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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.
Leta 2018 je sistem upravljanja in nadzora deloval normalno in nemoteno. Zamenjava vodstva v
posredniškem organu je vplivala pozitivno na izvajanje predvsem zaradi skrajšanja obravnave vlog in
zahtevkov. Na Evropsko komisijo je bilo posredovanih 7 zahtevkov za plačilo 2.042.474,26 EUR
javnih izdatkov, od tega ESPR del 1.543.673,62 EUR.
O napredku glede izvajanja ukrepov v okviru 1., 2., in 5. PNU še ne moremo govoriti. V okviru 1.
PNU so bili do sedaj izvedeni 4 javni razpisi za ukrep Ribiška pristanišča. Do sedaj ni bilo še nobene
vloge. Preko javnih naročil se je izvajal ukrep Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti.
Izbrani sta bili 2 operaciji v skupni vrednosti 200.983,30 EUR javnih sredstev, od tega 150.737,47
EUR ESPR del. Ostali ukrepi v okviru 1. PNU se zaradi pomanjkanja interesa s strani potencialnih
upravičencev niso izvajali.
V okviru 2. PNU so bili objavljeni javni razpisi za ukrep Inovacije v akvakulturi. Do sedaj še ni bilo
prejetih vlog. Za ukrepa Produktivne naložbe v klasično akvakulturo in Produktivne naložbe v
okoljsko akvakulturo je bilo objavljenih 5 verzij javnih razpisov. V okviru ukrepa Produktivne naložbe
v klasično akvakulturo je bila izbrana 1 operacija v vrednosti 86.907,50 EUR javnih sredstev, od tega
65.180,63 EUR ESPR del. Za ukrep Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo je bila izbrana 1
vloga v vrednosti 144.525,02 EUR javnih sredstev, od tega 108.393,77 EUR ESPR del. Na ukrep za
izvajanje ekološke akvakulture prijav ni bilo. Na ukrepu Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve je
bila izbrana ena operacija v vrednosti 10.500,00 EUR javnih sredstev, od tega 7.875,00 EUR ESPR
del. Preko javnih naročil se je izvajal ukrep Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo. 3 operacije so
bile izbrane, vendar na 2 ni bilo prijav, zato sta bili opuščeni.
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 5 verzij javnih
razpisov. Dosedaj je prispelo 7 vlog. Od tega so bile 3 vloge zavrnjene, dve zaradi umika vloge s strani
vlagatelja, ena pa zaradi nepopolnosti. 3 vloge so bile odobrene. Vrednost odobrenih vlog znaša
558.506,08 EUR javnih sredstev, od tega 418.879,55 EUR ESPR del. Izplačanih je bilo 107.656,72
EUR, od tega 80.742,53 EUR ESPR del.
V okviru ukrepov za trženje se je izvajala in izplačala tržna analiza v vrednosti 21.533,00 EUR, od
tega 16.149,75 EUR ESPR del. Za izvedbo promocijske kampanje je bilo izbranih 9 operacij v skupni
vrednosti 79.800,17 EUR, od tega 59.850,12 EUR ESPR del. Izplačanih je bilo 79.700,15 EUR javnih
sredstev, od tega 59.775,11 EUR ESPR del.
Za vsako objavo javnih razpisov je bila izvedena predstavitev in delavnica oziroma sestanek, 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. Pri ukrepih akvakulture se je izkazalo, da s strani potencialnih akterjev
ni interesa, ter da so oddane vloge pomanjkljivo pripravljene.
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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. Do sedaj je bilo komulativno izplačanih 818.381,00 EUR
javnih sredstev, od tega 654.704,11 EUR prispevek ESPR. V letu 2018 je bilo izplačanih 196.197,73
EUR javnih sredstev, od tega 156.957,96 EUR ESPR del.
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 komulativno izplačanih 626.671,18 EUR,
od tega 466.891,96 EUR prispevek ESPR. V letu 2018 je bilo izplačanih 543.858,02 EUR javnih
sredstev, od tega 392.360,20 EUR ESPR del.
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. S spremembo finančnega kazalnika v okviru PNU4 v OP ESPR 2014-2020
smo tudi dosegli, da je preseženih 85 % vrednosti mejnika glede okvira uspešnosti z vidika kazalnika
učinka kot tudi finančnega kazalnika.
V okviru 4. PNU so bile v letu 2016 izbrane 4 LASR in izplačana vsa pripravljalna podpora v višini
29.168,06 EUR, od tega 21.876,04 EUR prispevek ESPR. Do sedaj je bilo komulativno izplačanih tudi
6 zahtevkov za tekoče stroške in animacijo v vrednosti 151.293,79 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. Skupna vrednost odobrenih operacij znaša 1.762.473,87
EUR, od tega 1.321.855,40 EUR ESPR del. Odobrene so bile tudi 3 operacije sodelovanja v skupni
vrednosti 86.431,73 EUR, od tega 64.823,79 EUR ESPR del. Skupna vrednost odobrenih sredstev je
2.029.367,44, od tega 1.522.025,56 EUR ESPR del.
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. V okviru ukrepa Celostni pomorski nadzor je
izplačanih 48.690,20 EUR javnih sredstev, od tega 36.517,65 EUR prispevek ESPR.
V okviru ukrepa Varovanje morskega okolja sta bili odobreni 2 operacije v skupni vrednosti
140.736,04 EUR, od tega 105.552,03 EUR ESPR del. Izplačanih 129.552,93 EUR, od tega 97.164,69
EUR prispevek ESPR.
V okviru ukrepa Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja je bila zaključena 1 operacija v vrednosti
38.754,52 EUR, od tega 29.065,88 EUR prispevek ESPR.
V okviru Tehnične pomoči je v izvajanju 7 operacij, v skupni vrednosti 2.646.306,00 EUR, od tega
1.984.729,75 EUR ESPR del. V letu 2018 je bilo izplačanih 278.627,06 EUR sredstev, od tega
208.968,30 EUR prispevek ESPR, v celotnem obdobju komulativno 923.280,23 EUR, od tega
692.417,40 EUR ESPR del.
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Analiza vzrokov je bila izvedena v okviru vmesnega vrednotenja in je podrobno predstavljena v
priloženem vmesnem vrednotenju.
Zaradi vseh zamikov pri pripravi EU-podlag za izvajanje ESPR in novega, k rezultatom usmerjenega
pristopa, težav sektorja ribištva, akvakulture in predelave, ki jih je prikazalo vmesno vrednotenje, in
težav pri zagotavljanju trajnosti operacij je bilo črpanje v letu 2018 upočasnjeno. Kljub temu so bili v
okviru PNU 3, 4 in 6 doseženi mejniki okvira uspešnosti.
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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
1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega,
z
viri
gospodarnega,
inovativnega,
konkurenčnega in na znanju
temelječega ribištva

Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na
ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav
Leta 2018 se je izvajal ukrep Ribiška pristanišča, mesta
iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja. Objavljen je bil en javni
razpis, v okviru katerega ni bilo prejetih vlog, prav tako ni bilo
prejetih vlog na dva objavljena javna razpisa v letu 2017. Za
spodbujanja prijav na razpis je MKGP izvedel številne dejavnosti,
sestanek z obalnimi občinami, ki so ob pripravi programa
izkazovale zelo veliko zanimanja za naložbe v svojih pristaniščih.
Komunikacija z občinami je bila po izvedbi lokalnih volitev spet
intenzivnejša tudi na ravni srečanja vodstva MKGP s predstavniki
obalnih občin. Kljub vsem prizadevanjem občine leta 2018 niso
izkazale nobenega zanimanja, so se pa postavili temelji za možnosti
črpanja v prihodnjih letih.
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.
Ukrep regionalnega sodelovanja, ki se izvaja v skladu s predpisi
javnega naročanja, je bil pripravljen za izvajanje že leta 2017,
vendar se leta 2018 ni pokazala potreba po tem – slovensko ribištvo
je bilo izvzeto iz obveznosti iztovora na podlagi izjem »de minimis«
za male pelagične vrste ter vrste, ki opredeljujejo ribolov; poleg
tega za severni Jadrani ni bilo načrta upravljanja na ravni Evropske
unije, s tem pa tudi ne pobud za skupna priporočila v tem okviru.
Za ukrep varstva in obnove morske biotske raznovrstnosti in
ekosistemov so se leta 2018 začela izvajati javna naročila. Izvedeni
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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
sta bili dve javni naročili, s katerima je bilo dodeljenih okoli 30
odstotkov razpoložljivih sredstev za ukrep. Leta 2018 še ni bilo
izplačil v okviru tega ukrepa.
Za ukrepe morskega ribištva je treba upoštevati to, da je Republika
Slovenija v procesu izvajanja razsodbe arbitražnega sodišča, kar je
imelo vpliv na izvajanje ukrepov, namenjenih gospodarskemu
ribolovu. Za začasno ukinitev ribolovne dejavnosti je bilo
ugotovljeno, da trenutno stanje slovenskega gospodarskega ribištva
tega ne omogoča izvedbe tega ukrepa glede na zahteve za
minimalno število dni na morju.
Glede na stanje leta 2018 izvajanje 1. PNU ne dosega zastavljenih
ciljev, saj sta bili izbrani samo dve operaciji. Organ upravljanja je
zato proučil izvajanje posameznih ukrepov na terenu v okviru
vmesnega vrednotenja in posvetovanja z deležniki. Na podlagi
vmesnega vrednotenja in posvetovanja z deležniki se je Organ
upravljanja odločil, da je nekatere ukrepe smiselno izključiti iz OP
ESPR 2014–2020 (Začasna ukinitev ribolovnih dejavnosti, Podpora
oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega
sodelovanja) zaradi pomanjkanje zanimanja vlagateljev in
neizpolnjevanja zahteve po minimalnem številu dni na morju, druge
ukrepe pa je treba začeti intenzivneje izvajati (Zdravje in varnost,
Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba nezaželenega
ulova) in tako omogočiti porabo sredstev v okviru 1. PNU.

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

V okviru 2. PNU so se prek javnih razpisov izvajali naslednji
ukrepi: Inovacije, Produktivne naložbe v klasično akvakulturo,
Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo, Prehod na sistem za
okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura, Akvakultura,
ki zagotavlja okoljske storitve. Prek javnih naročil pa ukrep
Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo.
Za ukrep Inovacije sta bila v letu 2018 objavljena dva javna razpisa,
na katera ni prispela nobena vloga. Vrednost objavljenih razpisov je
bila 400.000,00 EUR. Po poizvedbi na terenu in izkazanem interesu
se bodo razpisi ponovno objavili v letu 2019.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
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Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na
ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav
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 zaradi pomanjkanja obvezne dokumentacije
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. 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.
Za ukrep Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve v letu 2018 je
bil objavljen en javni razpis v skupni vrednosti 200.000,00 EUR
javnih sredstev. Prejeta je bila ena vloga, ki je bila tudi odobrena.
Skupna vrednost odobrenih sredstev je 10.500,00 EUR javnih
sredstev, od tega 7.875,00 EUR ESPR del. Predmet tega ukrepa je
izplačilo nadomestil za izpad prihodka iz dejavnosti akvakulture na
območjih NATURA 2000 zaradi kormoranov.
Preko javnih naročil se je izvajal ukrep Povečanje potenciala lokacij
za akvakulturo. 3 operacije so bile odobrene, in sicer za študijo
območij akvakulture na morju ter na kopnem. Od treh javnih naročil
je bilo le eno oddano v izvajanje, saj se v okviru postopka javnega
naročanja ni javil noben izvajalec.
Za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter
ekološka akvakultura, vreden 133.333 EUR, ni bilo nobene prijave.
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 Kmetijskogozdarske zbornice.
Leta 2018 ni bilo potrebe in izkazanega zanimanja za objavo
javnega razpisa za ukrep Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem,
katerega predmet je izplačevanje nadomestil ob 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
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Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na
ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav
namreč ni bilo zaznanega daljšega pojavljanja biotoksinov v
školjkah. V tem obdobju tudi ni bilo izkazanega zanimanja za ukrep
Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanje v mreže.
Leta 2018 tako ne moremo govoriti o napredku pri izvajanju 2.
PNU, saj objavljeni javni razpisi niso dali pričakovanih rezultatov.
Organ upravljanja je decembra 2018 pripravil spremembe
nacionalne izvedbene uredbe za izvajanje ukrepov, ki se izvajajo z
javnimi razpisi. S spremembo uredbe je bilo omogočeno da so
lahko upravičenci ukrepov namenjenih akvakulturi vse pravne ali
fizične osebe, ki so gospodarske družbe ali samostojni podjetniki
posamezniki in so ob oddaji vloge registrirani za dejavnost gojenja
vodnih organizmov v Republiki Sloveniji, in ne samo mikro, mala
in srednje velika podjetja. Spreminla se je tudi lestvica glede vračila
sredstev, v primeru če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni
obveznosti v zvezi z doseganjem vrednosti kazalnikov rezultata.
Upravičenec, ki v predpisanem roku ne izpolni 50 % obveznosti
kazalnika rezultata, za operacijo za katero je vrednost določil ob
oddaji vloge mora vrniti izplačana sredstva, in sicer: vsa izplačana
sredstva, če ne ohrani delovnih mest, zaradi pridobitve podpore iz
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, kot jih je navedel v
vlogi. Število delovnih mest mora biti izraženo v EPDČ, 50
odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni manj kot 50
odstotkov ustvarjenih delovnih mest, kot jih je navedel v vlogi, 20
odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni od 30 do vključno 50
odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata,
načrtovanega v poslovnem načrtu, 50 odstotkov vseh izplačanih
sredstev, če izpolni od 20 do vključno 30 odstotkov vrednosti
vsakega posameznega kazalnika rezultata, načrtovanega v
poslovnem načrtu, vsa izplačana sredstva, če izpolni do vključno 20
odstotkov vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata,
načrtovanega v poslovnem načrtu.
Spremenile so se tudi vrednosti najvišje podpore za posamezno
vlogo iz 1.000.000,00 EUR javnih sredstev na 2.500.000,00 EUR.
Morebitni razlogi za neučinkovito izvajanje ukrepov in nadaljnji
koraki Organa upravljanja so opisani v poglavju 4.2.
Leta 2018 se v okviru 2. PNU nista izvajala ukrepa Ukrepi v zvezi z
javnim zdravjem ter Spodbujanje človeškega kapitala in
povezovanje v mreže, saj ni bilo potrebe po teh dveh ukrepih in tudi
ne zanimanja sektorja.
Glede na stanje leta 2018 izvajanje 2. PNU ne dosega zastavljenih
ciljev, saj črpanje ni bilo tako, kot se je pričakovalo. Organ
upravljanja je zato proučil izvajanje posameznih ukrepov na terenu
v okviru vmesnega vrednotenja in posvetovanja z deležniki in na
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Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na
ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav
podlagi tega opredelil, da je ukrepa Ukrepi v zvezi z javnim
zdravjem in Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanje v
mreže smiselno izključiti iz OP ESPR 2014–2020, preostala
sredstva pa v letu 2019 smiselno prerazporediti s spremembo OP
ESPR 2014–2020 na ukrepe, ki izkazujejo večje možnosti za
črpanje sredstev, predvsem v okviru 5. PNU.

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

Vse dejavnost v zvezi z izvajanjem ukrepa Zbiranje podatkov so
potekale nemoteno in v skladu z načrtovano dinamiko. Leta 2018 se
je izvajala tretja operacija, ki se je nanašala na izvajanje Delovnega
načrta za zbiranje podatkov 2017–2019. Operacija se je izvajala od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 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 dejavnosti, ki omogočajo
izvajanje različnih vrst operacij, kot so opredeljene v 77. členu
Uredbe 508/2014/EU in 9. členu Uredbe o izvajanju ukrepov in
tehnične pomoči iz OP ESPR 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s
predpisi, ki urejajo javno naročanje.
V letu 2018 je bilo v okviru Zbiranja podatkov financirano zbiranje,
upravljanje in uporaba podatkov za namene znanstvene analize in
izvajanja SRP (zbiranje podatkov o iztovoru, biološko vzorčenje
iztovora, pridobivanje podatkov o prilovu, zbiranje
socioekonomskih podatkov o ribištvu in akvakulturi in predelovalni
industriji), nacionalni, transnacionalni in podnacionalni večletni
programi vzorčenja, ki se nanašajo na staleže, zajete s SRP
(vzorčenje sardele in sardona, vzorčenje glede na ribolovna orodja,
ki so pomembna za slovenski ribiški sektor), spremljanje
gospodarskega in rekreacijskega ribolova na morju, vključno s
spremljanjem prilova morskih organizmov, kot npr. morskih
sesalcev in ptičev, raziskave na morju (MEDIAS, SOLEMON in
MEDITS), sodelovanje predstavnikov držav članic in regionalnih
organov na regionalnih usklajevalnih sestankih, sestankih
regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, v katerih Unija
sodeluje kot pogodbena stranka ali opazovalka ali sestankih
mednarodnih organov, zadolženih za znanstvene nasvete (nakup
letalskih kart, namestitev za udeležence, organizacija sestankov),
izboljšanje sistemov zbiranja in upravljanja podatkov ter izvajanja
pilotskih študij za izboljšanje obstoječih sistemov zbiranja in
upravljanja podatkov (priprava podatkov podatkov za podatkovne
klice, nakup informacijske opreme).
Skupna odobrena sredstva za izvajanje operacije v omenjenem
obdobju so bila 292.934,30 EUR, od tega prispevek Unije
234.347,44EUR. Izplačanih je bilo za 196.197,73 EUR javnih
sredstev, od tega 156.957,96 EUR ESPR del.
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Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na
ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav
V okviru ukrepa Zbiranje podatkov je bilo sofinancirano izvajanje
Nacionalnega programa za zbiranje podatkov za leto 2018, vključno
s plačami zaposlenih na Zavodu za ribištvo Slovenije, ki izvajajo
naloge zbiranja podatkov, nakupa opreme za potrebe zbiranja
podatkov in udeležbe na sestankih različnih organov zadolženih za
znanstvene nasvete.
Dejavnosti v okviru izvajanja ukrepa Nadzor in izvrševanje so leta
2018 potekale v skladu z načrtovano dinamiko. Leta 2018 so se
izvajale vse operacije, ki so že bile izbrane v letih 2016 in 2017, to
je osem operacij, skupaj vrednih 2.295.213,00 EUR odobrenih
sredstev, od tega 1.922.834 EUR podpore iz ESPR.
Ukrep Nadzor in izvrševanje se je izvajal v skladu s predpisi
javnega naročanja. Leta 2018 je bilo v okviru tega ukrepa
izplačanih 543.858,02 EUR javnih sredstev, od tega 392.360,20
EUR podpore iz ESPR.
V okviru ukrepa Nadzor in izvrševanje je bil sofinanciran nakup
opreme in plovila za potrebe ribiške inšpekcije, nakup in namestitev
komponent za zagotavljanje prenosa podatkov, operativni stroški v
skladu s točko k) drugega odstavka 76. člena Uredbe 508/2014/EU
ter seminarji in medijska orodja.
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.
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 196.197,73 EUR javnih sredstev, od
tega 156.957,96 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
543.858,02 EUR javnih sredstev, od tega 392.360,20 EUR
prispevek ESPR.
V okviru PNU 3 je bilo do 31.12.2018 izbranih enajst operacij; od
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Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na
ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav
tega leta 2018 ena operacija.
V okviru PNU 3 je bilo odobrenih 3.759.884,50EUR javnih
sredstev, kar predstavlja 72 odstotkov vseh dodeljenih sredstev 3.
PNU. Od tega je bilo odobrenih 3.094.571,20 EUR ESPR sredstev,
kar predstavlja 72,54 odstotkov ESPR dodeljenih sredstev na ravni
3. PNU (4.266.308,00 EUR).
Evropski komisiji je bilo leta 2018 v okviru te PNU posredovanih
1.090.890,20 EUR javnih izdatkov, od tega 829.985,65 EUR delež
ESPR. Skupaj so vsi zahtevki, ki so bili od začetka izvajanja do
konca leta 2018 posredovani Evropski komisiji, znašali
1.361.282,14 EUR, od tega 1.052.674,04 EUR delež ESPR. Glede
doseganja mejnika (1.478.243,00 EUR) za leto 2018 je bila
dosežena 92,10 % realizacija finančnega mejnika, tudi oba
kazalnika učinka za leto 2018 sta bila dosežena. Vsa prizadevanja
Organa upravljanja, usmerjena v pospešeno črpanje sredstev iz
odobrenih operacij z namenom preseči 85-odstotno realizacijo
mejnika, so bila uspešno realizirana in se odražajo v doseženem
mejniku.

4 - Povečanje zaposlovanja in Vse štiri skupine LASR so operativne in dejavne. Leta 2018 je
ozemeljske kohezije
bilo v izvajanju v celoti končanih 19 operacij Izvajanja lokalne
razvojne strategije (vključujoč tekoče stroške in animacijo),
odobrene so bile tudi tri operacije v okviru Dejavnosti sodelovanja,
že leta 2017 pa je bila izplačana pripravljalna podpora vsem štirim
izbranim LASR. Zaznane so bile težave predvsem z razumevanjem
novega skupnega pristopa izvajanja CLLD, kar je Organ upravljanja
v sodelovanju z drugima dvema organoma upravljanja in s pomočjo
podporne enote FAME in Evropske komisije sproti pojasnjeval v
obliki delavnic, sestankov in individualnih pogovorov. Izvedene so
bile delavnice za usposabljanje priprave vlog in izvedbe
vrednotenja. Hkrati sta se ob spodbudi Organa upravljanja pospešila
preverjanje vlog za izbor operacij pri posredniškem organu in
obdelava vlog. Že leta 2017 je bil dosežen mejnik pri kazalniku
učinka, saj so bile izbrane vse štiri LASR in končane štiri operacije
pripravljalne podpore, kar pomeni 100-odstotno izpolnitev ciljne
vrednosti kazalnika učinka.
Ob upoštevanju socio-ekonomskih in okoljskih vidikov, ki so
vplivali na izvajanje CLLD od začetka perspektive je Organ
upravljanja med letom ugotovil, da je potrebna sprememba OP
ESPR 2014–2020. Finančni mejnik je bil spremenjen s spremembo
OP ESPR 2014-2020 iz 1.229.333,00 EUR na 250.000,00 EUR.
Če povzamemo spremembe v Sloveniji na področju CLLD za
ribištvo in akvakulturo v obdobju 2014–2020 v primerjavi z
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Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na
ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav
obdobjem 2007–2013, se je število vključenih ministrstev
podvojilo, število vključenih skladov se je potrojilo in število LAS
se je početverilo. ESPR pa je vodilni sklad samo za eno od teh LAS
(obalno LAS). Te spremembe so precej povečale zapletenost
izvajanja in povzročile nepričakovane zamude pri pripravi in
odobritvi projektov, namenjenih lokalnemu razvoju ribištva in
akvakulture. Poleg tega so na izvajanje vplivali še naslednji
dejavniki: dolgotrajnost postopkov odobritve operacij s strani
posredniškega organa, neizvajanje razsodbe arbitražnega sodišča na
podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške, počasen izhod iz gospodarske krize,
poslabšanje stanja ribjih staležev v skupni uporabi v Jadranskem
morju in okoljske razmere, ki vplivajo na višino gladine celinskih
voda.
V okviru 4. PNU so bile izbrane v letu 2016 izbrane 4 LASR in
izplačana kje 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
151.293,79 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. Skupna vrednost
odobrenih sredstev je 2.029.367,44 EUR, od tega 1.522.025,56
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. S
spremembo finančnega kazalnika v okviru UP4 v OP ESPR 20142020 smo tudi dosegli, da je preseženih 85 % vrednosti mejnika
glede okvira uspešnosti z vidika kazalnika učinka kot tudi
finančnega kazalnika.
Skupno je bilo v okviru 4. PNU do konca leta 2018 Organu
upravljanja posredovanih za 251.562,64 EUR javnih sredstev
zahtevkov za povračilo, kar pomeni 100,63-odstotno doseganje
finančnega mejnika. S tem je bil dosežen tudi mejnik z vidika
okvira uspešnosti na 4. PNU.
Organ upravljanja načrtuje povečanje črpanja sredstev v okviru 4.
PNU, saj si upravičenci močno želijo črpanje pospešiti.

5 - Pospeševanje trženja in V okviru 5. PNU se je preko javnih razpisov izvajal ukrep
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Ključne informacije o izvajanju prednostne naloge s sklici na
ključne dogodke, večje težave in ukrepe za odpravo teh težav
Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, preko
javnih naročil pa se je izvajal ukrep Promocijske in oglaševalske
kampanje v okviru ukrepov za trženje.
Odprti sta bili dve različici javnega razpisa za ukrep, katerega
predmet so naložbe v predelavo ribiških proizvodov in proizvodov
iz akvakulture za okrog tri milijone evrov. Skupno je na oba javna
razpisa prispela ena vloga, ki je bila odobrena. Skupaj je bilo od
začetka izvajanja ukrepa do konca leta 2018 prejetih sedem vlog.
Štiri so bile odobrene, tri pa so jih vlagatelji umaknili. Razlogi za
umik vlog so bili v tem, da vloge niso vsebovale vseh zahtevenih
izjav, dokazil in prilog (okoljevarstveno soglasje, tri primerljive
ponudbe, izjava za določitev velikosti podjetja, izjava o finančni
pokritosti naložbe, pravnomočno uporabno dovoljenje, itd.) in so se
vlagatelji po pozivu na dopolnitev vloge, odločili, da bodo vlogo
umaknili. 4 odobrene vloge se nanašajo na izgradnjo
predelovalnega obrata, nakup opreme, dve operaciji se nanašata na
nakup opreme in tovornega vozila, ena operacija pa se nanaša na
nakup opreme za predelavo školjk. Pri pregledu vlog so bile
zaznane določene pomanjkljivosti: nepravilne registracije
dejavnosti vlagatelja in neobstoj treh ponudb za strošek operacije.
Nanje so bili vlagatelji opozorjeni osebno in na delavnicah ob
predstavitvah javnih razpisov, še posebej na predložitev ustreznih in
veljavnih dovoljenj ob oddaji vloge za izbor operacij, ki je temeljni
pogoj za pridobitev evropskih sredstev.
Leta 2018 je bil narejen napredek pri izvajanju 5. PNU, saj so bile
tri operacije v izvajanju. Organ upravljanja je decembra 2018
pripravil spremembe nacionalne izvedbene uredbe za izvajanje
ukrepov z javnimi razpisi, v katerega spada tudi ukrep predelave. S
spremembo uredbe se je spremenila lestvica glede vračila sredstev v
primeru če upravičenec v predpisanem roku ne izpolni obveznosti v
zvezi z doseganjem vrednosti kazalnikov rezultata. Če upravičenec
v predpisanem roku ne izpolni obveznosti doseganja vsaj 50 %
kazalnikov rezultata, katerih vrednosti sam določi ob oddaji vloge,
mora vrniti izplačana sredstva, in sicer: 20 odstotkov vseh
izplačanih sredstev, če izpolni od 30 do vključno 50 odstotkov
vrednosti vsakega posameznega kazalnika rezultata načrtovanega, v
poslovnem načrtu, 50 odstotkov vseh izplačanih sredstev, če izpolni
od 20 do vključno 30 odstotkov vrednosti vsakega posameznega
kazalnika rezultata, načrtovanega v poslovnem načrtu in vsa
izplačana sredstva, če izpolni do vključno 20 odstotkov vrednosti
vsakega posameznega kazalnika rezultata načrtovanega, v
poslovnem načrtu.
Spremenile so se tudi vrednosti najvišje podpore za posamezno
vlogo iz 1.000.000,00 EUR javnih sredstev na 2.000.000,00 EUR.
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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
Za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz
akvakulture je bilo skupaj 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 zavrnejne, 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.
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.
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 9 operacij v skupni vrednosti 79.800,17 EUR, od tega
59.850,12 EUR prispevek ESPR. Izplačanih v letu 2018 pa je bilo
79.700,15 EUR javnih sredstev, od tega 59.775,11 EUR prispevek
ESPR.
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 29,60-odstotno,
307.310,00 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 - Pospeševanje izvajanja V okviru te PNU so bile izbrane štiri operacije, od tega so bile tri
integrirane pomorske politike
zaključene leta 2018, ena pa leta 2017.
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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
Za ukrepe 6. PNU, ki potekajo v sodelovanju z Ministrstvom za
okolje in prostor ter Ministrstvom za infrastrukturo, so se leta 2018
izvajale naslednje operacije:
V okviru 1. b) točke 80. člena Uredbe 508/2014/EU je bila v letu
2018 zaključena operacija kartiranja morskih habitatnih tipov
Natura 2000 za 84.820,50 EUR skupnih upravičenih stroškov.
Poleg tega je bila izbrana še operacija Monitoring delfinov v
slovenskem morju za poročevalsko obdobje 2013–2018 za skupaj
55.915,54 EUR, ki bo predvidoma končana v sredini leta 2019.
V okviru 1. c) točke 80. člena Uredbe 508/2014/EU je bila v letu
2018 zaključena operacija, ki v okviru te PNU predstavlja mejnik.
Njen namen sta kartografski prikaz in opis bentoških habitatnih
tipov v slovenskem morju s kartografskim prikazom in opredelitvijo
najverjetnejših območij vpliva na habitatne tip. Vrednost operacije
je bila 38.754,52 EUR skupnih upravičenih stroškov.
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. V
okviru ukrepa Celostni pomorski nazdor 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.
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.
Glede na uspešnost vrednosti mejnika za leto 2018 je kazalnik
učinka dosežen, finančni kazalnik pa je presežen. Izplačanih je bilo
za 216.997,65 EUR vseh upravičljivih javnih izdatkov, kar
predstavlja glede na vrednost mejnika, ki je 156.806,00 EUR,
138,39-odstotno realizacijo. Tudi v prihodnje Organ upravljanja
načrtuje uspešno izvajanje te PNU.

7 - Tehnična pomoč

Tehnična pomoč se je izvajala po načrtih. Znotraj sedmih odobrenih
operacij je bilo leta 2018 odobrenih in dokončanih 56 dejavnosti
oziroma izplačanih 216370,48 EUR javnih sredstev, prispevek
ESPR 162276,12 EUR.
V okviru tehnične pomoči je bilo že leta 2016 izbranih sedem
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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
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.
V letu 2018 so bila sredstva tehnične pomoči uporabljena za
operacije izvajanja operativnega programa (plače, tolmačenje,
organizacija odobra 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.
V letu 2018 je bilo izplačanih 278.627,06 EUR sredstev, od tega
208.968,30 EUR prispevek ESPR, v celotnem obdodbju
komulativno 923.280,23 EUR, od tega 692.417,40 EUR ESPR del.
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3.2.

Kazalniki rezultatov, kazalniki učinka in finančni kazalniki za ESPR (člen 50(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

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

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja

2.1 - Sprememba obsega proizvodnje
akvakulture
2.2 - Sprememba vrednosti proizvodnje
akvakulture
2.3 - Sprememba čistega dobička

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja
1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno z izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno z izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno z izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno z izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno z izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno z izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
3 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov, povezanih z akvakulturo, in spodbujanje akvakulture,
gospodarne z viri
3 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov, povezanih z akvakulturo, in spodbujanje akvakulture,
gospodarne z viri
4 - Spodbujanje akvakulture z visoko ravnjo varstva okolja, zdravja in
dobrega počutja živali ter javnega zdravja in varnosti
5 - Razvoj strokovnega usposabljanja, novih strokovnih spretnosti ter
vseživljenjskega učenja

SL

Ciljna vrednost (za
leto 2023)
20,00000

Zbirna
vrednost
0,00000

0,00000

thousand
Euros
thousand
Euros
tonnes

50.000,00000

0,00000

0,00000

10,00000

0,00000

0,00000

400,00000

0,00000

0,00000

700,00000

0,00000

0,00000

60,00000

0,00000

0,00000

2.8 - Ustvarjena delovna mesta

thousand
Euros
thousand
Euros
FTE

9,00000

0,00000

0,00000

2.9 - Ohranjena delovna mesta

FTE

45,00000

0,00000

0,00000

2.4 - Sprememba obsega ekološke
proizvodnje akvakulture
2.4 - Sprememba obsega ekološke
proizvodnje akvakulture

tone

10,00000

0,00000

0,00000

tonnes

30,00000

0,00000

0,00000

2.5 - Sprememba obsega proizvodnje v
sistemu ponovnega kroženja vode

tonnes

150,00000

0,00000

0,00000

2.7 - Objekti akvakulture,
zagotavljajo okoljske storitve
2.8 - Ustvarjena delovna mesta

number

2,00000

0,00000

0,00000

FTE

1,00000

0,00000

0,00000

2.1 - Sprememba obsega proizvodnje
akvakulture
2.2 - Sprememba vrednosti proizvodnje
akvakulture
2.3 - Sprememba čistega dobička
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Merska
enota
tonnes

2018
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Posebni cilj

Kazalnik rezultatov

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

2.9 - Ohranjena delovna mesta

Posebni cilj
1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja
1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja
1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z
izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z
izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z
izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z
izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z
izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z
izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
3 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti ter krepitev ekosistemov, povezanih
z akvakulturo, in spodbujanje akvakulture, gospodarne z viri
3 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti ter krepitev ekosistemov, povezanih
z akvakulturo, in spodbujanje akvakulture, gospodarne z viri
4 - Spodbujanje akvakulture z visoko ravnjo varstva okolja, zdravja in dobrega počutja
živali ter javnega zdravja in varnosti
5 - Razvoj strokovnega usposabljanja, novih strokovnih spretnosti ter vseživljenjskega
učenja
5 - Razvoj strokovnega usposabljanja, novih strokovnih spretnosti ter vseživljenjskega
učenja
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Merska
enota
FTE

Kazalnik rezultatov
2.1 - Sprememba obsega
akvakulture
2.2 - Sprememba vrednosti
akvakulture
2.3 - Sprememba čistega dobička
2.1 - Sprememba obsega
akvakulture
2.2 - Sprememba vrednosti
akvakulture
2.3 - Sprememba čistega dobička

Ciljna vrednost (za
leto 2023)
5,00000

Zbirna
vrednost
0,00000

2018
0,00000

proizvodnje

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

proizvodnje

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

proizvodnje

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

proizvodnje

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.8 - Ustvarjena delovna mesta

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.9 - Ohranjena delovna mesta

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4 - Sprememba obsega ekološke
proizvodnje akvakulture
2.4 - Sprememba obsega ekološke
proizvodnje akvakulture
2.5 - Sprememba obsega proizvodnje v
sistemu ponovnega kroženja vode
2.7 - Objekti akvakulture, ki zagotavljajo
okoljske storitve
2.8 - Ustvarjena delovna mesta

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.9 - Ohranjena delovna mesta

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

SL

Posebni cilj

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 1
Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 47 Inovacije

Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 47 Inovacije

Posebni cilj

Tematski cilj
03

Kazalnik učinka
2.1 - Št. projektov inovacij, svetovalnih storitev

Tematski cilj
03

Vključen v okvir uspešnosti

Ciljna vrednost (2023)

Skupna vrednost
3,00

Kazalnik učinka
2.1 - Št. projektov inovacij, svetovalnih storitev

2018
0,00

0,00

2016
0,00

2015
0,00

2017
0,00

2014
0,00

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

Tematski cilj
03

Kazalnik učinka
2.2 - Št. projektov produktivnih naložb v akvakulturo

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

Posebni cilj

Tematski cilj
03

Vključen v okvir uspešnosti


Ciljna vrednost (2023) Skupna vrednost 2018 2017
25,00
0,00 0,00 0,00

Kazalnik učinka
2.2 - Št. projektov produktivnih naložb v akvakulturo

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

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

02 - Člen 48.1.e, i, j Produktivne naložbe v akvakulturo – učinkovita raba virov, 06
zmanjšanje porabe vode in kemikalij, sistemi ponovnega kroženja za čim večje
zmanjšanje porabe vode
03 - Člen 51 Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo
06
04 - Člen 53 Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološko 06
akvakulturo

SL

Kazalnik učinka

Vključen v okvir Ciljna
uspešnosti
vrednost
(2023)

Skupna
vrednost

2018 2017

2.2 - Št. projektov produktivnih naložb v akvakulturo

3,00

1,00 1,00 0,00

2.4 - Št. projektov povečanja potenciala lokacij za akvakulturo ter
ukrepi za javno zdravje in zdravje živali
2.3 - Št. projektov omejitve vpliva akvakulture na okolje (sistemi za
okoljsko ravnanje in presojo, okoljske storitve, povezane z ekološko

1,00

1,00 1,00 0,00

10,00

0,00 0,00 0,00
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Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski
cilj

Kazalnik učinka

Vključen v okvir Ciljna
uspešnosti
vrednost
(2023)

Skupna
vrednost

2018 2017

akvakulturo)
Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski
cilj
02 - Člen 48.1.e, i, j Produktivne naložbe v akvakulturo – učinkovita raba virov, zmanjšanje porabe vode 06
in kemikalij, sistemi ponovnega kroženja za čim večje zmanjšanje porabe vode
03 - Člen 51 Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo
06
04 - Člen 53 Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološko akvakulturo

Posebni cilj

06

Kazalnik učinka

2016 2015 2014

2.2 - Št. projektov produktivnih naložb v akvakulturo

0,00 0,00 0,00

2.4 - Št. projektov povečanja potenciala lokacij za akvakulturo ter ukrepi za javno 0,00 0,00 0,00
zdravje in zdravje živali
2.3 - Št. projektov omejitve vpliva akvakulture na okolje (sistemi za okoljsko ravnanje 0,00 0,00 0,00
in presojo, okoljske storitve, povezane z ekološko akvakulturo)

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
01 - Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja 06
okoljske storitve
02 - Člen 55 Ukrepi v zvezi z javnim 03
zdravjem

Kazalnik učinka
2.3 - Št. projektov omejitve vpliva akvakulture na okolje (sistemi za okoljsko ravnanje in presojo,
okoljske storitve, povezane z ekološko akvakulturo)
2.4 - Št. projektov povečanja potenciala lokacij za akvakulturo ter ukrepi za javno zdravje in
zdravje živali

Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski
cilj
01 - Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja okoljske 06
storitve
02 - Člen 55 Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem
03

Posebni cilj

Vključen v
uspešnosti

okvir Ciljna
(2023)

vrednost Skupna
2018 2017
vrednost
3,00
1,00 1,00 0,00
8,00

Kazalnik učinka

0,00 0,00 0,00

2016 2015 2014

2.3 - Št. projektov omejitve vpliva akvakulture na okolje (sistemi za okoljsko ravnanje in presojo, okoljske storitve, povezane z ekološko 0,00 0,00 0,00
akvakulturo)
2.4 - Št. projektov povečanja potenciala lokacij za akvakulturo ter ukrepi za javno zdravje in zdravje živali
0,00 0,00 0,00

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 5
Izbrani ustrezni ukrepi

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

SL

Kazalnik učinka

Vključen v
uspešnosti

2.5 - Št. projektov spodbujanja človeškega kapitala na področju akvakulture na splošno in
spodbujanje uveljavljanja novih gojiteljev vodnih organizmov
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okvir Ciljna vrednost Skupna
2018 2017
(2023)
vrednost
10,00
0,00 0,00 0,00

SL

Izbrani ustrezni ukrepi

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

Kazalnik učinka

2016 2015 2014

2.5 - Št. projektov spodbujanja človeškega kapitala na področju akvakulture na splošno in spodbujanje uveljavljanja novih 0,00 0,00 0,00
gojiteljev vodnih organizmov

Prednostna naloga Unije

3 - Spodbujanje izvajanja SRP

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 3
Posebni cilj

Kazalnik rezultatov

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

3.B.1
Povečanje
deleža
izpolnjevanja zahtev po podatkih (v
%)
3.A.1 - Število ugotovljenih hudih
kršitev
3.A.2 - Iztovarjanje, ki je bilo
predmet fizičnega nadzora

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

Posebni cilj
1 - Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter izboljšanje zbiranja in upravljanja
podatkov
2 - Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter
učinkovita javna uprava brez povečanega upravnega bremena
2 - Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter
učinkovita javna uprava brez povečanega upravnega bremena

SL

23

Merska
enota
%

Ciljna vrednost
(za leto 2023)
10,00000

number

4,00000

%

5,00000

Kazalnik rezultatov
3.B.1 - Povečanje deleža izpolnjevanja
zahtev po podatkih (v %)
3.A.1 - Število ugotovljenih hudih kršitev

Zbirna
vrednost

2018

8,00000

0,00000

2017

2016

2015

2014

8,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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

SL

Posebni cilj

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 1
Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 77 Zbiranje podatkov

Tematski cilj
06

Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 77 Zbiranje podatkov

Posebni cilj

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

Tematski cilj
06

Vključen v okvir uspešnosti


Ciljna vrednost (2023)
Skupna vrednost
2018 2017
2,00
3,00 1,00 1,00

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

2016
1,00

2015
0,00

2014
0,00

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
01 - Člen 76
izvrševanje

Nadzor

Tematski
cilj
in 06

Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 76 Nadzor in izvrševanje

Prednostna naloga Unije

Kazalnik učinka

Vključen
uspešnosti

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

v

okvir Ciljna
(2023)



vrednost Skupna
vrednost
15,00

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

2016
4,00

2018 2017
8,00 0,00 4,00

2015
0,00

2014
0,00

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

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

1.4.c - Raven zavržkov

SL

24

Merska
enota
%

Ciljna vrednost
(za leto 2023)
5,00000

Zbirna
vrednost
0,00000

2018
0,00000

SL

Posebni cilj
4 - Povečanje konkurenčnosti in
podjetij, vključno s flotami za mali
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in
podjetij, vključno s flotami za mali
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in
podjetij, vključno s flotami za mali
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in
podjetij, vključno s flotami za mali
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in
podjetij, vključno s flotami za mali
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in
podjetij, vključno s flotami za mali
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in
podjetij, vključno s flotami za mali
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in
podjetij, vključno s flotami za mali
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in
podjetij, vključno s flotami za mali
varnostnih in delovnih pogojev
4 - Povečanje konkurenčnosti in
podjetij, vključno s flotami za mali
varnostnih in delovnih pogojev

Kazalnik rezultatov

Ciljna vrednost
(za leto 2023)
30,00000

Zbirna
vrednost
0,00000

2018
0,00000

sposobnosti preživetja ribiških
priobalni ribolov, ter izboljšanje

1.1 - Sprememba vrednosti proizvodnje

sposobnosti preživetja ribiških
priobalni ribolov, ter izboljšanje

1.2 - Sprememba obsega proizvodnje

tonnes

10,00000

0,00000

0,00000

sposobnosti preživetja ribiških
priobalni ribolov, ter izboljšanje

1.3 - Sprememba čistega dobička

thousand
Euros

12,00000

0,00000

0,00000

sposobnosti preživetja ribiških
priobalni ribolov, ter izboljšanje

FTE

3,00000

0,00000

0,00000

FTE

10,00000

0,00000

0,00000

sposobnosti preživetja ribiških
priobalni ribolov, ter izboljšanje

1.7 - Delovna mesta (v ekvivalentu polnega
delovnega časa), ustvarjena v ribiškem sektorju ali
v dopolnilnih dejavnostih
1.8 - Delovna mesta (v ekvivalentu polnega
delovnega časa), ohranjena v ribiškem sektorju ali
v dopolnilnih dejavnostih
1.9.a - Sprememba števila poškodb in nesreč pri
delu

number

2,00000

0,00000

0,00000

sposobnosti preživetja ribiških
priobalni ribolov, ter izboljšanje

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

%

1,70000

0,00000

0,00000

sposobnosti preživetja ribiških
priobalni ribolov, ter izboljšanje

1.10 - Število ribičev vključenih v operacijo

število

10,00000

0,00000

0,00000

sposobnosti preživetja ribiških
priobalni ribolov, ter izboljšanje

1.11 - Ohranjeno število plovil privezanih v
ribiških pristaniščih

število

84,00000

0,00000

0,00000

sposobnosti preživetja ribiških
priobalni ribolov, ter izboljšanje

1.12 - Povečano število plovil privezanih v ribiških
pristaniščih

število

15,00000

0,00000

0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

sposobnosti preživetja ribiških
priobalni ribolov, ter izboljšanje

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

SL

Merska
enota
thousand
Euros

Kazalnik rezultatov
1.4.c - Raven zavržkov
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2017
0,00000

2016
0,00000

SL

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

SL

Kazalnik rezultatov
1.1 - Sprememba vrednosti proizvodnje

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

1.2 - Sprememba obsega proizvodnje

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3 - Sprememba čistega dobička

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.7 - Delovna mesta (v ekvivalentu polnega delovnega
časa), ustvarjena v ribiškem sektorju ali v dopolnilnih
dejavnostih
1.8 - Delovna mesta (v ekvivalentu polnega delovnega
časa), ohranjena v ribiškem sektorju ali v dopolnilnih
dejavnostih
1.9.a - Sprememba števila poškodb in nesreč pri delu

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

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

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.10 - Število ribičev vključenih v operacijo

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.11 - Ohranjeno število plovil privezanih v ribiških
pristaniščih

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.12 - Povečano število plovil privezanih v ribiških
pristaniščih

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000
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SL

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
01 - Člen 37 Podpora pripravi in izvajanju 06
ohranitvenih ukrepov

Kazalnik učinka

okvir Ciljna
(2023)

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

Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 37 Podpora pripravi in izvajanju ohranitvenih ukrepov

Posebni cilj

Vključen v
uspešnosti

vrednost Skupna
2018 2017
vrednost
3,00
0,00 0,00 0,00

Tematski cilj Kazalnik učinka
06
1.4 - Št. projektov ohranitvenih ukrepov, zmanjšanja vpliva ribolova na morsko okolje in prilagajanje ribolova varstvu vrst

2016 2015 2014
0,00 0,00 0,00

2 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske raznovrstnosti in ekosistemov

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 2
Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski
cilj

01 - Člen 40.1.b–g, i Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju, 06
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)
Izbrani ustrezni ukrepi

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

Tematski
cilj
01 - Člen 40.1.b–g, i Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju, izgradnja, postavljanje ali 06
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)

Posebni cilj

Vključen
okvir
uspešnosti

v Ciljna
Skupna
2018 2017
vrednost
vrednost
(2023)
10,00
2,00 2,00 0,00

Kazalnik učinka

2016 2015 2014

1.6 - Št. projektov varstva in 0,00 0,00 0,00
ohranjanja
morske
biotske
raznovrstnosti in ekosistemov

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

SL

27

SL

Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski
cilj

Kazalnik učinka

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

03

05 - Člen 33 Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

03

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

08 - Člen 42 Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba naključnega ulova (+ člen 03
44.1.e Ribolov v celinskih vodah)
09 - Člen 43.1 + 3 Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – 03
naložbe za izboljšanje ribiških pristanišč in prodajnih dvoran ali mest iztovarjanja in zavetij;
izgradnja zavetij za izboljšanje varnosti ribičev (+ člen 44.1.f Ribolov v celinskih vodah)

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

Izbrani ustrezni ukrepi

Tematski
cilj
03

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

05 - Člen 33 Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti
03
08 - Člen 42 Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba naključnega ulova (+ člen 44.1.e Ribolov v celinskih 03
vodah)
09 - Člen 43.1 + 3 Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – naložbe za izboljšanje ribiških 03
pristanišč in prodajnih dvoran ali mest iztovarjanja in zavetij; izgradnja zavetij za izboljšanje varnosti ribičev (+ člen
44.1.f Ribolov v celinskih vodah)

Prednostna naloga Unije

Vključen
okvir
uspešnosti



v Ciljna
Skupna
2018 2017
vrednost
vrednost
(2023)
12,00
0,00 0,00 0,00
28,00

0,00 0,00 0,00

12,00

0,00 0,00 0,00

3,00

0,00 0,00 0,00

Kazalnik učinka

2016 2015 2014

1.9 - Št. projektov spodbujanja človeškega kapitala in socialnega dialoga,
diverzifikacije in novih oblik dohodka, novih ribiških podjetij ter zdravja
in varnosti
1.10 - Št. projektov začasnega prenehanja
1.3 - Št. projektov dodane vrednosti, kakovosti, uporabe neželenega ulova
in ribiških pristanišč, mest iztovarjanja, prodajnih dvoran in zavetij
1.3 - Št. projektov dodane vrednosti, kakovosti, uporabe neželenega ulova
in ribiških pristanišč, mest iztovarjanja, prodajnih dvoran in zavetij

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

4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 4
Posebni cilj

Kazalnik rezultatov

Merska
enota

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

SL

28

Ciljna
vrednost (za
leto 2023)
25,00000

Zbirna
vrednost
0,00000

2018
0,00000

SL

Posebni cilj

Kazalnik rezultatov

Merska
enota

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
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

4.3 - Ustanovljena podjetja

number

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
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
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

SL
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Kazalnik rezultatov
4.1 - Ustvarjena delovna mesta
(v
ekvivalentu
polnega
delovnega časa)
4.2 - Ohranjena delovna mesta
(v
ekvivalentu
polnega
delovnega časa)
4.3 - Ustanovljena podjetja

Ciljna
vrednost (za
leto 2023)
60,00000

10,00000

Zbirna
vrednost

2018

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2017
0,00000

2016
0,00000

2015
0,00000

2014
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

SL

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
08

01 - Člen 62.1.a Pripravljalna podpora

02 - Člen 63 Izvajanje lokalnih razvojnih strategij (vključno s tekočimi stroški in 08
animacijo)
03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja
08

Kazalnik učinka

v

okvir Ciljna
(2023)

vrednost Skupna
vrednost
4,00

4.2 - Št. projektov pripravljalne podpore


4.1 - Št. izbranih strategij lokalnega
razvoja
4.3 - Št. projektov sodelovanja

Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 62.1.a Pripravljalna podpora
02 - Člen 63 Izvajanje lokalnih razvojnih strategij (vključno s tekočimi stroški in animacijo)
03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja

Prednostna naloga Unije

Vključen
uspešnosti

Tematski cilj
08
08
08

2018 2017
4,00 0,00 0,00

4,00

4,00 0,00 0,00

4,00

3,00 3,00 0,00

Kazalnik učinka
4.2 - Št. projektov pripravljalne podpore
4.1 - Št. izbranih strategij lokalnega razvoja
4.3 - Št. projektov sodelovanja

2016
4,00
4,00
0,00

2015
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
0,00
0,00

6 - Pospeševanje izvajanja integrirane pomorske politike

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 6
Posebni cilj

Kazalnik rezultatov

1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike
1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike

6.1 - Okrepitev skupnega okolja za izmenjavo informacij za nadzor na
področju pomorstva v EU
6.2.c - Sprememba v pokritosti z izboljšanim statusom
upravljanja/ohranjanja

Posebni cilj
1 - Razvoj in izvajanje integrirane pomorske
politike
1 - Razvoj in izvajanje integrirane pomorske
politike

SL

Merska
enota
%
km2

Ciljna vrednost (za
leto 2023)
40,00000
0,50000

Kazalnik rezultatov
6.1 - Okrepitev skupnega okolja za izmenjavo informacij za nadzor na področju pomorstva v
EU
6.2.c - Sprememba v pokritosti z izboljšanim statusom upravljanja/ohranjanja

30

2017

Zbirna
vrednost

2018

0,50000

2016

0,50000

2015

2014

0,00000

SL

SL
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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
06

01 - Člen 80.1.a Integrirani pomorski nadzor

02 - Člen 80.1.b Spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba 06
morskih in obalnih virov
03 - Člen 80.1.c Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja
06

Kazalnik učinka

v

okvir Ciljna
(2023)

6.1 - Št. projektov celostnega pomorskega nadzora
6.2 - Št. projektov varovanja in izboljšanja znanja o
morskem okolju
6.2 - Št. projektov varovanja in izboljšanja znanja o
morskem okolju

Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 80.1.a Integrirani pomorski nadzor
02 - Člen 80.1.b Spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov
03 - Člen 80.1.c Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja

Prednostna naloga Unije

Vključen
uspešnosti

Tematski cilj
06
06
06

vrednost Skupna
2018 2017
vrednost
2,00
1,00 0,00 1,00



2,00

2,00 1,00 1,00

3,00

1,00 0,00 1,00

Kazalnik učinka
6.1 - Št. projektov celostnega pomorskega nadzora
6.2 - Št. projektov varovanja in izboljšanja znanja o morskem okolju
6.2 - Št. projektov varovanja in izboljšanja znanja o morskem okolju

2016 2015 2014
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

5 - Pospeševanje trženja in predelave

Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 5
Posebni cilj

Kazalnik rezultatov

Merska enota

2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in
trženja
2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in
trženja

5.1.c - Sprememba vrednosti prve prodaje drugih
subjektov
5.1.d - Sprememba obsega prve prodaje drugih
subjektov

thousand
Euros
tonnes

Posebni cilj
2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja
2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja

SL

Kazalnik rezultatov
5.1.c - Sprememba vrednosti prve prodaje drugih subjektov
5.1.d - Sprememba obsega prve prodaje drugih subjektov
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Ciljna vrednost (za
leto 2023)
400,00000

Zbirna
vrednost
0,00000

0,00000

80,00000

0,00000

0,00000

2017
0,00000
0,00000

2016
0,00000
0,00000

2015
0,00000
0,00000

2018

2014
0,00000
0,00000

SL

Posebni cilj

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 1
Izbrani ustrezni ukrepi
02 - Člen 67 Pomoč za skladiščenje

Tematski cilj
03

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

03 - Člen 68 Ukrepi za trženje

03

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

Izbrani ustrezni ukrepi
02 - Člen 67 Pomoč za skladiščenje
03 - Člen 68 Ukrepi za trženje

Posebni cilj

Tematski cilj
03
03

Vključen v okvir uspešnosti

Ciljna vrednost (2023)
Skupna vrednost
0,00
0,00
12,00

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

13,00

2016
0,00
0,00

2018 2017
0,00 0,00
12,00

2015
0,00
0,00

1,00

2014
0,00
0,00

2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR - 2
Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 69 Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Tematski cilj
03

Kazalnik učinka
5.3 - Št. projektov predelave

Izbrani ustrezni ukrepi
01 - Člen 69 Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

SL

Vključen v okvir uspešnosti


Tematski cilj
03

33

Ciljna vrednost (2023)
Skupna vrednost
2018 2017
10,00
3,00 3,00 0,00

Kazalnik učinka
5.3 - Št. projektov predelave

2016
0,00

2015
0,00

2014
0,00

SL

Preglednica 3: Finančni kazalniki za ESPR
Prednostna naloga Unije
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

Mejnik
(2018)
587.333,00

Ciljna vrednost (za
leto 2023)
4.066.667,00

Zbirna
vrednost
0,00

762.666,00

8.000.000,00

0,00

1.478.243,00
250.000,00
1.036.687,00
156.806,00

5.224.556,00
6.666.667,00
4.607.028,00
1.333.333,00

1.361.282,15
251.562,64
307.310,00
216.997,65
772.862,84

Prednostna naloga Unije
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

SL
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2018

2017
0,00
0,00

1.090.890,21
222.394,58
307.310,00
216.997,65
323.267,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

270.391,94
29.168,06
0,00
0,00
449.595,84

2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SL

3.3.

Finančni podatki

Preglednica 4: Finančni podatki za ESPR
Prednostna
Unije

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

1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na 06
morsko
okolje,
vključno
z
izogibanjem naključnemu ulovu in
njegovim čim večjim zmanjšanjem

01 - Člen 37 Podpora pripravi in izvajanju ohranitvenih
ukrepov

333.334,00

Prispevek
Stopnja
ESPR k ciljem sofinanciranja
na
področju ESPR (%)
podnebnih
sprememb
(EUR)
250.000,00
0,00
75,00%

2 - Varstvo in ohranjanje vodne 06
biotske raznovrstnosti in ekosistemov

733.333,00

550.000,00

220.000,00

75,00%

200.983,30

200.983,30

27,41%

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

4 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti
preživetja
ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

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)
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%

4 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti
preživetja
ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

05 - Člen 33 Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

200.000,00

100.000,00

40.000,00

50,00%

0,00

0,00

0,00%

4 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti
preživetja
ribiških
podjetij, vključno s flotami za mali
priobalni ribolov, ter izboljšanje
varnostnih in delovnih pogojev

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%

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%

SL

naloga Izbrani posebni cilj

Tematski Ukrep
cilj

Skupni javni Prispevek
prispevek
ESPR (EUR)
(EUR)

35

Skupni
upravičeni
izdatki operacij,
izbranih
za
podporo (EUR)
0,00

Skupni
javni
prispevek
operacij,
izbranih
za
podporo (EUR)

Delež
vseh
dodeljenih
sredstev, ki se
krijejo
iz
izbranih
operacij (%)
0,00
0,00%

SL

Prednostna
Unije

naloga Izbrani posebni cilj

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

SL

Tematski Ukrep
cilj

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

iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja –
izboljšanje ribiških pristanišč in prodajnih
mest iztovarjanja in zavetij; izgradnja
izboljšanje varnosti ribičev (+ člen 44.1.f
celinskih vodah)

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega 03
razvoja, inovacij in prenosa znanja

01 - Člen 47 Inovacije

2 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti
preživetja
ribiških
podjetij, vključno z izboljšanjem
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti
MSP

Skupni javni Prispevek
prispevek
ESPR (EUR)
(EUR)

Prispevek
Stopnja
ESPR k ciljem sofinanciranja
na
področju ESPR (%)
podnebnih
sprememb
(EUR)

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 (%)

naložbe za
dvoran ali
zavetij za
Ribolov v
400.000,00

300.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

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

4.133.333,00

3.100.000,00

0,00

75,00%

0,00

0,00

0,00%

3 - Varstvo in ohranjanje vodne 06
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov,
povezanih
z
akvakulturo,
in
spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

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%

289.050,04

144.525,02

6,38%

3 - Varstvo in ohranjanje vodne 06
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov,
povezanih
z
akvakulturo,
in
spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

03 - Člen 51 Povečanje potenciala lokacij za
akvakulturo

200.000,00

150.000,00

60.000,00

75,00%

170.049,54

170.049,54

85,02%

3 - Varstvo in ohranjanje vodne 06
biotske raznovrstnosti ter krepitev
ekosistemov,
povezanih
z
akvakulturo,
in
spodbujanje
akvakulture, gospodarne z viri

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%

4 - Spodbujanje akvakulture z visoko 06
ravnjo varstva okolja, zdravja in
dobrega počutja živali ter javnega
zdravja in varnosti

01 - Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja okoljske
storitve

200.000,00

150.000,00

0,00

75,00%

10.500,00

10.500,00

5,25%

36
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Prednostna
Unije

naloga Izbrani posebni cilj

akvakulture
2 Pospeševanje
okoljsko trajnostne, z
viri
gospodarne,
inovativne,
konkurenčne in na
znanju
temelječe
akvakulture
2 Pospeševanje
okoljsko trajnostne, z
viri
gospodarne,
inovativne,
konkurenčne in na
znanju
temelječe
akvakulture
3 Spodbujanje
izvajanja SRP
3 Spodbujanje
izvajanja SRP

4 Povečanje
zaposlovanja
in
ozemeljske kohezije

4 Povečanje
zaposlovanja
in
ozemeljske kohezije

4 Povečanje
zaposlovanja
in
ozemeljske kohezije

SL

Tematski Ukrep
cilj

Skupni javni Prispevek
prispevek
ESPR (EUR)
(EUR)

Prispevek
Stopnja
ESPR k ciljem sofinanciranja
na
področju ESPR (%)
podnebnih
sprememb
(EUR)

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 (%)

4 - Spodbujanje akvakulture z visoko 03
ravnjo varstva okolja, zdravja in
dobrega počutja živali ter javnega
zdravja in varnosti

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%

5 - Razvoj strokovnega usposabljanja, 08
novih strokovnih spretnosti ter
vseživljenjskega učenja

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%

1 - Izpopolnitev in pridobivanje
znanstvenih spoznanj ter izboljšanje
zbiranja in upravljanja podatkov
2 - Podpiranje spremljanja, nadzora in
izvrševanja,
izboljšanje
institucionalnih
zmogljivosti
ter
učinkovita
javna
uprava
brez
povečanega upravnega bremena
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
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
1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
socialne vključenosti in ustvarjanja
novih delovnih mest ter podpiranja

06

01 - Člen 77 Zbiranje podatkov

2.929.343,00

2.343.474,00

0,00

80,00%

1.464.671,50

1.464.671,50

50,00%

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%

08

01 - Člen 62.1.a Pripravljalna podpora

29.169,00

21.876,50

0,00

75,00%

29.168,06

29.168,06

100,00%

08

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

6.458.840,00

4.844.130,00

1.937.652,00

75,00%

2.207.002,17

1.881.729,96

29,13%

08

03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja

178.658,00

133.993,50

0,00

75,00%

101.684,40

86.431,73

48,38%
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Prednostna
Unije

naloga Izbrani posebni cilj

5 Pospeševanje
trženja in predelave
5 Pospeševanje
trženja in predelave
5 Pospeševanje
trženja in predelave
6 Pospeševanje
izvajanja integrirane
pomorske politike
6 Pospeševanje
izvajanja integrirane
pomorske politike
6 Pospeševanje
izvajanja integrirane
pomorske politike
7 - Tehnična pomoč
Skupaj
Prednostna
Unije

03

02 - Člen 67 Pomoč za skladiščenje

03
03

Skupni javni Prispevek
prispevek
ESPR (EUR)
(EUR)

Prispevek
Stopnja
ESPR k ciljem sofinanciranja
na
področju ESPR (%)
podnebnih
sprememb
(EUR)

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 (%)

102.806,00

102.806,00

0,00

100,00%

0,00

0,00

0,00%

03 - Člen 68 Ukrepi za trženje

1.266.667,00

950.000,00

0,00

75,00%

101.682,17

101.682,17

8,03%

3.340.361,00

2.505.271,00

0,00

75,00%

1.117.012,14

558.506,08

16,72%

06

01 - Člen 69 Predelava ribiških proizvodov in
proizvodov iz akvakulture
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%

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 06
pomorske politike

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%

140.736,04

140.736,04

46,91%

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 06
pomorske politike

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%

1 - Tehnična pomoč

01 - Člen 78 Tehnična pomoč na pobudo držav članic

2.646.306,00
32.647.363,00

1.984.729,00
24.809.114,00

0,00
3.277.652,00

75,00%
75,99%

2.646.306,00
10.861.503,08

2.646.306,00
9.817.947,12

100,00%
30,07%

naloga Izbrani posebni cilj

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

SL

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
1 - Izboljšanje tržne ureditve za
ribiške proizvode in proizvode iz
akvakulture
1 - Izboljšanje tržne ureditve za
ribiške proizvode in proizvode iz
akvakulture
2 - Spodbujanje naložb v sektorja
predelave in trženja
1 - Razvoj in izvajanje integrirane
pomorske politike

Tematski Ukrep
cilj

Tematski Ukrep
cilj

Prispevek
operacij,
izbranih
podporo,
ciljem
področju
podnebnih
sprememb
(EUR)

Skupni
upravičeni
za izdatki, ki so jih
k upravičenci
na 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 Število
področju
podnebnih izbranih
sprememb v okviru operacij
skupnih upravičenih
javnih izdatkov, ki so
jih
upravičenci
prijavili
organu
upravljanja (EUR)

1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na 06
morsko okolje, vključno z izogibanjem
naključnemu ulovu in njegovim čim
večjim zmanjšanjem

01 - Člen 37 Podpora pripravi in izvajanju ohranitvenih
ukrepov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske 06
raznovrstnosti in ekosistemov

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

60.294,99

0,00

0,00

0,00

0,00

2
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SL

Prednostna
Unije

naloga Izbrani posebni cilj

Tematski Ukrep
cilj

inovativnega,
konkurenčnega in na
znanju
temelječega
ribištva

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

SL

4 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno s flotami za mali priobalni
ribolov, ter izboljšanje varnostnih in
delovnih pogojev

Prispevek
operacij,
izbranih
podporo,
ciljem
področju
podnebnih
sprememb
(EUR)

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

Skupni
upravičeni
za izdatki, ki so jih
k upravičenci
na 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 Število
področju
podnebnih izbranih
sprememb v okviru operacij
skupnih upravičenih
javnih izdatkov, ki so
jih
upravičenci
prijavili
organu
upravljanja (EUR)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno s flotami za mali priobalni
ribolov, ter izboljšanje varnostnih in
delovnih pogojev

05 - Člen 33 Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno s flotami za mali priobalni
ribolov, ter izboljšanje varnostnih in
delovnih pogojev

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

4 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno s flotami za mali priobalni
ribolov, ter izboljšanje varnostnih in
delovnih pogojev

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

1 - Podpiranje krepitve tehnološkega 03
razvoja, inovacij in prenosa znanja

01 - Člen 47 Inovacije

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0
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Prednostna
Unije

naloga Izbrani posebni cilj

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

SL

Tematski Ukrep
cilj

Prispevek
operacij,
izbranih
podporo,
ciljem
področju
podnebnih
sprememb
(EUR)
f–h

Produktivne

naložbe

Skupni
upravičeni
za izdatki, ki so jih
k upravičenci
na 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 Število
področju
podnebnih izbranih
sprememb v okviru operacij
skupnih upravičenih
javnih izdatkov, ki so
jih
upravičenci
prijavili
organu
upravljanja (EUR)

2 - Povečanje konkurenčnosti in 03
sposobnosti preživetja ribiških podjetij,
vključno z izboljšanjem varnostnih in
delovnih pogojev, zlasti MSP

01 - Člen 48.1.a–d,
akvakulturo

v

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

3 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske 06
raznovrstnosti
ter
krepitev
ekosistemov, povezanih z akvakulturo,
in spodbujanje akvakulture, gospodarne
z viri

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

1

3 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske 06
raznovrstnosti
ter
krepitev
ekosistemov, povezanih z akvakulturo,
in spodbujanje akvakulture, gospodarne
z viri

03 - Člen 51 Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo

51.014,86

0,00

0,00

0,00

0,00

1

3 - Varstvo in ohranjanje vodne biotske 06
raznovrstnosti
ter
krepitev
ekosistemov, povezanih z akvakulturo,
in spodbujanje akvakulture, gospodarne
z viri

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

4 - Spodbujanje akvakulture z visoko 06
ravnjo varstva okolja, zdravja in
dobrega počutja živali ter javnega
zdravja in varnosti

01 - Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

4 - Spodbujanje akvakulture z visoko 03
ravnjo varstva okolja, zdravja in
dobrega počutja živali ter javnega
zdravja in varnosti

02 - Člen 55 Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

5 - Razvoj strokovnega usposabljanja, 08
novih strokovnih spretnosti ter

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
Unije

naloga Izbrani posebni cilj

viri
gospodarne, vseživljenjskega učenja
inovativne,
konkurenčne in na
znanju
temelječe
akvakulture
3 Spodbujanje 1 - Izpopolnitev in pridobivanje
izvajanja SRP
znanstvenih spoznanj ter izboljšanje
zbiranja in upravljanja podatkov
3 Spodbujanje 2 - Podpiranje spremljanja, nadzora in
izvajanja SRP
izvrševanja, izboljšanje institucionalnih
zmogljivosti ter učinkovita javna
uprava brez povečanega upravnega
bremena
4
Povečanje 1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
zaposlovanja
in socialne vključenosti in ustvarjanja
ozemeljske kohezije
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
Povečanje 1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
zaposlovanja
in socialne vključenosti in ustvarjanja
ozemeljske kohezije
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
Povečanje 1 - Spodbujanje gospodarske rasti,
zaposlovanja
in socialne vključenosti in ustvarjanja
ozemeljske kohezije
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
5 Pospeševanje 1 - Izboljšanje tržne ureditve za ribiške
trženja in predelave
proizvode in proizvode iz akvakulture
5 Pospeševanje 1 - Izboljšanje tržne ureditve za ribiške

SL

Tematski Ukrep
cilj

Prispevek
operacij,
izbranih
podporo,
ciljem
področju
podnebnih
sprememb
(EUR)

Skupni
upravičeni
za izdatki, ki so jih
k upravičenci
na 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 Število
področju
podnebnih izbranih
sprememb v okviru operacij
skupnih upravičenih
javnih izdatkov, ki so
jih
upravičenci
prijavili
organu
upravljanja (EUR)

06

01 - Člen 77 Zbiranje podatkov

0,00

753.671,69

753.671,69

25,73

0,00

3

06

01 - Člen 76 Nadzor in izvrševanje

0,00

607.610,45

607.610,45

26,47

0,00

8

08

01 - Člen 62.1.a Pripravljalna podpora

0,00

29.168,06

29.168,06

100,00

0,00

4

08

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

564.518,99

213.217,56

190.356,89

2,95

57.107,07

19

08

03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

03

02 - Člen 67 Pomoč za skladiščenje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

03

03 - Člen 68 Ukrepi za trženje

0,00

79.700,15

79.700,15

6,29

0,00

13
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Prednostna
Unije

naloga Izbrani posebni cilj

trženja in predelave
5 Pospeševanje
trženja in predelave
6 Pospeševanje
izvajanja
integrirane
pomorske politike
6 Pospeševanje
izvajanja
integrirane
pomorske politike
6 Pospeševanje
izvajanja
integrirane
pomorske politike
7 - Tehnična pomoč
Skupaj

SL

Tematski Ukrep
cilj

Prispevek
operacij,
izbranih
podporo,
ciljem
področju
podnebnih
sprememb
(EUR)

Skupni
upravičeni
za izdatki, ki so jih
k upravičenci
na 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 Število
področju
podnebnih izbranih
sprememb v okviru operacij
skupnih upravičenih
javnih izdatkov, ki so
jih
upravičenci
prijavili
organu
upravljanja (EUR)

proizvode in proizvode iz akvakulture
2 - Spodbujanje naložb v sektorja 03
predelave in trženja
1 - Razvoj in izvajanje integrirane 06
pomorske politike

01 - Člen 69 Predelava ribiških proizvodov in proizvodov
iz akvakulture
01 - Člen 80.1.a Integrirani pomorski nadzor

0,00

215.313,44

107.656,72

3,22

0,00

3

0,00

48.690,20

48.690,20

14,61

0,00

1

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 06
pomorske politike

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

42.220,81

129.552,93

129.552,93

43,18

38.865,88

2

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 06
pomorske politike

03 - Člen 80.1.c Izboljšanje poznavanja stanja morskega
okolja

11.626,36

38.754,52

38.754,52

5,54

11.626,36

1

1 - Tehnična pomoč

01 - Člen 78 Tehnična pomoč na pobudo držav članic

0,00
729.676,01

794.280,39
2.909.959,39

794.280,39
2.779.442,00

30,01
8,51

0,00
107.599,31
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Preglednica 5: Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega
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)
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
SKUPAJ OP
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območja (člen 70
Delež
skupnih
dodeljenih
finančnih sredstev
prednostne
osi
(%)
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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

1

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

4

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

Načrtovani ukrep

Rok

Organi, pristojni za izpolnjevanje

Merila
izpolnjena

Ne

Da

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.
Izpolnitev bo v okviru splošne predhodne pogojenosti za javna naročila.

31.5.2015

15.6.2015

Služba Vlade Republike Slovenije
za razvoj in evropsko kohezijsko
Ministrstvo za javno upravo

Ne

Da

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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Ministrstvo
za
kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Ukrep
izveden
do roka

Predvideni
datum
dokončno
izvedbo
preostalih
ukrepov

Pojasnilo
za

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.

SL

4.2.
Vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, in sprejeti popravni ukrepi (člen 50(2)
Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Leta 2018 je bilo izvedeno vmesno vrednotenje OP ESPR 2014—2020. Poglavitne ugotovitve se nanašajo
na stanje v slovenskem ribiškem sektorju, sektorju akvakulture in predelovalni industriji. Sektorja ribolova
in predelave sta v upadu, medtem ko je sektor akvakulture glede na izbrane kazalnike v obdobju od leta
2012 naprej v porastu. Pomemben del navedene rasti lahko pripišemo vlaganjem v akvakulturo na podlagi
OP ESR 2007–2013, katere pozitivni učinki se zdaj kažejo. Poleg socialnogospodarskih razmer na
uspešnost izvajanja OP ESPR 2014–2020 vplivajo tudi objektivni dejavniki. Ti ustvarjajo razmere, zaradi
katerih se potencialni prijavitelji za izvajanje naložb prek OP ESPR 2014–2020 ne odločajo.
Po potrditvi OP ESPR 2014–2020 je Organ upravljanja začel pripravljati sistem upravljanja in nadzora, saj
se je ta glede na programsko obdobje 2007–2013 spremenil. ESPR je postal del skupnega strateškega
okvira za pet evropskih strukturnih in investicijskih skladov, za katere veljajo enaka pravila sistema
izvajanja.
Dodatna naloga, ki je upočasnila celoten proces izvajanja, je bila zahteva po izvedbi revizije celotnega
sistema s pomočjo zunanjega izvajalca z namenom imenovanja organov, da izpolnjujejo merila v zvezi z
notranjim nadzorom, obvladovanjem tveganj, dejavnostmi upravljanja in nadzornimi dejavnostmi ter
spremljanjem iz Priloge XIII k Uredbi 1303/2013/EU. Preden namreč država članica Evropski komisiji
predloži prvi zahtevek za vmesno plačilo iz sklada, jo mora obvestiti o imenovanju organov. Vlada RS je
sklep o imenovanju izdala 23. 3. 2017.
Za izvajanje ukrepov OP ESPR 2014–2020 je OU pripravil tri nacionalne izvedbene uredbe. Ukrepi OP
ESPR 2014–2020 prek javnih razpisov so se začeli izvajati sredi leta 2017. Zamiki so nastajali zaradi
zamud pri sprejemanju dokumentov na ravni EU in nato na nacionalni ravni. Pozna opredelitev kazalnikov
rezultata na ravni EU pomeni, da se je programiralo brez vseh znanih pogojev. Tako so v OP vključeni
ukrepi, za katere pod danimi pogoji in zahtevami dejansko ni zanimanja. Kot je pokazala izvedena Študija
o izvajanju in vplivu ključnih ukrepov ESPR in skupne ribiške politike (Ballesteros, Chapela, Santiago,
Norte-Navarro, Kesicka, Pititto, Abbagnano in Scordella, 2019), je bila vzpostavitev sistema kazalnikov
rezultata zahteven proces v večini držav članic. Poseben izziv postavlja določitev ocenjene vrednosti
posameznega kazalnika na ravni operacije, ki jo lahko dejansko izmerimo šele nekaj let po končani
operaciji, medtem ko mora organ upravljanja vrednosti poročati na letni ravni. Izbrani kazalniki na ravni
Evropske unije so preveč kompleksni (npr. sprememba čistega dobička itd.).
Ukrepi OP ESPR 2014–2020 so bili izbrani glede na široko izražen interes med socialnimi partnerji,
ministrstvi, nevladnimi organizacijami in EK.
Med upravičenci je zaznati zadržke pri prijavljanju na javne razpise zaradi strahu pred sankcijami zaradi
nedoseganja zastavljenih vrednosti kazalnikov rezultata, ki jih, da bi pridobili naložbo, opredelijo v
poslovnem načrtu. Težavo zaradi ekonomske šibkosti pretežnega dela sektorja predstavlja tudi stopnja
financiranja. Pripravo projektov in pravočasno črpanje sredstev omejujeta zapletenost in dolgotrajnost
uradnih postopkov pridobivanja različnih dovoljenj.
Na 1. in 2. PNU potencialni vlagatelji ne izkazujejo zanimanja za prijavo na javne razpise. Med pripravo
programa je bil izkazan interes za izvajanje vseh ukrepov, ki so vključeni v program, še posebej
investicijskih: produktivne naložbe v klasično in okoljsko akvakulturo, predelavo ribiških proizvodov in
ureditev obstoječih ribiških pristanišč. Socialni partnerji so bili ves čas obveščeni o načrtovanju ukrepov
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na predstavitvah, delavnicah in individualni ravni.
Sprememba nacionalne izvedbene uredbe za izvajanje ukrepov z javnimi razpisi je bila objavljena marca
2018 in je omogočila uvedbo polodprtega postopka namesto zaprtega, kar vlagateljem omogoča prijavo
takoj, ko imajo pripravljen projekt. Temu sta sledili objava novih različic javnih razpisov in predstavitev.
Enako se je zgodilo tudi po spremembi uredbe decembra 2018, s katero se je spremenila lestvica sankcij
za nedoseganje kazalnikov in višine sredstev za posamezne operacije. V prihodnje Organ upravljanja
načrtuje pospešitev izvajanja dveh ukrepov na 1. PNU (Naložbe v zdravje in varnost ter Dodano vrednost
ribiškim proizvodom). Javna razpisa za ta dva ukrepa bosta objavljena predvidoma leta 2019. V okviru 2.
PNU pa Organ upravljanja načrtuje prestavitev sredstev na 5. PNU, kjer sta izkazana večje zanimanje in
potreba po sredstvih v okviru predelave.
V okviru 3. PNU so končane tri operacije zbiranja podatkov, in s tem je presežen mejnik, ter osem
izbranih operacij v okviru ukrepa Nadzor in izvrševanje. Dosežen je bil tudi finančni mejnik, in sicer v 92
odstotkih vrednosti. Vsa prizadevanja in dejavnosti so usmerjeni v to, da se izvajanje operacij nadaljuje s
tako hitrostjo tudi v prihodnje.
V okviru 4. PNU je dosežen mejnik glede na kazalnik učinka, štiri izbrane LASR, zaradi spremembe
vrednosti finančnega kazalnika je tudi finančni kazalnik dosežen oz. presežen. Vse dejavnosti, animacija
in delavnice ter pospešen izbor in izvajanje operacij so usmerjeni v to, da se izvajanje 4. PNU nadaljuje s
takim tempom in se še pospeši, saj je izkazano veliko zanimanje potencialnih upravičencev.
V okviru 5. PNU so bile do konca leta 2018 izbrane tri operacije iz ukrepa Predelava in številne aktivnost
prek javnih naročil iz ukrepov za trženje. Pričakujemo, da bodo nove operacije odobrene leta 2019.
Črpanje sredstev se pričakuje tudi v okviru izvedbe promocijske kampanje, ki bodo zajemale izdelavo
kreativnih zasnov, produkcijo in različne trženjske akcije. Glede doseganja mejnika za leto 2018 je bil
kazalnik učinka dosežen 75-odstotno (odobrene tri operacije predelave od štirih, z vidika finančnega
kazalnika je bilo doseženo 29,60 odstotka vrednosti mejnika.
V okviru 6. PNU je mejnik ena operacija. Ta je bila končana leta 2018, in s tem je bil mejnik dosežen.
Prav tako je bil presežen finančni kazalnik. S tem sta bila oba mejnika dosežena.
Študija o izvajanju in vplivu ključnih ukrepov ESPR in skupne ribiške politike (Ballesteros, Chapela,
Santiago, Norte-Navarro, Kesicka, Pititto, Abbagnano in Scordella, 2019) ugotavlja, da na ravni Evropske
unije dosegajo najnižjo intenziteto izvajanja ravno ukrepi v okviru 1. PNU. Vse države članice se
spoprijemajo tudi s tem, da je bilo izvajanje do zdaj bolj osredotočeno na skladnost kot na učinkovitost.
Organ upravljanja je do zdaj že izvedel določene korektivne ukrepe, druge pa bo izvedel leta 2019 na
podlagi rezultatov vrednotenja, doseganja mejnikov in prevzetih obveznosti.
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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.
Vsak upravičenec mora podati izjavo o spoštovanju meril iz 10. člena Uredbe 508/2014/EU, in sicer da
spoštuje merila iz 10. člena Uredbe 508/2014/EU, ki se nanašajo na hude kršitve iz 42. člena Uredbe
1005/2008/ES ali prvega odstavka 90. člena Uredbe 1224/2009/ES; na udeležbo pri upravljanju, vodenju
ali lastništvu ribiških plovil, vključenih na seznam plovil IUU Unije iz tretjega odstavka 40. člena Uredbe
1005/2008/ES, ali plovil, ki plujejo pod zastavo držav, ki so opredeljene kot nesodelujoče tretje države iz
33. člena Uredbe 1005/2008/ES; na hude kršitve pravil skupne ribiške politike, ki je kot taka opredeljena v
drugi zakonodaji, ki sta jo sprejela Evropski parlament in Evropski svet. Prav tako upravičenec poda
izjavo, da ni storil goljufije v okviru Evropskega sklada za ribištvo in Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo.
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 med izvajanjem 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 preverjanja vlog za izbor operacij leta 2018 ni bilo zaznanih primerov hudih kršitev
vlagateljev niti 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 osveževanje 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 so
javni razpisi in razpisna dokumentacija, zadevna evropska in slovenska zakonodaja, strateški dokumenti
ter informacije glede spremljanja in vrednotenja operativnega programa. Vzpostavljen je poštni predal, ki
je namenjen komuniciranju z vlagatelji/upravičenci in vsemi drugimi zainteresiranimi stranmi. V ukrepe
informiranja so vključeni še 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
izvajanje ustreznega programa spodbujanja določene dejavnosti (ribištva), da objavi imena upravičencev,
ki so prejeli sredstva, in seznam prejetih sredstev. Tako informira in obvešča javnost o upravičenosti
porabe sredstev. Po predlogu informacijskega pooblaščenca se na spletni strani objavljajo osebni podatki –
ime in priimek ter identifikacijska številka registra flote – le tistih fizičnih oseb, ki so v danem
obračunskem letu prejeli sredstva vsaj v višini, za katero organ meni, 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
drugih prejemnikih, ki prejmejo manjša sredstva, se podatek o njihovem imenu prekrije. Leta 2018 je bilo
objavljenih 44 izbranih operacij. Organ upravljanja ob vsaki novi izbrani operaciji oz. kakršni koli
spremembi že objavljenih operacij sproti posodablja seznam.
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8.

DEJAVNOSTI V ZVEZI Z NAČRTOM VREDNOTENJA IN POVZETKOM VREDNOTENJ (ČLEN
UREDBE (EU) ŠT. 508/2014, ČLEN 50(2) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)

114(2)

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.
Leta 2018 se je na podlagi 53. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki organom upravljanja in državam
članicam nalaga oblikovanje načrta vrednotenja za programsko obdobje 2014–2020, izvajalo vmesno
vrednotenje izvajanja OP ESPR 2014–2020. Z vmesnim vrednotenjem so vrednotili uspešnost,
učinkovitost in vpliv programa ter ugotavljali napredek ESPR 2014–2020 pri doseganju kazalnikov
učinka, ugotavljali razlog za trenutno stopnjo realizacije ter na podlagi ugotovitev podali priporočila za
izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti ESPR 2014–2020 v obdobju od 2019 do 2023. Končno poročilo
vrednotenja je dosegljivo v slovenskem jeziku na spletni strani http://www.ribiskisklad.si/f/docs/Dokumenti/Vmesno_vrednotenje_OP_ESPR_2014_2020_koncno_20190308.pdf in v
angleškem jeziku na spletni strani http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti_1/Midterm_evaluation_OP_EMMF_2014-2020_20190308_1.pdf. Obdobje vmesnega vrednotenja je bilo od
začetka izvajanja OP ESPR 2014–2020 do 31. 12. 2018. Ugotovljeno je bilo, da so vsi trije obravnavani
sektorji (morski gospodarski ribolov, akvakultura in predelava) glede na ključne kazalnike (število
zaposlenih, dodana vrednost) majhni in ekonomsko šibki. Izvajanje OP ESPR se je zaradi zamud pri
sprejemanju evropske zakonodaje in vzpostavitve sistema na nacionalni ravni začelo z zamikom, hkrati pa
predstavlja težavo tudi kombinacija več ukrepov, ki so namenjeni malo potencialnim prijaviteljem.
Prijavitelji se spoprijemajo z dolgotrajnimi postopki in administrativnimi ovirami pri pridobivanju
dovoljenj in soglasij. Poleg tega je med njimi zaznati zadržke pri prijavljanju na javne razpise iz strahu
pred sankcijami zaradi nedoseganja zastavljenih vrednosti kazalnikov rezultata in stopnje sofinanciranja.
OU se s predstavniki ciljnih skupin redno srečuje v obliki predstavitev javnih razpisov in sestankov,
vendar so ti v zdajšnji sestavi odbora za spremljanje zastopani le posredno prek gospodarskih partnerjev.
Prijave na javne razpise potekajo tako v elektronski kot fizični obliki, v zadnji četrtini leta 2018 se je čas
obdelave vlog na posredniškem organu skrajšal na dva do tri mesece, pred tem pa so tudi dolgotrajni
postopki obravnave vlog in slaba uporabniška izkušnja z dostopnostjo ARSKTRP odvračali vlagatalje od
oddajanja prijav. Glede na dosežene vrednosti mejnikov in drugih kazalnikov izvajanje OP ESPR 2014–
2020 ovira na eni strani nedoseganje prevzetih obveznosti in na drugi strani poraba sredstev v okviru
ukrepov, ki se še niso izvajali. Vzpostavljene strukture in procesi za upravljanje programa so z vidika
doseganja formalnih zahtev in spoštovanja podpornih aktov uspešni. Tudi v prihodnje bo treba ohraniti
administrativno uspešnost in hkrati doseči boljšo učinkovitost izvajanja programa. Izmed šestih ukrepov v
okviru 1. PNU se štirje ne izvajajo, pri enem je bil pripravljen javni razpis, vendar občina ni oddala prijav.
Samo v okviru ukrepa Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ki se izvaja prek
javnih naročil, sta bili izbrani dve operaciji. Mejnika nista bila dosežena. V okviru 2. PNU se izvaja šest
ukrepov, vendar so bili do presečnega datuma vrednotenja odobreni projekti le pri treh. Mejnika nista bila
dosežena. Pri ukrepih, ki se izvajajo prek javnih razpisov, se je pokazal problem majhnosti sektorja,
dejanski odziv na javne razpise je zelo skromen. V okviru 3. PNU je dosežen tako finančni mejnik kot tudi
oba kazalnika učinka. Ukrepa se izvajata prek javnih naročil in predstavljata podporo izvajanju skupne
ribiške politike. V okviru 4. PNU sta oba mejnika dosežena na podlagi spremembe OP ESPR 2014–2020,
ki je znižala vrednost finančnega mejnika. V okviru 5. PNU mejnika nista dosežena. Del prednostne
naloge se ne izvaja, ker se je pokazalo, da v Republiki Sloveniji ni potreb po izvedbi takšnih ukrepov ali
zanimanja zanje. Pri analizi trga in v promocijskih kampanjah so se do zdaj izvajale predvsem
pripravljalne vsebine, ki so podlaga za naprej. Na nedoseganje finančnega kazalnika vpliva predvsem
pozna odobritev projektov na področju predelave ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, kjer je
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sicer prišlo do dodelitve sredstev v višini mejnika, niso pa bila izplačana. Izvajanje 6. PNU poteka dobro
in mejnika sta dosežena.
OP ESPR 2014–2020 s predvidenimi ukrepi rešuje ključne potrebe vseh treh sektorjev. Izvajanje OP
ESPR 2014–2020 se mora okrepiti, predvsem pri ukrepih, ki se ne izvajajo, je treba objaviti javne razpise,
ki bodo omogočili črpanje sredstev. Za zmanjšanje administrativnih bremen, povečanje števila
prijaviteljev in pravočasno izvajanje ukrepov bi bilo treba izvajati manj ukrepov ter skrajšati postopke
pridobivanja dovoljenj in obravnave vlog in zahtevkov. Pri pripravi operativnih programov za prihodnje
finančne perspektive mora Evropska komisija pravočasno opredeliti in zagotoviti metodologije za izračun
delegiranih vrednosti kazalnikov. Na njihovi podlagi lahko nato države članice ugotovijo dejanske
zmogljivosti ribiškega sektorja. To bo zagotovilo postavitev kazalnikov rezultata tako, da bodo dosegljivi
in da se nato pri izvajanju programa Organu upravljanja ne bo povečevalo nepotrebno administrativno
breme z vračanjem v korake določitve vrednosti kazalnikov (vračanje v fazo programiranja). Predstavniki
sektorjev bi morali podati predloge in skupaj s predstavniki resornih ministrstev ter programskih struktur
poiskati rešitve za hitrejše izvajanje postopkov pridobivanja dovoljenj in hitrejše ter učinkovitejše
reševanje prejetih vlog. Poenostaviti bi bilo treba postopke prijave. Prijava bi morala biti v celoti
elektronska. Prijavitelj bi v okviru izjave navedel, katera dokazila in soglasja ima, in podal številke
dokumentov, katerih verodostojnost se lahko preveri po uradni poti. Elektronska vloga bi morala
omogočiti vnos ključne podporne dokumentacije, ki je po uradni poti ni mogoče pridobiti. V prijavni vlogi
naj se višina naložbe opredeli na podlagi posameznega stroška, za katerega ni treba prilagati ponudb, saj
bodo te sestavni del zahtevka za povračilo, na podlagi katerega bodo sredstva tudi dejansko izplačana. Čas
obravnave vlog ne sme trajati več kot tri mesece. To bi prijaviteljem omogočalo izvedbo načrtovanih
projektov v zadanih časovnih in finančnih okvirih. Pripraviti je treba spremembo OP ESPR 2014–2020 in
proučiti, kateri ukrepi se izvajajo in se bodo izvajali še naprej, kateri se ne izvajajo oz. pri objavljenih
razpisih ne pride do potrditve projektov ter kateri se do konca obdobja izvajanja programa zaradi različnih
razlogov ne morejo izvesti, in zmanjšati nabor ukrepov. V prihodnje je treba upravičencem še bolj
približati javne razpise in sodelovanje z Organom upravljanja OP ESPR 2014–2020.
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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.
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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
V okviru 1. PNU so bili objavljeni javni razpisi v okviru ukrepa
trajnostnega, z viri gospodarnega, Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja.
inovativnega, konkurenčnega in
Do zdaj ni bilo zanimanja potencialnih upravičencev za to. Za leto
na znanju temelječega ribištva
2019 je bil objavljen en javni razpis, na katerega pričakujemo eno
vlogo. Drugi ukrep v okviru te PNU, ki se izvaja, je Varstvo in
obnova morske biotske raznovrstnosti ter ekosistemov. V okviru tega
ukrepa sta bili izbrani dve operaciji. Prva izplačila se pričakujejo v
letu 2019. Drugi ukrepi se do zdaj še niso izvajali.
Mejniki za leto 2018 niso bili doseženi.
Podrobnejši razlogi za zamik v izvajanju so našteti v poglavjih 2, 3 in
4.2.
V prihodnje se bo pospešilo izvajanje ukrepov Zdravje in varnost in
Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba nezaželenega
ulova. Izvedla se bo tudi sprememba OP ESPR 2014–2020, s katero
se bo zmanjšal nabor ukrepov v okviru te PNU.
2 - Pospeševanje okoljsko
trajnostne, z viri gospodarne,
inovativne, konkurenčne in na
znanju temelječe akvakulture

V okviru 2. PNU se je do zdaj prek javnih razpisov izvajalo pet
ukrepov, eden pa se je izvajal prek javnih naročil. Dva ukrepa se še
nista izvajala, ker zanju ni bilo zanimanja in potreb. Ta dva ukrepa sta
Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanje v mreže in Ukrepi v
zvezi z javnim zdravjem.
V okviru drugih ukrepov, ki se izvajajo, je zaznati zelo malo
zanimanja potencialnih upravičencev. Razlogi za malo zanimanja in
podrobnejši opis izvajanja ukrepov so predstavljeni v poglavjih 2, 3
in 4.2.
Mejniki za leto 2018 niso bili doseženi.
V prihodnje se bo nadaljevalo izvajanje ukrepov, katerih operacije so
bile odobrene in kjer so vloge v obdelavi. Ob spremembi OP ESPR
2014–2020 se bo zmanjšal nabor ukrepov v okviru te PNU in
prestavila sredstva za druge PNU, kjer je zaznati večje zanimanje
potencialnih upravičencev. Predvsem v okviru 5. PNU za ukrep
Predelava ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture.

3 - Spodbujanje izvajanja SRP
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V okviru 3. PNU se izvajata dva ukrepa, in sicer Nadzor in
izvrševanje ter Zbiranje podatkov. V okviru izvajanja teh dveh
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Prednostna naloga Unije

Ocena podatkov in napredka pri doseganju ciljev programa
ukrepov ni opaziti težav, kar se kaže tudi pri doseganju mejnikov za
leto 2018.
Podrobnejši opis izvajanju teh dveh ukrepov je v poglavju 2, 3 in 4.2.
V prihodnje Organ upravljanja ne načrtuje večjih sprememb, ker se je
obstoječi sistem izkazal kot učinkovit in uspešen.

4 - Povečanje zaposlovanja in
ozemeljske kohezije

V okviru izvajanja ukrepov CLLD so bile izbrane in potrjene štiri
lokalne akcijske skupine za ribištvo in strategije lokalnega razvoja, ki
vključujejo sklad ESPR. Poleg tega je bilo izbranih 14 operacij
lokalne razvojne strategije, izbrane so bile tri operacije sodelovanja in
izplačanih je bilo šest operacij za tekoče stroške in animacijo do
posredovana letnega poročila.
Mejnika v okviru 4. PNU sta bila dosežena.
Podrobnejši opis izvajanja ukrepov 4. PNU je v poglavjih 2, 3 in 4.2.
V prihodnje Organ upravljanja načrtuje izboljšano izvajanje ukrepov
v okviru 4. PNU, v skladu s priporočili vmesnega vrednotenja OP
ESPR 2014–2020 in s spremembo OP ESPR 2014–2020 prestavitev
dodatnih sredstev na to PNU, ker je od LASR in potencialnih
upravičencev izkazan interes po dodatnih sredstvih.

5 - Pospeševanje trženja in
predelave

V okviru te PNU so se izvajali ukrep Predelava ribiških proizvodov in
proizvodov akvakulture ter ukrepi za trženje. V okviru prvega ukrepa
so bile do zdaj odobrene tri operacije. V okviru ukrepov za trženje pa
so se do zdaj izvajale predvsem dejavnosti v okviru promocije na
sejmih in priprave na izvedbo nacionalne promocijske kampanje.
V okviru te PNU se niso izvajali trije ukrepi, in sicer Pomoč za
skladiščenje, Sledljivost proizvodov in Ustanavljanje organizacije
proizvajalcev. Razlog za to je, da sektor ne občuti potrebe po teh
ukrepih, kar je bilo zaznano in predstavljeno že ob pripravi OP ESPR
2014–2020.
Podrobnejši opis izvajanja ukrepov 5. PNU je v poglavjih 2, 3 in 4.2.
Z vidika doseganja mejnikov je bil 75-odstotno dosežen kazalnik
učinka, medtem ko finančni kazalnik ni bil dosežen.
S spremembo OP ESPR 2014–2020 Organ upravljanja načrtuje
opustitev nekaterih ukrepov in prestavitev sredstev na ukrep
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Prednostna naloga Unije

Ocena podatkov in napredka pri doseganju ciljev programa
Predelava ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture, kjer je
največje izkazano zanimanje potencialnih upravičencev po sredstvih.

6 - Pospeševanje izvajanja
integrirane pomorske politike

Ukrepi v okviru 6. PNU se izvajajo v sodelovanju z Ministrstvom za
okolje in prostor in Ministrstvom za infrastrukturo. Prek javnih
naročil se izvajajo trije ukrepi, v okviru katerih so bile izbrane in
večinoma tudi že končane štiri operacije.
Mejniki za leto 2018 so bili doseženi.
Podrobnejši opis izvajanja ukrepov 6. PNU je v poglavjih 2, 3 in 4.2.
V prihodnje se v okviru izvajanja ukrepov 6. PNU spremembe ne
načrtujejo.

7 - Tehnična pomoč

SL

Izvajanje tehnične pomoči je namenjeno izvajanju operativnega
programa (plače, tolmačenje, organizacija odobra za spremljanje,
službene poti, itd.), informacijskih sistemov (nadgradnja sistema 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. Njeno izvajanje poteka nemoteno.
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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
1 - Spodbujanje okoljsko
trajnostnega, z viri gospodarnega,
inovativnega, konkurenčnega in
na znanju temelječega ribištva

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
V okviru 1. PNU so bili objavljeni javni razpisi v okviru ukrepa
Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja.
Drugi ukrep v okviru te PNU, ki se izvaja, je Varstvo in obnova
morske biotske raznovrstnosti ter ekosistemov. V okviru tega ukrepa
sta bili izbrani dve operaciji. Prva izplačila se pričakujejo v letu 2019.
Drugi ukrepi se do zdaj še niso izvajali, zato tudi mejniki za leto 2018
niso bili doseženi.
Podrobnejši razlogi za zamik v izvajanju so našteti v poglavjih 2, 3 in
4.2.
V prihodnje je načrtovana realizacija enega projekta v okviru ukrepa
Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja.
Poleg tega se bo v letu 2019 začelo izvajanje ukrepov Zdravje in
varnost ter Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba
nezaželenega ulova. Izvedla se bo tudi sprememba OP ESPR 2014–
2020, s katero se bo zmanjšal nabor ukrepov v okviru te PNU.

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

V okviru 2. PNU se je izvajalo šest ukrepov. Dva ukrepa se nista
izvajala: Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem in Spodbujanje človeškega
kapitala in povezovanje v mreže, ker ni bilo izkazane potrebe po njih
in tudi ne zanimanja sektorja.
V okviru drugih ukrepov je bilo zanimanje potencialnih upravičencev
skromno in temu primerno je bilo tudi število prejetih vlog in
odobrenih operacij. Razlogi za malo zanimanja in podrobnejši opis
izvajanja ukrepov so predstavljeni v poglavjih 2, 3 in 4.2.
Mejniki za leto 2018 niso bili doseženi.
V prihodnje se bo nadaljevalo izvajanje ukrepov, na katerih so bile
operacije odobrene in kjer so vloge v obdelavi. V okviru spremembe
OP ESPR 2014–2020 se bo zmanjšal nabor ukrepov v okviru te PNU
in prestavila sredstva na druge PNU, kjer je zaznati večje zanimanje
potencialnih upravičencev. Predvsem v okviru 5. PNU, ukrep
Predelava ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture.

3 - Spodbujanje izvajanja SRP
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V okviru 3. PNU poteka izvajanje dveh ukrepov, in sicer Nadzor in
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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
izvrševanje ter Zbiranje podatkov. Pri njunem izvajanju ni opaziti
težav, kar se kaže tudi na doseganju mejnikov za leto 2018.
V okviru 3. PNU je bilo odobrenih 3.759.884,50 EUR javnih
sredstev, kar predstavlja 72 odstotkov vseh dodeljenih sredstev na
ravni operativnega programa 3. PNU. Od tega je bilo odobrenih
3.094.571,20 EUR ESPR sredstev, kar predstavlja 72,54 odstotka
ESPR dodeljenih sredstev na ravni operativnega programa 3. PNU
(4.266.308,00).
Skupaj so vsi zahtevki, ki so bili od začetka izvajanja do konca leta
2018 posredovani Evropski komisiji, znašali 1.361.282,14 EUR, od
tega 1.052.674,04 EUR delež ESPR. Z vidika doseganja mejnika
(1.478.243,00 EUR) za leto 2018 je bila dosežena 92,1- odstotna
realizacija finančnega mejnika, tudi oba kazalnika učinka v okviru
mejnika za leto 2018 sta bila dosežena.
Vsa prizadevanja Organa upravljanja, ki so bila usmerjena v
pospešeno črpanje sredstev iz odobrenih operacij z namenom preseči
85-odstotno realizacijo mejnika, so bila uspešno realizirana in se
odražajo v doseženem mejniku.
Podrobnejši opis izvajanju teh dveh ukrepov je v poglavju 2, 3 in 4.2.
V prihodnje Organ upravljanja ne načrtuje večjih sprememb, ker se je
obstoječi sistem izkazal kot učinkovit in uspešen.

4 - Povečanje zaposlovanja in
ozemeljske kohezije

V okviru izvajanja ukrepov CLLD so bile izbrane in potrjene štiri
lokalne akcijske skupine za ribištvo in strategije lokalnega razvoja, ki
vključujejo sklad ESPR. Tako da je bil z vidika kazalnika učinka le-ta
dosežen že v letu 2017. Poleg tega je bilo izbranih in izvedenih 15
operacij izvajanja lokalne razvojne strategije, izbrane so bile tri
operacije sodelovanja in izplačanih je bilo šest operacij za tekoče
stroške in animacijo.
Za doseganje finančnega kazalnika je Organ upravljanja leta 2018
ugotovil, da je potrebna sprememba OP ESPR 2014—2020. Ob
tvornem sodelovanju vodstva ministrstva in Evropske komisije je bil
finančni mejnik spremenjen na 5. seji Odbora za spremljanje 19. 12.
2018, z vrednosti 1.229.333,00 EUR na 250.000,00 EUR. Razlogi za
to so bile nepredvidene spremembe gospodarskih in okoljskih razmer,
ki so vplivale na izvajanje OP ESPR 2014–2020 od leta 2015 do leta
2018.
S spremembo OP ESPR 2014–2020 decembra 2018 smo omogočili
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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
doseganje tudi finančnega mejnika v okviru 4. PNU. Skupno je bilo v
okviru 4. PNU do konca leta 2018 Organu upravljanja posredovanih
za 251.562,64 EUR javnih sredstev zahtevkov za povračilo, kar
predstavlja 100,63-odstotno doseganje finančnega mejnika. S tem je
bil dosežen tudi mejnik uspešnosti na 4. PNU, tako da so mejniki za
leto 2018 v okviru 4. PNU doseženi.
Podrobnejši opis izvajanja ukrepov 4. PNU je v poglavjih 2, 3 in 4.2.
V prihodnje Organ upravljanja načrtuje izboljšanje izvajanja ukrepov
v okviru 4. PNU, v skladu s priporočili vmesnega vrednotenja OP
ESPR 2014–2020 in s spremembo OP ESPR 2014–2020 prestavitev
dodatnih sredstev na to PNU, ker je izkazano zanimanje za dodatna
sredstva LASR in potencialnih upravičencev.

5 - Pospeševanje trženja in
predelave

V okviru te PNU so se izvajali ukrep Predelava ribiških proizvodov in
proizvodov akvakulture ter ukrepi za trženje. V okviru ukrepa
Predelava in trženje so bile do zdaj odobrene tri operacije. V okviru
ukrepov za trženje pa so se do zdaj izvajale predvsem dejavnosti v
okviru promocije na sejmih in priprave na izvedbo nacionalne
promocijske kampanje.
V okviru te PNU se niso izvajali trije ukrepi, in sicer Pomoč za
skladiščenje, Sledljivost proizvodov in Ustanavljanje organizacije
proizvajalcev. Sektor namreč ne občuti potrebe po teh ukrepih, kar je
bilo zaznano in predstavljeno že ob pripravi OP ESPR 2014–2020.
Podrobnejši opis izvajanja ukrepov 5. PNU je v poglavjih 2, 3 in 4.2.
Glede na stanje v letu 2018 se izvajanje 5. PNU izboljšuje in v letu
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.
Za leto 2018 je bil kazalnik učinka dosežen 75-odstotno (odobrene tri
operacije predelave od štirih, ki jih predvideva mejnik), z vidika
finančnega kazalnika je bilo doseženo 29,60 odstotka vrednosti
mejnika, 307.310,00 EUR od predvidenih 1.036.687,00 EUR javnih
sredstev.
S spremembo OP ESPR 2014–2020 Organ upravljanja načrtuje
opustitev nekaterih ukrepov in prestavitev sredstev na ukrep
Predelava ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture, kjer je
izkazano največje zanimanje potencialnih upravičencev po sredstvih.
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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

6 - Pospeševanje izvajanja
integrirane pomorske politike

Ukrepi v okviru 6. PNU se izvajajo v sodelovanju z Ministrstvom za
okolje in prostor ter Ministrstvom za infrastrukturo. Prek javnih
naročil se izvajajo trije ukrepi, v okviru katerih so bile izbrane in
večinoma tudi že končane štiri operacije.
Podrobnejši opis izvajanja ukrepov 6. PNU je v poglavjih 2, 3 in 4.2.
Mejniki za leto 2018 so bili doseženi.
Vrednost mejnika uspešnosti kazalnika učinka za leto 2018 je
dosežena, finančni kazalnik pa presežen. Izplačanih je bilo za
216.997,65 EUR vseh upravičljivih javnih izdatkov, kar predstavlja
glede na vrednost mejnika, ki je 156.806,00 EUR, 138,39-odstotno
realizacijo. Tudi v prihodnje organ upravljanja načrtuje uspešno
izvajanje te PNU in ne načrtuje sprememb.

7 - Tehnična pomoč
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Tehnična pomoč ni del okvirja uspešnosti, zato nima določenih
mejnikov in ciljnih vrednosti.
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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.
Slovenski ribiški sektor je majhen, tako da so socialni partnerji dejavno vključeni v vse postopke izvajanja
OP ESPR 2014–2020. So tudi člani Odbora za spremljanje in sodelujejo na različnih sestankih. Prav tako
jim je na voljo spletna stran ribiškega sklada, kjer lahko pridobijo vse podatke o ukrepih in dogodkih v
zvezi z izvajanjem OP ESPR 2014–2020, elektronski naslov in kontaktne številke.
Socialni partnerji so bili dejavno vključeni v dejavnosti za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost. Na številnih dogodkih, ki jih redno organizira Organ upravljanja, so tvorno sodelovali
predstavniki LAS in predstavniki Organov upravljanja in njihovih posredniških organov, ki izvajajo
ukrepe CLLD. V okviru javne obravnave so bili vključeni v pripravo pravnih podlag za ukrepe, ki se
izvajajo z javnimi razpisi.
Pri izvajanju ukrepov šeste prednostne naloge Unije dejavno sodelujejo odgovorni za izvajanje celostne
pomorske politike, Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za infrastrukturo, da skupaj pripravijo
vsebino operacij.

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.
Pri pripravi izvajanja ukrepov OP ESPR 2014–2020 se upoštevajo določila ustrezne notranje zakonodaje,
ki se nanašajo na načela enakih možnosti in nediskriminacije na vseh stopnjah. V okviru priprave pravnih
podlag za izvajanje ukrepov so se vključila načela enakih možnosti in dostop do vseh ukrepov, ne glede na
spol, etnično pripadnost, vero ali kakršno koli drugo osebno prepričanje ali okoliščino. Pri naložbah iz
ukrepa Produktivne naložbe v klasično akvakulturo, točke f): naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano
vrednost proizvodov iz akvakulture (neposredna prodaja lastnih proizvodov iz akvakulture) se doda deset
točk, če naložba zagotavlja dostopnost za invalidne osebe. Enake možnosti so upoštevane pri pripravi
izvedbenih dokumentov in načrtovanju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju vseh operacij. Pri tem je
treba še posebej poudariti posebnost slovenskega ribiškega sektorja glede zastopanosti moških in žensk,
saj je to sektor, v katerem večinoma prevladujejo moški. Večje možnosti za vključevanje žensk, ki
običajno niso lastnice ribiških plovil ali objektov akvakulture, ampak družinski člani, ki sodelujejo pri
dejavnostih v vlogi mogočih upravičencev, se tako ponujajo predvsem v okviru lokalnega razvoja, ki ga
vodi skupnost, saj so vključene dejavnosti, ki spodbujajo dostop vseh skupin do izobrazbe, usposabljanja,
zaposlovanja in drugih dejavnosti v okviru razvoja človeških virov. V okviru poročanja o izvajanju
operacij se zbirajo tudi podatki o spolu, kadar je to mogoče. Slovenija je država, ki zagotavlja
enakopravnost moških in žensk in ne izvaja diskriminacije glede na spol. Do sedaj se v okviru OP ESPR
2014-2020 niso izvajali nobeni ukrepi, ki bi bili ciljno usmerjeni samo na določen spol ali, da bi
omogočali lažjo pridobitev sredstev iz sklada glede na spol. V okviru LASR pa se spodbuja večjo
vključitev žensk, tako v projekete kot v organe LASR.
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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.
Na ravni OP ESPR 2014–2020 se horizontalno in vertikalno pri vseh prednostnih ciljih Unije podpira
trajnostni razvoj ribiškega sektorja v Republiki Sloveniji. Trajnostna in učinkovita raba naravnih virov je
tako eden izmed ključnih vidikov OP ESPR 2014–2020. Ker bo v te ukrepe po predhodni presoji vključen
najverjetneje manjši del upravičencev, kot jih bo vključenih v ukrepe, namenjene izboljšanju
konkurenčnosti, se je spodbujanje trajnostnega razvoja zagotovilo z ustreznimi merili za izbor vlog na
razpisih, in sicer z boljšo oceno tistih operacij, ki bodo imela manjši vpliv na okolje, da bi tako dosegli
dodaten učinek trajnostnega razvoja. V okviru meril za izbor operacij, so operacije, ki zagotavljajo
trajnostno in učinkovito rabo naravnih virov oz., ki imajo mnajši negativni vpliv na okolje, ocenjene z
večjim številom točk in lažje pridobijo sredstva skalda.
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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.
Do konca leta 2018 so bila izvedena izplačila iz treh ukrepov, ki prispevajo k ciljem podnebnih
sprememb. To so projekti, ki jih podpirajo LASR, vključno s tekočimi stroški in animacijo, Izboljšanje
znanja o stanju morskega okolja in Varovanje morskega okolja in trajnostna raba morskih obalnih virov.
Skupni znesek prispevka k ciljem na področju podnebnih sprememb v okviru skupnih upravičenih javnih
izdatkov, ki so jih upravičenci prijavili Organu upravljanja, do konca leta 2018, je 143.465,74 EUR.
V prihodnje načrtujemo z intenzivnejšim izvajanjem posameznih ukrepov povečati sredstva za podporo
ciljem na področju podnebnih sprememb.
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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.
Republika Slovenija z izvajanjem OP ESPR 2014–2020 prispeva tudi k ciljem iz strategije Unije za
pametno, trajnostno in vključujočo rast.
Republika Slovenija do sedaj na področju ribištva še ni izvajala operacij, ki bi prispevale k pametni rasti.
Na področju akvakulture je prispevala k pametni rasti z izvajanjem produktivnih naložb v akvakulturo.
Republika Slovenija je do sedaj na področju akvakulture prispevala z izborom ene operacije. Izplačil še ni
bilo. Na področju predelave in trženja ribiških proizvodov je k pametni rasti prispevala z izvajanjem
ukrepov za trženje ter z naložbami v predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.
Republika Slovenija je do sedaj na področju trženja in predelave prispevala 247.250,59 EUR ESPR
sredstev.
Skupno je torej Republika Slovenija je do konca leta 2018 izbrala v okviru pametne rasti 21 operaciji v
skupni vrednosti prispevka ESPR 1.021.305,29 EUR. Izplačanih pa je bilo za 272.345,90 EUR sredstev
prispevka ESPR.
K trajnostni rasti na področju ribištva prispevajo operacije za varstvo in obnovo morske biotske
raznovrstnosti in ekosistemov. Republika Slovenija je do sedaj na tem področju prispevala 159.035,63
EUR ESPR sredstev. Na področju akvakulture prispevajo k trajnosti rasti študije za povečanje potenciala
lokacij za akvakulturo, podelitev nadomestil ribogojcem za izvajanje okoljskih storitev v akvakulturi ter z
naložbami v zaprte sisteme v akvakulturi. Republika Slovenija do sedaj na področju akvakulture še ni
izvedla izplačil. Na področju izvajanja skupne ribiške politike, to je v okviru zbiranja podatkov in
izvajanja nadzora v ribištvu, je Republika Slovenija do sedaj prispevala 1.121.596,08 EUR ESPR
sredstev. Na področju podpori izvajanju celostne pomorske politike, je Republika Slovenija do sedaj
prispevala 36.517,65 EUR ESPR sredstev.
V okviru trajnostne rasti je bilo tako do konca leta 2018 izbranih 26 operacij, v skupni vrednosti prispevka
ESPR 4.025.250,08 EUR. Izplačanih pa je bilo za 1.297.876,77 EUR sredstev prispevka ESPR.
K vključujoči rasti Republika Slovenija prispeva v okviru izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost. Gre za skupni pristop od spodaj navzgor, kjer sodelujeta še dva ESI skladi, Evropski regionalni
sklad in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. ESPR deluje v okviru 4 lokalnih akcijskih skupin.
Na obalnem območju aktivno delujejo ribiči v povezovanju z lokalnimi akterji ter obalnimi občinami,
medtem ko so predstavniki akvakulture vključeni v tri lokalne akcijske skupine, in sicer na severnem
Primorskem, Zasavju in Gorenjskem.
V okviru vključujoče rasti je bilo izbranih 27 operacij, v skupni vrednosti prispevka ESPR 1.522.025,56
EUR. Izplačanih pa je bilo za 188.671,96 EUR sredstev prispevka ESPR.
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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).
Na doseganje okvira uspešnosti – mejnikov za leto 2018 so pri izvajanju OP ESPR 2014–2020 vplivali
različni dejavniki, ki so opisani že v prejšnjih poglavjih letnega poročila in v vmesenem vrednotenju OP
ESPR 2014–2020. Zamude pri sprejemanju zakonodaje in smernic na ravni Evropske unije so zamaknile
začetek dejanskega izvajanja OP ESPR 2014–2020 na nacionalni ravni, objektiven omejitveni dejavnik sta
tudi majhnost sektorja in realnost njegovega črpanja glede na evropska in nacionalna pravila pri
dodeljevanju nepovratnih sredstev. Ta vsekakor vplivajo na uspešnost izvajanja ukrepov prek javnih
razpisov. Vsi trije obravnavani sektorji (morski gospodarski ribolov, akvakultura in predelava) so glede na
ključne kazalnike (število zaposlenih, dodana vrednost) majhni in ekonomsko šibki. Za izpolnitev vseh
določil zadevne evropske zakonodaje je Organ upravljanja skupaj s svojim posredniškim organom ter
Organom za potrjevanje pripravil vsa potrebna navodila in priročnike za pravilno in zakonito izvajanje
programa. Dodatna naloga, ki je upočasnila celotno izvajanje, je bila zahteva po izvedbi revizije celotnega
sistema s pomočjo zunanjega izvajalca za imenovanje organov, da bi tako izpolnili merila glede
notranjega nadzora, obvladovanja tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzornih dejavnosti ter spremljanja
iz Priloge XIII k Uredbi 1303/2013/EU. Preden namreč država članica Evropski komisiji predloži prvi
zahtevek za vmesno plačilo iz sklada, jo mora obvestiti o imenovanju organov. Vlada Republike Slovenije
je sklep o imenovanju izdala 23. 3. 2017. Ključna za začetek izvajanja javnih razpisov (sredi leta 2017) sta
bila Opredelitev kazalnikov rezultata in sprejetje Uredbe o izvajanju ukrepov OP ESPR 2014–2020, ki se
izvajajo z javnimi razpisi. Pozna opredelitev kazalnikov rezultata na ravni Evropske unije pomeni, da se je
programiralo brez vseh znanih pogojev. Povezava med nekaterimi ukrepi in kazalniki rezultata ne kaže
realne zmogljivosti sektorjev morskega gospodarskega ribolova, akvakulture in predelave. Zato so v OP
vključeni ukrepi, za katere pod danimi pogoji in zahtevami dejansko ni zanimanja. Kot je pokazala
izvedena Študija o izvajanju in vplivu ključnih ukrepov ESPR in skupne ribiške politike (Ballesteros,
Chapela, Santiago, Norte-Navarro, Kesicka, Pititto, Abbagnano in Scordella, 2019), je bila vzpostavitev
kazalnikov rezultata zahteven proces v večini držav članic. Še poseben izziv postavlja določitev ocenjene
vrednosti za posamezni kazalnik na ravni operacije, ki jo lahko dejansko izmerimo šele nekaj let po
končani operaciji, medtem ko mora Organ upravljanja vrednosti poročati na letni ravni. Izbrani kazalniki
na ravni Evropske unije so prav tako preveč kompleksno zastavljeni.
Upravičenci so zadržani do prijavljanja, ker jih je strah pred sankcijami zaradi nedoseganja zastavljenih
vrednosti kazalnikov rezultata. Težavo, glede na ekonomsko šibkost pretežnega dela ribiškega sektorja,
predstavlja tudi stopnja financiranja. Pripravo projektov in pravočasno črpanje sredstev omejujeta še
zapletenost in dolgotrajnost uradnih postopkov pridobivanja dovoljen in soglasij. Merila za izbor operacij
so bila spremenjena konec leta 2018 in ne predstavljajo ovire pri izboru operacij, prav tako so bile v letu
2018 nerejene izboljšave glede časovne obravnave vlog in zahtevkov.
Izvajanje CLLD se v primerjavi z preteklim programskim obdobjem izvaja s skupnim pristopom treh
skladov (ESPR, EKSRP in ESRR). Te sklade izvajata dve različni ministrstvi (Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). To je zahtevalo ustanovitev
novega organa – Koordinacijskega odbora za CLLD, in sicer zaradi –povečanega usklajevanja, potrebnega
za izvajanje lokalnega razvoja v finančni perspektivi v obdobju 2014–2020, in tudi daljšega časa,
potrebnega za izvedbo zahtevanih postopkov. Sedanja finančna perspektiva je prva, v kateri so bile poleg
obalne izbrane tudi tri lokalne akcijske skupine (LASR) v Sloveniji, ki se ukvarjajo z akvakulturo, kar je
prispevalo k zapletenosti izvajanja. Tako se je v obdobju 2014–2020 število lokalnih akcijskih skupin v
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primerjavi z obdobjem 2007–2013 povečalo za štirikrat. ESPR je vodilni sklad zgolj v eni.
Na neizvajanje posameznih ukrepov oziroma manjše zanimanje med potencialnimi upravičenci je vplivalo
tudi neizvajanje razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške, kar je privedlo do dodatne negotovosti za ribiče in negativno
vpliva na lokalni razvoj na obalnem območju v zvezi z morskim ribištvom. Ta nepredvidena in pomembna
sprememba gospodarskih razmer v obalni regiji ima ogromen negativen vpliv na doseganje finančnih
mejnikov ESPR za leto 2018. Slovenski ribiči so namreč upravičeno pričakovali, da bodo lahko nemoteno
ribarili v celotnih slovenskih ozemeljskih vodah in tudi izkoriščali režim pravic vzajemnega dostopa do
obalnih voda (drugi odstavek 5. člena Uredbe (EU) št. 1380/2013), kot je določeno v Prilogi I (8.
odstavek) k Uredbi (EU) št. 1380/2013 pri načrtovanju operacij, ki jih je treba sofinancirati na podlagi
ESPR v programskem obdobju 2014–2020. Poslabšanje gospodarskih razmer za slovenske ribiče je
vplivalo na njihovo plačilno sposobnost in na njihovo zmožnost pridobivanja posojil, kar je povzročilo
zamude pri predlogih projektov in jih v nekaterih primerih tudi preprečilo.
Na izvajanje OP ESPR 2014–2020 je vplival tudi počasen izhod iz gospodarske krize. Tako so ribičem
banke postavljale zelo stroge pogoje za pridobitev posojil za izvajanje operacij v okviru OP ESPR 2014–
2020. Banke namreč ne sprejemajo ribiških plovil kot jamstev za posojila.
V sektorju ribištva in akvakulture je zagotovitev finančne pokritosti operacij eden večjih izzivov pri
zaprosilu za sofinanciranje pri ESPR. Banke večinoma obravnavajo ribištvo za sektor z visokim
tveganjem, premajhno in tvegano za naložbe, zato zahtevajo številne dokumente kot dokaz, da so prosilci
za posojilo plačilno sposobni in imajo zavarovanje. To je pomembna ovira za upravičence, ko zaprosijo za
sredstva v okviru OP ESPR 2014–2020.
Višina izplačanih sredstev leta 2018 je znašala 1.598.309,64 EUR javnih sredstev, od tega
1.193.3006,54 EUR delež ESPR. Višina izplačanih sredstev v letu 2019, do 15.5.2019 znaša 392.520,32
EUR, od tega 300.483,81 EUR ESPR del, 32.037,69 EUR javnih sredstev se nanaša na zahtevek iz leta
2018 za tekoče stroške in delovanje LAS Istre, od tega 24.028,26 EUR ESPR del.
Leta 2018 je bilo na Evropsko komisijo posredovanih sedem zahtevkov za plačilo 2.042.474,26 EUR
javnih izdatkov, od tega delež ESPR 1.543.671,59 EUR. Štirje zahtevki so bili posredovani v okviru IV.
obračunskega obdobja v vrednosti deleža ESPR 896.146,29 EUR in trije zahtevki so bili posredovani v
okviru V. obračunskega obdobja v vrednosti deleža ESPR 647.525,30 EUR.
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16.

PRISPEVEK K MAKROREGIONALNIM
MORSKIH BAZENOV, ČE JE PRIMERNO.

STRATEGIJAM

IN

STRATEGIJAM

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.
Poleg tega Republika Slovenija sodeluje v stebru modre rasti EU z dvema predstavnikoma. En predstavnik
je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (ki zajema ribištvo in ribogojstvo), drugo pa
Ministrstvo za zdravje (ki zajema zdravstvena vprašanja, ki so tudi zelo povezana z ribištvom in
ribogojstvom). Oba sta zelo dejavna v makroregionalnih dejavnostih, kar pomeni, da se udeležujejo
zasedanj v okviru stebra modre rasti, poleg tega pa so v zvezi z makroregionalnimi projektnimi zamislimi,
ki se pojavljajo v regiji (prek glasovanja). Poskušajo motivirati lokalne akterje, da bi vključili take
projekte, prav tako pa poskušajo preprečiti izvajanje nekaterih projektov v makroregiji, ki niso usklajeni z
vizijo ribištva in ribogojstva v Sloveniji. Po drugi strani pa spodbujajo slovenske zainteresirane strani, da
pripravijo predloge projektov za modro rast v ribištvu in ribogojstvu ter poskušajo pomagati pri iskanju
finančnih sredstev za te projekte.
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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)

67

SL

Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR)
Stebri, teme in/ali horizontalna vprašanja, za katere je vaš program relevanten:





















Steber
1 - Modra rast
1 - Modra rast
1 - Modra rast
1 - Modra rast
1 - Modra rast
1 - Modra rast
2 - Povezovanje
regije
2 - Povezovanje
regije
2 - Povezovanje
regije
2 - Povezovanje
regije
2 - Povezovanje
regije
2 - Povezovanje
regije
3 - Kakovost okolja
3 - Kakovost okolja
3 - Kakovost okolja
3 - Kakovost okolja
3 - Kakovost okolja
4 - Trajnostni turizem
4 - Trajnostni turizem

Tema/Horizontalno vprašanje
1.1.1 - Modre tehnologije
1.1.2 - Ribištvo in akvakultura
1.1.3 - Pomorsko in morsko upravljanje in storitve
1.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij
1.2.2 - Razvoj MSP
1.2.3 - Krepitev zmogljivosti
2.1.1 - Pomorski prevoz
2.1.2 - Intermodalne povezave z zaledjem
2.1.3 - Energetska omrežja
2.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij
2.2.2 - Razvoj MSP
2.2.3 - Krepitev zmogljivosti

3.1.1 - Morsko okolje
3.1.2 - Transnacionalni kopenski habitati in biotska raznovrstnost
3.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij
3.2.2 - Razvoj MSP
3.2.3 - Krepitev zmogljivosti
4.1.1 - Razvejana turistična ponudba (produkti in storitve)
4.1.2 - Trajnostno in odgovorno upravljanje turizma\r(inovativnost in
kakovost)
4
Trajnostni
turizem
4.2.1 - Krepitev raziskav in razvoja, inovacij

 4 - Trajnostni turizem 4.2.2 - Razvoj MSP
 4 - Trajnostni turizem 4.2.3 - Krepitev zmogljivosti
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Kateri ukrepi ali mehanizmi so bili uporabljeni, da bo program bolje povezan s strategijo EU za
jadransko-jonsko regijo (EUSAIR):
A. Ali makroregionalni koordinatorji (predvsem nacionalni koordinatorji, koordinatorji stebrov ali
člani tematskih usmerjevalnih skupin) sodelujejo v odboru za spremljanje programa?
Da 

Ne 

B. So pri merilih za izbor dodatne točke dodeljene posebnim ukrepom, ki podpirajo EUSAIR
Da  Ne 
a) Ali se v povezavi z EUSAIR načrtujejo ciljni razpisi za zbiranje predlogov?
Da  Ne 
b) Koliko makroregionalnih projektov/ukrepov program že podpira? (Število)
0
c) So bile dodatne točke/bonus dodeljeni projektu/ukrepu, zelo pomembnemu za makroregijo ali s
pomembnim učinkom nanjo? Če da, konkretno pojasnite v enem stavku.
Da. Dodatne točke so bile dodeljene ukrepu Inovacije v akvakulturi. Na trgu smo zaznali zainteresiranega
prijavitelja za ta ukrep katerega projektna ideja je imela velike učinke na regijo vendar se je zaradi
omejitev ESPR na nacionalno območje odloči za prijavo na druge teritorialno širše sklade.
d) Drugi ukrepi (npr. načrtovani strateški projekti) Konkretno pojasnite v enem stavku.
Jih ni.
C. Ali je program naložil sredstva EU v EUSAIR
Da  Ne 
Ali namerava vaš program v prihodnosti izvajati naložbe v EUSAIR? Konkretno pojasnite v enem
stavku.
Ne. Samo v prihodnji finančni perspektivi 2021-2027.
D. Navedite dosežene rezultate v zvezi z EUSAIR (ne velja za leto 2017)
Jih ni.
E. Ali program prispeva k ciljem in/ali ciljnim vrednostim v zvezi s posamezno temo v okviru
stebrov, kot je navedeno v akcijskem načrtu? (Navedite cilje in ciljne vrednosti.)
Ne prispeva, ker ni bilo realiziranih makroregionalnih projektov.

SL

69

SL

Dokumenti
Naslov dokumenta

Vrsta dokumenta

Datum dokumenta

Lokalni sklic

Povzetek za državljane

Povzetek za državljane

20.5.2019

011-10/2015/138

AIR 2018

Povzetek za državljane

28.5.2019

011-10/2015/138
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Referenčna številka Komisije

Datoteke
Povzetek za državljane
Citzen summary
AIR 2018 SLO
AIR 2018 SLO

Datum pošiljanja

Pošiljatelj

30.5.2019

nzinkoba

30.5.2019

nzinkoba
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Zadnji rezultati validacije
Resnost
Informacije
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Oznaka

Sporočilo
Različica poročila o izvajanju je bila potrjena.
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