
OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA

POMORSTVO IN RIBIŠTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014-2020 

LETNO POROČILO O IZVAJANJU OP ESPR 2014-2020 
(referenčno leto 2018)



• PRAVNE PODLAGE

50. člen Uredbe 1303/2013/EU – uredba o skupnih dolo čilih za vse Evropske 
strukturne in investicijske sklade

113. in 114. člen Uredbe 508/2014/EU - uredba o izvajanju Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo

2. člen + Priloga Uredbe 1342/2014/EU - dolo ča obliko letnega poro čila

• VNOS V INFORMACIJSKI SISTEM EVROPSKE KOMISIJE – SFC2014

Besedilo letnega poročila se vnaša v informacijski sistem poročanja Evropski komisiji 
SFC2014 v skladu z določili Priloge Uredbe 1342/2014/EU. 

Poročilo je narejeno v skladu s smernicami Podporne enote Evropske komisije FAME

• ČASOVNI ROKI

V skladu s 50. členom Uredbe 1303/2013/EU in 114. členom Uredbe 508/2014/EU 
Organ upravljanja do 31. maja, od leta 2016 do vključno leta 2023 Komisiji predloži 
letna poročila o izvajanju programa v preteklem finančnem letu (= koledarsko leto)



VSEBINA LETNEGA PORO ČILA

Del A – LETNA POROČILA PREDLOŽENA VSAKO LETO

Del B – predložena v letih 2017, 2019 in do roka iz člena 138(1) Uredbe (EU) št.
1303/2013 (poleg dela A)

Del C – predložena v letu 2019 in do roka iz člena 138(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013
(poleg delov A + B)

Vsebina je omejena glede na število znakov s presledki, večinoma na 7000 znakov in se 

vnaša v informacijski sistem SFC2014. 

Usklajevanje z Evropsko komisijo



POTRJEVANJE LETNEGA PORO ČILA

OU pripravi osnutek letnega poročila

potrdi Širši OU

naloga Odbora za spremljanje je, da potrdi letno poročilo za preteklo finančno leto 
preden se pošlje Evropski komisiji do 31. maja

Komisija preuči poročilo o izvajanju in državi članici sporoči svoje pripombe v dveh 
mesecih po dnevu prejema letnega poročila



Izbrane operacije

Skupno je izbranih 82 operacij v skupni vrednosti 8.056.686,92 EUR. V letu 2018 je bilo

izbranih 46 operacij v skupni vrednosti 2.732.604,98 EUR ESPR del.

To predstavlja 33,92 % vseh odobrenih sredstev.
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LETO 2018

Zaklju ček vmesnega vrednotenja OP ESPR 2014-2020

- spremembe in usmeritve za nadaljnje izvajanje OP ESPR 2014-2020

Pregled prevzetih obveznosti N+3

- ne prevzete obveznosti v višini 1.888.988 EUR ESPR sredstev

Pregled doseganja okvirja uspešnosti

- mejniki doseženi na PNU 3, 4 in 6

- prestavitev sredstev rezerve za uspešnost iz PNU 1,2 in 5 na PNU 4



LETO 2018

na Evropsko komisijo posredovanih 7 zahtevkov za plačilo v vrednosti 1.543.671,59 EUR

ESPR sredstev.

Izvedeni 4. in 5. seja Odbora za spremljanje: maj in december 2018
- sprejetje letnega poročila za leto 2017
- sprememba OP ESPR 2014-2020
- sprememba merila

Sprememba vodstva na posredniške organu

Tretji letni pregledni sestanek med Organom upravljanja in Evropsko komisijo



1. PNU - MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV

ESPR: 3.000.000,00
NACIONALNI PRISPEVEK: 1.066.667,00
SKUPAJ: 4.066.667,00

V okviru 1. PNU so bili do sedaj izvedeni 4 javni razpisi za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne 

dvorane in zavetja. Prvi in 2. javni razpis sta bila objavljena v letu 2017, v letu 2018 je bil objavljen 3. javni razpis, 

26. 4. 2019 pa je bil objavljen še 4. Javni razpis. Vsakič so bila razpisana vsa razpoložljiva javna sredstva in sicer 

2.400.000,00 EUR. Do sedaj ni bilo še nobene vloge. Prvo vlogo se pričakuje v letu 2019 v vrednosti vseh 

razpisanih sredstev. 

Preko javnih naročil pa se je izvajal tudi ukrep Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter 

ureditev nadomestil v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti. V letu 2018 sta bili izbrani prvi 2 operaciji v skupni 

vrednosti 200.983,30 EUR javnih sredstev, od tega 150.737,47 EUR delež ESPR. 

Ostali ukrepi v okviru 1. PNU se zaradi pomanjkanja interesa s strani potencialnih upravičencev niso izvajali.



2. PNU - AKVAKULTURA

ESPR: 6.000.000,00
NACIONALNI PRISPEVEK: 2.000.000,00
SKUPAJ: 8.000.000,00

V okviru 2. PNU so bili letu 2018 objavljeni javni razpisi za ukrepe Inovacije v akvakulturi (2 javna razpisa sta bila 

objavljena v letu 2018, eden pa v letu 2019. Razpisana so bila vsa razpoložljiva javna sredstva 400.000,00 EUR, od 

tega delež ESPR 300.000,00 EUR. Do sedaj še ni bilo vlog v okviru teh razpisov. Pričakujemo, da bodo prve vloge 

prejete v letu 2019 in da bo potreba po teh sredstvih okoli 200.000,00 EUR javnih sredstev, od tega delež ESPR 

150.000,00 EUR do konca perspektive.),  

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo in Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo (v okviru obeh ukrepov 

sta bila v letu 2017 sta bila 2 javna razpisa, v letu 2018 prav tako 2 javna razpisa in 1 javni razpis v letu 2019). 

Skupaj 10 javnih razpisov. Z zadnjim javnim razpisom za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo je bilo 

razpisanih 3.928,770,00 EUR javnih sredstev, za ukrep Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo pa 2.122.142,00 

EUR javnih sredstev. 

V okviru ukrepa Produktivne naložbe v klasično akvakulturo je na prva dva razpisa v letu 2017 prispelo 8 vlog, po 4 

vloge na vsak razpis. Vse vloge so bile umaknjene s strani vlagateljev. V letu 2018 je na prvi razpis prispela ena 

vloga, ki je bila nato umaknjena s strani vlagatelja. Na drugi razpis v letu 2018 pa je prispela ena vloga, ki je bila 

odobrena. Skupna vrednost odobrenih javnih sredstev je 86.907,50 EUR, od tega 65.180,63 EUR podpora ESPR. 



2. PNU - AKVAKULTURA

ESPR: 6.000.000,00
NACIONALNI PRISPEVEK: 2.000.000,00
SKUPAJ: 8.000.000,00

Za ukrep Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo je v letu 2017 na dva objavljena javna razpisa prispela 1 

vloga, ki zaradi nepopolnosti ni bila odobrena. V letu 2018 je na dva javna razpisa prispela ena vloga, ki je bila 

odobrena. Vrednost operacije je 144.525,00 EUR javnih sredstev, od tega 108.393,80 EUR prispevek ESPR.  

Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura (V letu 2018 sta bila objavljena 2 javna 

razpisa, v vrednosti 133.333,00 EUR javnih sredstev. Prijav nanju ni bilo.)  

Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve ( V letu 2018 je bila objavljen en javni razpis v skupni vrednosti 

200.000,00 EUR javnih sredstev. Prejeti sta bili dve vlogi, ki sta bili tudi odobreni. Skupna vrednost odobrenih 

sredstev je 44.100,00 EUR javnih sredstev, od tega 33.075,00 EUR prispevek ESPR.). 

Preko javnih naročil se je izvajal ukrep Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo (2 operaciji sta bili odobreni v 

letu 2018, 1 pa v letu 2019. Obe operacij, ki sta bili odobreni v letu 2018 sta bili opuščeni, ker ni bilo prijav za 

izvedbo operacij. Obe operaciji bosta ponovno dani v izbor v letu 2019. Ena je že bila izbrana (Povečanje 

potenciala lokacij za marikulturo na obali in v slovenskem morju), druga pa je v fazi izbora (Možnosti za povečanje 

potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih površinskih vodah Republike Slovenije).



3. PNU - IZVAJANJE SKUPNE RIBIŠKE POLITIKE

ESPR: 4.266.308,00
NACIONALNI PRISPEVEK: 958.248,00
SKUPAJ: 5.224.556,00

V okviru 3. PNU so se v skladu s pričakovanji izvajale aktivnosti v okviru ukrepa Zbiranje podatkov in Nadzor in 

izvrševanje. Presežena je bila tudi 85 % vrednost mejnika glede okvira uspešnosti tako z vidika finančnega 

kazalnika kot kazalnika učinka. 

Za ukrep Zbiranje podatkov, so bile do sedaj izbrane 4 operacije v skupni vrednosti 1.757.605,80 EUR, od tega 

1.406.084,64 EUR prispevek ESPR. Prva izbrana operacija je bila v letu 2016 in je zajemala obdobje od 1. 1. 2014 

do 31. 12. 2016, nato pa je bila še za vsako posamezno leto izbrana nova operacija. Do sedaj je bilo izplačanih 

818.381,00 EUR javnih sredstev, od tega 654.704,11 EUR prispevek ESPR. V letu 2018 je bilo izplačanih 196.822,90 

EUR javnih srerdstev, od tega 157.458,08 EUR prispevek ESPR. 

Za ukrep Nadzor in izvrševanje je bilo izbranih 8 operacij v skupni vrednosti 2.295.213,00 EUR, od tega 

1.922.834,00 EUR  prispevek ESPR. Do sedaj je bilo izplačanih 626.671,18 EUR, od tega 466.891,96 EUR prispevek 

ESPR. V letu 2018 je bilo izplačanih 543.858,01 EUR javnih sredstev, od tega 392.360,19 EUR prispevek ESPR. 



4. PNU - LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST
ESPR: 5.000.000,00
NACIONALNI PRISPEVEK: 1.667.667,00
SKUPAJ: 6.666.667,00

V okviru 4. PNU so bile izbrane v letu 2016 izbrane 4 LASR(LASR DOLINA SOČE, LASR POSAVJE, LASR ISTRE in LASR 
GORENJSKA KOŠARICA) in izplačana je bila pripravljalna podpora v višini 29.168,06 EUR, od tega 21.876,04 EUR 

prispevek ESPR. 

Do sedaj je bilo izplačanih tudi 6 zahtevkov za tekoče stroške in animacijo v vrednosti 151.293,78 EUR, od tega 

113.470,33 EUR prispevek ESPR. 

Ostala izplačila za izvajanje 14 izbranih operacij so bila v vrednosti 71.100,80 EUR, od tega 53.325,59 EUR 

prispevek ESPR. 

Odobrene so bile tudi 3 operacije sodelovanja v skupni vrednosti 86.431,73 EUR, od tega 64.823,79 EUR prispevek 

ESPR. 

V okviru 4. PNU so bile v letu 2018 izvedene številne operacije, ki so omogočile pozitivno izkušnjo izvajanja CLLD 

na lokalnem območju in s tem povečan interes med potencialnimi prijavitelji projektov. 

Izvedene so bile tudi številne delavnice in animacije lokalnih akterjev tudi s pomočjo podporne enote FAME. 

Presežena je bila 85 % vrednosti mejnika glede okvira uspešnosti z vidika kazalnika učinka kot tudi finančnega 

kazalnika.



5. PNU - TRŽENJE IN PREDELAVA
ESPR: 3.455.271,00
NACIONALNI PRISPEVEK: 1.151.757,00
SKUPAJ: 4.607.028,00
V okviru 5. PNU se je preko javnih razpisov izvajal ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, 

preko javnih naročil pa se je izvajal ukrep Promocijske in oglaševalske kampanje v okviru ukrepov za trženje.

Za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture je bilo objavljenih že 5 javnih razpisov. 2 javna 

razpisa v letu 2017, 2 javna razpisa v letu 2018 in ena javnih razpis v letu 2019. Z zadnjim javnim razpisom je bilo 

razpisanih 2.781.855,00 EUR javnih sredstev. Do sedaj je na javne razpise prispelo 7 vlog. Od tega so bile 3 vloge 

zavrnjene, dve zaradi umika vloge s strani vlagatelja, ena pa zaradi nepopolnosti. 4 vloge pa so bile odobrene. Od 

tega 3 v letu 2018 in ena v letu 2019. Vrednost odobrenih vlog v letu 2018 znaša 558.506,08 EUR javnih sredstev, 

od tega 418.879,55 EUR prispevek ESPR. V letu 2019 je bila odobrena ena vloga v vrednosti 50.467,50 EUR javnih 

sredstev, od tega 37.850,62 EUR prispevek ESPR. V letu 2018 je bilo izplačanih 107.656,72 EUR, od tega 80.742,53 

EUR prispevek ESPR. 

V okviru ukrepov za trženje se je izvajala tržna analiza. Za potrebe tega sta bili izbrani 2 operaciji, od tega je bila 

ena opuščena. Vrednost tržne analize je bila 21.533,00 EUR, od tega 16.149,75 EUR prispevek ESPR, kar je že bilo 

izplačano v letu 2018. V letu 2019 sta bili odobreni še dve operaciji v vrednosti 18.861,20 EUR, od tega 14.145,90 

EUR prispevek ESPR. V letu 2018 pa je bilo izbranih 12 operacij v skupni vrednosti 169.368,91 EUR, od tega 

127.026,68 EUR prispevek ESPR. Izplačanih v letu 2018 pa je bilo 135.663,26 EUR javnih sredstev, od tega 

101.747,44 EUR prispevek ESPR. 

Leta 2018 so se izvajale tudi dejavnosti v okviru ukrepov za trženje, in sicer z javnimi naročili, za izvedbo promocije 

sektorja in izdelkov ribištva in akvakulture, kar se bo nadaljevalo. Načrtovana skupna vrednost je okrog enega 

milijona evrov. 

Glede na stanje leta 2018 se izvajanje 5. PNU izboljšuje in leta 2019 in v naslednjih letih Organ upravljanja glede 



5. PNU - TRŽENJE IN PREDELAVA
ESPR: 3.455.271,00
NACIONALNI PRISPEVEK: 1.151.757,00
SKUPAJ: 4.607.028,00

Leta 2018 so se izvajale tudi dejavnosti v okviru ukrepov za trženje, in sicer z javnimi naročili, za izvedbo promocije 

sektorja in izdelkov ribištva in akvakulture, kar se bo nadaljevalo. Načrtovana skupna vrednost je okrog enega 

milijona evrov. 

Glede na stanje leta 2018 se izvajanje 5. PNU izboljšuje in leta 2019 in v naslednjih letih Organ upravljanja glede 

na izkazano zanimanje potencialnih upravičencev pričakuje intenzivno črpanje sredstev in povečano potrebo po 

prerazporeditvi sredstev na to PNU. 

Pri doseganju mejnika za leto 2018 je bil kazalnik učinka dosežen 75-odstotno (odobrene tri operacije predelave 

od štirih, ki jih predvideva mejnik), finančni kazalnik pa 21,31-odstotno, 220.962,50 EUR od predvidenih 

1.036.687,00 EUR javnih sredstev). 

Organ upravljanja si prizadeva pospešiti dejavnosti za izvedbo promocijske kampanje in izboljšati črpanje pri 

ukrepu predelave, kot ga izkazuje zanimanje potencialnih upravičencev.



6. PNU - IZVAJANJE CELOSTNE POMORSKE POLITIKE

ESPR: 1.000.000,00
NACIONALNI PRISPEVEK: 333.333,00
SKUPAJ: 1.333.333,00 
V okviru 6. PNU so se aktivnosti izvajale v skladu z predvidenim načrtom. Dve operaciji sta bili v izvajanju in delno 

že plačani, že pred tem pa je bila 1 operacija zaključena. 

Glede doseganja mejnikov okvira uspešnosti, sta bila oba mejnika dosežena. Skupni upravičeni izdatki, ki so jih 

upravičenci prijavili Organu upravljanja do konca leta 2018 in so bili preverjeni, znašajo 216.997,65 EUR vseh 

upravičljivih javnih izdatkov, od tega 162.748,22 EUR upravičljivih izdatkov ESPR. 

V okviru ukrepa Celostni pomorski nadzor je bila v letu 2017 odobrena ena operacija, ki je bila tudi zaključena v 

letu 2017.  Vrednost operacije je bilo 48.690,20 EUR javnih sredstev, od tega 36.517,65 EUR prispevek ESPR. 

V okviru ukrepa Varovanje morskega okolja in trajnostna raba morskih in obalnih virov so bile v letih 2017, 2018 in 

2019 odobrene vsako leto ena operacija, skupaj 3 operacije v skupni vrednosti 210.967,54 EUR, od tega 

158.225,65 EUR prispevek ESPR. Do sedaj je bilo v letu 2018 izplačanih 129.552,93 EUR, od tega 97.164,69 EUR 

prispevek ESPR. 

V okviru ukrepa Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja je bila v letu 2017 izbrana ena operacija v vrednosti 

38.754,52 EUR, od tega 29.065,89 EUR prispevek ESPR. Ta operacija je bila zaključena v letu 2018 in sicer v višini 

odobrenih sredstev..



TEHNIČNA POMOČ

ESPR: 1.984.729,00
NACIONALNI PRISPEVEK: 661.577,00
SKUPAJ: 2.646.306,00

V okviru tehnične pomoči je bilo že leta 2016 izbranih sedem operacij, ki so se izvajale leta 2017 in 2018 prek 

dejavnosti javnih naročil. 

Odobrenih je bilo 2.646.306,00 EUR javnih sredstev, to je osem odstotkov vseh dodeljenih sredstev na ravni 

operativnega programa (32.647.363,00 EUR). Od tega je bilo 1.984.729,75 EUR sredstev ESPR, torej prav tako 

osem odstotkov dodeljenih sredstev ESPR na ravni operativnega programa (24.809.114,00 EUR). 

V letu 2018 so bila sredstva tehnične pomoči uporabljena za operacije izvajanja operativnega programa (plače, 

tolmačenje, organizacija odbora za spremljanje, službene poti, itd.), informacijskih sistemov (nadgradnja sisstema

za spremljanje in poročanje o operacijah OP ESPR 2014-2020), izboljšanje upravne zmogljivosti (vzdrževanje 

informacijske opereme, izvedba delavnic in seminarjev, nakup opreme), dejavnosti obveščanja in vrednotenje.

Skupni upravičeni izdatki, ki so jih upravičenci prijavili Organu upravljanja do konca leta 2018 in so bili preverjeni in 

izplačani, znašajo 772.862,84 EUR vseh upravičenih javnih izdatkov. Upravičeni izdatki ESPR, ki so jih upravičenci 

prijavili Organu upravljanja in so bili preverjeni in izplačani, znašajo 579.641,26EUR ESPR. 



OBJAVA POTRJENEGA LETNEGA PORO ČILA

www.ribiski-sklad.si


