
doseganje ciljev OP ESPR 2014-2020, zastavljenih mejnikov in prevzetih obveznosti.
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3. IMPLEMENTATION OF THE UNION PRIORITIES
3.1. Overview of the implementation (Article 50(2) of Regulation (EU) No
1303/2013)
Information should be provided as short and general commentary on the implementation
of the Union priorities and technical assistance for the year(s) concerned with reference
to key developments, significant problems and steps taken to address these problems.
Union priority

1 - Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z
viri gospodarnega, inovativnega,
konkurenčnega in na znanju temelječega
ribištva

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
Ukrepi v okviru te prednostne naloge
Unije, ki se izvajajo z javnimi razpisi, se še
v letu 2016 niso začeli izvajati. Pripravljale
so se specifikacije za izvedbo ukrepov,
opredelitve sistema spremljanja kazalnikov
in podatkov o operacijah ter pravne
podlage za nacionalno izvedbeno uredbo.
Za ukrep regionalnega sodelovanja, ki se
izvaja v skladu s predpisi javnega
naročanja, je bila sprejeta nacionalna
uredba (Uredba o izvajanju ukrepov ter
tehnične pomoči iz OP ESPR 2014–2020,
ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo
javno naročanje). V letu 2016 se še ni začel
izvajati, ker je bilo slovensko ribištvo
izvzeto iz obveznosti iztovarjanja, ki se
sicer ureja na regionalni ravni, pobud za
skupne načrte upravljanja na regionalni
ravni pa v letu 2016 še ni bilo.

2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne, z
viri gospodarne, inovativne, konkurenčne
in na znanju temelječe akvakulture

Ukrepi v okviru te prednostne naloge
Unije, ki se izvajajo z javnimi razpisi, se še
v letu 2016 niso začeli izvajati. Pripravljale
so se specifikacije za izvedbo ukrepov,
opredelitve sistema spremljanja kazalnikov
in podatkov o operacijah ter pravne
podlage za nacionalno izvedbeno uredbo.
Za ukrep povečanje potenciala lokacij za
akvakulturo, ki se izvaja v skladu s predpisi
javnega naročanja, je bila sprejeta
nacionalna uredba (Uredba o izvajanju
ukrepov ter tehnične pomoči iz OP ESPR
2014–2020, ki se izvajajo v skladu s
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
predpisi, ki urejajo javno naročanje).
Izvajanje ukrepa je povezano z izdelavo
Načrta upravljanja z vodami 2016-2021,
zato je bilo smotrno, da Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najprej
dejavno sodeluje pri pripravi le-tega in
nato na podlagi sprejeta načrta začne z
izvajanjem ukrepa.

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

Vse aktivnost v zvezi z izvajanjem ukrepa
»Zbiranje podatkov« so potekale nemoteno
in v skladu z načrtovano dinamiko. Prva
operacija je bila izbrana v letu 2016 in se
nanaša na izvajanje NP. Operacija se je
izvajala od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016.
Zaradi zagotavljanja kontinuitete zbiranja
podatkov v ribištvu in ohranjanja časovnih
vrst, ki zagotavljajo znanstvene strokovne
podlage za nemoteno izvajanje skupne
ribiške politike, so se aktivnosti izvajale
neprekinjeno od 1.1.2014. NP je bil
odobren z izvedbenim sklepom Komisije z
dne 30.8.2013 o podaljšanju nacionalnih
programov za zbiranje osnovnih bioloških,
tehničnih, okoljskih in socio-ekonomskih
podatkov v ribiškem sektorju za obdobje
2011-2013 na obdobje 2014-2016.
Izvajanje NP je sestavljeno iz več
aktivnosti, ki omogočajo izvajanje
različnih vrst operacij, kot so opredeljene v
77. členu Uredbe 508/2014/EU in 9. členu
Uredbe o izvajanju ukrepov in tehnične
pomoči iz OP ESPR 2014-2020, ki se
izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo
javno naročanje. Skupna odobrena sredstva
za izvajanje operacije v omenjenem
obdobju so bila 878.802,90 EUR, od tega
prispevek Unije 703.042,32 EUR.
Izplačanih je bilo za 401.394,04 EUR
javnih sredstev, od tega prispevek ESPR
321.115,23 EUR in nacionalni prispevek
80.278,81 EUR.
Aktivnosti za začetek izvajanja ukrepa
»Nadzor in izvrševanje« so v letu 2016
potekale v skladu z načrtovano dinamiko.
V letu 2016 so bile izbrane prve štiri
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
operacije v okviru ukrepa. Izbrane
operacije zadevajo alineje (a), (b), (h) in (j)
drugega odstavka 76. člena Uredbe
508/2014/EU o Evropskem skladu za
pomorstvo in ribištvo:
- Nakup, namestitev in razvoj tehnologije,
vključno z računalniško strojno in
programsko opremo, sistemi za zaznavanje
plovil (VDS), sistemi televizije zaprtega
kroga (CCTV) in omrežji IT, ki omogočajo
zbiranje, upravljanje, potrjevanje,
analiziranje, obvladovanje tveganja,
predstavitev (s pomočjo spletnih mest v
zvezi z nadzorom) in izmenjavo ter razvoj
metod vzorčenja podatkov v zvezi z
ribištvom, ter medsebojno povezavo
sistemov za medsektorsko izmenjavo
podatkov (skupna odobrena sredstva
1.090.000,00 EUR, od tega 981.000,00
EUR podpora iz ESPR, 109.000,00 EUR
pa nacionalni prispevek);
- Razvoj, nakup in namestitev komponent,
vključno z računalniško strojno in
programsko opremo, ki so potrebne za
zagotavljanje prenosa podatkov od
akterjev, ki sodelujejo pri ribolovu in
trženju ribiških proizvodov, zadevnim
organom v državah članicah in organom
Unije, vključno s potrebnimi
komponentami za sisteme za elektronsko
zapisovanje in poročanje (ERS), sisteme za
spremljanje plovil (VMS) in sisteme
samodejnega prepoznavanja (AIS), ki se
uporabljajo za nadzor (skupna odobrena
sredstva 100.000,00 EUR, od tega 90.000
EUR podpora iz ESPR, 10.000 EUR pa
nacionalni prispevek);
- Usposabljanje in izmenjava, tudi med
državami članicami, za osebje, ki je
odgovorno za spremljanje, kontrolo in
nadzor ribištva (skupna odobrena sredstva
50.000 EUR, od tega 45.000 EUR podpora
iz ESPR, 5.000 EUR pa nacionalni
prispevek); ter
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
- Pobude, vključno s seminarji in
medijskimi orodji, usmerjenimi v dvig
ozaveščenosti ribičev in drugih akterjev,
kot so inšpektorji, državni tožilci in sodniki
ter javnosti o potrebi boja proti
nezakonitemu, neprijavljenemu in
nereguliranemu (IUU) ribolovu ter o
izvajanju pravil skupne ribiške politike
(skuona odobrena sredstva 60.000 EUR, od
tega 54.000 EUR podpora iz ESPR, 6.000
EUR pa nacionalni prispevek).

4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske
kohezije

Izvajanje ukrepov CLLD je potekalo v
skladu s predvideno načrtovano dinamiko.
Vse načrtovane lokalne akcijske skupine za
ribištvo in njihove strategije so bile izbrane
do konca oktobra 2016 v skladu z določili
Uredbe 1303/2013/EU ter so operativne za
izvajanje operacij v okviru strategij
lokalnega razvoja in operacij sodelovanja.
LASR ISTRE pokriva celotno obalno
območje, ESPR je vodilni sklad in
vključuje tako pomorski ribiški sektor ter
marikulturo. LASR DOLINA SOČE,
LASR POSAVJE in LASR GORENJSKA
KOŠARICA delujejo na celinskem
območju in vključujejo sektor sladkovodne
akvakulture. Z izvajanjem pristopa od
spodaj navzgor z vidika ESPR se srečujejo
prvič. Pri vseh omenjenih skupinah je
vodilni sklad Evropski kmetijski sklad za
razvoj podeželja.
LASR DOLINA SOČI je bilo z odločbo
skupaj odobrenih 1.253.183,50 EUR; od
tega 1.125.494,10 za izvajanje operacij
strategije, 7.689,40 EUR za pripravljalno
podporo ter 120.000,00 EUR za izvajanje
operacij sodelovanja.
LASR POSAVJE je bilo z odločbo skupaj
odobrenih 1.760.406,00 EUR; od tega
1.724.078,22 za izvajanje operacij
strategije, 6.999,03 EUR za pripravljalno
podporo ter 29.328,75 EUR za izvajanje
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
operacij sodelovanja.
LASR ISTRE je bilo z odločbo skupaj
odobrenih 2.907.725,00 EUR; od tega
2.045.762,01 za izvajanje operacij
strategije, 11.841,26 EUR za pripravljalno
podporo ter 9.328,75 EUR za izvajanje
operacij sodelovanja. Za podporo za tekoče
stroške in animacijo delovanja skupine
ESPR kot vodilni sklad prispeva
840.792,98 EUR.
LASR GORENJSKA KOŠARICA je bilo z
odločbo skupaj odobrenih 740.000,00
EUR; od tega za izvajanje operacij
strategije 717.361,63 EUR, 2.638,37 EUR
za pripravljalno podporo ter 20.000,00
EUR za izvajanje operacij sodelovanja.

5 - Pospeševanje trženja in predelave

Ukrepi v okviru te prednostne naloge
Unije, ki se izvajajo z javnimi razpisi, se še
v letu 2016 niso začeli izvajati. Pripravljale
so se specifikacije za izvedbo ukrepov,
opredelitve sistema spremljanja kazalnikov
in podatkov o operacijah ter pravne
podlage za nacionalno izvedbeno uredbo.
Za priprava promocijske kampanje in tržne
raziskave, ki se bodo izvedle v skladu s
predpisi javnega naročanja, so se
pripravljale specifikacije za izvedbo javnih
naročil.
Organ upravljanja je izvajal tudi dejavnosti
v zvezi z ustanavljanjem organizacij
proizvajalcev. Organiziral je dve delavnici,
na katero so bili povabljeni predstavniki
morskega gospodarskega ribolova,
akvakulture in predelave. Za predstavitev
in izmenjavo dobrih praks so na delavnicah
sodelovali predstavniki Evropske komisije
ter predstavnik organizacije proizvajalcev
za mehkužce iz Italije, ki so predstavili
razloge za ustanovitev organizacije
proizvajalcev in samo delovanje take
organizacije.
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
V prvi vrsti mora s strani sektorja biti
prepoznana potreba po skupnem delovanju
in cilju, kajti le tako je ustanovitev
organizacije smiselna. Za delovanje in
skupen nastop na trgu je pomembna tudi
sama količina proizvodnje. Na podlagi
izvedenih delavnic se je Organ upravljanja
odločil, da bo še naprej nadaljeval z
dejavnostmi za organiziranja sektorja.

6 - Pospeševanje izvajanja integrirane
pomorske politike

Za ukrepe šeste prednostne naloge Unije,
ki potekajo v sodelovanju z Ministrstvom
za okolje in prostor ter Ministrstvom za
infrastrukturo, je bila sprejeta pravna
podlaga. Izvajale so se priprave vsebin
operacij.

7 - Tehnična pomoč

Tehnična pomoč se je izvajala, kot je bilo
načrtovano. Izbranih je bilo 7 operacij. V
okviru izbranih operacij že izvajajo
aktivnosti. Izbrane so bile naslednje
operacije:
1. IZVAJANJE OPERATIVNEGA
PROGRAMA
Za izvajanje te operacije je bilo odobrenih
1.918,452,00 EUR.
V okviru te operacije se izvajajo aktivnosti
skozi naslednje projekte:
a.
Projekt Zaposlitve: Aktivnost
zajema stroške dela za zaposlene, ki
izvajajo naloge OP ESPR 2014-2020.
Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z
vsemi pripadajočimi davki in prispevki),
povračila stroškov v zvezi z delom
(prehrana med delom, prevoz na delo in iz
dela itd), nadomestila plače ter druge
osebne prejemke v skladu z veljavno
zakonodajo.
b.
poti
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
c.
Projekt Zmanjševanje
administrativnih bremen upravičencev ter
izmenjava dobrih praks
d.
Projekt Seje Odbora za spremljanje
in obiski delegacij
e.
Projekt Storitve zunanjih izvajalcev
in strokovnjakov
2. INFORMACIJSKI SISTEMI
Za izvajanje te operacije je bilo odobrenih
150.000,00 EUR.
V okviru te operacije se krijejo stroški za
izdelavo, vzdrževanje računalniških
aplikacij in podobno, ki so podpora pri
delovanju in izvajanju OP ESPR 20142020. Vzpostavi se sistem za računalniško
beleženje in shranjevanje podatkov o
posamezni operaciji, potrebnih za
spremljanje, vrednotenje, finančno
upravljanje, preverjanje in revizijo,
vključno s podatki o posameznih
udeležencih v operacijah, če je primerno,
kar bo prispevalo tudi k informatizaciji
sistema.
3. IZBOLJŠANJE UPRAVNE
ZMOGLJIVOSTI
Za izvajanje te operacije je bilo odobrenih
79.625,00 EUR.
Operacija Izboljšanje upravne zmogljivosti
se izvaja skozi aktivnosti naslednjih
projektov:
a. Projekt Izobraževanje
b. Projekt Nabava in vzdrževanje opreme.
Kot nakup opreme se štejejo zlasti
naslednje aktivnosti: nakup pisarniškega
materiala, najem in nakup računalniške,
telekomunikacijske in pisarniške opreme,
ter servisiranje in popravila opreme.

SL
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
4. DEJAVNOSTI OBVEŠČANJA
Za izvajanje te operacije je bilo odobrenih
106.718,28 EUR.
Skozi operacijo Dejavnosti obveščanja se
izvajajo aktivnosti v okviru naslednjih
projektov:
a. Projekt Objave v uradnem listu
b. Projekt Izdelava oglasov in zakup
oglaševalskega prostora
c. Projekt Brošure, zgibanke in priročniki
d. Projekt Postavitev ter urejanje spletne
strani
e. Projekt Oblikovanje in tisk materialov s
celostno grafično podobo OP ESPR 20142020
f. Projekt Predstavitev OP, izvedba
delavnic
g. Projekt Udeležba na sejmih
5. VREDNOTENJE
Za izvajanje te operacije je bilo odobrenih
317.556,72 EUR
Za izvajanje načrta vrednotenja je
namenjenih 12 % sredstev tehnične
pomoči.
Skozi operacijo vrednotenje se izvajajo
aktivnosti v okviru dveh projektov in sicer:
a. Projekt Sprotno vrednotenje OP ESPR
2014-2020
b. Projekt predhodno vrednotenje ukrepov
za prihodnje programsko obdobje
6. ŠTUDIJE
Za izvajanje te operacije je bilo odobrenih

SL
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Union priority

Key information on the implementation of
the priority with reference to key
developments, significant problems and
steps taken to address these problems
18.054,00 EUR
Financira se različne študije in strokovne
naloge, katerih ugotovitve in prispevek k
ugotavljanju kakovosti operativnega
programa ter ocena njegove uspešnosti,
vpliva in učinkovitosti, ki bodo podlaga za
financiranje posameznih ukrepov.
7. NADZOR IN REVIZIJA
Za izvajanje te operacije je bilo odobrenih
55.900,00 EUR.
V okviru operacije Nadzor in revizija se
izvaja aktivnosti znotraj dveh projektov in
sicer:
a. Pregled sistema upravljanja
Skladno z Uredbo (EU) št. 1303/2013 je
potrebno pred vložitvijo prvega zahtevka
za povračilo Komisiji predložiti opis
sistemov, ki ga izvede revizijski organ ali
organ, ki je neodvisen od organa za
upravljanje ali organa za potrjevanje in
izvaja svoje delo ob upoštevanju
mednarodnih revizijskih standardov.
b. Izvedba revizij
Skladno z Uredbo (EU) št. 1303/2013 je v
okviru te aktivnosti mogoče sredstva
tehnične pomoči porabiti za izvedbo
revizij.

SL
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3.2. Result, output and financial indicators for EMFF (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Union priority

1 - Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega
ribištva

Table 1: Result indicators for the EMFF

SL

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na
morsko okolje, vključno z
izogibanjem naključnemu ulovu in
njegovim čim večjim zmanjšanjem

1.4.a - Sprememba neželenega ulova (v
tonah)

tonnes

0,00000

0,00000

0,00000

1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na
morsko okolje, vključno z
izogibanjem naključnemu ulovu in
njegovim čim večjim zmanjšanjem

1.4.b - Sprememba neželenega ulova (%)

%

0,00000

0,00000

0,00000

1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na
morsko okolje, vključno z
izogibanjem naključnemu ulovu in
njegovim čim večjim zmanjšanjem

1.4.c - Raven zavržkov

%

5,00000

0,00000

0,00000

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

1.1 - Sprememba vrednosti proizvodnje

thousand Euros

75,00000

0,00000

0,00000

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

1.2 - Sprememba obsega proizvodnje

tonnes

10,00000

0,00000

0,00000
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Target value (2023)

Cumulative value

2016

SL

SL

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

1.3 - Sprememba čistega dobička

thousand Euros

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

1.7 - Delovna mesta (v ekvivalentu
polnega delovnega časa), ustvarjena v
ribiškem sektorju ali v dopolnilnih
dejavnostih

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

Target value (2023)

Cumulative value

2016

30,00000

0,00000

0,00000

FTE

6,00000

0,00000

0,00000

1.8 - Delovna mesta (v ekvivalentu
polnega delovnega časa), ohranjena v
ribiškem sektorju ali v dopolnilnih
dejavnostih

FTE

63,00000

0,00000

0,00000

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

1.9.a - Sprememba števila poškodb in
nesreč pri delu

number

2,00000

0,00000

0,00000

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

1.9.b - Sprememba % poškodb in nesreč
pri delu glede na skupno število ribičev

%

1,70000

0,00000

0,00000

Specific objective

Result indicator

1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na
morsko okolje, vključno z
izogibanjem naključnemu ulovu in
njegovim čim večjim zmanjšanjem

1.4.a - Sprememba neželenega ulova (v
tonah)

2015

2014
0,00000
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0,00000
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SL

Specific objective

Result indicator

2015

1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na
morsko okolje, vključno z
izogibanjem naključnemu ulovu in
njegovim čim večjim zmanjšanjem

1.4.b - Sprememba neželenega ulova (%)

0,00000

0,00000

1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na
morsko okolje, vključno z
izogibanjem naključnemu ulovu in
njegovim čim večjim zmanjšanjem

1.4.c - Raven zavržkov

0,00000

0,00000

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

1.1 - Sprememba vrednosti proizvodnje

0,00000

0,00000

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

1.2 - Sprememba obsega proizvodnje

0,00000

0,00000

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

1.3 - Sprememba čistega dobička

0,00000

0,00000

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

1.7 - Delovna mesta (v ekvivalentu
polnega delovnega časa), ustvarjena v
ribiškem sektorju ali v dopolnilnih
dejavnostih

0,00000

0,00000

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje

1.8 - Delovna mesta (v ekvivalentu
polnega delovnega časa), ohranjena v
ribiškem sektorju ali v dopolnilnih

0,00000

0,00000

16

2014

SL

SL

Specific objective
varnostnih in delovnih pogojev

Result indicator
dejavnostih

2015

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

1.9.a - Sprememba števila poškodb in
nesreč pri delu

0,00000

0,00000

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

1.9.b - Sprememba % poškodb in nesreč
pri delu glede na skupno število ribičev

0,00000

0,00000
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Specific objective

1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, vključno z izogibanjem naključnemu ulovu in njegovim čim večjim zmanjšanjem

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 37 Podpora pripravi in
izvajanju ohranitvenih ukrepov

06

1.4 - Št. projektov ohranitvenih
ukrepov, zmanjšanja vpliva
ribolova na morsko okolje in
prilagajanje ribolova varstvu
vrst

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 37 Podpora pripravi in
izvajanju ohranitvenih ukrepov

06

1.4 - Št. projektov ohranitvenih
ukrepov, zmanjšanja vpliva
ribolova na morsko okolje in
prilagajanje ribolova varstvu
vrst

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

3,00

2016

0,00

2015

0,00

0,00

2014
0,00

2 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti in ekosistemov

Table 2: Output indicators for EMFF

SL

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 40.1.b–g, i Varstvo in
obnova morske biotske raznovrstnosti
– prispevanje k boljšemu upravljanju

06

1.6 - Št. projektov varstva in
ohranjanja morske biotske

Included into
Target value (2023)
the performance
framework
10,00
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Cumulative value

0,00

2016

2015

0,00

0,00

SL

Selected relevant measures

Thematic
objective

ali ohranjanju, izgradnja, postavljanje
ali posodobitev mirujočih ali
premičnih naprav, priprava načrtov za
varstvo in upravljanje v povezavi z
območji NATURA 2000 in posebnimi
ohranitvenimi območji, upravljanje,
obnova in spremljanje zaščitenih
morskih območij, vključno z območji
NATURA 2000, okoljska
ozaveščenost, sodelovanje pri drugih
ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in
krepitev storitev v zvezi z biotsko
raznovrstnostjo in ekosistemi (+ člen
44.6 Ribolov v celinskih vodah)

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2016

2015

raznovrstnosti in ekosistemov

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 40.1.b–g, i Varstvo in
obnova morske biotske raznovrstnosti
– prispevanje k boljšemu upravljanju
ali ohranjanju, izgradnja, postavljanje
ali posodobitev mirujočih ali
premičnih naprav, priprava načrtov za
varstvo in upravljanje v povezavi z
območji NATURA 2000 in posebnimi
ohranitvenimi območji, upravljanje,
obnova in spremljanje zaščitenih
morskih območij, vključno z območji
NATURA 2000, okoljska
ozaveščenost, sodelovanje pri drugih
ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in
krepitev storitev v zvezi z biotsko
raznovrstnostjo in ekosistemi (+ člen
44.6 Ribolov v celinskih vodah)

06

1.6 - Št. projektov varstva in
ohranjanja morske biotske
raznovrstnosti in ekosistemov

Specific objective

SL

Output indicator

2014
0,00

4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev
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Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

SL

Thematic
objective

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2016

2015

04 - Člen 32 Zdravje in varnost (+ člen 03
44.1.b Ribolov v celinskih vodah)

1.9 - Št. projektov spodbujanja
človeškega kapitala in
socialnega dialoga,
diverzifikacije in novih oblik
dohodka, novih ribiških podjetij
ter zdravja in varnosti

12,00

0,00

0,00

0,00

05 - Člen 33 Začasno prenehanje
ribolovnih dejavnosti

03

1.10 - Št. projektov začasnega
prenehanja

28,00

0,00

0,00

0,00

08 - Člen 42 Dodana vrednost,
kakovost proizvodov in uporaba
naključnega ulova (+ člen 44.1.e
Ribolov v celinskih vodah)

03

1.3 - Št. projektov dodane
vrednosti, kakovosti, uporabe
neželenega ulova in ribiških
pristanišč, mest iztovarjanja,
prodajnih dvoran in zavetij

12,00

0,00

0,00

0,00

09 - Člen 43.1 + 3 Ribiška pristanišča, 03
mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in
zavetja – naložbe za izboljšanje
ribiških pristanišč in prodajnih dvoran
ali mest iztovarjanja in zavetij;
izgradnja zavetij za izboljšanje
varnosti ribičev (+ člen 44.1.f Ribolov
v celinskih vodah)

1.3 - Št. projektov dodane
vrednosti, kakovosti, uporabe
neželenega ulova in ribiških
pristanišč, mest iztovarjanja,
prodajnih dvoran in zavetij



3,00

0,00

0,00

0,00

Selected relevant measures

Output indicator

2014

Thematic
objective

04 - Člen 32 Zdravje in varnost (+ člen 03
44.1.b Ribolov v celinskih vodah)

1.9 - Št. projektov spodbujanja
človeškega kapitala in
socialnega dialoga,
diverzifikacije in novih oblik
dohodka, novih ribiških podjetij
ter zdravja in varnosti

0,00

05 - Člen 33 Začasno prenehanje

1.10 - Št. projektov začasnega

0,00

03
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Selected relevant measures

Thematic
objective

ribolovnih dejavnosti
08 - Člen 42 Dodana vrednost,
kakovost proizvodov in uporaba
naključnega ulova (+ člen 44.1.e
Ribolov v celinskih vodah)

Output indicator

2014

prenehanja
03

1.3 - Št. projektov dodane
vrednosti, kakovosti, uporabe
neželenega ulova in ribiških
pristanišč, mest iztovarjanja,
prodajnih dvoran in zavetij

0,00

09 - Člen 43.1 + 3 Ribiška pristanišča, 03
mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in
zavetja – naložbe za izboljšanje
ribiških pristanišč in prodajnih dvoran
ali mest iztovarjanja in zavetij;
izgradnja zavetij za izboljšanje
varnosti ribičev (+ člen 44.1.f Ribolov
v celinskih vodah)

1.3 - Št. projektov dodane
vrednosti, kakovosti, uporabe
neželenega ulova in ribiških
pristanišč, mest iztovarjanja,
prodajnih dvoran in zavetij

0,00

Union priority

2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture

Table 1: Result indicators for the EMFF

SL

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega
razvoja, inovacij in prenosa znanja

2.1 - Sprememba obsega proizvodnje
akvakulture

tonnes

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega
razvoja, inovacij in prenosa znanja

2.2 - Sprememba vrednosti proizvodnje
akvakulture

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega
razvoja, inovacij in prenosa znanja

2.3 - Sprememba čistega dobička

Target value (2023)

Cumulative value

2016

20,00000

0,00000

0,00000

thousand Euros

50.000,00000

0,00000

0,00000

thousand Euros

10,00000

0,00000

0,00000
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SL

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

2 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti
MSP

2.1 - Sprememba obsega proizvodnje
akvakulture

tonnes

1.150,00000

0,00000

0,00000

2 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti
MSP

2.2 - Sprememba vrednosti proizvodnje
akvakulture

thousand Euros

1.800,00000

0,00000

0,00000

2 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti
MSP

2.3 - Sprememba čistega dobička

thousand Euros

180,00000

0,00000

0,00000

3 - Varstvo in ohranjanje vodne
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov, povezanih z
akvakulturo, in spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

2.4 - Sprememba obsega ekološke
proizvodnje akvakulture

tonnes

30,00000

0,00000

0,00000

3 - Varstvo in ohranjanje vodne
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov, povezanih z
akvakulturo, in spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

2.5 - Sprememba obsega proizvodnje v
sistemu ponovnega kroženja vode

tonnes

250,00000

0,00000

0,00000

4 - Spodbujanje akvakulture z visoko
ravnjo varstva okolja, zdravja in
dobrega počutja živali ter javnega
zdravja in varnosti

2.7 - Objekti akvakulture, ki zagotavljajo
okoljske storitve

number

2,00000

0,00000

0,00000
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Target value (2023)

Cumulative value

2016

SL

SL

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

5 - Razvoj strokovnega
usposabljanja, novih strokovnih
spretnosti ter vseživljenjskega učenja

2.8 - Ustvarjena delovna mesta

FTE

35,00000

0,00000

0,00000

5 - Razvoj strokovnega
usposabljanja, novih strokovnih
spretnosti ter vseživljenjskega učenja

2.9 - Ohranjena delovna mesta

FTE

145,00000

0,00000

0,00000

Specific objective

Result indicator

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega
razvoja, inovacij in prenosa znanja

2.1 - Sprememba obsega proizvodnje
akvakulture

0,00000

0,00000

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega
razvoja, inovacij in prenosa znanja

2.2 - Sprememba vrednosti proizvodnje
akvakulture

0,00000

0,00000

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega
razvoja, inovacij in prenosa znanja

2.3 - Sprememba čistega dobička

0,00000

0,00000

2 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti
MSP

2.1 - Sprememba obsega proizvodnje
akvakulture

0,00000

0,00000

2 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti
MSP

2.2 - Sprememba vrednosti proizvodnje
akvakulture

0,00000

0,00000

2 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti
MSP

2.3 - Sprememba čistega dobička

0,00000

0,00000

2015
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Target value (2023)

Cumulative value

2016

2014

SL

SL

Specific objective

Result indicator

2015

3 - Varstvo in ohranjanje vodne
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov, povezanih z
akvakulturo, in spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

2.4 - Sprememba obsega ekološke
proizvodnje akvakulture

0,00000

0,00000

3 - Varstvo in ohranjanje vodne
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov, povezanih z
akvakulturo, in spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

2.5 - Sprememba obsega proizvodnje v
sistemu ponovnega kroženja vode

0,00000

0,00000

4 - Spodbujanje akvakulture z visoko
ravnjo varstva okolja, zdravja in
dobrega počutja živali ter javnega
zdravja in varnosti

2.7 - Objekti akvakulture, ki zagotavljajo
okoljske storitve

0,00000

0,00000

5 - Razvoj strokovnega
usposabljanja, novih strokovnih
spretnosti ter vseživljenjskega učenja

2.8 - Ustvarjena delovna mesta

0,00000

0,00000

5 - Razvoj strokovnega
usposabljanja, novih strokovnih
spretnosti ter vseživljenjskega učenja

2.9 - Ohranjena delovna mesta

0,00000

0,00000
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2014

SL

Specific objective

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 47 Inovacije

03

2.1 - Št. projektov inovacij,
svetovalnih storitev

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 47 Inovacije

03

2.1 - Št. projektov inovacij,
svetovalnih storitev

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework
3,00

Cumulative value

2016

0,00

2015

0,00

0,00

2014
0,00

2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP

Table 2: Output indicators for EMFF

SL

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

01 - Člen 48.1.a–d, f–h Produktivne
naložbe v akvakulturo

03

2.2 - Št. projektov produktivnih
naložb v akvakulturo



Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014

25,00

25

Cumulative value

0,00

2016

2015

0,00

0,00

SL

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 48.1.a–d, f–h Produktivne
naložbe v akvakulturo

03

2.2 - Št. projektov produktivnih
naložb v akvakulturo

Specific objective

2014
0,00

3 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti ter krepitev ekosistemov, povezanih z akvakulturo, in spodbujanje akvakulture,
gospodarne z viri

Table 2: Output indicators for EMFF

SL

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2016

2015

02 - Člen 48.1.e, i, j Produktivne
naložbe v akvakulturo – učinkovita
raba virov, zmanjšanje porabe vode in
kemikalij, sistemi ponovnega kroženja
za čim večje zmanjšanje porabe vode

06

2.2 - Št. projektov produktivnih
naložb v akvakulturo

3,00

0,00

0,00

0,00

03 - Člen 51 Povečanje potenciala
lokacij za akvakulturo

06

2.4 - Št. projektov povečanja
potenciala lokacij za
akvakulturo ter ukrepi za javno
zdravje in zdravje živali

1,00

0,00

0,00

0,00

04 - Člen 53 Prehod na sistem za
okoljsko ravnanje in presojo ter
ekološko akvakulturo

06

2.3 - Št. projektov omejitve
vpliva akvakulture na okolje
(sistemi za okoljsko ravnanje in
presojo, okoljske storitve,
povezane z ekološko
akvakulturo)

10,00

0,00

0,00

0,00

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

02 - Člen 48.1.e, i, j Produktivne
naložbe v akvakulturo – učinkovita
raba virov, zmanjšanje porabe vode in

06

2.2 - Št. projektov produktivnih
naložb v akvakulturo

2014
0,00
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SL

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014

03 - Člen 51 Povečanje potenciala
lokacij za akvakulturo

06

2.4 - Št. projektov povečanja
potenciala lokacij za
akvakulturo ter ukrepi za javno
zdravje in zdravje živali

0,00

04 - Člen 53 Prehod na sistem za
okoljsko ravnanje in presojo ter
ekološko akvakulturo

06

2.3 - Št. projektov omejitve
vpliva akvakulture na okolje
(sistemi za okoljsko ravnanje in
presojo, okoljske storitve,
povezane z ekološko
akvakulturo)

0,00

kemikalij, sistemi ponovnega kroženja
za čim večje zmanjšanje porabe vode

Specific objective

4 - Spodbujanje akvakulture z visoko ravnjo varstva okolja, zdravja in dobrega počutja živali ter javnega zdravja in varnosti

Table 2: Output indicators for EMFF

SL

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2016

2015

01 - Člen 54 Akvakultura, ki
zagotavlja okoljske storitve

06

2.3 - Št. projektov omejitve
vpliva akvakulture na okolje
(sistemi za okoljsko ravnanje in
presojo, okoljske storitve,
povezane z ekološko
akvakulturo)

3,00

0,00

0,00

0,00

02 - Člen 55 Ukrepi v zvezi z javnim
zdravjem

03

2.4 - Št. projektov povečanja
potenciala lokacij za
akvakulturo ter ukrepi za javno
zdravje in zdravje živali

10,00

0,00

0,00

0,00

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014
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SL

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 54 Akvakultura, ki
zagotavlja okoljske storitve

06

2.3 - Št. projektov omejitve
vpliva akvakulture na okolje
(sistemi za okoljsko ravnanje in
presojo, okoljske storitve,
povezane z ekološko
akvakulturo)

0,00

02 - Člen 55 Ukrepi v zvezi z javnim
zdravjem

03

2.4 - Št. projektov povečanja
potenciala lokacij za
akvakulturo ter ukrepi za javno
zdravje in zdravje živali

0,00

Specific objective

2014

5 - Razvoj strokovnega usposabljanja, novih strokovnih spretnosti ter vseživljenjskega učenja

Table 2: Output indicators for EMFF

SL

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 50 Spodbujanje človeškega
kapitala in povezovanja v mreže

08

2.5 - Št. projektov spodbujanja
človeškega kapitala na področju
akvakulture na splošno in
spodbujanje uveljavljanja novih
gojiteljev vodnih organizmov

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 50 Spodbujanje človeškega
kapitala in povezovanja v mreže

08

2.5 - Št. projektov spodbujanja
človeškega kapitala na področju
akvakulture na splošno in
spodbujanje uveljavljanja novih
gojiteljev vodnih organizmov

Included into
Target value (2023)
the performance
framework
10,00

Cumulative value

0,00

2016

2015

0,00

0,00

2014
0,00

28

SL

Union priority

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

Table 1: Result indicators for the EMFF

SL

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

Target value (2023)

1 - Izpopolnitev in pridobivanje
znanstvenih spoznanj ter izboljšanje
zbiranja in upravljanja podatkov

3.B.1 - Povečanje deleža izpolnjevanja
zahtev po podatkih (v %)

%

2 - Podpiranje spremljanja, nadzora
in izvrševanja, izboljšanje
institucionalnih zmogljivosti ter
učinkovita javna uprava brez
povečanega upravnega bremena

3.A.1 - Število ugotovljenih hudih
kršitev

2 - Podpiranje spremljanja, nadzora
in izvrševanja, izboljšanje
institucionalnih zmogljivosti ter
učinkovita javna uprava brez
povečanega upravnega bremena

3.A.2 - Iztovarjanje, ki je bilo predmet
fizičnega nadzora

Specific objective

Result indicator

1 - Izpopolnitev in pridobivanje
znanstvenih spoznanj ter izboljšanje
zbiranja in upravljanja podatkov

3.B.1 - Povečanje deleža izpolnjevanja
zahtev po podatkih (v %)

0,00000

0,00000

2 - Podpiranje spremljanja, nadzora
in izvrševanja, izboljšanje
institucionalnih zmogljivosti ter
učinkovita javna uprava brez
povečanega upravnega bremena

3.A.1 - Število ugotovljenih hudih
kršitev

0,00000

0,00000

2 - Podpiranje spremljanja, nadzora

3.A.2 - Iztovarjanje, ki je bilo predmet

0,00000

0,00000

Cumulative value

2016

10,00000

10,00000

10,00000

number

4,00000

0,00000

0,00000

%

5,00000

0,00000

0,00000

2015

29

2014

SL

Specific objective
in izvrševanja, izboljšanje
institucionalnih zmogljivosti ter
učinkovita javna uprava brez
povečanega upravnega bremena

SL

Result indicator
fizičnega nadzora

2015

30

2014

SL

Specific objective

1 - Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter izboljšanje zbiranja in upravljanja podatkov

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 77 Zbiranje podatkov

06

3.2 - Št. projektov podpore za
zbiranje, upravljanje in uporabo
podatkov



Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014

01 - Člen 77 Zbiranje podatkov

06

3.2 - Št. projektov podpore za
zbiranje, upravljanje in uporabo
podatkov

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework
2,00

Cumulative value

2016

1,00

2015

1,00

0,00

0,00

2 - Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter učinkovita javna uprava brez povečanega
upravnega bremena

Table 2: Output indicators for EMFF

SL

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 76 Nadzor in izvrševanje

06

3.1 - Št. projektov izvajanja
sistema Unije za nadzor,
inšpekcijske preglede in
izvrševanje

Included into
Target value (2023)
the performance
framework


15,00
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Cumulative value

0,00

2016

2015

0,00

0,00

SL

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 76 Nadzor in izvrševanje

06

3.1 - Št. projektov izvajanja
sistema Unije za nadzor,
inšpekcijske preglede in
izvrševanje

Union priority

2014
0,00

4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije

Table 1: Result indicators for the EMFF

SL

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih skupnostih,
ki so odvisne od ribištva in
akvakulture, vključno z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu
in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva

4.1 - Ustvarjena delovna mesta (v
ekvivalentu polnega delovnega časa)

FTE
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Target value (2023)
30,00000

Cumulative value
0,00000

2016
0,00000

SL

SL

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih skupnostih,
ki so odvisne od ribištva in
akvakulture, vključno z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu
in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva

4.2 - Ohranjena delovna mesta (v
ekvivalentu polnega delovnega časa)

FTE

80,00000

0,00000

0,00000

1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih skupnostih,
ki so odvisne od ribištva in
akvakulture, vključno z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu
in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva

4.3 - Ustanovljena podjetja

number

15,00000

0,00000

0,00000

Specific objective

Result indicator

1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih skupnostih,
ki so odvisne od ribištva in
akvakulture, vključno z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu
in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva

4.1 - Ustvarjena delovna mesta (v
ekvivalentu polnega delovnega časa)

2015

Cumulative value

2016

2014
0,00000
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Target value (2023)

0,00000

SL

SL

Specific objective

Result indicator

2015

1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih skupnostih,
ki so odvisne od ribištva in
akvakulture, vključno z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu
in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva

4.2 - Ohranjena delovna mesta (v
ekvivalentu polnega delovnega časa)

0,00000

0,00000

1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih skupnostih,
ki so odvisne od ribištva in
akvakulture, vključno z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu
in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva

4.3 - Ustanovljena podjetja

0,00000

0,00000
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2014

SL

Specific objective

1 - Spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti in ustvarjanja novih delovnih mest ter podpiranja zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in akvakulture, vključno z diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu in drugih
sektorjih pomorskega gospodarstva

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 62.1.a Pripravljalna podpora

08

4.2 - Št. projektov pripravljalne
podpore


02 - Člen 63 Izvajanje lokalnih
08
razvojnih strategij (vključno s tekočimi
stroški in animacijo)

4.1 - Št. izbranih strategij
lokalnega razvoja

03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja

08

4.3 - Št. projektov sodelovanja

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 62.1.a Pripravljalna podpora

08

4.2 - Št. projektov pripravljalne
podpore

0,00

02 - Člen 63 Izvajanje lokalnih
08
razvojnih strategij (vključno s tekočimi
stroški in animacijo)

4.1 - Št. izbranih strategij
lokalnega razvoja

0,00

03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja

4.3 - Št. projektov sodelovanja

0,00

Union priority

SL

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

08

Cumulative value

2016

2015

4,00

4,00

4,00

0,00

4,00

4,00

4,00

0,00

4,00

0,00

0,00

0,00

2014

5 - Pospeševanje trženja in predelave

35

SL

Table 1: Result indicators for the EMFF

SL

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

2 - Spodbujanje naložb v sektorja
predelave in trženja

5.1.c - Sprememba vrednosti prve
prodaje drugih subjektov

thousand Euros

2 - Spodbujanje naložb v sektorja
predelave in trženja

5.1.d - Sprememba obsega prve prodaje
drugih subjektov

tonnes

Specific objective

Result indicator

2 - Spodbujanje naložb v sektorja
predelave in trženja

5.1.c - Sprememba vrednosti prve
prodaje drugih subjektov

0,00000

0,00000

2 - Spodbujanje naložb v sektorja
predelave in trženja

5.1.d - Sprememba obsega prve prodaje
drugih subjektov

0,00000

0,00000

2015
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Target value (2023)

Cumulative value

2016

2.000,00000

0,00000

0,00000

200,00000

0,00000

0,00000

2014

SL

Specific objective

1 - Izboljšanje tržne ureditve za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture

Table 2: Output indicators for EMFF
Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

02 - Člen 67 Pomoč za skladiščenje

03

5.2 - Št. projektov ukrepov za
trženje in pomoči za
skladiščenje

0,00

0,00

0,00

0,00

03 - Člen 68 Ukrepi za trženje

03

5.2 - Št. projektov ukrepov za
trženje in pomoči za
skladiščenje

12,00

0,00

0,00

0,00

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

02 - Člen 67 Pomoč za skladiščenje

03

5.2 - Št. projektov ukrepov za
trženje in pomoči za
skladiščenje

0,00

03 - Člen 68 Ukrepi za trženje

03

5.2 - Št. projektov ukrepov za
trženje in pomoči za
skladiščenje

0,00

Specific objective

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

Cumulative value

2016

2015

2014

2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja

Table 2: Output indicators for EMFF

SL
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SL

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 69 Predelava ribiških
proizvodov in proizvodov iz
akvakulture

03

5.3 - Št. projektov predelave



Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014

01 - Člen 69 Predelava ribiških
proizvodov in proizvodov iz
akvakulture

03

5.3 - Št. projektov predelave

Union priority

Included into
Target value (2023)
the performance
framework
10,00

Cumulative value

2016

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

6 - Pospeševanje izvajanja integrirane pomorske politike

Table 1: Result indicators for the EMFF

SL

Specific objective

Result indicator

Measurement unit

1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike

6.1 - Okrepitev skupnega okolja za
izmenjavo informacij za nadzor na
področju pomorstva v EU

%

1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike

6.2.a - Sprememba pokritosti območij
Nature 2000, določenih na podlagi
direktiv o pticah in habitatih

Km²

Specific objective

Result indicator

1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike

6.1 - Okrepitev skupnega okolja za
izmenjavo informacij za nadzor na
področju pomorstva v EU

2015

Cumulative value

2016

40,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2014
0,00000

38

Target value (2023)

0,00000

SL

SL

Specific objective

Result indicator

1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike

6.2.a - Sprememba pokritosti območij
Nature 2000, določenih na podlagi
direktiv o pticah in habitatih

2015

2014
0,00000
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0,00000

SL

Specific objective

1 - Razvoj in izvajanje integrirane pomorske politike

Table 2: Output indicators for EMFF

SL

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

01 - Člen 80.1.a Integrirani pomorski
nadzor

06

6.1 - Št. projektov celostnega
pomorskega nadzora

2,00

0,00

0,00

0,00

02 - Člen 80.1.b Spodbujanje varstva
06
morskega okolja ter trajnostna uporaba
morskih in obalnih virov

6.2 - Št. projektov varovanja in
izboljšanja znanja o morskem
okolju

2,00

0,00

0,00

0,00

03 - Člen 80.1.c Izboljšanje
poznavanja stanja morskega okolja

06

6.2 - Št. projektov varovanja in
izboljšanja znanja o morskem
okolju



3,00

0,00

0,00

0,00

Selected relevant measures

Thematic
objective

Output indicator

2014

01 - Člen 80.1.a Integrirani pomorski
nadzor

06

6.1 - Št. projektov celostnega
pomorskega nadzora

0,00

02 - Člen 80.1.b Spodbujanje varstva
06
morskega okolja ter trajnostna uporaba
morskih in obalnih virov

6.2 - Št. projektov varovanja in
izboljšanja znanja o morskem
okolju

0,00

03 - Člen 80.1.c Izboljšanje
poznavanja stanja morskega okolja

6.2 - Št. projektov varovanja in
izboljšanja znanja o morskem
okolju

0,00

06

Included into
Target value (2023)
the performance
framework

40

Cumulative value

2016

2015

SL

Table 3: Financial indicators for EMFF
Union priority

Milestone (2018)

Target value (2023)

Cumulative value

2015

1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na
znanju temelječega ribištva

587.333,00

2.400.000,00

0,00

0,00

0,00

2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne,
z viri gospodarne, inovativne,
konkurenčne in na znanju temelječe
akvakulture

762.666,00

4.133.333,00

0,00

0,00

0,00

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

1.478.243,00

5.224.556,00

0,00

0,00

0,00

4 - Povečanje zaposlovanja in
ozemeljske kohezije

1.229.333,00

6.146.667,00

0,00

0,00

0,00

5 - Pospeševanje trženja in predelave

1.036.687,00

3.340.361,00

0,00

0,00

0,00

156.806,00

691.667,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 - Pospeševanje izvajanja integrirane
pomorske politike
7 - Tehnična pomoč

Union priority

SL

2016

2014

1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na
znanju temelječega ribištva

0,00

2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne,
z viri gospodarne, inovativne,
konkurenčne in na znanju temelječe
akvakulture

0,00

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

0,00
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Union priority

SL

2014

4 - Povečanje zaposlovanja in
ozemeljske kohezije

0,00

5 - Pospeševanje trženja in predelave

0,00

6 - Pospeševanje izvajanja integrirane
pomorske politike

0,00

7 - Tehnična pomoč

0,00
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3.3. Financial data
Table 4: Financial data for the EMFF

SL

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Total public
contribution
(EUR)

1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na
znanju temelječega ribištva

1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na
morsko okolje, vključno z
izogibanjem naključnemu ulovu in
njegovim čim večjim zmanjšanjem

06

01 - Člen 37 Podpora pripravi in
izvajanju ohranitvenih ukrepov

333.334,00

250.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na
znanju temelječega ribištva

2 - Varstvo in ohranjanje vodne
biotske raznovrstnosti in
ekosistemov

06

01 - Člen 40.1.b–g, i Varstvo in
obnova morske biotske
raznovrstnosti – prispevanje k
boljšemu upravljanju ali ohranjanju,
izgradnja, postavljanje ali
posodobitev mirujočih ali
premičnih naprav, priprava načrtov
za varstvo in upravljanje v povezavi
z območji NATURA 2000 in
posebnimi ohranitvenimi območji,
upravljanje, obnova in spremljanje
zaščitenih morskih območij,
vključno z območji NATURA
2000, okoljska ozaveščenost,
sodelovanje pri drugih ukrepih,
katerih cilja sta ohranitev in
krepitev storitev v zvezi z biotsko
raznovrstnostjo in ekosistemi (+
člen 44.6 Ribolov v celinskih
vodah)

733.333,00

550.000,00

220.000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na
znanju temelječega ribištva

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

03

04 - Člen 32 Zdravje in varnost (+
člen 44.1.b Ribolov v celinskih
vodah)

133.333,00

100.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na
znanju temelječega ribištva

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

03

05 - Člen 33 Začasno prenehanje
ribolovnih dejavnosti

200.000,00

100.000,00

40.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških

03

08 - Člen 42 Dodana vrednost,
kakovost proizvodov in uporaba

266.667,00

200.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%
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EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

SL

SL

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Total public
contribution
(EUR)

inovativnega, konkurenčnega in na
znanju temelječega ribištva

podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na
znanju temelječega ribištva

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

03

09 - Člen 43.1 + 3 Ribiška
pristanišča, mesta iztovarjanja,
prodajne dvorane in zavetja –
naložbe za izboljšanje ribiških
pristanišč in prodajnih dvoran ali
mest iztovarjanja in zavetij;
izgradnja zavetij za izboljšanje
varnosti ribičev (+ člen 44.1.f
Ribolov v celinskih vodah)

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

1 - Podpiranje krepitve
tehnološkega razvoja, inovacij in
prenosa znanja

03

01 - Člen 47 Inovacije

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

2 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev,
zlasti MSP

03

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

3 - Varstvo in ohranjanje vodne
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov, povezanih z
akvakulturo, in spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

naključnega ulova (+ člen 44.1.e
Ribolov v celinskih vodah)
2.400.000,00

1.800.000,00

720.000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

400.000,00

300.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

01 - Člen 48.1.a–d, f–h Produktivne
naložbe v akvakulturo

4.133.333,00

3.100.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

06

02 - Člen 48.1.e, i, j Produktivne
naložbe v akvakulturo – učinkovita
raba virov, zmanjšanje porabe vode
in kemikalij, sistemi ponovnega
kroženja za čim večje zmanjšanje
porabe vode

2.266.667,00

1.700.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

3 - Varstvo in ohranjanje vodne
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov, povezanih z
akvakulturo, in spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

06

03 - Člen 51 Povečanje potenciala
lokacij za akvakulturo

200.000,00

150.000,00

60.000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

3 - Varstvo in ohranjanje vodne
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov, povezanih z
akvakulturo, in spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

06

04 - Člen 53 Prehod na sistem za
okoljsko ravnanje in presojo ter
ekološko akvakulturo

133.333,00

100.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na

4 - Spodbujanje akvakulture z
visoko ravnjo varstva okolja,
zdravja in dobrega počutja živali ter

06

01 - Člen 54 Akvakultura, ki
zagotavlja okoljske storitve

200.000,00

150.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%
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Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

znanju temelječe akvakulture

javnega zdravja in varnosti

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

4 - Spodbujanje akvakulture z
visoko ravnjo varstva okolja,
zdravja in dobrega počutja živali ter
javnega zdravja in varnosti

03

02 - Člen 55 Ukrepi v zvezi z
javnim zdravjem

266.667,00

200.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

5 - Razvoj strokovnega
usposabljanja, novih strokovnih
spretnosti ter vseživljenjskega
učenja

08

01 - Člen 50 Spodbujanje
človeškega kapitala in povezovanja
v mreže

400.000,00

300.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

1 - Izpopolnitev in pridobivanje
06
znanstvenih spoznanj ter izboljšanje
zbiranja in upravljanja podatkov

01 - Člen 77 Zbiranje podatkov

2.929.343,00

2.343.474,00

0,00

80,00%

878.802,90

878.802,90

30,00%

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

2 - Podpiranje spremljanja, nadzora
in izvrševanja, izboljšanje
institucionalnih zmogljivosti ter
učinkovita javna uprava brez
povečanega upravnega bremena

01 - Člen 76 Nadzor in izvrševanje

2.295.213,00

1.922.834,00

0,00

83,78%

1.300.000,00

1.300.000,00

56,64%

4 - Povečanje zaposlovanja in
ozemeljske kohezije

1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
08
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih
skupnostih, ki so odvisne od ribištva
in akvakulture, vključno z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu
in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva

01 - Člen 62.1.a Pripravljalna
podpora

53.333,00

40.000,00

0,00

75,00%

29.168,06

29.168,06

54,69%

4 - Povečanje zaposlovanja in
ozemeljske kohezije

1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
08
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih
skupnostih, ki so odvisne od ribištva
in akvakulture, vključno z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu
in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva

02 - Člen 63 Izvajanje lokalnih
razvojnih strategij (vključno s
tekočimi stroški in animacijo)

6.146.667,00

4.610.000,00

1.844.000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

4 - Povečanje zaposlovanja in
ozemeljske kohezije

1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja

03 - Člen 64 Dejavnosti
sodelovanja

466.667,00

350.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

06

08

Total public
contribution
(EUR)

45

EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

SL

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Total public
contribution
(EUR)

EMFF
contribution
(EUR)

Contribution to EMFF coclimate change financing rate
from EMFF
(%)
contribution
(EUR)

Total eligible
expenditure of
operations
selected for
support (EUR)

Total public
contribution of
operations
selected for
support (EUR)

Proportion of
the total
allocation
covered with
selected
operations (%)

zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih
skupnostih, ki so odvisne od ribištva
in akvakulture, vključno z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu
in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva
5 - Pospeševanje trženja in
predelave

1 - Izboljšanje tržne ureditve za
ribiške proizvode in proizvode iz
akvakulture

03

02 - Člen 67 Pomoč za skladiščenje

102.806,00

102.806,00

0,00

100,00%

0,00

0,00

0,00%

5 - Pospeševanje trženja in
predelave

1 - Izboljšanje tržne ureditve za
ribiške proizvode in proizvode iz
akvakulture

03

03 - Člen 68 Ukrepi za trženje

1.266.667,00

950.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

5 - Pospeševanje trženja in
predelave

2 - Spodbujanje naložb v sektorja
predelave in trženja

03

01 - Člen 69 Predelava ribiških
proizvodov in proizvodov iz
akvakulture

3.340.361,00

2.505.271,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

6 - Pospeševanje izvajanja
integrirane pomorske politike

1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike

06

01 - Člen 80.1.a Integrirani
pomorski nadzor

333.333,00

250.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

6 - Pospeševanje izvajanja
integrirane pomorske politike

1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike

06

02 - Člen 80.1.b Spodbujanje
varstva morskega okolja ter
trajnostna uporaba morskih in
obalnih virov

300.000,00

225.000,00

90.000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

6 - Pospeševanje izvajanja
integrirane pomorske politike

1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike

06

03 - Člen 80.1.c Izboljšanje
poznavanja stanja morskega okolja

700.000,00

525.000,00

210.000,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

7 - Tehnična pomoč

1 - Tehnična pomoč

2.646.306,00

1.984.729,00

0,00

75,00%

2.646.306,00

2.646.306,00

100,00%

32.647.363,00

24.809.114,00

3.184.000,00

75,99%

4.854.276,96

4.854.276,96

14,87%

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

01 - Člen 78 Tehnična pomoč na
pobudo držav članic

Total

Union priority

SL

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure
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Total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

Proportion of
total eligible
public
expenditure
declared by
beneficiaries of
he total
allocation (%)

Contribution to Number of
climate change operations
of total eligible selected
public
expenditures
declared by
beneficiaries to
the Managing
Authority
(EUR)

SL

SL

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na
znanju temelječega ribištva

1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na
morsko okolje, vključno z
izogibanjem naključnemu ulovu in
njegovim čim večjim zmanjšanjem

06

01 - Člen 37 Podpora pripravi in
izvajanju ohranitvenih ukrepov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na
znanju temelječega ribištva

2 - Varstvo in ohranjanje vodne
biotske raznovrstnosti in
ekosistemov

06

01 - Člen 40.1.b–g, i Varstvo in
obnova morske biotske
raznovrstnosti – prispevanje k
boljšemu upravljanju ali ohranjanju,
izgradnja, postavljanje ali
posodobitev mirujočih ali premičnih
naprav, priprava načrtov za varstvo
in upravljanje v povezavi z območji
NATURA 2000 in posebnimi
ohranitvenimi območji, upravljanje,
obnova in spremljanje zaščitenih
morskih območij, vključno z
območji NATURA 2000, okoljska
ozaveščenost, sodelovanje pri
drugih ukrepih, katerih cilja sta
ohranitev in krepitev storitev v zvezi
z biotsko raznovrstnostjo in
ekosistemi (+ člen 44.6 Ribolov v
celinskih vodah)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na
znanju temelječega ribištva

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

03

04 - Člen 32 Zdravje in varnost (+
člen 44.1.b Ribolov v celinskih
vodah)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na
znanju temelječega ribištva

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

03

05 - Člen 33 Začasno prenehanje
ribolovnih dejavnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na
znanju temelječega ribištva

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

03

08 - Člen 42 Dodana vrednost,
kakovost proizvodov in uporaba
naključnega ulova (+ člen 44.1.e
Ribolov v celinskih vodah)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
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expenditure
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beneficiaries to
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public
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SL

Union priority

Selected specific objective

Thematic
objective

Measure

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na
znanju temelječega ribištva

4 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

03

09 - Člen 43.1 + 3 Ribiška
pristanišča, mesta iztovarjanja,
prodajne dvorane in zavetja –
naložbe za izboljšanje ribiških
pristanišč in prodajnih dvoran ali
mest iztovarjanja in zavetij;
izgradnja zavetij za izboljšanje
varnosti ribičev (+ člen 44.1.f
Ribolov v celinskih vodah)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

1 - Podpiranje krepitve
tehnološkega razvoja, inovacij in
prenosa znanja

03

01 - Člen 47 Inovacije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

2 - Povečanje konkurenčnosti in
sposobnosti preživetja ribiških
podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev,
zlasti MSP

03

01 - Člen 48.1.a–d, f–h Produktivne
naložbe v akvakulturo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

3 - Varstvo in ohranjanje vodne
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov, povezanih z
akvakulturo, in spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

06

02 - Člen 48.1.e, i, j Produktivne
naložbe v akvakulturo – učinkovita
raba virov, zmanjšanje porabe vode
in kemikalij, sistemi ponovnega
kroženja za čim večje zmanjšanje
porabe vode

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

3 - Varstvo in ohranjanje vodne
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov, povezanih z
akvakulturo, in spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

06

03 - Člen 51 Povečanje potenciala
lokacij za akvakulturo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

3 - Varstvo in ohranjanje vodne
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov, povezanih z
akvakulturo, in spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

06

04 - Člen 53 Prehod na sistem za
okoljsko ravnanje in presojo ter
ekološko akvakulturo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na

4 - Spodbujanje akvakulture z
visoko ravnjo varstva okolja,
zdravja in dobrega počutja živali ter

06

01 - Člen 54 Akvakultura, ki
zagotavlja okoljske storitve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
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znanju temelječe akvakulture

javnega zdravja in varnosti

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

Contribution to
climate change
of operations
selected for
support (EUR)

4 - Spodbujanje akvakulture z
visoko ravnjo varstva okolja,
zdravja in dobrega počutja živali ter
javnega zdravja in varnosti

03

02 - Člen 55 Ukrepi v zvezi z
javnim zdravjem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

5 - Razvoj strokovnega
usposabljanja, novih strokovnih
spretnosti ter vseživljenjskega
učenja

08

01 - Člen 50 Spodbujanje
človeškega kapitala in povezovanja
v mreže

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

1 - Izpopolnitev in pridobivanje
znanstvenih spoznanj ter izboljšanje
zbiranja in upravljanja podatkov

06

01 - Člen 77 Zbiranje podatkov

0,00

401.394,04

401.394,04

13,70

0,00

1

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

2 - Podpiranje spremljanja, nadzora
in izvrševanja, izboljšanje
institucionalnih zmogljivosti ter
učinkovita javna uprava brez
povečanega upravnega bremena

06

01 - Člen 76 Nadzor in izvrševanje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

4 - Povečanje zaposlovanja in
ozemeljske kohezije

1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
08
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih
skupnostih, ki so odvisne od ribištva
in akvakulture, vključno z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu
in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva

01 - Člen 62.1.a Pripravljalna
podpora

0,00

29.168,06

29.168,06

54,69

0,00

4

4 - Povečanje zaposlovanja in
ozemeljske kohezije

1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
08
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih
skupnostih, ki so odvisne od ribištva
in akvakulture, vključno z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu
in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva

02 - Člen 63 Izvajanje lokalnih
razvojnih strategij (vključno s
tekočimi stroški in animacijo)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
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4 - Povečanje zaposlovanja in
ozemeljske kohezije

1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
08
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja
zaposljivosti in mobilnosti delovne
sile v obalnih in celinskih
skupnostih, ki so odvisne od ribištva
in akvakulture, vključno z
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu
in drugih sektorjih pomorskega
gospodarstva

03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

5 - Pospeševanje trženja in
predelave

1 - Izboljšanje tržne ureditve za
ribiške proizvode in proizvode iz
akvakulture

03

02 - Člen 67 Pomoč za skladiščenje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

5 - Pospeševanje trženja in
predelave

1 - Izboljšanje tržne ureditve za
ribiške proizvode in proizvode iz
akvakulture

03

03 - Člen 68 Ukrepi za trženje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

5 - Pospeševanje trženja in
predelave

2 - Spodbujanje naložb v sektorja
predelave in trženja

03

01 - Člen 69 Predelava ribiških
proizvodov in proizvodov iz
akvakulture

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

6 - Pospeševanje izvajanja
integrirane pomorske politike

1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike

06

01 - Člen 80.1.a Integrirani
pomorski nadzor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

6 - Pospeševanje izvajanja
integrirane pomorske politike

1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike

06

02 - Člen 80.1.b Spodbujanje
varstva morskega okolja ter
trajnostna uporaba morskih in
obalnih virov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

6 - Pospeševanje izvajanja
integrirane pomorske politike

1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike

06

03 - Člen 80.1.c Izboljšanje
poznavanja stanja morskega okolja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

7 - Tehnična pomoč

1 - Tehnična pomoč

01 - Člen 78 Tehnična pomoč na
pobudo držav članic

0,00

242.711,09

242.711,09

9,17

0,00

7

0,00

673.273,19

673.273,19

2,06

0,00

16

Total
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Table 5: Cost of operations implemented outside the programme area (Article 70 of
Regulation (EU) No 1303/2013)
Union priority

SL

Eligible
expenditure
within the
EMFF incurred
in operations
implemented
outside the
programme
area declared by
the beneficiary
to the managing
authority (EUR)

1 - Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri
gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in
na znanju temelječega ribištva

0,00

2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri
gospodarne, inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

0,00

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

0,00

4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske
kohezije

0,00

5 - Pospeševanje trženja in predelave

0,00

6 - Pospeševanje izvajanja integrirane
pomorske politike

0,00

7 - Tehnična pomoč

0,00

TOTAL OP

0,00

51
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4. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND CORRECTIVE MEASURES TAKEN
4.1. Actions taken to fulfil the ex-ante conditionalities (Article 50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Table 6: Actions taken to fulfil applicable EMFF-specific ex-ante conditionalities
Thematic exante
conditionalities
which are not or
partially
fulfilled

Criteria not
fulfilled

Action to be taken

Deadline

Bodies responsible
for fulfilment

Action
completed
by the
deadline

Criteria
fulfilled

1

1 - Poročilo je
pripravljeno v
skladu s
skupnimi
smernicami, ki
jih izda
Komisija.

Poročilo se skladno z drugim odstavkom 22. člena Uredbe
1303/2013/EU predloži za referenčno leto 2014. V
poročilu se podajo zaključki glede ravnovesja ali
neravnovesja za posamezne segmente flote, zlasti za
naslednje: PS1218m, DFN0006m in DFN0612m.
Zaključek mora temeljiti na najboljših razpoložljivih
bioloških, ekonomskih in/ali tehničnih informacijah o
uporabi. Če navedena analiza pokaže neravnovesja za
kakšen segment flote v slovenski ribiški floti, se v
poročilo, ki ga je treba predložiti do 31. 5. 2015, vključi
akcijski načrt skladno s četrtim odst. 22. člena Uredbe
1380/2013/EU, ki mora vsebovati vsaj te ukrepe:

31.5.2015

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

Yes

Yes

Commentary

Poročilo o ribolovni zmogljivosti za referenčno leto 2015 z
vsemi načrtovanimi ukrepi, skupaj z akcijskim načrtom, je
bilo poslano Evropski komisiji (GD MARE), dne
27.5.2016 ter dopolnitev poročila 20.12.2016.
Potrditev s strani Evropske komisije (GD MARE) o
izpolnjevanju te predhodne pogojenosti je prispelo 25. 1.
2017: Ref. Ares (2017) 396037- Izpolnitev predhodne
pogojenosti o poročilu o ribolovni zmogljivosti.

Slovenske oblasti si
prizadevajo za
sprejetje revidiranega
ZMR-2 do konca
junija 2015, da se
odpravijo
pomanjkljivosti,
ugotovljene v
oddelku 4(i) poročila
za leto 2013.

• izvajanje načrta večletnega upravljanja za male pelagične
vrste v severnem delu Jadranskega morja, ki ga je GFCM
sprejel v letu 2013;

Expected date
for full
implementation
of remaining
actions

• začasno ukinitev ribolovnih dejavnosti po točki c prvega
odst. 33. člena Uredbe 508/2014/EU;
• nadaljevanje nacionalnega ukrepa, ki se nanaša na
začasno prepoved izdajanja dovoljenj za gospodarski
ribolov za določena ribolovna orodja.
4

SL

1 - Opis
upravne
zmogljivosti za
pripravo in
izvajanje
oddelka
operativnega
programa, ki se
nanaša na
nacionalni
finančni
program

Izpolnitev bo v okviru splošne predhodne pogojenosti za
javna naročila.

15.6.2015

Služba Vlade
Republike Slovenije
za razvoj in evropsko
kohezijsko

Yes

Yes

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

Ministrstvo za javno
upravo
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Thematic exante
conditionalities
which are not or
partially
fulfilled

Criteria not
fulfilled

Action to be taken

Deadline

Bodies responsible
for fulfilment

Action
completed
by the
deadline

Criteria
fulfilled

Vlada RS je 22. 1. 2015 sprejela Normativni delovni
program Vlade Republike Slovenije za leto 2015, v
katerega je vključena priprava Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu, ki vsebuje
spremembo glede vzpostavitve sistema točk za hude
kršitve za kapitane ribiških plovil.

30.6.2015

Ministrstvo za
kmetijstvo,
gozdarstvo in
prehrano

Yes

Yes

Expected date
for full
implementation
of remaining
actions

Commentary

nadzora za
obdobje 2014–
2020 iz točke
(o) člena 18(1).
4

6 - Opis
upravne
zmogljivosti za
uporabo sistema
točk za hude
kršitve, kot je
določeno v
členu 92
Uredbe (ES) št.
1224/2009.

Novela Zakona o morskem ribištvu je bila sprejeta v
Državnem zboru, dne 29. 9. 2015 ter objavljena v
Uradnem listu RS, št. 76 z dne 9. 10. 2015. V veljavo je
stopila petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Nadalje, v zvezi s sistemom točk za hude kršitve je Vlada
Republike Slovenije, na 111. redni seji dne 24. 11. 2016,
sprejela na podlagi novele zakona podzakonski predpis, ki
ureja sistem točk za hude kršitve: Uredbo o izvajanju
uredbe (EGS), uredb (ES) in uredb (EU) za določitev
prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike.
Uredba je objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije
št. 75/16 z dne 30. 11. 2016. Uredba je začela veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem
ribištvu bo sprejet po skrajšanem postopku, predvidena je
ta časovnica:
– prva predložitev v obravnavo na vladi: 13. 5. 2015;
– predvideni rok obravnave in sprejetja na vladi: 20. 5.
2015;
– predvideni rok sprejetja v Državnem zboru: 30. 6. 2015.

Potrditev s strani Evropske komisije (GD MARE) o
izpolnjevanju 3.2.2017: Ref. Ares (2017) 627153.
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4.2. Issues which affect the performance of the programme and the corrective
measures taken (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Glede doseganja mejnikov, število zaključenih operacij, so bili že v letu 2016 doseženi:
- v okviru tretje prednostne naloge Unije, ukrep »Zbiranje podatkov«, je bila zaključena
1 operacija, skupaj izplačanih sredstev 401.394,04 EUR, kar predstavlja 7,68% vseh
dodeljenih sredstev tej prednost nalogi Unije, od tega ESPR delež 7,53 %, ter nacionalni
delež 8,38 %;
- v okviru četrte prednostne naloge Unije so bile izbrane 4 lokalne strategije, ki
vključujejo ESPR. Za ukrep »Pripravljalne podpore« je bilo izplačanih 29.168,06 eurov,
kar predstavlja 0,44 % vseh dodeljenih sredstev tej prednost nalogi Unije, od tega delež
ESPR 0,44 %, ter nacionalni delež 0,44 %.
V okviru ostalih prednostnih nalog so vsi napori usmerjeni v izvedbo tistih ukrepov,
katerih predmet je izvedba naložb. To so produktivne naložbe v akvakulturo in
predelava ter ureditev vsaj enega ribiška pristanišča, in imajo posledično večje črpanje
sredstev iz ESPR. Glede na to, da so pripravljene tudi vse pravne podlage za izvedbo
ukrepov, ki se izvajajo z javnimi naročili, se bodo pospešili tudi vsi postopki izbora in
izvajanja teh operacij, predvsem na šesti prednostni nalogi Unije in pri ukrepu »Nadzor
in izvrševanje« v okviru tretje prednostne naloge Unije. Tudi socialni partnerji so ves
čas informirani z načrtovanjem ukrepov ter so dejavno sodelovali pri pripravi
nacionalnih izvedbenih uredb.
Glede na obsežnost vse evropske zakonodaje v programskem obdobju 2014-2020 ter
uvedbe bolj usklajene strategije ESI skladov ter posledično razpršenosti pravnih podlag
in smernic je bilo treba preučiti in nadgraditi sistem upravljanja in nadzora z novimi
zahtevami ter v skladu s smernicami Evropske komisije za imenovanje organov ter nato
izvesti še revizijo sistema. Uspešno opravljena revizija sistema je namreč bistvena za
učinkovito in pravilno izvajanje ukrepov.
Prav tako se je spremenil sistem spremljanja, saj so v programskem obdobju 2014-2020
uvedeni skupni kazalniki rezultata na ravni Evropske unije, za katere sprva ni bilo niti
definicij, metodologije in povezave med ukrepom in kazalnikom. Dokončne smernice s
strani podporne enote Evropske komisije FAME smo prejeli oktobra 2016. Glede na to,
da je eno izmed ključnih načel usmerjen pristop na rezultate je bilo treba tako
vzpostaviti povezave med ukrepom in tistimi kazalniki rezultata, ki se bodo v okviru
ukrepa zbirali, ter vzpostaviti sistem pridobivanja podatkov s strani upravičencev ter
posredniškemu organu in upravičencem pripraviti natančna navodila izračuna vrednosti
kazalnikov. Vzpostaviti je bilo treba sistem sankcij v primeru, da upravičenci
zastavljenih vrednosti kazalnikov ob oddaji vloge v določenem obdobju po zaključku
operacije ne dosežejo. Nadalje, smo v pravne podlage vključili tudi končna priporočila
iz revizij programskega obdobja 2007-2013.
Ob tem je treba še upoštevati, da je administrativna kapaciteta, ki se ukvarja z
izvajanjem ribiške politike v Republiki Slovenija, maloštevilčna, in je v tem obdobju
zaključevala tudi OP za razvoj ribištva 2007-2013.
Glede na to, da so se v letu 2016 pripravili vsi postopki in pravne podlage za izbor in
izvajanje operacij, obveščeni so bili tudi predstavniki sektorja, prav tako bodo po objavi
javnih razpisov izvedene predstavitve in delavnice za potencialne vlagatelje,
pričakujemo doseganje mejnikov 2018 in ciljnih vrednosti 2023 ter izvedbo prevzete
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obveznost za leto 2018. Po vseh izvedenih preverjanjih zahtevkov za izvedene operacije
bo pripravljen tudi prvi zahtevek za plačilo Evropski komisiji.
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5. INFORMATION ON SERIOUS INFRINGEMENTS AND REMEDY ACTIONS (ARTICLE 114(2)
OF REGULATION (EU) NO 508/2014
Information and actions taken on cases of serious infringements as referred to in Article
10(1) and non-respect of durability conditions and remedy actions as set out in Article
10(2).
V letu 2016 ni bilo hudih kršitev iz člena 10(1) ter nespoštovanja pogojev trajnosti in
ukrepov za izboljšanje stanja, kot so določeni v členu 10(2).
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6. INFORMATION ON ACTIONS TAKEN TO COMPLY WITH ARTICLE 41(8) (ARTICLE
114(2) OF REGULATION (EU) NO 508/2014)
A summary of actions taken is to be provided on the progress to achieve the provision set
out in Article 41(8) with regard to the priority up to 60 % of the public assistance to be
ensured to small-scale coastal fishing sector, including data on actual share of small-scale
coastal fishing within the operations financed under the measure of Article 41(2)
Republika Slovenija ne izvaja ukrepa »Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih
sprememb«.
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7. INFORMATION ON THE ACTIONS TAKEN TO ENSURE THE PUBLICATION OF
BENEFICIARIES (ARTICLE 114(2) ) OF REGULATION (EU) NO 508/2014)
A summary of actions taken is to be provided in line with Annex V of EMFF Regulation,
with special regard to national legislation including any applicable threshold regarding
the publication of data of natural persons
V okviru obveščanja širše javnosti Organ upravljanja zagotavlja ažurnost spletne strani
ESPR (http://www.ribiski-sklad.si) in objavo vseh novic v povezavi z izvajanjem
operativnega programa skladno z zahtevami Priloge V Uredbe 508/2014/EU v
slovenskem in angleškem jeziku. Na spletni strani so dosegljive informacije o ukrepih,
pogojih za pridobitev sredstev, merilih za izbor operacij, objavljeni bodo javni razpisi in
razpisna dokumentacija, zadevna evropska in slovenska zakonodaja, strateški
dokumenti ter informacije glede spremljanje in vrednotenje operativnega programa.
Vzpostavljen je poštni predal, ki je namenjen komuniciranju z vlagatelji/upravičenci in
vsemi ostalimi zainteresiranimi stranmi. V ukrepe informiranja so vključeni tudi
socialni partnerji, ki so tudi člani Odbora za spremljanje, in so med drugim dejavno
sodelovali pri pripravi partnerskega sporazuma in operativnega programa.
Informacije o upravičencih, ki so prejeli sredstva, so objavljene na spletni strani ESPR
(http://www.ribiski-sklad.si/Seznam_operacij/) v predpisanem CSV formatu v
slovenskem in angleškem jeziku. Podatki o fizičnih osebah se objavljajo v skladu z
nacionalnim pravom, in sicer z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07UPB) in z Zakonom o informacijskem pooblaščencu (UL RS, št. 113/05 in 51/07 –
ZUstS-A). Uredba 508/2014/EU obvezuje nacionalni organ upravljanja, ki skrbi za
izvrševanje ustreznega programa spodbujanja določene dejavnosti (ribištva), da objavi
imena upravičencev, ki so prejeli sredstva, in seznam prejetih sredstev z namenom
informiranja in obveščanja javnosti o upravičenosti porabe sredstev. Po predlogu
informacijskega pooblaščenca se na spletni strani objavlja osebne podatke – ime in
priimek ter identifikacijsko številko registra flote - le tistih fizičnih oseb, ki so v danem
obračunskem letu prejeli sredstva vsaj v višini, za katero organ ocenjuje, da je zadostna,
da utemeljuje objavo njihovih podatkov. V RS ta prag znaša 1050 evrov in taka ureditev
se trenutno v RS tudi izvaja. Pri ostalih prejemnikih, ki prejmejo manjša sredstva, se
podatek o njihovem imenu prekrije. V letu 2016 je bilo objavljenih 13 izbranih operacij.
Organ upravljanja sproti ažurira seznam.
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8. ACTIVITIES IN RELATION TO THE EVALUATION PLAN AND SYNTHESIS OF THE
EVALUATIONS (ARTICLE 114(2)) OF REGULATION (EU) NO 508/2014, ARTICLE 50(2)
OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
A summary should be provided on activities undertaken in relation to the implementation
of the evaluation plan, including follow-up given to the findings of evaluations.
A synthesis of the findings should be provided of all evaluations of the programme that
have become available during the previous financial year, with reference of name and
reference period of the evaluation reports used.
Additionally, the access to evaluations that were made publicly available pursuant to
Article 54(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 should be communicated here.
Ker se je v letu 2016 šele začelo z izborom operacij v okviru posameznih ukrepov, se
vrednotenja izvajanja operacij še niso mogla izvesti.
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9. CITIZEN'S SUMMARY (ARTICLE 50(9) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
A citizen's summary of the contents of the AIRs should be made public and uploaded as a
separate file in the form of annex to the AIR.
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10. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46(1) OF
REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME
(ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
11.1. Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the
programme
For each Union priority an assessment should be carried out on the information and data
provided in Part A and progress towards achieving the objectives of the programme
(incorporating the findings and recommendations of evaluations)
Union priority
1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in na
znanju temelječega ribištva

Assessment of data and progress towards
achieving the objectives of the programme
Ukrepi v okviru te prednostne naloge Unije se
še niso izvajali, zato do sedaj še ni bilo
napredka pri doseganju ciljev programa.
Razlogi za zamik v izvajanju so našteti v
poglavju 2 in 4.2.
V prihodnje se bo izvedla sprememba vrednosti
kazalnikov v okviru OP ESPR 2014-2020, in
sicer v skladu s smernicami podporne enote
FAME.

2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne,
z viri gospodarne, inovativne,
konkurenčne in na znanju temelječe
akvakulture

Ukrepi v okviru te prednostne naloge Unije se
še niso izvajali, zato do sedaj še ni bilo
napredka pri doseganju ciljev programa.
Razlogi za zamik v izvajanju so našteti v
poglavju 2 in 4.2.
Prav tako se bodo v prihodnje izvedla
sprememba vrednosti kazalnikov v okviru OP
ESPR 2014-2020, in sicer v skladu s
smernicami podporne enote FAME.

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

V okviru ukrepa Zbiranje podatkov je bila
izbrana in izvedena ena operacija, ki se je
končala 31.12.2016. V letu 2017 je bila izbrana
druga operacija, ki je trenutno v izvajanju. Z
izvajanjem prve operacije od 1.1.2014 do
31.12.2016 smo dosegli zastavljeni mejnik, do
leta 2018 in dosegli 50% zastavljenega cilja za
leto 2023.
Kazalnik rezultata je bil za ukrep Zbiranje
podatkov dosežen, saj smo na vse zahteve po
podatkih odgovorili in smo posredovali vse
zahtevane podatke za vsako leto izvajanja
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Union priority

Assessment of data and progress towards
achieving the objectives of the programme
operacije. Za v prihodnje ne načrtujemo večjih
sprememb, ker se je obstoječi sitem izkazal kot
učinkovit in uspešen.
V zvezi z ukrepom »Nadzor in izvrševanje« so
bili napori osredotočeni v izpolnitev mejnika
glede števila izvedenih operacij, in s tem tudi
finančnega kazalnika. V ta namen so bile že
izbrane e prve 4 operacije. Izbrane operacije so
se nanašale na alineje (a), (b), (h) in (j) člena
76(2) Uredbe 508/2014/EU o Evropskem skladu
za pomorstvo in ribištvo, v povezavi z
Izvedbenim sklepom Komisije o določitvi
prednostnih nalog Unije za politiko izvrševanja
in nadzora v okviru Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo (2014/464/EU). Poleg
tega so potekale priprave za začetek izvajanja
potrjenih operacij, kot tudi aktivnosti za
potrditev in začetek izvajanja nadaljnjih operacij
iz člena 76(2) Uredbe 508/2014/EU o
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, za
doseganje specifičnega cilja iz poglavja 3.2 OP
ESPR 2014-2020, tj. podpiranje spremljanja,
nadzora in izvrševanja, izboljšanje
institucionalnih zmogljivosti ter učinkovita
javna uprava brez povečanega upravnega
bremena.

4 - Povečanje zaposlovanja in
ozemeljske kohezije

Pri izvajanju ukrepov CLLD so bile izbrane in
potrjene 4 lokalne akcijske skupine za ribištvo
in strategije lokalnega razvoja, ki vključujejo
sklad ESPR Glede na to, da so bile skupine
izbrane do oktobra 2016 in so šele s potrditvijo
postale operativne, zato v letu 2016 nobena od
skupin še ni objavila javnega poziva za izbor
operacij na nivoju LASR. Vse potrjena
strategije, ki vključujejo ESPR, sledijo ciljem
četrte prednostne naloge Unije, ohranjanje in
ustvarjanje delovnih mest ter podjetij, čemer
bodo morale slediti tudi izbrane operacije. Na
podlagi izbranih operacij bomo sledili
zastavljenim ciljem.

5 - Pospeševanje trženja in predelave

Ukrepi v okviru te prednostne naloge Unije se
še niso izvajali, zato do sedaj še ni bilo
napredka pri doseganju ciljev programa
Razlogi za zamik v izvajanju so našteti v
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Union priority

Assessment of data and progress towards
achieving the objectives of the programme
poglavju 2 in 4.2.
Prav tako se bodo v prihodnje izvedla
sprememba vrednosti kazalnikov v okviru OP
ESPR 2014-2020, in sicer v skladu s
smernicami podporne enote FAME.

6 - Pospeševanje izvajanja
integrirane pomorske politike

Ukrepi v okviru te prednostne naloge Unije se
še niso izvajali, zato do sedaj še ni bilo
napredka pri doseganju ciljev programa
Razlogi za zamik pri izvajanju so našteti v
poglavju 2 in 4.2.
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11.2. Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient
to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or
planned
An assessment by Union priority of whether progress made toward milestones and
targets is sufficient to ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions
taken or planned, where appropriate
Union priority

1 - Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z
viri gospodarnega, inovativnega,
konkurenčnega in na znanju temelječega
ribištva

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to
ensure their eventual fulfilment, indicating
any remedial actions taken or planned
Ukrepi v okviru te prednostne naloge Unije
se še niso izvajali, zato do sedaj še ni bilo
napredka pri doseganju vrednosti mejnikov
in ciljev iz okvirja uspešnosti.
Razlogi za zamik v izvajanju so našteti v
poglavju 2 in 4.2.
Nadaljnji ukrepi so naslednji:
Načrtuje se čim hitrejša objava nacionalne
izvedbene uredbe in objava javnega
razpisa za ukrep »Ribiška pristanišča,
mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in
zavetja«, ki predstavlja mejnik. Pričakuje
se izvedbe vsaj 1 operacije. Prav tako se bo
začelo z izvajanjem operacij v okviru
ukrepa »Varstvo in obnova morske biotske
raznovrstnosti in ekosistemov« in ukrepa
»Podpora oblikovanju in izvajanju
ohranitvenih ukrepov ter regionalnega
sodelovanja«, ki se izvajata preko javnih
naročil.
Nadalje se bo nacionalna izvedbena uredba
dopolnjena še z ostalimi ukrepi, ki se
izvajajo z javnimi razpisi ter načrtuje se
objava še vseh ostalih javnih razpisov za
ukrepe: »Zdravje in varnost«, »Začasno
prenehanje ribolovnih dejavnosti« ter
»Dodana vrednost, kakovost proizvodov in
uporabo naključnega ulova«.
Glede na to, da se bo najprej začelo z
izvajanjem ukrepa, katerega predmet so
naložbe v ribiška pristanišča, se pričakuje
večja poraba sredstev ter pri doseganju
finančnega kazalnika njegova ustrezna
izpolnitev v določenem časovnem roku.
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Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to
ensure their eventual fulfilment, indicating
any remedial actions taken or planned

2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne, z
viri gospodarne, inovativne, konkurenčne
in na znanju temelječe akvakulture

Ukrepi v okviru te prednostne naloge Unije
se še niso izvajali, zato do sedaj še ni bilo
napredka pri doseganju vrednosti mejnikov
in ciljev iz okvirja uspešnosti.
Razlogi za zamik v izvajanju so našteti v
poglavju 2 in 4.2.
Nadaljnji ukrepi so naslednji:
načrtuje se čim hitrejša objava nacionalne
izvedbene uredbe in objava naslednjih
javnih razpisov: »Inovacije«, »Produktivne
naložbe v klasično akvakulturo«,
»Produktivne naložbe v okoljsko
akvakulture«, »Spodbujanje človeškega
kapitala in mreženje«, »Prehod na sistem
za okoljsko ravnanje in presojo ter
ekološka akvakultura« ter po potrebi še
ukrep »Javno zdravje« (v primeru zaprtja
školjčišč zaradi naravnega pojava
biotoksinov) in »Akvakultura, ki zagotavlja
okoljske storitve« (v primeru uvedbe
posebnih ukrepov za objekte akvakulture v
okviru Programa NATURA).
Glede na to, da se bo najprej začelo z
izvajanjem ukrepov, katerih predmet so
naložbe, se pričakuje večja poraba sredstev
ter pri doseganju kazalnikov njihova
ustrezna izpolnitev v določenem časovnem
roku.

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

V okviru obeh ukrepov te prednostne
naloge Unije so že bile izbrane operacije:
Ukrep »Zbiranje podatkov«, je že izpolnil
mejnik- izvedena in zaključena je bila ena
operacija. Operacija je pokrivala obdobje
izvajanja Nacionalnega programa za
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v
sektorju ribištva za obdobje 2011–2013
podaljšanega na obdobje 2014 – 2016, v
skladu z Izvedbenima sklepoma Komisije
C(2013) 5243, z dne 13. 8. 2013 in
C(2013) 5568, z dne 30. 8. 2013. K
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Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to
ensure their eventual fulfilment, indicating
any remedial actions taken or planned
doseganju mejnika za leto 2018 z vidika
kazalnikov učinka je bil z izvajanjem te
operacije dosežen zelo velik napredek, saj
je bil mejnik že dosežen, z vidika
doseganja cilja za leto 2023 smo dosegli
50% zastavljene vrednosti kazalnika
učinka. Z vidika finančnih kazalnikov za
doseganje mejnika, je mejnik določen
skupaj z ukrepom Nadzor in izvrševanje,
do sedaj smo z izplačili v okviru izvajanja
prve operacije v okviru ukrepa Zbiranje
podatkov dosegli 27,15 % določene
vrednosti mejnika. Z vidika celotne
vrednosti finančnega kazalnika za leto
2023 pa smo dosegli 7,68 % vrednosti
kazalnika. Na podlagi doseženih rezultatov
se izvajanje te prednostne naloge Unije
ocenjuje kot zelo uspešno. Zato tudi niso
predvideni nobeni popravni ukrepi, ker je
izvajanje ukrepa Zbiranje podatkov
uspešno
Dejavnosti v okviru ukrepa »Nadzor in
izvrševanje« so bile usmerjene v doseganje
mejnikov konec leta 2018. V ta namen so
že bile izbrane 4 operacije s pripravami za
izbor nadaljnjih 4 operacij ter začetek
izvajanja vseh izbranih operacij, s čimer bi
se presegel kazalnik učinka 5 operacij do
konca leta 2018. Finančna vrednost
izbranih in načrtovanih operacij za ukrep
Nadzor in izvrševanje je ustrezala
doseganju skupnega finančnega mejnika za
prednostno nalogo »Pospeševanje izvajanja
skupne ribiške politike« do konca leta
2018. S tem smo prispevali tudi k
doseganju cilja do konca leta 2023 za
ukrep Nadzor in izvrševanje glede
kazalnika učinka, ter skupno za prednostno
nalogo »Pospeševanje izvajanja skupne
ribiške politike«, kar se tiče finančnega
kazalnika. Izvedeni ukrepi so v skladu z
načrtovanimi.
Glede na to, da izvajanje operacij dejavno
poteka, se pričakuje pri doseganju
kazalnikov ustrezna izpolnitev tudi
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Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to
ensure their eventual fulfilment, indicating
any remedial actions taken or planned
finančnega kazalnika.

4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske
kohezije

Mejnik za leto 2018 in ciljna vrednost 2023
sta že dosežena v celoti, saj so bile izbrane
in potrjene 4 lokalne akcijske skupine za
ribištvo, ki so že začele z izvajanjem
aktivnosti potrjenih strategij lokalnega
razvoja, ki ga vodi skupnost. Objavljeni so
javni pozivi za izbor operacij na nivoju
LASR ter odobrene in izplačane štiri
operacije pripravljene podpore, tako da se
pri doseganju kazalnikov pričakuje tudi
ustrezna izpolnitev finančnega kazalnika
do leta 2018.

5 - Pospeševanje trženja in predelave

Ukrepi v okviru te prednostne naloge Unije
se še niso izvajali, zato do sedaj še ni bilo
napredka pri doseganju vrednosti mejnikov
in ciljev iz okvirja uspešnosti.
Razlogi za zamik v izvajanju so našteti v
poglavju 2 in 4.2.
Nadaljnji ukrepi so naslednji:
Načrtuje se čim hitrejša objava nacionalne
izvedbene uredbe in objava javnih razpisa
za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in
proizvodov iz akvakulture«.
Nadalje bo nacionalna izvedbena uredba
dopolnjena še z ukrepi za trženje, ki se
izvajajo z javnimi razpisi ter objavljen
javni razpis.
Glede na to, da se bo najprej začelo z
izvajanjem ukrepa, katera predmet so
naložbe v predelavi, se pričakuje večja
poraba sredstev ter pri doseganju
finančnega kazalnika ter njegova ustrezna
izpolnitev v določenem časovnem roku.

6 - Pospeševanje izvajanja integrirane
pomorske politike
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Union priority

Assessment whether progress made toward
milestones and targets is sufficient to
ensure their eventual fulfilment, indicating
any remedial actions taken or planned
in ciljev iz okvirja uspešnosti.
Razlogi za zamik v izvajanju so našteti v
poglavju 2 in 4.2.
Nadaljnji ukrepi so naslednji:
čim prej se izberejo prve operacije in
začnejo se izvajati postopki javnega
naročila za izbor izvajalca operacije.
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12. HORIZONTAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION (ARTICLE 50(4) OF REGULATION
(EU) NO 1303/2013)
12.1. An assessment of the implementation of specific actions to take into account
the principles set out in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013 on partnership
and multi-level governance, with particular emphasis on the role of partners in the
implementation of the programme.
Slovenski ribiški sektor je majhen, tako da so socialni partnerji dejavno vključeni v vse
postopke izvajanja OP ESPR 2014-2020. So prav tako člani Odbora za spremljanje ter
sodelujejo pri različnih sestankih. Prav tako jim je na voljo spletna stran ribiškega
sklada, kjer lahko pridobijo vse podatke o ukrepih in dogodkih v zvezi z izvajanjem OP
ESPR 2014-2020, elektronski naslov in kontaktne številke.
Socialni partnerji so bili dejavno vključeni v dejavnosti za izvajanje lokalnega razvoja,
ki ga vodi skupnost. Aktivnosti za izvajanje ukrepov CLLD so se začele izvajati že v
2015, ko se je sprejemala nacionalna zakonodaja. Poleg neposrednega komuniciranja z
deležniki ribiških lokalnih akcijskih skupin, so pristojni organi upravljanja izvedli tudi
naslednje dogodke /delavnice: 27. 5. 2016 - Posvet vseh slovenskih LAS, Lenart v
Slovenskih goricah (sodelovali predstavniki MKGP, ARSKTRP ter MF); tema posveta
Državne pomoči; 22. 6. 2016 - Delavnica za upravičene stroške; 9. 9. 2016 - Festival
LAS v Marezigah; s poudarkom na operacijah sodelovanja in 13. 12. 2016 - Delavnica
za vnos zahtevka in za upravičene stroške. Na vseh dogodkih so aktivno sodelovali vsi
predstavniki organov upravljanja in njihovih posredniških organov, ki izvajajo ukrepe
CLLD. V okviru javne obravnave so bili vključeni v pripravo pravnih podlag za ukrepe,
ki se izvajajo z javnimi razpisi,
Pri izvajanju ukrepov šeste prednostne naloge Unije dejavno sodelujejo odgovorni za
izvajanje celostne pomorske politike, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za
infrastrukturo z namenom priprave vsebin operacij.

12.2. An assessment of the implementation of specific actions to take into account
the principles set out in Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2013 on promotion of
equality between men and women and non-discrimination, including accessibility
for disabled persons as well as the arrangements implemented to ensure the
integration of the gender perspective in the Operational Programme.
Pri pripravi izvajanja ukrepov OP ESPR 2014–2020 se upoštevajo določila ustrezne
notranje zakonodaje, ki se nanašajo na načela enakih možnosti in nediskriminacije na
vseh stopnjah. V okviru priprave pravnih podlag za izvajanje ukrepov so se vključila
načela enakih možnosti in dostop do vseh ukrepov ne glede na spol, etnično pripadnost,
vero ali kakršno koli drugo osebno prepričanje ali okoliščino. V primeru naložb iz
ukrepa »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, točke f): naložbe v izboljšanje
kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture (neposredna prodaja lastnih
proizvodov iz akvakulture) se doda dodatnih 10 točk v primeru, da naložba zagotavlja
dostopnost za invalidne osebe.
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Enake možnosti so upoštevane pri pripravi izvedbenih dokumentov in načrtovanju,
izvajanju, spremljanju in vrednotenju vseh operacij. Pri tem je treba še posebej poudariti
posebnost slovenskega ribiškega sektorja v smislu zastopanosti moških in žensk, saj je
to sektor, v katerem večinoma prevladujejo moški. Večje možnosti za vključevanje
žensk, ki običajno niso lastnice ribiških plovil ali objektov akvakulture, ampak družinski
člani, ki sodelujejo pri dejavnostih v vlogi mogočih upravičencev, se tako ponujajo
predvsem v okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, saj so vključene dejavnosti,
ki spodbujajo dostop vseh skupin do izobrazbe, usposabljanja, zaposlovanja in drugih
dejavnosti v okviru razvoja človeških virov. V okviru poročanja o izvajanju operacij se
bodo zbirali tudi podatki o spolu, kadar bo to mogoče.

12.3. An assessment of the implementation of specific actions to take into account
the principles set out in Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013 on sustainable
development, including an overview of the actions taken to promote sustainable
development.
Na ravni OP ESPR 2014–2020 se horizontalno in vertikalno pri vseh prednostnih ciljih
Unije podpira trajnostni razvoj ribiškega sektorja v Republiki Sloveniji. Trajnostna in
učinkovita raba naravnih virov je tako eden od ključnih vidikov OP ESPR 2014–2020.
Ker bo v te ukrepe po predhodni oceni vključen najverjetneje manjši del upravičencev,
kot jih bo vključenih v ukrepe, namenjene izboljšanju konkurenčnosti, se je spodbujanje
trajnostnega razvoja zagotovilo z ustreznimi merili za izbor vlog na razpisih, in sicer z
boljšo oceno tistih operacij, ki bodo imela manjši vpliv na okolje, da bi tako dosegli
dodaten učinek trajnostnega razvoja.
Glede na trenutno izvajanje ukrepov se trajnostni razvoj sektorja podpira v okvira
zbiranja podatkov v ribištvu, kar posredno pripomore k boljšemu upravljanju z viri,
varovanju narave ter širjenju učinkovitih naravovarstvenih praks s področja ribištva.
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13. REPORTING ON SUPPORT USED FOR CLIMATE CHANGE OBJECTIVES (ARTICLE 50(4)
OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Figures are calculated automatically and will be included into Table 4 on financial data.
A clarification on the given values may be provided, particularly if the actual data is
lower than the planned.
Večina ukrepov, ki prispevajo k podnebnim spremembam, se še ni začelo izvajati.
Razlogi za zamik v izvajanju so podani v poglavju 2 in poglavju 4.2.
V okviru lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, je v okviru štirih potrjenih strategij
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, bilo odobrenih lokalnim skupinam skupno
6.661.314,50 eurov javnih sredstev (Republika Slovenija in ESPR). Glede na to, da
strategije prispevajo 40 % je za cilje podnebnih sprememb namenjenih 2.664.525,80
eurov.
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14. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (ARTICLE 50(5) OF REGULATION
(EU) NO 1303/2013)
Information and assessment should be provided on the Operational Programme's
contribution to achieving the objectives of the Union strategy for smart, sustainable and
inclusive growth.
Ta del se v skladu z Uredbo 1362/2014/EU izpolni v letnem poročilu v letu 2019.
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15. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME — PERFORMANCE
FRAMEWORK (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out
in the performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not
been achieved, Member States should outline the underlying reasons for failure to
achieve these in the report of 2019 (for milestones) and the report by the deadline
referred to in Article 138(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for targets)
Ta del se v skladu z Uredbo 1362/2014/EU izpolni v letnem poročilu v letu 2019.
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