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2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (ČLEN 50(2) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)

Ključne informacije o izvajanju operativnega programa za zadevno leto, vključno s finančnimi 
instrumenti, in sicer v zvezi s finančnimi podatki in podatki o kazalnikih.

V letu 2017 se je zaključila revizija sistema upravljanja in nadzora pri Organu upravljanja (OU), 
MKGP, njegovem posredniškem organu, ARSKTRP ter Organu za potrjevanje (posebno delovno telo 
na ARSKTRP) z namenom imenovanja organov za izvajanje OP ESPR 2014-2020. Vlada Republike 
Slovenije se je seznanila z informacijo o pozitivnem mnenju revizijskega pregleda dne 23.3.2017. 
Evropska komisija (EK) je bila o imenovanju obveščena dne 27.3.2017. Ministrstvo je ustanovilo še 
Organ za spremljanje, ki je odgovoren za spremljanja izpolnjevanja meril za imenovanje organov. 
Vodi ga državni sekretar, v njem pa sta še predstavnika Službe za EU koordinacijo in mednarodne 
zadeve ter Direktorata za kmetijstvo. Glede na to, da so bili izpolnjeni vsi formalni pogoji, sta bila v 
2017 na EK posredovana dva zahtevka za plačilo v vrednosti 749.156 € javnih izdatkov.

Nadalje je bil vzpostavljen informacijski sistem »ESPRA«, katerega namen je računalniško beleženje 
in shranjevanje podatkov o operacijah za namene spremljanja, vrednotenja, finančnega upravljanja, 
preverjanja in revizije, vključno s podatki o posameznih udeležencih v operacijah. Sistem omogoča 
vnos, spremljanje in poročanje o podatkih v zvezi z operacijami posameznega ukrepa, izvedbo 
postopka izbora operacij in preverjanja za ukrepe, ki se izvajajo na MKGP ter izdelavo poročil in 
spremljanje kazalnikov.

Maja 2017 je bila izvedena 3. seja Odbora za spremljanje, kjer je bilo potrjeno letno poročilo za leto 
2016, spremembe OP ESPR 2014-2020 ter člani so se seznanili z izvedenimi predhodnimi 
pogojenostmi. Med letom so potekali različni delovni sestanki organov. Decembra je potekal tudi 
drugi letni pregledni sestanek med OU in EK ter skupna seja vseh treh organov upravljanja ESI 
skladov, kjer je bil predstavljeno poročilo o napredku partnerskega sporazuma.

Najučinkovitejše so se izvajali ukrepi 3. in 6. PNU. Na vseh ostalih  PNU so se dejavnosti sicer 
aktivno izvajale, a se je izkazalo, da je potrebno določeno obdobje za zagon s strani vlagateljev, saj gre 
za drugačen pristop kot v obdobju 2007-2013, in sicer gre za usmerjenost operacij k rezultatom. Cilji 
skupne ribiške politike in celostne pomorske politike se tako zasledujejo v skladu s strategijo OP 
ESPR 2014-2020 in zastavljenimi kazalniki rezultata, medtem ko o izpolnjevanju ciljev in kazalnikov 
sektorja ribištva in akvakulture ter predelovalne industrije v letu 2017 še ne moremo govoriti.

Izzivi, s kateri se OU sooča, so posebnosti slovenskega sektorja ribištva in akvakulture, ki je majhen in 
lokalno usmerjen. V večini ga sestavljajo mikro in mala podjetja ter posamezniki, kar je lahko 
pomemben faktor glede zagotavljanja lastne udeležbe pri sofinaciranju operacij, saj morajo 50 % 
sredstev (oziroma 20 % v primeru malega priobalnega ribolova) zagotoviti sami. Prav tako je ključen 
faktor majhno število potencialih vlagateljev. Analiza vzrokov bo izvedena v okvirju vmesnega 
vrednotenja v letu 2018.

V 2017 o napredku  glede izvajanja ukrepov v okviru 1., 2., in 5. PNU še ne moremo govoriti. Marca 
2017 je bila sprejeta nacionalna izvedbena uredba za ukrepe, ki se izvajajo z javnimi razpisi. 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. Prvi javni razpisi, katerih predmet je izvedba naložb, so bili objavljeni junija in julija 2017, in 
sicer za ukrepe: Ribiška pristanišča, Produktivne naložbe v klasično in okoljsko akvakulturo ter 
Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Glede na to, da ni bila izbrana nobena 
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operacija, je v oktobru in decembru sledila ponovna objava javnih razpisov. Hkrati sta se ob vsaki 
objavi izvedli predstavitev in delavnica oziroma sestanki, na katere so bili povabljeni potencialni 
vlagatelji. Še posebej so bili organizirani delovni sestanki in korespondenca s predstavniki obalnih 
občin, ki so ob pripravi OP ESPR 2014-2020 izkazali interes po posodobitvi ribiških pristanišč, a se je 
na koncu izkazalo, da le-tega ni. Soočajo se namreč z različni lokalnimi izzivi, zato se v letu 2017 niso 
prijavili. Pri ukrepih akvakulture se je izkazalo, da s strani potencialnih akterjev ni interesa ter da so 
oddane vloge pomanjkljivo pripravljene.

V okviru 3. PNU je bila zaključena 1 operacija zbiranja podatkov in s tem dosežen mejnik, 1 operacija 
v celoti izvedena ter izbranih 8 operacij v okviru ukrepa nadzora in izvrševanja. Skupna vrednost 
izbranih operacij je 3.466.950,20 € javnih izdatkov, preverjanih 622.013,30 € ter izplačanih 
621.226,40  € javnih izdatkov. Pričakuje se, da bo dosežena vsaj 85 % izpolnitev finančnega mejnika 
okvirja uspešnosti 2018 ter v celoti dosežen mejnik glede števila zaključenih ali v celoti izvedenih 
operacij: 1 zaključena operacija zbiranja podatkov in 5 izvedenih operacij nadzora in izvrševanja v 
ribištvu.

4. PNU ima dosežen mejnik, 4 izbrane lokalne akcijske skupine (LASR) za ribištvo. Za izvajanje 
operacij jim je skupno dodeljeno 6.458.840 € ter 178.658 € za operacije sodelovanja. V letu 2017 so z 
aktivnostmi začele vse izbrane LASR, ki so vzpostavile sistem delovanja in objavile prve javne razpise 
za izbor operacij, ki so bile posredovane v potrditev decembra 2017, in sicer 3 operacije LASR 
Posavje v vrednosti 386.481 € javnih izdatkov. Do konca leta 2017 je bilo preverjanih in izplačanih 
29.168,06 € javnih izdatkov v okviru ukrepa pripravljalna podpora. Pričakuje se, da finančni mejnik 
okvirja uspešnosti za leto 2018 ne bo dosežen, medtem ko je mejnik število izbranih LAS dosežen.

V okviru 6. PNU je bila 1 operacija zaključena in 2 operaciji sta bili v izvajanju. Skupna vrednost 
izbranih operacij je 172.265 € javnih izdatkov, preverjanih in izplačanih je bilo 48.690,20 € javnih 
izdatkov. Pričakuje se, da bo z izvedbo operacij dosežena vsaj 85 % izpolnitev finančnega mejnika 
okvirja uspešnosti 2018, kot tudi mejnik 1 zaključena operacija.

Glede na vse zamike pri pripravi EU podlag za izvajanje ESPR in novemu rezultatom usmerjenemu 
pristopu, kar je povzročilo upočasnjeno črpanje, vsi organi pospešeno izvajajo aktivnosti za izpolnitev 
mejnikov in prevzetih obveznosti s pomočjo časovnice za leto 2018, ki je bila pripravljena v 
sodelovanju z Evropsko komisijo. Vse podrobnosti so navedene v poglavju 4.2 tega poročila.

O napredku glede izvajanju ukrepov na 1., 2. in 5. PNU še ne moremo govoriti. V zagotovitev 
napredka pri izvajanju ukrepov na predmetnih PNU je bilo vloženega veliko truda in napora. Pripravila 
se je sprememba nacionalne izvedbene uredbe, ki se izvajajo z javnimi razpisi, ki omogoča delno 
odprete javne razpise, kjer se vloge odpirajo in obravnavajo enkrat na mesec. Objavljeni so bili tudi 
številni javni razpisi, izvedene delavnice ter korespondenca na osebni ravni s potencialnimi vlagatelji. 
Kljub opisanim vloženim naporom v okviru predmetnih PNU v letu 2017 ni bil dosežen napredek, ki 
bi se odražal tudi v kazalnikih in v mejnikih.
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3. IZVAJANJE PREDNOSTNIH NALOG UNIJE

3.1. Pregled izvajanja (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Informacije morajo biti v obliki kratkega in splošnega pojasnila o izvajanju prednostnih nalog Unije in 
tehnični pomoči za zadevna leta; navedeni morajo biti tudi sklici na ključne dogodke, večje težave in 
ukrepe za odpravo teh težav.

Prednostna naloga Unije Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na 
ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav

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

V letu 2017 se je začel izvajati ukrep Ribiška pristanišča, mesta 
iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Objavljena sta bila dva 
javna razpisa, v okviru katerih ni bilo prejetih vlog. Z namenom 
spodbujanja prijav na razpis je MKGP izvedel številne aktivnosti 
sestanek z obalnimi občinami, ki so ob pripravi programa, 
izkazovale zelo velik interes po naložbah v svojih pristaniščih. 
Komunikacija z občinami je bila pisna, poleg tega pa je bilo 
izvedeno več delovnih sestankov na temo možnosti  sofinaciranja 
obnove obstoječih ribiških pristanišč. Kljub vsemu vloženemu 
naporu obalne občine v letu 2017 niso izkazale nobenega interesa.

Ukrep regionalnega sodelovanja, ki se izvaja v skladu s predpisi 
javnega naročanja, je bil pripravljen na izvajanje, vendar se v letu 
2017 ni pokazala potreba po izvajanju– slovensko ribištvo je bilo 
izvzeto iz obveznosti iztovora na podlagi de minimis izjem za male 
pelagične vrste ter vrste, ki definirajo ribolov; poleg tega za 
območje severnega Jadrana ni bilo načrta upravljanja na ravni EU, s 
tem pa tudi ne pobud za skupna priporočila v tem okviru.

Za ukrep varstva in obnove morske biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov so se v letu 2017 začele aktivnosti (priprava vsebin 
javnega naročila) za izvedbo prvih operacij.

Za ukrepe morskega ribištva je treba upoštevati dejstvo, da je 
Republika Slovenija v procesu izvajanja razsodbe arbitražnega 
sodišča v letu 2017, kar je imelo vpliv na izvajanje ukrepov 
namenjenih gospodarskemu ribolovu. Za izvajanje ukrepa začasne 
ukinitve ribolovne dejavnosti je bilo ugotovljeno, da je treba 
podlago za njegovo izvajanje najprej vključiti v spremembo Načrta 
upravljanja morskega ribištva, kar je načrtovano v prihodnjem letu.

Glede na stanje v letu 2017 izvajanje 1. PNU ne sledi zastavljenim 
ciljem, saj ni bilo izbranih operacij. Organ upravljanja bo zato 
preučil izvajanje posameznih ukrepov  na terenu v okviru vmesnega 
vrednotenja in posvetovanja z deležniki, in na podlagi tega 
opredelil, katere ukrepe je smiselno izključiti iz operativnega 
programa zaradi pomanjkanje interesa s strani vlagateljev ter kako 
prerazporediti sredstva v okviru 1. PNU.
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Prednostna naloga Unije Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na 
ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav

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

V okviru 2. PNU sta bili junija in julija odprti dve verziji javnih 
razpisov za ukrepa, katerih predmet so produktivne naložbe v 
klasično akvakulturo in v okoljsko akvakulturo. Razpisana so bila 
vsa sredstva, ki so bila dodeljena tem ukrepom, t.j. 6 milijonov 
evrov. V okviru obeh razpisov je prispelo 9 vlog, ki so jih vlagatelji 
kasneje umaknili. Vseeno so bile vloge pregledane ter zaznane 
naslednje pomanjkljivosti: nepravilna registracija dejavnosti 
vlagatelja, neustrezna dovoljenja (vodno soglasje, gradbena 
dovoljenja, naravovarstvena soglasja, ki se zahteva v primeru 
posegov v naravo na posebej varovanih območjih...), neobstoj treh 
ponudb za strošek operacije, nedoseganja minimalnega praga točk 
pri ocenjevanju. Komunikacija z vlagatelji je potekala tako preko 
Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije kot tudi na individualni 
ravni. Na vse pomanjkljivosti so bili vlagatelji opozorjeni osebno v 
okviru pozivov na dopolnitev in telefonskih razgovorov kot tudi na 
delavnici. Še posebej so bili opozorjeni na predložitev ustreznih in 
veljavnih dovoljenj ob oddaji vloge za izbor operacije, ki je osnovni 
pogoj za pridobitev sredstev.

Objavljen je bil tudi razpis za »Prehod na okoljsko ravnanje in 
presojo ter ekološka akvakultura« v vrednosti 133.333 evrov, na 
katerega ni bilo nobene prijave. Po poizvedbi na terenu in 
izkazanem interesu se bo razpis predvidoma ponovno objavil v 
2018.

 

Ob vsaki objavi razpisov sta bili pripravljeni tudi predstavitev in 
delavnica, na kateri so bili osebno vabljeni potencialni vlagatelji 
sektorja akvakulture. Vabilo je bilo objavljeno tudi na spletnih 
straneh ribiškega sklada, MKGP, ARSKTRP in Kmetijsko-
gozdarske zbornice. Od približno 100 povabljencev se jih je 
udeležilo okrog 20.

Po poizvedbah na terenu ni bilo v letu 2017 izkazanega interesa za 
objavo javnega razpisa za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja 
okoljske storitve«, katerega predmet je izplačilo nadomestilo za 
izpad prihodka iz dejavnosti akvakulture na območjih NATURA 
2000 zaradi kormoranov.

Prav tako ni bilo potrebe za objavo javnega razpisa za ukrep »Javno 
zdravje«, katerega predmet je izplačevanje nadomestil v primeru 
okuženosti mehkužcev zaradi širjenja planktona, ki proizvaja 
toksine oziroma biotoksine, strupene za ljudi, zaradi česar bi bila 
podana začasna prepoved dajanja mehkužcev v promet. Od leta 
2015 do 2017 namreč ni bilo zaznanega daljšega pojavljanja 
biotoksinov v školjkah.
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Prednostna naloga Unije Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na 
ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav

Glede na to, da je ukrep »Inovacije v akvakulturi« novost, so se 
začele v 2017 aktivne priprave v sodelovanju posredniškim 
organom za pripravo javnega razpisa, ki bo predvidoma objavljen v 
marcu 2018. Razpisanih bo 400.000 EUR.

 

Za ukrep »Povečanje potenciala lokacij akvakulture«, ki se izvaja 
preko javnih naročil, so bile pripravljene strokovne podlage za 
izvedbo treh študij ter priprava projektnih nalog za območja 
akvakulture na morju, na kopnem in možnost uporabe podtalnice za 
izvajanje akvakulture. Te operacije se bodo izvedle v 2018. Skupna 
vrednost naročil bo v višini 200.000 EUR.

V letu 2017 tako ne moremo govoriti o napredku pri izvajanju 2. 
PNU, saj objavljeni javni razpisi niso dali pričakovanih rezultatov. 
Organ upravljanja je v decembru 2017 pripravil spremembe 
nacionalne izvedbene uredbe za izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z 
javnimi razpisi. S spremembo uredbe bo vlagateljem omogočena 
prijava na t.i. delno odprt javni razpis, kjer se vloge odpirajo in 
obravnavajo v določenih časovnih obdobjih. Kljub vloženemu 
naporu je bil napredek na 2. PNU zelo majhen in  tudi doseganje 
ciljev kazalnikov je bilo nizko. To se odraža tudi v nedoseganju 
mejnikov za okvir uspešnosti. Mejniki na 2. PNU ne bodo doseženi.

Morebitni razlogi za neučinkovito izvajanje ukrepov in nadaljnji 
koraki Organa upravljanja so opisani v poglavju 4.2.  

Glede na stanje v letu 2017 izvajanje 2. PNU ne sledi zastavljenim 
ciljem, saj ni bilo izbranih operacij. Organ upravljanja bo zato 
preučil izvajanje posameznih ukrepov  na terenu v okviru vmesnega 
vrednotenja in posvetovanja z deležniki, in na podlagi tega 
opredelil, katere ukrepe je smiselno izključiti iz operativnega 
programa zaradi pomanjkanje interesa s strani vlagateljev ter kako 
prerazporediti sredstva v okviru 2. PNU.

3 - Spodbujanje izvajanja SRP Vse aktivnost v zvezi z izvajanjem ukrepa »Zbiranje podatkov« so 
potekale nemoteno in v skladu z načrtovano dinamiko. V letu 2017 
se je izvajala druga operacija, ki se je nanašala na izvajanje 
Delovnega načrta za zbiranje podatkov 2017-2019. Operacija se je 
izvajala od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Delovni načrt je bil odobren 
z izvedbenim sklepom Komisije z dne 14.12.2016 o odobritvi 
delovnega načrta, ki ga je Slovenija predložila za zbiranje podatkov 
v sektorju ribištva in akvakulture v obdobju 2017-2019. Izvajanje 
Delovnega načrta  je sestavljeno iz več aktivnosti, ki omogočajo 
izvajanje različnih vrst operacij, kot so opredeljene v 77. členu 
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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 272.428,90 EUR, 
od tega prispevek Unije 234.347,44 EUR. Izplačanih je bilo za 
156.079,92EUR javnih sredstev, od tega prispevek ESPR 
124.863,71 EUR in nacionalni prispevek 31.216,21 EUR.

Aktivnosti v okviru izvajanja ukrepa »Nadzor in izvrševanje« so v 
letu 2017 potekale v skladu z načrtovano dinamiko. V začetku leta 
2017 so bile poleg prvih štirih operacij, ki so bile za izvajanje 
izbrane v letu 2016, izbrane še štiri operacije – slednje zadevajo 
alineje (f), (g), (k) in (e) 76. člena  Uredbe  508/2014/EU o 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo:

- nakup drugih sredstev nadzora, vključno z napravami, ki 
omogočajo merjenje moči motorja, in opremo za tehtanje (skupna 
odobrena sredstva 180.927,00 EUR, od tega 162.834,00 EUR 
podpora iz ESPR, 18.093,00 EUR pa nacionalni prispevek);

- razvoj inovativnih sistemov za nadzor in spremljanje ter izvajanje 
pilotnih projektov v zvezi z nadzorom ribištva, vključno z analizo 
DNK rib ali razvojem spletnih mest v zvezi z nadzorom (skupna 
odobrena sredstva 50.000,00 EUR, od tega 45.000,00 EUR podpora 
iz ESPR, 5.000,00 EUR pa nacionalni prispevek);

- operativni stroški, nastali ob poostrenem nadzoru staležev, za 
katere veljajo posebni programi nadzora in inšpekcijskih pregledov, 
uvedeni v skladu s členom 95 Uredbe (ES) št. 1224/2009, ter ob 
usklajevanju nadzora v skladu s členom 15 Uredbe Sveta (ES) št. 
768/2005 (skupna odobrena sredstva 50.000,00 EUR, od tega 
45.000,00 EUR podpora iz ESPR, 5.000,00 EUR pa nacionalni 
prispevek);

- posodobitev in nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev, če 
se za nadzor ribištva uporablja vsaj 60 % vsega časa njihove 
uporabe na letni ravni (skupna odobrena sredstva 714.286,00  EUR, 
od tega 500.000,00 EUR podpora iz ESPR, 214.286,00 EUR pa 
nacionalni prispevek).

Ukrep Nadzor in izvrševanje se je izvajal v skladu s predpisi s 
področja javnega naročanja. V letu 2017 je bilo v okviru tega ukrepa 
izplačanih 63.752,44 EUR javnih sredstev, od tega 57.377,12 EUR 
podpore iz ESPR, 6.375,32 EUR pa je znašal nacionalni prispevek 
RS.
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V okviru te PNU je bilo do 31.12.2017 izbranih 10 operacij; od tega 
v letu 2017 5 operacij. V letu 2017 je bilo v izvajanju 5 operacij, 1 
zaključena in 1 v celoti izvedena operacija. Glede ciljno vrednost 
število operacij na ravni te PNU – 17 operacij, je bilo do 31.12.2017 
59 % izbranih operacij, 30 % operacij v izvajanju ter 6 % 
zaključenih operacij in 6 % v celoti izvedenih operacij.

V okviru te PNU je bilo odobrenih 3.466.950,20 EUR javnih 
sredstev, kar predstavlja 11 % vseh dodeljenih sredstev na ravni 
operativnega programa (32.647.363,00 EUR). Od tega je bilo 
odobrenih 2.860.223,76 EUR ESPR sredstev, kar predstavlja 11,5 % 
ESPR dodeljenih sredstev na ravni operativnega programa 
(24.809.114,00 EUR).

V letu 2017 je bilo odobrenih 1.288.147,30 EUR vseh upravičljivih 
sredstev, kar v skupnem znesku predstavlja 59 % napredek glede na 
predhodno koledarsko leto. Skupni upravičeni izdatki, ki so jih 
upravičenci prijavili Organu upravljanja in so bili preverjeni znaša 
220.619,26 EUR vseh upravičljivih izdatkov v letu 2017. 
Kumulativno gledano je bilo prijavljenih in preverjenih 622.013,30 
EUR skupnih upravičenih izdatkov. To predstavlja 55 % napredek 
glede na predhodno koledarsko leto.

V letu 2017 je bilo odobrenih 987.181,44 EUR vseh ESPR  
upravičljivih sredstev, kar v skupnem znesku vseh ESPR upravičljiv 
odobrenih sredstev predstavlja  53 % napredek glede na predhodno 
koledarsko leto. ESPR upravičeni izdatki, ki so jih upravičenci 
prijavili Organu upravljanja in so bili preverjeni znaša 182.870,35 
EUR ESPR upravičljivih izdatkov v letu 2017. Kumulativno 
gledano je bilo prijavljenih in preverjenih 503.985,41 EUR ESPR 
upravičenih izdatkov. To predstavlja 57 % napredek glede na 
predhodno koledarsko leto.

Evropski komisiji je bilo v letu 2017 v okviru te PNU posredovanih 
270.391,94 EUR javnih izdatkov, kar pomeni glede doseganje 
finančnega mejnika  18 % stopnja napredka. Vsi napori Organa 
upravljanja so usmerjeni v pospešeno črpanje sredstev iz odobrenih 
operacij. Kar zadeva stanje mejnika števila operacij sledi ciljem 
operativnega programa: 1 mejnik je že dosežen v okviru ukrepa za 
zbiranje podatkov ter prav tako je v okviru ukrepa nadzor in 
izvrševanje v izvajanju že 5 operacij. 

4 - Povečanje zaposlovanja in 
ozemeljske kohezije

Vse 4 LASR skupine so operativne in aktivne. Vsem je bila 
izplačana pripravljalna podpora v vrednosti 29.168,06 EUR javnih 
izdatkov . Skladno s potrjeno strategijo lokalnega razvoja, so bili na 
izpeljani javni pozivi na lokalnem nivoju, izbrane in potrjene 
operacije, ki so bile skladno s postopkom posredovane v končno 
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potrditev na ARSKTRP: 3 operacije v letu 2017. Zaznane so bile 
težave predvsem z razumevanjem novega skupnega pristopa 
izvajanja CLLD, kar je Organ upravljanja v sodelovanju z drugima 
dvema organoma upravljanja sproti pojasnjeval v obliki delavnic, 
sestankov in individualnih razgovorov.

Glede na stanje v letu 2017 izvajanje 4. PNU delno sledi 
zastavljenim ciljem, saj so bile izbrane 4 LASR, kar predstavlja 
uspešno izpolnjen mejnik 2018 ter zaključene so bile 4 operacije 
pripravljalne podpore, kar prav tako predstavlja 100 % izpolnitev 
ciljne vrednosti kazalnika učinka. Evropski komisiji je bilo v letu 
2017 v okviru te PNU posredovanih 29.168,06 EUR javnih 
izdatkov, kar pomeni glede doseganje finančnega mejnika  2 %  
stopnja napredka.

V okviru te PNU je bilo odobrenih 29.168,06 EUR javnih sredstev, 
kar predstavlja 0,07 % vseh dodeljenih sredstev na ravni 
operativnega programa (32.647.363,00 EUR). Od tega je bilo 
odobrenih 21.876,04 EUR ESPR sredstev, kar predstavlja 0,09 % 
ESPR dodeljenih sredstev na ravni operativnega programa 
(24.809.114,00 EUR).

V letu 2017 ni bilo odobrenih operacij niti izdatkov, ki bi jih 
upravičenci prijavili Organu upravljanja, zato ne moremo govoriti o 
napredku izvajanja glede na predhodno koledarsko leto.

Organ upravljanja za prihodnje z namenom pospešitve črpanja 
načrtuje delavnice za usposabljanje na temo priprave vlog in 
izvedbe vrednotenja kot individualne sestanke. Hkrati pospešuje 
preverjanja vlog za izbor operacij pri posredniškem organu. Aktivno 
sodeluje z predstavniki LASR, ki so pripravili tudi časovnico 
izvajanja strategij lokalnega razvoja.

5 - Pospeševanje trženja in 
predelave

V okviru 5. PNU sta bili v letu 2017 odprti dve verziji javnega 
razpisa za ukrep, katerega predmet so naložbe v predelava ribiških 
proizvodov in proizvodov iz akvakulture v vrednosti okrog 3 
milijonov evrov. Skupno je na oba javna razpisa prispelo 5 vlog, od 
tega so bile 3 umaknjene s strani vlagateljev. Pri pregledu vlog so 
bile zaznane naslednje pomanjkljivosti: nepravilne registracije 
dejavnosti vlagatelja in neobstoj treh ponudb za strošek operacije. 
Na vse pomanjkljivosti so bili vlagatelji opozorjeni osebno in na 
delavnici in sicer še posebej na predložitev ustreznih in veljavnih 
dovoljenj ob oddaji vloge za izbor operacij, ki je osnovni pogoj za 
pridobitev evropskih sredstev.

V letu 2017 tako ne moremo govoriti o napredku pri izvajanju 5. 
PNU, saj objavljeni javni razpisi niso dali pričakovanih rezultatov. 
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Organ upravljanja je v decembru 2017 pripravil spremembe 
nacionalne izvedbene uredbe za izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z 
javnimi razpisi, v katerega spada tudi ukrep predelave. S 
spremembo uredbe se je vlagateljem omogočila prijava na delno 
odprt javni razpis, kjer se vloge odpirajo in obravnavajo v določenih 
časovnih obdobjih. Kljub vloženemu naporu je bil napredek na 2. 
PNU zelo majhen in  tudi doseganje ciljev kazalnikov je bilo nizko. 
To se odraža tudi v nedoseganju mejnikov za okvir uspešnosti. 
Mejniki na 2. PNU ne bodo doseženi.

V letu 2017 je bil začet tudi postopek v okviru ukrepov za trženje, in 
sicer za oddajo javnega naročila za izvedbo tržne raziskave o stanju 
potrošnikov trga rib in proizvodov iz akvakulture (dve javni 
naročili). Izbrana je bila sicer 1 operacija, ki pa je bila prekinjena, 
ker ni bilo izbranega izvajalca. Tržna raziskava bo izvedena za 
potrditev izhodiščnih informacij ter zagotovitev dodatnih informacij 
v zvezi s stanjem poznavanja ribiškega sektorja in sektorja 
akvakulture, ki bo dala vpogled v nakupno obnašanje in preference 
potrošnika ter znanje in osveščenost šoloobveznih otrok. S tem je 
Organ upravljanja začel niz operacij, ki se izvajajo preko javnih 
naročil, za izvedbo promocije sektorja in izdelkov ribištva in 
akvakulture, kar se bo nadaljevalo  v letu 2018. Načrtovana skupna 
vrednost je okrog 1 milijona evrov.

Glede na stanje v letu 2017 izvajanje 5. PNU ne sledi zastavljenim 
ciljem, saj ni bilo izbranih operacij. Ne glede na to so

vsi napori in aktivnosti Organa upravljanja usmerjeni v to, da se 
doseže 65 % mejnika okvirja uspešnosti 5. PNU, saj se bo ponovil v 
letu 2018 javni razpis za ukrep predelave kot pospešitev aktivnosti 
za izvedbo promocijske kampanje.

6 - Pospeševanje izvajanja 
integrirane pomorske politike

Za ukrepe 6. PNU, ki potekajo v sodelovanju z Ministrstvom za 
okolje in prostor ter Ministrstvom za infrastrukturo so bile izbrane 
naslednje operacije:

-  v okviru 1. a točke 80. člena Uredbe 508/2014/EU zaključena 1 
operacija v vrednosti 48.690,20 EUR, in sicer za izdelavo študije za 
prepoznavanje vrzeli pri izmenjavi podatkov na področju 
pomorskega nadzora in izboljšanje povezljivosti obstoječih 
informacijskih sistemov, ki bodo prispevali k celostnemu 
pomorskemu nadzoru. V naslednjem letu se pričakuje izbor še ene 
operacije v okviru tega ukrepa.

- v okviru 1. b) točke 80. člena Uredbe 508/2014/EU izbrana 1 
 operacija z namenom kartiranja morskih habitatnih tipov Natura 
2000 v vrednosti 84.820 EUR skupnih upravičenih stroškov. 
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Predvideno je, da se bo operacija zaključila v letu 2018.

- v okviru 1. c) točke 80. člena Uredbe 508/2014/EU izbrana 1 
operacija, ki v okviru te PNU predstavlja mejnik. Namen operacije 
 je kartografski prikaz in opis bentoških habitatnih tipov v 
slovenskem morju vključno s kartografskim prikazom in 
opredelitvijo najverjetnejših območij vpliva na habitatne tip. 
Operacija je v vrednosti 38.754 EUR skupnih upravičenih stroškov. 
Predvideno je, da se bo operacija zaključila v letu 2018.

V okviru te PNU so bile vse 3 izbrane operacije v letu 2017, od tega 
1 že zaključena. Glede na ciljno vrednost število operacij na ravni te 
PNU – 7 operacij, je bilo do 31.12.2017 tako 43 % izbranih operacij 
ter 14 % zaključenih operacij.

 

V okviru te PNU je bilo v letu 2017 odobrenih 172.265,22 EUR 
javnih sredstev, kar predstavlja 0,53 % vseh dodeljenih sredstev na 
ravni operativnega programa (32.647.363,00 EUR). Od tega je bilo 
odobrenih 129.198,92 EUR ESPR sredstev, kar predstavlja 0,52% 
ESPR dodeljenih sredstev na ravni operativnega programa 
(24.809.114,00 EUR).

V letu 2017 je bilo odobrenih 172.265,22  EUR vseh upravičljivih 
sredstev. Skupni upravičeni izdatki, ki so jih upravičenci prijavili 
Organu upravljanja in so bili preverjeni znašajo 48.690,20 EUR 
vseh upravičljiv izdatkov v letu 2017. Kumulativno gledano je bilo 
prijavljenih in preverjenih 48.690,20  EUR skupnih upravičenih 
izdatkov.

V letu 2017 je bilo odobrenih 129.195,92 EUR vseh ESPR  
upravičljivih sredstev. ESPR upravičeni izdatki, ki so jih 
upravičenci prijavili Organu upravljanja in so bili preverjeni znašajo 
36.517,65 EUR ESPR upravičljivih izdatkov v letu 2017. 
Kumulativno gledano je bilo prijavljenih in preverjenih 36.517,65 
EUR ESPR upravičenih izdatkov.

Glede na podatke izvajanje 6. PNU sledi zastavljenim ciljem 
operativnega programa. Izbrana je že bila operacija, ki predstavlja 
mejnik 2018. Na tej PNU je bilo izplačanih 48.690 EUR, ki v letu 
2017 še niso bili vključeni v zahtevek za plačilo Evropski komisiji. 
 Vsi napori in aktivnosti usmerjeni v to, da se doseže 85 % 
finančnega mejnika.



SL 14 SL

Prednostna naloga Unije Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na 
ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav

7 - Tehnična pomoč Tehnična pomoč se izvajala, kot je bilo načrtovano. Znotraj 
odobrenih 4 operacij je bilo v letu 2017 odobrenih in zaključenih 87 
aktivnosti oziroma izplačanih 251.489,95 EUR (EU-  188,615,87 
EUR, SLO- 62.874,08 EUR).

V okviru operacije: * IZVAJANJE OPERATIVNEGA 
PROGRAMA je bilo odobrenih in zaključenih 44 aktivnosti 
(202.253,79 EUR, EU- 151.688,87 EUR, SLO- 50.564,92 EUR), * 
INFORMACIJSKI SISTEMI je bila odobrena in zaključena 1 
aktivnost (23.424,00 EUR, EU- 17.568,00 EUR, SLO- 5.856,00 
EUR), * IZBOLJŠANJE UPRAVNE ZMOGLJIVOSTI je bilo 
odobrenih in zaključenih 36 aktivnosti (11.687,08 EUR, EU- 
8.765,26 EUR, SLO- 2.921,82 EUR), * DEJAVNOSTI 
OBVEŠČANJA je bilo odobrenih in zaključenih 6 aktivnosti 
(14.136,75 EUR, EU- 10.602,55 EUR, SLO- 3.534,20 EUR). V 
okviru operacij: VREDNOTENJE, ŠTUDIJA ter NADZOR IN 
REVIZIJA ni bilo v letu 2017 nobene aktivnosti.

V okviru tehnične pomoči je bilo že v letu 2016 izbranih 7 operacij, 
ki so se izvajale v letu 2017 preko aktivnosti javnih naročil. 
Odobrenih je bilo 2.646.306,00 EUR javnih sredstev, kar predstavlja 
8 % vseh dodeljenih sredstev na ravni operativnega programa 
(32.647.363,00 EUR). Od tega je bilo odobrenih 1.984.729,75 EUR 
ESPR sredstev, kar predstavlja 8 % ESPR dodeljenih sredstev na 
ravni operativnega programa (24.809.114,00 EUR).

Skupni upravičeni izdatki, ki so jih upravičenci prijavili Organu 
upravljanja in so bili preverjeni znašajo 513.847,63 EUR vseh 
upravičenih izdatkov. ESPR upravičeni izdatki, ki so jih upravičenci 
prijavili Organu upravljanja in so bili preverjeni znašajo 385.381,61 
EUR ESPR upravičljivih izdatkov. Izplačanih je bilo 494.089,29 
 EUR javnih izdatkov. Evropski komisiji je bilo v letu 2017 v okviru 
tehnične pomoči posredovanih 449.595,84 EUR javnih izdatkov.
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Prednostna naloga Unije 3 - Spodbujanje izvajanja SRP

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 3
Posebni cilj Kazalnik rezultatov Merska 

enota
Ciljna vrednost 
(za leto 2023)

Zbirna 
vrednost

2017

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

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

% 10,00000 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

number 4,00000 8,00000

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

% 5,00000 5,68000

Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2016 2015 2014
1 - Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter izboljšanje zbiranja in upravljanja podatkov 3.B.1 - Povečanje deleža izpolnjevanja 

zahtev po podatkih (v %)
10,00000 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 0,00000

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

0,00000 0,00000 0,00000
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Posebni cilj 1 - Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter izboljšanje zbiranja in upravljanja podatkov

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 1

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka Vključen v okvir uspešnosti Ciljna vrednost (2023) Skupna vrednost 2017 2016
01 - Člen 77 Zbiranje podatkov 06 3.2 - Št. projektov podpore za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov  2,00 2,00 1,00 1,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2015 2014
01 - Člen 77 Zbiranje podatkov 06 3.2 - Št. projektov podpore za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov 0,00 0,00

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 2

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v okvir 
uspešnosti

Ciljna vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2017 2016

01 - Člen 76 Nadzor in 
izvrševanje

06 3.1 - Št. projektov izvajanja sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in 
izvrševanje

 15,00 5,00 5,00 0,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2015 2014
01 - Člen 76 Nadzor in izvrševanje 06 3.1 - Št. projektov izvajanja sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje 0,00 0,00

Prednostna naloga Unije 6 - Pospeševanje izvajanja integrirane pomorske politike

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 6
Posebni cilj Kazalnik rezultatov Merska 

enota
Ciljna vrednost (za 

leto 2023)
Zbirna 

vrednost
2017

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 
pomorske politike

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

% 40,00000 0,00000

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 
pomorske politike

6.2.c - Sprememba v pokritosti z izboljšanim statusom 
upravljanja/ohranjanja

km2 0,50000 0,00000 0,00000
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Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2016 2015 2014
1 - Razvoj in izvajanje integrirane pomorske politike 6.1 - Okrepitev skupnega okolja za izmenjavo informacij za nadzor na področju pomorstva v EU 0,00000 0,00000 0,00000
1 - Razvoj in izvajanje integrirane pomorske politike 6.2.c - Sprememba v pokritosti z izboljšanim statusom upravljanja/ohranjanja
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Posebni cilj 1 - Razvoj in izvajanje integrirane pomorske politike

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 1

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v okvir 
uspešnosti

Ciljna vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2017 2016

01 - Člen 80.1.a Integrirani pomorski nadzor 06 6.1 - Št. projektov celostnega pomorskega nadzora 2,00 1,00 1,00 0,00

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

06 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

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2015 2014
01 - Člen 80.1.a Integrirani pomorski nadzor 06 6.1 - Št. projektov celostnega pomorskega nadzora 0,00 0,00
02 - Člen 80.1.b Spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov 06 6.2 - Št. projektov varovanja in izboljšanja znanja o morskem okolju 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 0,00 0,00

Prednostna naloga Unije 5 - Pospeševanje trženja in predelave

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 5
Posebni cilj Kazalnik rezultatov Merska enota Ciljna vrednost (za 

leto 2023)
Zbirna 

vrednost
2017

2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in 
trženja

5.1.c - Sprememba vrednosti prve prodaje drugih 
subjektov

thousand 
Euros

400,00000 0,00000 0,00000

2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in 
trženja

5.1.d - Sprememba obsega prve prodaje drugih 
subjektov

tonnes 80,00000 0,00000 0,00000

Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2016 2015 2014
2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja 5.1.c - Sprememba vrednosti prve prodaje drugih subjektov 0,00000 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 0,00000



SL 19 SL

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 1

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka Vključen v okvir uspešnosti Ciljna vrednost (2023) Skupna vrednost 2017 2016
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

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2015 2014
02 - Člen 67 Pomoč za skladiščenje 03 5.2 - Št. projektov ukrepov za trženje in pomoči za skladiščenje 0,00 0,00
03 - Člen 68 Ukrepi za trženje 03 5.2 - Št. projektov ukrepov za trženje in pomoči za skladiščenje 0,00 0,00

Posebni cilj 2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 2

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka Vključen v okvir uspešnosti Ciljna vrednost (2023) Skupna vrednost 2017 2016
01 - Člen 69 Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 03 5.3 - Št. projektov predelave  10,00 0,00 0,00 0,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2015 2014
01 - Člen 69 Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 03 5.3 - Št. projektov predelave 0,00 0,00

Prednostna naloga Unije 4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 4
Posebni cilj Kazalnik rezultatov Merska 

enota
Ciljna 

vrednost (za 
leto 2023)

Zbirna 
vrednost

2017
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Posebni cilj Kazalnik rezultatov Merska 
enota

Ciljna 
vrednost (za 

leto 2023)

Zbirna 
vrednost

2017

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 25,00000 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

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

FTE 60,00000 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 10,00000 0,00000 0,00000

Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2016 2015 2014
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)

0,00000 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

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

0,00000 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 0,00000 0,00000 0,00000
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Posebni 
cilj

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 1

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v okvir 
uspešnosti

Ciljna vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2017 2016

01 - Člen 62.1.a Pripravljalna podpora 08 4.2 - Št. projektov pripravljalne podpore 4,00 4,00 0,00 4,00

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

08 4.1 - Št. izbranih strategij lokalnega 
razvoja

 4,00 4,00 0,00 4,00

03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja 08 4.3 - Št. projektov sodelovanja 4,00 0,00 0,00 0,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2015 2014
01 - Člen 62.1.a Pripravljalna podpora 08 4.2 - Št. projektov pripravljalne podpore 0,00 0,00
02 - Člen 63 Izvajanje lokalnih razvojnih strategij (vključno s tekočimi stroški in animacijo) 08 4.1 - Št. izbranih strategij lokalnega razvoja 0,00 0,00
03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja 08 4.3 - Št. projektov sodelovanja 0,00 0,00

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

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 2
Posebni cilj Kazalnik rezultatov Merska 

enota
Ciljna vrednost (za 

leto 2023)
Zbirna 

vrednost
2017

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja 2.1 - Sprememba obsega proizvodnje 
akvakulture

tonnes 20,00000 0,00000 0,00000

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja 2.2 - Sprememba vrednosti proizvodnje 
akvakulture

thousand 
Euros

50.000,00000 0,00000 0,00000

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja 2.3 - Sprememba čistega dobička thousand 
Euros

10,00000 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

tonnes 400,00000 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

700,00000 0,00000 0,00000
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Posebni cilj Kazalnik rezultatov Merska 
enota

Ciljna vrednost (za 
leto 2023)

Zbirna 
vrednost

2017

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

2.3 - Sprememba čistega dobička thousand 
Euros

60,00000 0,00000 0,00000

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

2.8 - Ustvarjena delovna mesta FTE 9,00000 0,00000 0,00000

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

2.9 - Ohranjena delovna mesta FTE 45,00000 0,00000 0,00000

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

2.4 - Sprememba obsega ekološke 
proizvodnje akvakulture

tone 10,00000 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 150,00000 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

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

2.8 - Ustvarjena delovna mesta FTE 1,00000 0,00000 0,00000

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

2.9 - Ohranjena delovna mesta FTE 5,00000 0,00000 0,00000

Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2016 2015 2014
1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja 2.1 - Sprememba obsega proizvodnje akvakulture 0,00000 0,00000 0,00000
1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja 2.2 - Sprememba vrednosti proizvodnje 

akvakulture
0,00000 0,00000 0,00000

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja 2.3 - Sprememba čistega dobička 0,00000 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 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 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 0,00000

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

2.8 - Ustvarjena delovna mesta 0,00000 0,00000 0,00000
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Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2016 2015 2014
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z izboljšanjem 
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP

2.9 - Ohranjena delovna mesta 0,00000 0,00000 0,00000

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

2.4 - Sprememba obsega ekološke proizvodnje 
akvakulture

0,00000 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

0,00000 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

0,00000 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

0,00000 0,00000 0,00000

5 - Razvoj strokovnega usposabljanja, novih strokovnih spretnosti ter vseživljenjskega učenja 2.8 - Ustvarjena delovna mesta 0,00000 0,00000 0,00000
5 - Razvoj strokovnega usposabljanja, novih strokovnih spretnosti ter vseživljenjskega učenja 2.9 - Ohranjena delovna mesta 0,00000 0,00000 0,00000
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Posebni cilj 1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 1

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka Vključen v okvir uspešnosti Ciljna vrednost (2023) Skupna vrednost 2017 2016
01 - Člen 47 Inovacije 03 2.1 - Št. projektov inovacij, svetovalnih storitev 3,00 0,00 0,00 0,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2015 2014
01 - Člen 47 Inovacije 03 2.1 - Št. projektov inovacij, svetovalnih storitev 0,00 0,00

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 2

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka Vključen v okvir uspešnosti Ciljna vrednost (2023) Skupna vrednost 2017 2016
01 - Člen 48.1.a–d, f–h Produktivne naložbe v akvakulturo 03 2.2 - Št. projektov produktivnih naložb v akvakulturo  25,00 0,00 0,00 0,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2015 2014
01 - Člen 48.1.a–d, f–h Produktivne naložbe v akvakulturo 03 2.2 - Št. projektov produktivnih naložb v akvakulturo 0,00 0,00

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 3

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v okvir 
uspešnosti

Ciljna 
vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2017 2016

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 

10,00 0,00 0,00 0,00
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Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v okvir 
uspešnosti

Ciljna 
vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2017 2016

akvakulturo)

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka 2015 2014

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 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

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)

0,00 0,00

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 4

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v okvir 
uspešnosti

Ciljna vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2017 2016

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

8,00 0,00 0,00 0,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka 2015 2014

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 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 0,00

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 5

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v okvir 
uspešnosti

Ciljna vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2017 2016

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

10,00 0,00 0,00 0,00
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Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka 2015 2014

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

0,00 0,00

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

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 1
Posebni cilj Kazalnik rezultatov Merska 

enota
Ciljna vrednost 
(za leto 2023)

Zbirna 
vrednost

2017

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

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

30,00000 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

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

12,00000 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

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

FTE 3,00000 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

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

FTE 10,00000 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
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Posebni cilj Kazalnik rezultatov Merska 
enota

Ciljna vrednost 
(za leto 2023)

Zbirna 
vrednost

2017

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

1.10 - Število ribičev vključenih v operacijo število 10,00000 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

1.11 - Ohranjeno število plovil privezanih v 
ribiških pristaniščih

število 84,00000 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

1.12 - Povečano število plovil privezanih v ribiških 
pristaniščih

število 15,00000 0,00000 0,00000

Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2016 2015 2014
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 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 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 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 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 0,00000

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

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

0,00000 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 0,00000 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

0,00000 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

1.10 - Število ribičev vključenih v operacijo 0,00000 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

1.11 - Ohranjeno število plovil privezanih v ribiških 
pristaniščih

0,00000 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

1.12 - Povečano število plovil privezanih v ribiških pristaniščih 0,00000 0,00000 0,00000
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Posebni cilj 1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, vključno z izogibanjem naključnemu ulovu in njegovim čim večjim zmanjšanjem

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 1

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v okvir 
uspešnosti

Ciljna vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2017 2016

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

3,00 0,00 0,00 0,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2015 2014
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 0,00 0,00

Posebni cilj 2 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti in ekosistemov

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 2

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v 
okvir 
uspešnosti

Ciljna 
vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2017 2016

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

10,00 0,00 0,00 0,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka 2015 2014

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

0,00 0,00

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 4
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Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v 
okvir 
uspešnosti

Ciljna 
vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2017 2016

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

03 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

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka 2015 2014

04 - Člen 32 Zdravje in varnost (+ člen 44.1.b Ribolov v celinskih vodah) 03 1.9 - Št. projektov spodbujanja človeškega kapitala in socialnega dialoga, 
diverzifikacije in novih oblik dohodka, novih ribiških podjetij ter zdravja in 
varnosti

0,00 0,00

05 - Člen 33 Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti 03 1.10 - Št. projektov začasnega prenehanja 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
0,00 0,00

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)

03 1.3 - Št. projektov dodane vrednosti, kakovosti, uporabe neželenega ulova in 
ribiških pristanišč, mest iztovarjanja, prodajnih dvoran in zavetij

0,00 0,00
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Preglednica 3: Finančni kazalniki za ESPR
Prednostna naloga Unije Mejnik 

(2018)
Ciljna vrednost (za 

leto 2023)
Zbirna 

vrednost
2017 2016

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

587.333,00 4.066.667,00 0,00 0,00 0,00

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

762.666,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 - Spodbujanje izvajanja SRP 1.478.243,00 5.224.556,00 270.391,94 270.391,94 0,00
4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije 1.229.333,00 6.666.667,00 29.168,06 29.168,06 0,00
5 - Pospeševanje trženja in predelave 1.036.687,00 4.607.028,00 0,00 0,00 0,00
6 - Pospeševanje izvajanja integrirane pomorske politike 156.806,00 1.333.333,00 0,00 0,00 0,00
7 - Tehnična pomoč 449.595,84 449.595,84 0,00

Prednostna naloga Unije 2015 2014
1 - Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva 0,00 0,00
2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture 0,00 0,00
3 - Spodbujanje izvajanja SRP 0,00 0,00
4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije 0,00 0,00
5 - Pospeševanje trženja in predelave 0,00 0,00
6 - Pospeševanje izvajanja integrirane pomorske politike 0,00 0,00
7 - Tehnična pomoč 0,00 0,00
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3.3. Finančni podatki

Preglednica 4: Finančni podatki za ESPR
Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

Ukrep Skupni javni 
prispevek 
(EUR)

Prispevek 
ESPR (EUR)

Prispevek 
ESPR k ciljem 
na področju 
podnebnih 
sprememb 
(EUR)

Stopnja 
sofinanciranja 
ESPR (%)

Skupni 
upravičeni 
izdatki 
operacij, 
izbranih za 
podporo (EUR)

Skupni javni 
prispevek 
operacij, 
izbranih za 
podporo (EUR)

Delež vseh 
dodeljenih 
sredstev, ki se 
krijejo iz 
izbranih 
operacij (%)

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, 
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)

266.667,00 200.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Spodbujanje 4 - Povečanje konkurenčnosti in 03 09 - Člen 43.1 + 3 Ribiška pristanišča, mesta 2.400.000,00 1.800.000,00 720.000,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%
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Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

Ukrep Skupni javni 
prispevek 
(EUR)

Prispevek 
ESPR (EUR)

Prispevek 
ESPR k ciljem 
na področju 
podnebnih 
sprememb 
(EUR)

Stopnja 
sofinanciranja 
ESPR (%)

Skupni 
upravičeni 
izdatki 
operacij, 
izbranih za 
podporo (EUR)

Skupni javni 
prispevek 
operacij, 
izbranih za 
podporo (EUR)

Delež vseh 
dodeljenih 
sredstev, ki se 
krijejo iz 
izbranih 
operacij (%)

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

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

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 400.000,00 300.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

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

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

4.133.333,00 3.100.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

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

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

2.266.667,00 1.700.000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

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

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 
znanju temelječe 

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

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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Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

Ukrep Skupni javni 
prispevek 
(EUR)

Prispevek 
ESPR (EUR)

Prispevek 
ESPR k ciljem 
na področju 
podnebnih 
sprememb 
(EUR)

Stopnja 
sofinanciranja 
ESPR (%)

Skupni 
upravičeni 
izdatki 
operacij, 
izbranih za 
podporo (EUR)

Skupni javni 
prispevek 
operacij, 
izbranih za 
podporo (EUR)

Delež vseh 
dodeljenih 
sredstev, ki se 
krijejo iz 
izbranih 
operacij (%)

akvakulture
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 
znanstvenih spoznanj ter izboljšanje 
zbiranja in upravljanja podatkov

06 01 - Člen 77 Zbiranje podatkov 2.929.343,00 2.343.474,00 0,00 80,00% 1.171.737,20 1.171.737,20 40,00%

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 2.295.213,00 1.922.834,00 0,00 83,78% 2.295.213,00 2.295.213,00 100,00%

4 -  Povečanje 
zaposlovanja in 
ozemeljske kohezije

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

08 01 - Člen 62.1.a Pripravljalna podpora 29.169,00 21.876,00 0,00 75,00% 29.168,06 29.168,06 100,00%

4 -  Povečanje 
zaposlovanja in 
ozemeljske kohezije

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

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

6.458.840,00 4.844.131,00 1.937.652,40 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 

08 03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja 178.658,00 133.993,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%
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Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

Ukrep Skupni javni 
prispevek 
(EUR)

Prispevek 
ESPR (EUR)

Prispevek 
ESPR k ciljem 
na področju 
podnebnih 
sprememb 
(EUR)

Stopnja 
sofinanciranja 
ESPR (%)

Skupni 
upravičeni 
izdatki 
operacij, 
izbranih za 
podporo (EUR)

Skupni javni 
prispevek 
operacij, 
izbranih za 
podporo (EUR)

Delež vseh 
dodeljenih 
sredstev, ki se 
krijejo iz 
izbranih 
operacij (%)

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% 21.882,00 21.882,00 1,73%

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% 48.690,20 48.690,20 14,61%

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% 84.820,50 84.820,50 28,27%

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% 38.754,52 38.754,52 5,54%

7 -  Tehnična pomoč 1 - Tehnična pomoč 01 - Člen 78 Tehnična pomoč na pobudo držav članic 2.646.306,00 1.984.729,00 0,00 75,00% 2.646.306,00 2.646.306,00 100,00%
 Skupaj 32.647.363,00 24.809.114,00 3.277.652,40 75,99% 6.336.571,48 6.336.571,48 19,41%

Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

Ukrep Prispevek 
operacij, 
izbranih za 
podporo, k 
ciljem na 
področju 
podnebnih 
sprememb 
(EUR)

Skupni 
upravičeni 
izdatki, ki so jih 
upravičenci 
prijavili organu 
upravljanja 
(EUR)

Skupni 
upravičeni javni 
izdatki, ki so jih 
upravičenci 
prijavili organu 
upravljanja 
(EUR)

Delež skupnih 
upravičenih javnih 
izdatkov, ki so jih v 
okviru vseh 
dodeljenih sredstev 
prijavili 
upravičenci (%)

Prispevek k ciljem na 
področju podnebnih 
sprememb v okviru 
skupnih upravičenih 
javnih izdatkov, ki so 
jih upravičenci 
prijavili organu 
upravljanja (EUR)

Število 
izbranih 
operacij

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, 

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 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

Ukrep Prispevek 
operacij, 
izbranih za 
podporo, k 
ciljem na 
področju 
podnebnih 
sprememb 
(EUR)

Skupni 
upravičeni 
izdatki, ki so jih 
upravičenci 
prijavili organu 
upravljanja 
(EUR)

Skupni 
upravičeni javni 
izdatki, ki so jih 
upravičenci 
prijavili organu 
upravljanja 
(EUR)

Delež skupnih 
upravičenih javnih 
izdatkov, ki so jih v 
okviru vseh 
dodeljenih sredstev 
prijavili 
upravičenci (%)

Prispevek k ciljem na 
področju podnebnih 
sprememb v okviru 
skupnih upravičenih 
javnih izdatkov, ki so 
jih upravičenci 
prijavili organu 
upravljanja (EUR)

Število 
izbranih 
operacij

inovativnega, 
konkurenčnega in na 
znanju temelječega 
ribištva

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)

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

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
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Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

Ukrep Prispevek 
operacij, 
izbranih za 
podporo, k 
ciljem na 
področju 
podnebnih 
sprememb 
(EUR)

Skupni 
upravičeni 
izdatki, ki so jih 
upravičenci 
prijavili organu 
upravljanja 
(EUR)

Skupni 
upravičeni javni 
izdatki, ki so jih 
upravičenci 
prijavili organu 
upravljanja 
(EUR)

Delež skupnih 
upravičenih javnih 
izdatkov, ki so jih v 
okviru vseh 
dodeljenih sredstev 
prijavili 
upravičenci (%)

Prispevek k ciljem na 
področju podnebnih 
sprememb v okviru 
skupnih upravičenih 
javnih izdatkov, ki so 
jih upravičenci 
prijavili organu 
upravljanja (EUR)

Število 
izbranih 
operacij

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 
znanju temelječe 
akvakulture

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

06 01 - Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve 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

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 

5 - Razvoj strokovnega usposabljanja, 
novih strokovnih spretnosti ter 

08 01 - Člen 50 Spodbujanje človeškega kapitala in 
povezovanja v mreže

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

Ukrep Prispevek 
operacij, 
izbranih za 
podporo, k 
ciljem na 
področju 
podnebnih 
sprememb 
(EUR)

Skupni 
upravičeni 
izdatki, ki so jih 
upravičenci 
prijavili organu 
upravljanja 
(EUR)

Skupni 
upravičeni javni 
izdatki, ki so jih 
upravičenci 
prijavili organu 
upravljanja 
(EUR)

Delež skupnih 
upravičenih javnih 
izdatkov, ki so jih v 
okviru vseh 
dodeljenih sredstev 
prijavili 
upravičenci (%)

Prispevek k ciljem na 
področju podnebnih 
sprememb v okviru 
skupnih upravičenih 
javnih izdatkov, ki so 
jih upravičenci 
prijavili organu 
upravljanja (EUR)

Število 
izbranih 
operacij

viri gospodarne, 
inovativne, 
konkurenčne in na 
znanju temelječe 
akvakulture

vseživljenjskega učenja

3 -  Spodbujanje 
izvajanja SRP

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

06 01 - Člen 77 Zbiranje podatkov 0,00 558.260,86 558.260,86 19,06 0,00 2

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 63.752,44 63.752,44 2,78 0,00 8

4 -  Povečanje 
zaposlovanja in 
ozemeljske kohezije

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

08 01 - Člen 62.1.a Pripravljalna podpora 0,00 29.168,06 29.168,06 100,00 0,00 4

4 -  Povečanje 
zaposlovanja in 
ozemeljske kohezije

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4 -  Povečanje 
zaposlovanja in 
ozemeljske kohezije

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

08 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 1 - Izboljšanje tržne ureditve za ribiške 03 03 - Člen 68 Ukrepi za trženje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1
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Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

Ukrep Prispevek 
operacij, 
izbranih za 
podporo, k 
ciljem na 
področju 
podnebnih 
sprememb 
(EUR)

Skupni 
upravičeni 
izdatki, ki so jih 
upravičenci 
prijavili organu 
upravljanja 
(EUR)

Skupni 
upravičeni javni 
izdatki, ki so jih 
upravičenci 
prijavili organu 
upravljanja 
(EUR)

Delež skupnih 
upravičenih javnih 
izdatkov, ki so jih v 
okviru vseh 
dodeljenih sredstev 
prijavili 
upravičenci (%)

Prispevek k ciljem na 
področju podnebnih 
sprememb v okviru 
skupnih upravičenih 
javnih izdatkov, ki so 
jih upravičenci 
prijavili organu 
upravljanja (EUR)

Število 
izbranih 
operacij

trženja in predelave proizvode in proizvode iz akvakulture
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 48.690,20 48.690,20 14,61 0,00 1

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

25.446,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1

6 -  Pospeševanje 
izvajanja integrirane 
pomorske politike

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 
pomorske politike

06 03 - Člen 80.1.c Izboljšanje poznavanja stanja morskega 
okolja

11.626,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1

7 -  Tehnična pomoč 1 - Tehnična pomoč 01 - Člen 78 Tehnična pomoč na pobudo držav članic 0,00 513.847,63 513.847,63 19,42 0,00 7
 Skupaj 37.072,51 1.213.719,19 1.213.719,19 3,72 0,00 25
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Preglednica 5: Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (člen 70 
Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Prednostna naloga Unije Upravičeni izdatki znotraj 

ESPR, nastali pri operacijah, 
izvedenih zunaj programskega 
območja, ki jih je upravičenec 
prijavil organu upravljanja 
(EUR)

Delež skupnih 
dodeljenih 
finančnih sredstev 
prednostne osi 
(%)

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

0,00 0,00%

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

0,00 0,00%

3 - Spodbujanje izvajanja 
SRP

0,00 0,00%

4 - Povečanje zaposlovanja in 
ozemeljske kohezije

0,00 0,00%

5 - Pospeševanje trženja in 
predelave

0,00 0,00%

6 - Pospeševanje izvajanja 
integrirane pomorske politike

0,00 0,00%

7 - Tehnična pomoč 0,00 0,00%
SKUPAJ OP 0,00
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4. VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI POPRAVNI UKREPI

4.1. Ukrepi, sprejeti za izpolnitev predhodnih pogojenosti (člen 50(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Preglednica 6: Ukrepi, sprejeti za izpolnjevanje tematskih predhodnih pogojenosti
Tematske 
predhodne 
pogojenosti, ki niso 
izpolnjene ali so 
izpolnjene le delno

Neizpolnjena merila Načrtovani ukrep Rok Organi, pristojni za izpolnjevanje Ukrep 
izveden 
do roka

Merila 
izpolnjena

Predvideni 
datum za 
dokončno 
izvedbo 
preostalih 
ukrepov

Pojasnilo

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

31.5.2015 Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

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 2014.

Ne Da

4 1 - Opis upravne zmogljivosti za 
pripravo in izvajanje oddelka 
operativnega programa, ki se 
nanaša na nacionalni finančni 
program nadzora za obdobje 
2014–2020 iz točke (o) člena 
18(1).

Izpolnitev bo v okviru splošne predhodne pogojenosti za javna naročila. 15.6.2015 Služba Vlade Republike Slovenije 
za razvoj in evropsko kohezijsko
Ministrstvo za javno upravo

Ne Da

4 6 - Opis upravne zmogljivosti za 
uporabo sistema točk za hude 
kršitve, kot je določeno v členu 92 
Uredbe (ES) št. 1224/2009.

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. 
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. 

30.6.2015 Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

Ne Da
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4.2. Vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, in sprejeti popravni ukrepi (člen 50(2) 
Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Zakonodaja EU za ESPR je bila sprejeta po začetku programskega obdobja. Uredba 508/2014/EU je bila 
sprejeta v maju 2014. Šele po tem, se je izvedlo imenovanju organov in so se začeli tudi ostali postopki, ki 
so ključni za pravilno in učinkovito izvajanje OP ESPR 2014-2020. Na 1. in 2. PNU ugotavljamo, da 
vlagatelji ne izkazujejo interesa, čeprav je bil ob pripravi OP ESPR 2014-2020 izkazan interes za izvajanje 
vseh ukrepov, ki so vključeni v OP. Še posebej ukrepov investicijske narave: produktivne naložbe v 
akvakulturo, predelava ter ureditev pristanišč. Razlog za pomanjkanje interesa je tudi v majhnosti sektorja. 
Večina potencialnih upravičencev je že investirala v zaključku prejšnje perspektive in sedaj še niso 
pripravljeni za investicije v nove operacije. Večina med njimi so MSP družinska podjetja, ki niso v stanju, 
da bi upravljala z novimi operacijami v tako kratkem časovnem okvirju. Poleg tega tudi sistem za 
zagotavljanje trajnosti operacij odvrne marsikaterega vlagatelja od tega, da bi zaprosil za sredstva. Glede 
pristanišč, občine še niso pripravljene za investiranje v tem obdobju, zaradi lokalnih volitev v jeseni 2018. 
Ostali ukrepi na drugih PNU, kjer je upravičenec MKGP se izvajajo z več uspeha. Nacionalna izvedbena 
uredba za izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z javnimi razpisi, je bila objavljena 23.3.2017. Sledila je objava 
javnih razpisov v juniju in juliju 2017. Pri pregledu vlog je bilo zaznano, da so vloge pomanjkljivo 
pripravljene: neustrezna registracija dejavnosti, neustrezna ali neveljavna dovoljenja, ni bilo predloženih 
treh ponudb za strošek operacije in nedoseganja minimalnega praga točk pri ocenjevanju. Oktobra 2017 so 
bili javni razpisi ponovno objavljeni, OU pa je začel s postopkom za spremembo nacionalne izvedbene 
uredbe z namenom uvedbe pol odprtega postopka namesto zaprtega, kjer se vloge odpirajo in obravnavajo 
v določenih časovnih obdobjih, kar vlagateljem omogoča prijavo takoj, ko imajo pripravljen projekt. 
Uredba je bila sprejeta marca 2018. Javni razpis Ribiška pristanišča ,na 1. PNU, je bil v letu 2017 
objavljen dvakrat. Za ukrepe morskega ribištva je treba upoštevati dejstvo, da je RS v procesu izvajanja 
razsodbe arbitražnega sodišča, kar ima vpliv na trenutno izvajanje teh dejavnosti in posledično naložbene 
aktivnosti. Izvedene aktivnosti za pospešitev črpanja so: pospešeno izvajanje ukrepov, ki se izvajajo preko 
javnih naročil ter CLLD (animacije lokalnih akterjev - sestanki, razgovori, delavnice). V okviru ukrepov 
3. in 6. PNU pričakujemo doseganje mejnikov. V okviru 3. PNU je 1 operacija zbiranja podatkov 
zaključena in s tem dosežen mejnik, ter 8 izbranih operacij v okviru ukrepa nadzor in izvrševanje. Vsi 
napori in aktivnosti so usmerjeni v to, da se doseže 85 % finančnega mejnika. V okviru 4. PNU je dosežen 
mejnik, 4 izbrane LASR. Vse aktivnosti, animacija in delavnice ter pospešen izbor in izvajanje operacij so 
usmerjeni v to, da se doseže izboljšanje vrednosti kazalnikov. Izvedene bodo delavnice za usposabljanje 
na temo priprave vlog in izvedbe vrednotenja ter individualni sestanki. Pričakujmo, da finančni mejnik ne 
bo dosežen, medtem ko je mejnik število izbranih LASR dosežen. V okviru 5. PNU v letu 2017 ni bilo 
izbranih operacij. Pričakujemo, da bodo 4 operacije odobrene v letu 2018 in s tem dosežen mejnik. 
Črpanje sredstev se pričakuje v okviru izvedbe promocijske kampanje. Izvaja se tržna analiza. Nato se 
bodo začele izvajati aktivnosti promocijske kampanje. Pričakuje se, da finančni mejnik ne bo dosežen. Vsi 
napori in aktivnosti so usmerjeni v to, da se doseže izboljšanje vrednosti zastavljenih finančnih 
kazalnikov. V okviru 6. PNU je mejnik 1 operacija in bo zaključena v 2018. Vsi napori in aktivnosti so 
usmerjeni v to, da se doseže 85 % finančnega mejnika. Mejniki okvirja uspešnosti na 1. in 2. PNU ne bodo 
doseženi. V okviru 1. PNU se bodo začele aktivnosti v okviru ukrepa varstvo in obnovo morske biotske 
raznovrstnosti ter ponovno se bo objavil javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča. Po potrebi se bo 
aktiviral ukrep za regionalno sodelovanje. Ribičem je omogočena možnost sofinanciranja za naložbe v 
zdravje in varnost ter dodano vrednost ribiškim proizvodom v okviru CLLD. V okviru 2. PNU se bodo 
objavili javni razpis za ukrep inovacije v akvakulturi in akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve ter 
ponovno javni razpisi za ukrepe produktivne naložbe v akvakulturo. Po potrebi bo ponovljen tudi razpis za 
preusmeritev v ekološko akvakulturo. Hkrati se bo začelo z izvajanjem vmesnega vrednotenja, v okviru 
katerega se bo naredila analiza katere ukrepe je smiselno izključiti iz OP ESPR 2014-2020 in kako 
prerazporediti sredstva po letu 2018. Izvedle se bodo tudi aktivnosti krepitve zmogljivosti potencialnih 
vlagateljev. Za pospešitev črpanja se bo s spremembo OP ESPR 2014-2020 možnost prijave za vse ukrepe 
razširila tudi na velika podjetja. Prav tako se bo začel niz aktivnosti promocije sektorja ter hkrati 
seznanitev širše javnosti z možnostjo pridobivanja EU sredstev. Osnovni pogoji, ki so zahtevani od 
vlagateljev, sledijo zahtevam nacionalne zakonodaje in predpisov, ter ostalim uradnim dokumentom, kot 
so ugotovitve revizij, določil zakonodaje EU ter na podlagi izkušenj izvajanja OP ESR 2007-2013. Pri 
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pripravi osnovnih pogojev za vlagatelje OU zahteva zgolj pogoje, ki so nujno potrebni, da se zagotovi 
spoštovanje zakonodaje in predpisov RS in ugotovitev revizije EK. Postopek zagotavljanja trajnosti 
operacij je bil vpeljan s strani OU za zagotovitev izpolnjevanja priporočila revizije EK. Z namenom 
zaprtja priporočila revizije EK je bil postopek za zagotavljanja trajnosti operacij pripravljen in potrjen. OU 
bo tudi v nadaljnje sproti preverjal in prilagajal postopek, tako da bo pritegnil več vlagateljev. Za 
obravnavo vlog in zahtevkov za povračilo ter izplačila je odgovoren PO. Zaradi že navedenih vzrokov je 
število vlog majhno. Pogosto se zgodi, da vlagatelji še pred izdajo upravnega akta, odstopijo od operacije, 
s tem pa vloženo delo OU in PO ni doprineslo rezultatov, ki bi se odražali v kazalnikih. PO ugotavlja, da 
so vloge pomanjkljive in jih je zato potrebno dopolnjevati, kar je vsebinski razlog za njihovo daljšo 
obravnavo. OU redno ob objavi razpisov pripravi delavnico za deležnike, kjer jim predstavi vsebino 
javnega razpisa in odgovarja na njihova vprašanja. Poleg tega je vlagateljem na voljo forum, kjer lahko 
zastavijo vprašanja. Vlagatelji imajo tudi možnost svetovanja v okviru KGZS. Med drugi tudi nacionalna 
izvedbena uredba vsem vlagateljem omogoča povračilo splošnih stroškov za pripravo vloge. OU bo v 
prihodnje še dodatno opozoril vlagatelje na možnosti, ki se jih lahko poslužijo za boljšo pripravo vlog 
(svetovanje KGZS, najem zunanjih strokovnjakov, ki so opravičljivi v okviru splošnih stroškov za 
pripravo vloge, ter razpoložljivosti OU in PO za pomoč pri vseh vprašanjih). Za izboljšanje črpanja bo OU 
omilil sistem sankcij ob neizpolnjevanju vrednosti zastavljenih ciljev, ter razširil nabor upravičencev.  
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5. INFORMACIJE O HUDIH KRŠITVAH IN UKREPIH ZA IZBOLJŠANJE STANJA (ČLEN 114(2) 
UREDBE (EU) ŠT. 508/2014)

Podatki in ukrepi, sprejeti v primerih hudih kršitev iz člena 10(1) ter nespoštovanja pogojev trajnosti in 
ukrepov za izboljšanje stanja, kot so določeni v členu 10(2).

Sistem ugotavljanja hudih kršitev iz člena 10(1) ter nespoštovanja pogojev trajnosti in ukrepov za 
izboljšanje stanja, kot so določeni v členu 10(2) Uredbe 508/2014/EU je zagotovljen v nacionalnih 
izvedbenih uredbah, ki urejajo izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z javnimi razpisi in ukrepe lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost .

Za pridobivanje podatkov glede hudih kršitev iz člena 10(1) Uredbe 508/2014/EU na podlagi  izjave 
vlagatelja glede dopustnosti, Organ upravljanja preveri podatke o vlagatelju v nacionalnem registru 
kršitev, ki ga upravlja Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo. Za ukrepe akvakulture 
mora vlagatelj, ki je gospodarski subjekt, ob vložitvi vloge za izbor operacije priložiti podpisano izjavo, s 
katero izjavi, da ni storil kaznivega dejanja iz 332., 334. in 344. člena Kazenskega zakonika (Uradni list 
RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16). Ta izjava se potem preveri v 
okviru sodnih evidenc. Prav tako uredbe določajo, da upravičenec v času izvajanja operacije in še pet let 
po zadnjem izplačilu sredstev ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje iz 332., 334. in 344. 
člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 
38/16). Ob vsaki predložitvi poročila o uresničevanju obveznosti podpiše še izjavo, da ni storil 
predmetnega kaznivega dejanja. S tem je posredniškemu organu omogočeno, da lahko upravičenca preveri 
glede izpolnjevanja tega določila.

Pri izvajanju preverjanj vlog za izbor operacij v letu 2017 ni bilo zaznanih primerov hudih kršitev s strani 
vlagateljev niti s strani države članice. Na spletni strani ribiškega sklada je razdelek »zagotavljanje 
skladnosti s pravili SRP«, kjer so podane informacije glede skladnosti s pravili SRP.
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6. INFORMACIJE O UKREPIH, SPREJETIH ZARADI SKLADNOSTI S ČLENOM 41(8) (ČLEN 114(2) 
UREDBE (EU) ŠT. 508/2014)

Treba je predložiti povzetek ukrepov in navesti napredek pri izpolnjevanju določb iz člena 41(8), kar 
zadeva prednostno obravnavo za do 60 % javne podpore, zagotovljene sektorju malega priobalnega 
ribolova, vključno s podatki o dejanskem deležu malega priobalnega ribolova znotraj operacij, 
financiranih v okviru ukrepa iz člena 41(2).

Republika Slovenija ne izvaja ukrepa »Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb«.
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7. INFORMACIJE O UKREPIH, SPREJETIH ZA ZAGOTOVITEV OBVEŠČANJA JAVNOSTI O 
UPRAVIČENCIH (ČLEN 114(2) UREDBE (EU) ŠT. 508/2014)

Povzetek sprejetih ukrepov je treba predložiti v skladu s Prilogo V Uredbe o ESPR, s posebnim 
poudarkom na nacionalni zakonodaji, vključno z morebitnim veljavnim pragom v zvezi z objavo podatkov 
o fizičnih osebah.

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 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. 94/07-UPB) 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 2017 je bilo objavljenih 6 izbranih operacij. Organ upravljanja sproti ažurira seznam, ob vsaki novi 
izbrani operaciji oz. kakršnikoli spremembi že objavljenih operacij. Zadnja posodobitev je bila izvedena 
5.4.2018.
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8. DEJAVNOSTI V ZVEZI Z NAČRTOM VREDNOTENJA IN POVZETKOM VREDNOTENJ (ČLEN 114(2) 
UREDBE (EU) ŠT. 508/2014, ČLEN 50(2) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)

Predložiti je treba povzetek dejavnosti, izvedenih v zvezi z izvajanjem načrta vrednotenja, vključno z 
nadaljnjim spremljanjem ugotovitev vrednotenja.

Treba je predložiti povzetek ugotovitev vseh vrednotenj programa, ki so bila objavljena v predhodnem 
finančnem letu, z navedbo imena uporabljenih poročil o vrednotenju in v njih zajetega referenčnega 
obdobja.

Poleg tega je treba tukaj navesti dostop do vrednotenj, ki so bila objavljena v skladu s členom 54(4) 
Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Ker se je v letu 2017 šele začelo z izborom operacij v okviru posameznih ukrepov, se vrednotenja 
izvajanja operacij še niso mogla izvesti.
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9. POVZETEK ZA DRŽAVLJANE (ČLEN 50(9) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013

Povzetek za državljane z vsebino letnih poročil o izvajanju je treba objaviti in naložiti kot ločeno datoteko 
v obliki priloge k letnemu poročilu o izvajanju.
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10. POROČILO O IZVAJANJU FINANČNIH INSTRUMENTOV (ČLEN 46(1) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)
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11. OCENA IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA (ČLEN 50(4) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)

11.1. Ocena podatkov in napredka pri doseganju ciljev programa

Za vsako prednostno nalogo Unije je treba oceniti informacije in podatke iz dela A ter napredek pri 
doseganju ciljev programa (vključijo se ugotovitve in priporočila iz ocen)
Prednostna naloga Unije Ocena podatkov in napredka pri 

doseganju ciljev programa
1 - Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, 
inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva
2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, 
konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture
3 - Spodbujanje izvajanja SRP
4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije
5 - Pospeševanje trženja in predelave
6 - Pospeševanje izvajanja integrirane pomorske politike
7 - Tehnična pomoč
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11.2. Ocena, s katero se določi, ali je napredek pri doseganju mejnikov in ciljnih vrednosti 
zadosten za njihovo dokončno izpolnitev; navedejo se vsi sprejeti ali načrtovani sanacijski ukrepi

Ocena prednostne naloge Unije, s katero se določi, ali je napredek pri doseganju mejnikov in ciljnih 
vrednosti zadosten za njihovo prihodnjo izpolnitev; po potrebi se navedejo vsi sprejeti ali načrtovani 
sanacijski ukrepi

Prednostna naloga Unije Ocena, s katero se določi, ali je napredek pri doseganju 
mejnikov in ciljnih vrednosti zadosten za njihovo 
dokončno izpolnitev; navedejo se vsi sprejeti ali 
načrtovani sanacijski ukrepi

1 - Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri 
gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega 
in na znanju temelječega ribištva
2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri 
gospodarne, inovativne, konkurenčne in na 
znanju temelječe akvakulture
3 - Spodbujanje izvajanja SRP
4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske 
kohezije
5 - Pospeševanje trženja in predelave
6 - Pospeševanje izvajanja integrirane 
pomorske politike
7 - Tehnična pomoč
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12. HORIZONTALNA NAČELA IZVAJANJA (ČLEN 50(4) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)

12.1. Ocena izvajanja posebnih ukrepov za upoštevanje načel iz člena 5 Uredbe (EU) št. 1303/2013 
v zvezi s partnerstvom in upravljanjem na več ravneh, s posebnim poudarkom na vlogi partnerjev 
pri izvajanju programa.

12.2. Ocena izvajanja posebnih ukrepov za upoštevanje načela iz člena 7 Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 za spodbujanje enakosti moških in žensk ter nediskriminacije, vključno z dostopnostjo 
za invalidne osebe in ureditvijo za vključitev vidika enakosti spolov v operativni program.

12.3. Ocena izvajanja posebnih ukrepov za upoštevanje načel iz člena 8 Uredbe (EU) št. 1303/2013 
o trajnostnem razvoju, vključno s pregledom ukrepov, sprejetih za spodbujanje trajnostnega 
razvoja.
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13. POROČANJE O PODPORI, KI SE UPORABLJA ZA CILJE, POVEZANE S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI 
(ČLEN 50(4) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)

Zneski se izračunajo samodejno in bodo vključeni v preglednico 4 o finančnih podatkih. Lahko se doda 
pojasnilo v zvezi z vrednostmi, zlasti če so dejanski podatki nižji od načrtovanih.
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14. PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST (ČLEN 50(5) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)

Treba je predložiti informacije o prispevku operativnega programa k doseganju ciljev iz strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast ter oceno tega prispevka.
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15. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA USPEŠNOST PROGRAMA – OKVIR USPEŠNOSTI (ČLEN 50(2) UREDBE 
(EU) ŠT. 1303/2013)

Če je iz ocene napredka v zvezi z mejniki in ciljnimi vrednostmi iz okvira uspešnosti razvidno, da nekateri 
mejniki in cilji niso bili doseženi, morajo države članice navesti razloge za to v poročilu iz leta 2019 (za 
mejnike) in v poročilu, ki se predloži do roka iz člena 138(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (za ciljne 
vrednosti).
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16. PRISPEVEK K MAKROREGIONALNIM STRATEGIJAM IN STRATEGIJAM 
MORSKIH BAZENOV, ČE JE PRIMERNO.

Kot določa Uredba (EU) št. 1303/2013 v členu 27(3) "vsebina programov", v členu 96(3)(e) "vsebina, 
sprejetje in spreminjanje operativnih programov pri cilju naložbe za rast in delovna mesta", v 
členih 111(3) in 4(d) "poročila o izvajanju za cilj naložbe za rast in delovna mesta" in v oddelku 7.3 
Priloge 1 "prispevek rednih programov k makroregionalnim strategijam in strategijam za morske bazene", 
ta program prispeva k makroregionalnim strategijam in/ali strategijam morskih bazenov.

  Strategija EU za regijo Baltskega morja (EUSBSR)
  Strategija EU za Podonavje (EUSDR)
  Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)
  Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP)
  Strategija za atlantski bazen (ATLSBS)
  Strategija za morski bazen zahodnega Sredozemlja (WestMED)
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Zadnji rezultati validacije

Resnost Oznaka Sporočilo
Informacije Različica poročila o izvajanju je bila potrjena.


