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DRUGE PRILOGE K OP ESPR 2014-2020 

SEZNAM KRATIC 

  
ARSKTRP Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
ARSO             Agencija Republike Slovenije za okolje 
BDP  bruto domači proizvod 
BDV  bruto dodana vrednost  
CLLD  lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost  
CPP  celostna pomorska politika 
CSR  Priporočila za posamezne države članice  
DDV  davek na dodano vrednost 
EK  Evropska komisija 
EKSRP           Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja 
ESI                  evropski strukturni in investicijski skladi 
ESPR  Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 
ESRR  Evropski sklad za regionalni razvoj 
ESS   Evropski socialni sklad 
EU   Evropska unija  
EUSAIR/JJMS  European Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region 
(Jadransko-Jonska strategija) 
FAO                 Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo 
GFCM             Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju 
ICZM   Protokol o celovitem upravljanju obalnih območij v Sredozemlju 
KS   Kohezijski sklad 
LASR                 lokalna akcijska skupina za ribištvo 
LEADER         Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale  
LIFE                 finančni instrument za okolje 
LRS  lokalna razvojna strategija 
MDDSZ           Ministrstvo za delo, družino,socialne zadeve in enake možnosti 
MF  Ministrstvo za finance 
MGRT   Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
MIZŠ  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
MK                  Ministrstvo za kulturo 
MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MNZ  Ministrstvo za notranje zadeve 
MSP  mala in srednja podjetja  
MzI  Ministrstvo za infrastrukturo  
MORS             Ministrstvo za obrambo 
MOP               Ministrstvo za okolje in prostor 
MZ                  Ministrstvo za zdravje 
MZZ                Ministrstvo za zunanje zadeve 
NSNA              Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture za obdobje 2014–2020 
NUTS              statistična teritorialna enota 
NVO   nevladne organizacije  
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OECD  Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj 
OP EKP 2014–2020 Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014–2020 
OP ESPR 2014–2020 Operativni program za izvajanje ESPR v RS za obdobje 2014–
2020 
OU ESPR 2014–2020  organ upravljanja OP ESPR 2014-2020 
PO   organ za potrjevanje  
PRP  Program razvoja podeželja 2014–2020 
PS  partnerski sporazum 
PT  posredniško telo  
RO                   revizijski organ 
SFC2014         elektronski sistem elektronske izmenjave podatkov med državami 
članicami in Evropsko komisijo 
SSO            skupni strateški okvir 
SRP    skupna ribiška politika 
SVRK             Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 
SURS            Statistični urad Republike Slovenije  
TC   tematski cilj  
TP   tehnična pomoč 
UMAR  Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj  
UNP  Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna  
ZZRS              Zavod za ribištvo Slovenije 
 
ZAKONODAJA EU 
 
Finančna uredba – Uredba (EU, EURATOM) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in 

Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni 
proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 

Direktiva 92/43/EGS – Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju 
naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst (Habitatna 
direktiva) 

Direktiva 2000/60/ES – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 
23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne 
politike (Vodna direktiva) 

Direktiva 2008/56/ES – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 
2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega 
okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) 

Direktiva 2009/147/ES – Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju 
prosto živečih ptic (Ptičja direktiva) 

Direktiva 2014/89/EU – Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 
o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje 

Uredba 508/2014/EU – Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o razveljavitvi uredb 
Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in 
Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta 
Uredba 1380/2013/EU – Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta 
(ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 
2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES 

Uredba 1303/2013/EU – Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 
razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 
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skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 1083/2006 
Uredba 1224/2009/ES – Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o 
vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne 
ribiške politike in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o 
določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009) 
Uredba 1005/2008/ES – Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o 
vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in 
nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje  
Uredba 1379/2013/EU – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013 z 
dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz 
ribogojstva  
Uredba 199/2008/ES – Uredba Sveta (ES) št. 199/2008 z dne 25. februarja 2008 o 
vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju 
ribištva in podporo znanstvenemu svetovanju v zvezi s skupno ribiško politiko 
 


