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

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

V letu 2021 se je kljub razmeram COVID-19 izvajanje OP ESPR 2014-2020 uspešno nadaljevalo, in 
sistem upravljanja in nadzora je deloval nemoteno. Prevzete obveznosti so bile v letu 2021 dosežene in 
ni prišlo do neprevzetih obveznosti. V letu 2021 je bilo izbranih 32 operacij v skupni vrednosti javih 
sredstev 6.258.188,67 EUR, od tega je 4.708.288,18 EUR sredstev EU ter izplačanih 6.342.549,99 
EUR javih sredstev, od tega je 4.937.341,13 EUR sredstev EU.Vse aktivnosti izvajanja, spremljanja, 
poročanja in nadzora na ravni organov so potekale nemoteno. Potrjena je bila 6. sprememba OP ESPR 
2014-2020 s strani EK. Razlogi za spremembe so posledica neprevzetih obveznosti v letu 2020. 
Sredstva so se prerazporedila glede na zaznane interese, ukrepi za katere ni bilo interesa pa so se 
umaknili iz OP ESPR 2014-2020. Zaradi sprememb so se tudi posledično spremenile vrednosti 
kazalnikov oz. se črtli tisti kazalniki, ki so povezani s črtanimi ukrepi.

V letu 2021 v okviru 1. PNU, ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in 
zavetja, je bil decembra 2021 objavljen 5. javni razpis. Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
operacij v okviru javnega razpisa je 2.580.635 EUR. V okviru že odobrene operacije v letu 2020, je 
Občina Izola pričela v letu 2021 z obnovo ribiškega pristanišča, izplačanih je bilo 1.230.987,99 EUR, 
od tega je 923.240,65 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa Zdravje in varnost je bil septembra 2021 
objavljen 2. javni razpis. Višina razpisanih je 135.692,10 EUR. V letu 2021 so bile odobrene 4 
operacije v vrednosti 124.307,90 EUR javnih sredstev od tega je 93.230,92 EUR sredstev EU. 
Izplačanih je bilo 31.764,00 EUR javnih sredstev od tega je 23.823,00 EUR sredstev EU. Preko javnih 
naročil se je izvajal ukrep Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti. V letu 2021 je bila 
odobrena 1 operacija v vrednosti 117.046,18 EUR, od tega je 87.784,63 EUR sredstev EU. V letu 2021 
je bilo izplačanih 105.365,37 EUR, do tega je 79.024,03 EUR sredstev EU.

Na 2. PNU je bila v letu 2021 v okviru ukrepa Produktivne naložbe v akvakulturo (člen 48, klasična 
akvakultura) objavljena 6. verzija javnega razpisa. Razpisanih je bilo 300.000,00 EUR sredstev z 
namenom naložb v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih 
obratov akvakulture. V letu 2021 je bilo odobrenih 5 operacij v skupni vrednosti javnih sredstev 
448.685,75 EUR, od tega 336.514,30 EUR sredstev EU ter je bilo izplačanih 404.105,99 EUR javnih 
sredstev, od tega 303.079,48 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa Produktivne naložbe v akvakulturo 
(člen 48,okoljska akvakultura) je bila objavljena 6. verzija javnega razpisa. Razpisanih je 741.000,00 
EUR javnih sredstev. V letu 2021 sta bili odobreni 2 operaciji v skupni vrednosti javnih sredstev 
395.204,43EUR, od tega 296.403,33 EUR sredstev EU ter bilo je izplačanih 139.028,50 EUR javnih 
sredstev od tega 104.271,37 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa Akvakultura, ki zagotavlja okoljske 
storitve so se vse aktivnosti uspešno zaključile. Skupno je bilo izplačanih 88.200,00EUR, od tega je 
bilo 66.150,00EUR sredstev EU. Preko javnih naročil se je izvajal ukrep Povečanje potenciala lokacij 
za akvakulturo. Skupno so bile potrjene in zaključene 3 operacije. V letu 2021 je bilo izplačanih 
35.502,00 EUR, od tega je 26.626,49 EUR sredstev EU. Izvajanje ukrepa se je zaključilo. V okviru 
ukrepa so bile izdelane 3 študije, študija za potencial marikulture, akvakulture na celinskih vodah ter 
študija za potencial akvakulture za podzemne vode.

V okviru 3. PNU se izvaja ukrep Zbiranje podatkov. Skupno je bilo odobrenih 6 operacij v vrednosti 
1.594.258,11 EUR javnih sredstev, od tega je 1.275.406,47 EUR sredstev EU. V letu 2021 je bilo 
izplačanih 207.296,78 EUR javnih sredstev, od tega je 165.837,25 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa 
Nadzor in izvrševanje je bilo do 31. 12. 2021 izbranih skupno 10 operacij v vrednosti 2.050.770,00 
EUR, od tega 1.702.835,60 EUR sredstev EU. V letu 2021 je bilo izplačanih 520.447,36 EUR, od tega 
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je 468.078,14 EUR sredstev EU.

V okviru 4. PNU se nadaljuje izvajanje ukrepa. Vsem 4. potrjenim Lokalnim akcijskim skupinam za 
ribištvo (v nadaljevanju: LASR) so bila dodeljena vsa razpoložljiva sredstva. LASR Posavje in LASR 
Dolina Soče, sta vsa sredstva že dodelila, projekti so bili že potrjeni s strani Posredniškega organa in se 
v nadaljevanju posvečata izvajanju in zaključevanju odobrenih projektov.

LASR Istre in LASR Gorenjska košarica sta konec leta 2021 objavila še zadnja javna poziva za 
zbiranje projektov. Vsi izbrani projekti, obeh LARS, so bili poslani v potrjevanje na Posredniški organ. 
Za vse 4. LASR je tako trenutno potrjenih skupno 55 projektov in večina projektov je že izvedenih oz. 
so v zaključnih fazah. V letu 2021 je bilo skupno zaključenih 12 projektov. V letu 2021 je bilo 
izplačanih 2.060.540,22EUR javnih sredstev, od tega je 1.545.405,06EUR sredstev EU. Za tekoče 
stroške in animacijo je bilo v letu 2021 izplačanih 148.622,15 EUR, od tega je 111.496,61 EUR 
sredstev EU.

V okviru 5. PNU se izvaja ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. Do sedaj 
je bilo objavljenih 6 javnih razpisov. V letu 2021 sta bili odobreni 2 operaciji v vrednosti 2.917.866,24 
EUR javnih sredstev, od tega je 2.188.399,67 EUR sredstev EU. V letu 2021 je bilo izplačanih 
892.991,40 EUR, od tega je 669.743,55 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa za trženje (Promocijske in 
oglaševalske kampanje) sta bili v letu 2021 izbrani 2. operaciji v skupni vrednosti 565.460,82 EUR 
javnih sredstev, od tega je 424.095,62 EUR sredstev EU. Izplačanih je bilo 304.699,30 EUR, od tega 
je 228.524,47 EUR sredstev EU.

V okviru 6. PNU so se aktivnosti v letu 2021 izvajale skladno z načrtom. V okviru ukrepa Celostni 
pomorski nadzor je bila v letu 2021 podpisana pogodba za vzpostavitev sistema CISE v skupni 
vrednosti 279.990,00 EUR, od tega je 209.992,50 EUR sredstev EU. V letu 2021 je bila opravljena 
prva faza. Bila je opravljena analiza in potrjena funkcionalna specifikacija. Začela se je izvajati druga 
faza za nameščanje programske opreme na strežniško okolje. V letu 2021 je bilo izplačanih 108.189,60 
EUR od tega je 81.142,20 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa Varovanje morskega okolja, je v letu 
2021 bila izbrana 1 operacija, v skupni vrednosti 111.212,47 EUR, od tega je 83.409,35 EUR sredstev 
EU, ter izplačanih 87.265,95 EUR, od tega je 65.449,46 EUR sredstev EU. V okviru ukrepa 
Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja ni bilo izbranih novih operacij. V letu 2021 je bilo 
izplačanih 18.023,06 EUR, od tega 13.517,29 EUR sredstev EU.

V okviru Tehnične pomoči je v izvajanju 7 operacij, v skupni vrednosti 2.646.306,00 EUR, od tega 
1.984.729,75 EUR prispevek ESPR. Znotraj izbranih operacij se izvaja več aktivnosti. V letu 2021 je 
bilo izplačanih 319.441,25 EUR sredstev, od tega je 239.578,69 EUR sredstev EU.

Sklepna ocena je, da se ukrepi OP ESPR 2014-2020 pospešeno izvajajo in sledijo zastavljenim ciljem. 
V letu 2021 je bil dosežen napredek.
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3. IZVAJANJE PREDNOSTNIH NALOG UNIJE

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

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

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

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

V okviru 1. PNU izvajali naslednji ukrepi: »Ribiška pristanišča, 
mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja«, »Zdravje in 
varnost« ter »Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov«. okviru 1. PNU izvajali naslednji ukrepi: »Ribiška 
pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja«, 
»Zdravje in varnost« ter »Varstvo in obnova morske biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov«.

Odobrena sredstva so v letu 2021 v višini 241.354,08 EUR javnih 
izdatkov. Izplačila v letu 2021 znašajo 1.368.117,36 EUR javnih 
izdatkov, od tega je 1.026.087,68 EUR sredstev EU in 342.029,68 
EUR sredstev RS. V letu 2021 je bilo izbranih 5 operaciji.

Celotna odobrena sredstva 1. PNU do konca leta 2021 so v višini 
2.923.287,45 EUR javnih izdatkov in predstavljajo 51,8% vseh 
dodeljenih sredstev na 1. PNU. Celotna izplačila znašajo 
1.512.305,33 EUR javnih izdatkov, od tega 1.134.228,65 EUR 
sredstev EU.

V okviru ukrepa Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne 
dvorane in zavetjaje bil decembra 2021 objavljen 5. javni razpis. 
Občini Izola so bila konec leta 2020 odobrena nepovratna sredstva v 
višini 2.400.000,00 evrov za obnovo ribiškega pristanišča v Izoli. 
Operacija se je dejansko začela izvajati v začetku leta 2021. Z 
izvedbo projekta se je zagotovilo izboljšanje infrastrukture (sanacija 
mandrača, nadvišanje skalometa, primerna ureditev oskrbe ribiških 
plovil z vodo in energijo, dodatna skladišča za opremo, ureditev 
ekološkega otoka za ločeno zbiranje odpadkov) ter izboljšanje 
delovnih pogojev in varnosti ribičev, kar posledično pomeni 
ohranjanje števila ribičev in ribiških plovil na območju ribiškega 
pristanišča v Izoli.

Projekt vključuje ureditev ločenega zbiranja odpadkov, ne vključuje 
pa zavetij za ribiče. Investicija zajema izboljšave na ribiškem 
pomolu (severni del), nadvišanje skalometa in ureditev dostopne 
poti na valobranu ter obnovo severozahodnega dela mandrača (in 
severni mandračev pomol).

Specifični elementi obnove:
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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

- statična sanacija dela pristanišča (SZ del mandrača),

- ustrezna ureditev zaščite pred valovanjem (nadvišanje skalometa),

- izboljšanje pogojev za iztovor ribiških proizvodov s posodobitvijo 
pristanišča,

- izboljšanje varnosti ribičev pri natovarjanju in iztovarjanju (na 
območju ribiškega pomola),

- izboljšanje pogojev za delo ribičev,

- primerna ureditev oskrbe ribiških plovil z vodo in energijo (na 
območju SZ dela mandrača),

- dodatna ureditev skladiščenje opreme na odprtem,

- dodatna ureditev ekološkega otoka za ustrezno ločeno zbiranje 
odpadkov. Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za 
sofinanciranje operacij v okviru javnega razpisa, znaša 2.580.635 
eurov. V letu 2021 je Občina Izola začela z izvajanjem operacije in v 
ta namen je bilo izplačanih 1.230.987,99 EUR javnih sredstev, od 
tega pa je bilo 923.240,65 EUR sredstev EU.

Preko javnih naročil se je izvajal ukrep Varstvo in obnova morske 
biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Do leta 2021, so bile v okviru 
ukrepa izbrane 4 operacije. Prva in druga operacija sta zaključeni. V 
izvajanju je operacija Kartiranje morskih habitatnih tipov Natura 
2000 v slovenskem morju, s katerim se namerava pridobiti primerno 
natančne podatke o naslednjih habitatnih tipih Natura 2000 v 
slovenskem morju. V letu 2021 se je začela izvajati še operacija 
Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v 
slovenskem morju v obdobju 2021−2023, kot ukrep za preprečitev, 
nadzor in obvladovanje invazivnih tujerodnih vrst, nadaljevalo 
pridobivanje podatkov o prisotnosti tujerodnih vrst v slovenskem 
morju in spremljanje njihove širitve ter vplivov na domorodne vrste, 
vključno z vplivi na ribolovne vire in na marikulturo ter s tem 
prispevalo k ohranitvi in krepitvi storitev v zvezi z biotsko 
raznovrstnostjo in ekosistemskimi storitvami. S tem se bo 
nadgradilo že zaključen projekt Spremljanje vrstne pestrosti in 
abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju v obdobju 2018 – 
2021,z novimi metodami vzorčenja in prilagojenimi mesti vzorčenja 
na podlagi ugotovitev iz obstoječega spremljanja. V okviru ukrepa je 
bilo v letu 2021 izplačanih 105.365,37 EUR javnih sredstev, od tega 
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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
je bilo 79.024,03 EUR sredstev EU.

V okviru ukrepa Zdravje in varnost je bil objavljen drugi javni 
razpis. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do objave o 
zaprtju javnega razpisa. Višina razpisanih sredstev je 135.692,10 
EUR. Do konca leta 2021 je na posredniški organ prispelo 7 vlog, od 
tega jih je 5 bilo odobrenih, 2. vlogi sta bili v fazi odobritve. V letu 
2021 je bilo izplačanih 31.764,00 EUR javnih sredstev, od tega je 
23.823,00 EUR sredstev EU.

Izvajanje 1. PNU dosega zastavljene cilje. Organ upravljanja je v 
letu 2021 v skladu z izraženim interesom s strani vlagateljev 
ustrezno prerazporedil sredstva in sicer iz 5 in 2 PNU sredstva 
prenesel na 1 PNU.

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

V okviru 2. PNU so se izvajali naslednji ukrepi: »Produktivne 
naložbe v akvakulturo« (klasična in okoljska akvakultura), 
»Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« ter ukrep »Povečanje 
potenciala lokacij za akvakulturo«. Ukrep Inovacije se je ob 6. 
spremembi OP ESPR 2014-2020 v letu 2021 črtal, saj ni bilo 
interesa med upravičenci.

Odobrena sredstva so v letu 2021 v višini 854.390,18 EUR javnih 
izdatkov. Izplačila v letu 2021 znašajo 578.636,49 EUR javnih 
izdatkov, od tega je 433.977,34 EUR sredstev EU in 144.659,15 
EUR sredstev RS. V letu 2021 je bilo izbranih 8 operaciji.

Celotna odobrena sredstva 2. PNU do konca leta 2021 so v višini 
1.805.523,04 EUR javnih izdatkov in predstavljajo 65,4 % vseh 
dodeljenih sredstev na 2. PNU. Celotna izplačila znašajo 
1.191.422,11 EUR javnih izdatkov, od tega je 893.566,55 EUR 
sredstev EU.

V okviru ukrepa Produktivne naložbe v akvakulturo« (klasična 
akvakultura) je bila v letu 2021 objavljena 6. verzija javnega razpisa. 
Razpisanih je bilo 300.000,00 EUR javnih sredstev. V letu 2021 je 
bilo odobrenih 5 operacij v skupni vrednosti javnih sredstev 
448.685,75 EUR, od tega je 336.514,30 EUR sredstev EU. Namen 
operacij so bile izvedbe naložb v klasično vzrejo vodnih 
organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v 
povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakultur in sicer sta 
bili 2 operaciji namenjeni za nakup in postavitev novih linij za 
gojenje klapavic, ostale 3 pa posodobitev ribogojnice in nakup 
opreme med drugim tudi za nakup opreme za sterilizacijo iker in 
aeracijo vode.
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 Iz tega ukrepa je bilo v letu 2021 izplačanih sredstev 612.085,24 
EUR javnih sredstev, od tega je 465.813,91 EUR sredstev EU.

Za ukrep Produktivne naložbe v akvakulturo« (okoljska 
akvakultura), je bila objavljena 6. verzija javnega razpisa. 
Razpisanih je bilo 741.000,00 EUR javnih sredstev. Namen javnega 
razpisa je bila naložba v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, 
naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in 
posodabljanje obstoječih obratov akvakulture. V letu 2021 sta bili 
odobreni 2. operaciji in sicer za Izgradnjo ribogojnice (vališča) RAS 
za postrvi in nova ribogojnica RAS za vzrejo afriškega soma.

 V letu 2021 je bilo izplačanih sredstev 404.105,99 EUR javnih 
sredstev, od tega 303.079,48 EUR sredstev EU.

Izvajanje ukrepa Akvakultura ki zagotavlja okoljske storitve, se 
zaključuje. Odprta je še pritožba upravičenca zoper odločitev 
posredniškega organa (10.500,00 EUR). V kolikor bo pritožba 
ugodno rešena, bo vlagatelj prejel 10.500,00 EUR. Skupno je bilo v 
okviru ukrepa izplačanih 88.200,00 EUR javnih sredstev, od tega je 
bilo 66.150,00 EUR sredstev EU.Preko javnih naročil se je izvajal 
ukrep Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo. Izvajanje ukrepa 
se je zaključilo. Izbrane in potrjene so bile 3 operacije. V okviru 
ukrepa je bila izdelana študija za potencial marikulture, akvakulture 
na celinskih vodah ter študija za potencial akvakulture za podzemne 
vode. Operacija za povečanje potenciala lokacij za marikulturo na 
obali in v slovenskem morju se je zaključila že v letu 2020. 
Operacija za Možnosti za povečanje potenciala lokacij za 
akvakulturo na celinskih površinskih vodah Republike Slovenije se 
je zaključila v letu 2021. Namen operacije je preveriti potencial že 
obstoječih lokacij akvakulture na celinskih površinskih vodah ter 
opredeliti potencialne lokacije, kjer bi bilo mogoče v prihodnje 
povečati obstoječe in razvijati nove oblike akvakulture. Izvajala seje 
še operacija za potencial podzemnih voda, ki se je prav tako 
zaključila v letu 2021. Namen naloge je preveriti možnosti razvoja 
oziroma povečanja akvakulture na celinskih površinskih vodah 
Republike Slovenije glede na razpoložljivo vodno bilanco, omejitve 
in pogoje rabe določiti potencialne celinske površinske vode za 
namen akvakulture. V letu 2021 so bila tako izplačana še zadnja 
javna sredstva v višini 35.502,00 EUR, od tega 26.626,49 EUR 
sredstev EU.V letu 2021 je v okviru 2. PNU Organ upravljanja ves 
čas izvaja animacijske dejavnosti neposredno v stiku s potencialnimi 
vlagatelji, tudi s pomočjo Kmetijsko-gozdarske zbornice. Pomoč 
vlagateljem je nudil tudi posredniški organ, ki izvaja predhodno 
posvetovanje glede priprave vloge in zahtevkov še pred vložitvijo. 
Kot pozitiven korak pri tem so se izkazale tudi delavnice namenjene 
vlagateljem glede priprave vlog in zahtevkov, zato se bo v tej smeri 
nadaljevalo tudi v prihodnje. Poenostavitev za vlagatelje je zagotovo 
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tudi izključna uporaba elektronskega poslovanja pri pridobivanju 
evropskih sredstev, kar se jim je bilo omogočilo s spremembo 
nacionalne uredbe.

3 - Spodbujanje izvajanja SRP V okviru 3. PNU so se v skladu s pričakovanji izvajale aktivnosti v 
okviru ukrepa »Zbiranje podatkov« in ukrepa »Nadzor in 
izvrševanje«.

Odobrena sredstva v letu 2021 so v višini 292.934,30 EUR javnih 
izdatkov. Izplačila v letu 2021 znašajo 727.744,14 EUR javnih 
izdatkov, od tega je 633.915,39 EUR sredstev EU in 93.828,75 EUR 
sredstev RS. V letu 2021 je bila izbrana 1 operacija.

Vsa odobrena sredstva 3. PNU do konca leta 2021 so v višini 
3.645.028,11 EUR javnih izdatkov in predstavljajo 82,5 % vseh 
dodeljenih sredstev na 3. PNU. Celotna izplačila znašajo 
2.765.356,88 EUR javnih sredstev, od tega je 2.238.099,78 EUR 
sredstev EU.

Vse dejavnost v zvezi z izvajanjem krepa Zbiranje podatkov so 
potekale v skladu z načrtovano dinamiko. V letu 2021 se je izvajala 
6 operacija, ki se je nanašala na izvajanje Delovnega načrta za 
zbiranje podatkov 2020–2021. Operacija se je izvajala od 1. 1. 2021 
do 31. 12. 2021. V okviru ukrepa Zbiranje podatkov je bilo 
sofinancirano izvajanje Nacionalnega programa za zbiranje 
podatkov za leto 2021, vključno s plačami zaposlenih na Zavodu za 
ribištvo Slovenije, ki izvajajo naloge zbiranja podatkov in nakupa 
opreme za potrebe zbiranja podatkov. Delovni načrt je bil odobren z 
izvedbenim sklepom Komisije, z dne 19. 12. 2019 o odobritvi 
delovnega načrta, ki ga je Slovenija predložila za zbiranje podatkov 
v sektorju ribištva in akvakulture v obdobju 2020–2021. 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. S sklepom o izboru operacije so 
bila odobrena sredstva za izvajanje operacije v letu 2021 v višini 
292.934,30 EUR, od tega 234.347,44 EUR sredstev EU. V letu 2021 
so potekale sledeče aktivnosti: Izvedba MEDIAS in SOLEMON 
raziskave na morju, Izdelava poizvedb za socioekonomski zahtevek 
po podatkih v letu 2021 ter priprava poročil, Prenova programske 
opreme (INFORIB II. faza), Prenova NPO Inforib (Avtomatizacija 
integracij, prenosi podatkov, usposabljanje uporabnikov in 
dokumentiranje), zbiranje podatkov o staležih rib S spremembo 
sklepa o izboru operacije, ki prikazuje realizacijo operacije, je bilo 
odobrenih 207.296,78 EUR javnih sredstev, od tega 165.837,42 
EUR sredstev EU.
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Dejavnosti v okviru izvajanja ukrepa Nadzor in izvrševanje so leta 
2021 potekale v skladu z načrtovano dinamiko. V okviru izvajanja 
akcijskega načrta za odpravo pomanjkljivosti v slovenskem sistemu 
za nadzor ribištva se s podporo ESPR zagotavljajo tri zaposlitve, 
prav tako pa sta bili (1) izdelana študija za vzpostavitev avtomatskih 
naprav za tehtanje iztovora v ribiških pristaniščih in (2) 
vzpostavljena povezava med Upravo RS za pomorstvo ter ribiško 
inšpekcijo. V okviru izvajanja ukrepa pa je bila kupljena in 
nameščena programska in strojna informacijska oprema za potrebe 
ribiške inšpekcije, VMS terminal za ribiško plovilo ter dodatna 
oprema za plovilo ribiške inšpekcije. Skupna višina odobrenih 
javnih sredstev je 2.050.770,00 EUR, od tega je 1.702.835,60 EUR 
sredstev EU. V letu 2021 je bilo v okviru tega ukrepa izplačanih 
520.447,36 EUR javnih sredstev, od tega je 468.078,14 EUR 
sredstev EU.

4 - Povečanje zaposlovanja in 
ozemeljske kohezije

V okviru 4. PNU se nadaljuje uspešno izvajanje ukrepa. Vsem štirim 
potrjenim Lokalnim akcijskim skupinam za ribištvo (v nadaljevanju: 
LASR), so bila dodeljena vsa razpoložljiva sredstva. Vse štiri 
skupine LASR so operativne in dejavne.

 

LASR Posavje in LASR Dolina Soče, sta vsa sredstva že dodelila, 
projekti so bili že potrjeni s strani Posredniškega organa in se v 
nadaljevanju programskega obdobja posvečata izvajanju in 
zaključevanju odobrenih projektov.

LASR Istre in LASR Gorenjska košarica pa sta ob koncu leta 2021 
objavila še zadnja javna poziva za zbiranje projektov. Vsi izbrani 
projekti, obeh LARS, so bili poslani v potrjevanje na Posredniški 
organ v januarju 2022.

LASR Istre je imel objavljen javni poziv od n 29. 10. 2021. do 30. 
11. 2021 z razpisananimi sredstvi 296.587,07 EUR.

LASR Gorenjska košarica je imel objavljen javni poziv od 
23.4.2021 do 30. 6. 2021 oz. podaljašan rok do 31.8.2021 z 
razpisanimi sredstvi 93.709,77 EUR.

V letu 2021 je bilo skupno zaključenih 12 projektov, ki so 
zasledovali cilje ohranjanje biodiverzitete in morskega okolja 
(projekt: Dvig izgubljenega ali zapuščenega riblovnega orodja), 
promocie, dodajanje vrednosti ribiškim proizvodom, diverzifikacija, 
povezovanje med sektorji, ohranjanja in ustvarjanja delovnih mest 
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(projekti: Kulinarična ponudba laste ribe in ekološke hrane na 
katamaranu, Gastronomski zakladi Istre in morja; Okusi Posavsko 
ribo, Gorenjske ribe…), osveščanja in izobraševanja različnih ciljnih 
skupino pomenu uživanja rib/skolj/izdelkov in s tem povečati 
porabo (projekti: Ribe na šolskih krožnikih, Izobraževanje o 
klapavicah), vključevanje ranljivih skupin (projekt: Center Sonček) 
in ohranjanje/promocija akvakulture ter naravne in kulturne 
dediščine (projekti: Soča skozi objektiv, Ribe na naravovarstvenem 
območju..).

Odobrena sredstva so v letu 2021 v višini 1.274.970,58 EUR javnih 
izdatkov. Izplačila v letu 2021 znašajo 2.060.540,22 EUR javnih 
izdatkov, od tega je 1.545.405,06 EUR sredstev EU in 515.135,16 
EUR sredstev RS. V letu 2021 je bilo izbranih 13 operacij. Vsa 
odobrena sredstva na 4. PNU do konca leta 2021 so v višini 
7.359.006,26 EUR javnih izdatkov in predstavljajo 95 % vseh 
dodeljenih sredstev na 4. PNU. Celotna izplačila znašajo 
4.810.581,49 EUR javnih izdatkov, od tega je 3.607.935,86 EUR 
sredstev EU.

Uspešno izvajanje ukrepa je rezultat dobrega sodelovanja vseh 
vključenih deležnikov, stalne neposredne komunikacije, sprotnega 
reševanja problemov in medsebojnega zaupanja vseh sodelujočih.

5 - Pospeševanje trženja in 
predelave

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.

Odobrena sredstva so v letu 2021 v višini 3.483.327,06 EUR javnih 
izdatkov. Izplačila v letu 2021 znašajo 1.197.690,70 EUR javnih 
izdatkov, od tega je 898.268,02 EUR sredstev EU in 298.860,19 
EUR sredstev RS. V letu 2021 so bile izbrane 4 operacije. Dve 
operaciji sta bili odobreni v okviru ukrepa za trženje (izdelava 
marketinške strategije, kreativnih rešitev, produkcija materialov in 
zakup oglasnega prostora za promocijsko kampanjo ter objava v 
časopisu Agrobiznis Finance 2021). Dve operaciji pa sta bili 
odobreni v okviru ukrepa Predelava ribiških proizvodov in 
proizvodov (projekt povečanja poslovnih zmogljivosti predelave rib 
in drugih ribjih izdelkov ter projekt avtomatizacije linije za 
odtaljevanje, tehtanje, pakiranje in označevanje).

Do konca leta 2021 je bilo odobrenih sredstev v višini 4.277.318,59 
 EUR javnih izdatkov in predstavljajo 91,8 % vseh dodeljenih 
sredstev na 5. PNU. Celotna izplačila znašajo 2.030.285,81 EUR, od 
tega je 1.522.714,32 EUR sredstev EU.
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V okviru ukrepa Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz 
akvakulture je bil julija 2021 objavljen 6. javni razpis. Razpisanih je 
bilo 700.000,00 EUR javnih sredstev. V okviru ukrepa se finacira 
naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih 
obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz 
akvakulture. Gre za naložbe v izgradnjo predelovalnega obrata, 
nakup opreme, vozila in nakup opreme za predelavo školjk. V letu 
2021 sta bili odobreni 2. operaciji (naložbe v povečanja poslovnih 
zmogljivosti predelave rib in drugih ribjih izdelkov ter naložbe v 
avtomatizacijo linije za odtaljevanje, tehtanje, pakiranje in 
označevanje) v vrednosti 2.917.866,24 EUR javnih sredstev, od je 
2.188.399,67 EUR sredstev EU. V letu 2021 je bilo v okviru tega 
ukrepa izplačanih 892.991,40 EUR javnih sredstev, od tega je 
669.743,55 EUR sredstev EU.

V okviru ukrepov za trženje se je v letu 2021 začela izvajati 
oglaševalska kampanja kot ključna aktivnost. Glavna promocijska 
kampanja se izvaja skladno z načrtovanim planom in pogodbo. 
Promocijska kampanja za dvig osveščenosti javnosti o trajnostnih 
ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva je osredotočena na 
osveščanje javnosti preko množičnih medijev vseh vrst (televizija, 
radio, tisk, zunanje oglaševanje, splet in digitalno oglaševanje). 
Ključne indikatorje uspeha spremlja vsakoletna tržna raziskava, kjer 
se oceni vpliv kampanje na javnost, tako splošno, kot 
osnovnošolsko.

V letu 2021 sta bili odobrani 2. operaciji v vrednosti 565.460,28 
EUR javnih sredstev in je bilo izplačanih 304.699,30 EUR javnih 
sredstev, od tega je 228.524,47 EUR sredstev EU.

Izvajanje 5. PNU se je v leta 2021 izboljšalo in v naslednjih letih 
Organ upravljanja predvsem načrtuje izvedbo in zaključitev odprtih 
operacij.

6 - Pospeševanje izvajanja 
integrirane pomorske politike

Za ukrepe 6. PNU, ki potekajo v sodelovanju z Ministrstvom za 
okolje in prostor ter Ministrstvom za infrastrukturo, so aktivnosti 
potekale v skladu z načrtom. Preko javnih naročil so se izvajali 
ukrepi »Celostni pomorski nadzor«, »Varovanje morskega okolja« 
ter ukrep »Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja«.

Odobrena sredstva so v letu 2021 v višini 111.212,47 EUR javnih 
izdatkov. Izplačila v letu 2021 znašajo 213.478,61 EUR javnih 
izdatkov, od tega je 160.108,95 EUR sredstev EU in 53.369,66 EUR 
sredstev RS. V letu 2021 je  bila izbrana 1 operacija. V ukviru 
ukrepa Varovanje morskega okolja (Monitoring delfinov v 
slovenskem morju za obdobje 2021-2022).
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Celotna odobrena sredstva 6. PNU do konca leta 2021 so v višini 
783.939,22 EUR javnih izdatkov in  predstavljajo skoraj 99,9 % 
vseh dodeljenih sredstev na 6. PNU. Skupno je bilo odobrenih 8 
operacij. Celotna izplačila znašajo 478.879,71 EUR, od tega je 
359.159,75 EUR sredstev EU.

V okviru ukrepa Celostni pomorski nazdor (člen 80.1a), skupno bili 
do konca leta 2021 odobreni 2. operaciji v skupni 328.680,20 EUR 
vrednosti, od tega je 246.510,15 EUR sredstev EU. Prva operacija se 
je zaklučila že v letu  2017.V letu 2021 pa je bila podpisana pogodba 
za izvajanje druge operacijem, za vzpostavitev sistema CISE v 
skupni vrednosti 279.990,00 EUR, od tega je 209.992,50 EUR 
sredstev EU. V letu 2021 je bila opravljena prva faza in sicer, je bila 
opravljena analiza in potrjena funkcionalna specifikacija ter začela 
se je izvajati druga faza za nameščanje programske opreme na 
strežniško okoljeZaključena je bila prva faza in sicer, je bila 
opravljena analiza, potrjena funkcionalna specifikacija (scope of 
work). Izvaja pa se nameščanje programske opreme na strežniško 
okolje. Aktivnosti potekajo skladno s terminskim planom in bodo 
zaključene do konca leta 2023.  V letu 2021 je bilo izplačanih 
108.189,60 EUR od tega 81.142,20 EUR sredstev EU.

Do konca leta 2021, v okviru ukrepa Varovanje morskega okolja in 
trajnostna raba morskih in obalnih virov (člen 80.1b)  je bila 
odobrena 1 operacija (Monitoring delfinov v slovenskem morju za 
obdobje 2021-2022) v skupni vrednosti 111.212,47EUR, od tega je 
83.409,35EUR sredstev EU. V letu 2021 se je zaključila operacija 
Monitoring vranjeka v slovenskem morju 2020-2021. V letu 2021 je 
bilo izplačanih 87.265,95 EUR, od tega je 65.449,46 EUR sredstev 
EU.

V okviru ukrepa Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja 
(člen 80.1c), v letu 2021 ni bilo izbranih novih operacij. Prva 
operacija je zaključena, druga operacija pa je bila izbrana v letu 
2020 in je namenjena nadgradnji poznavanja biotskih in abiotskih 
značilnosti ter obsega bentoških habitatnih tipov, za katero je 
predvideno izvajanje 29 mesecev. Operacija bo zaključena v letu 
2023. Vrednost operacije je 90.115,30 EUR javnih sredstev, od tega 
67.586,47 EUR sredstev EU. V letu 2021 je bilo izplačanih 
18.023,06 EUR, od tega 13.517,29 EUR sredstev EU.

7 - Tehnična pomoč Tehnična pomoč se je izvajala po načrtih. Znotraj sedmih odobrenih 
operacij je bilo leta 2021 izplačanih 319.441,25 EUR javnih 
sredstev, od tega je 239.578,69 EUR sredstev EU. V celotnem 
obdobju do konca leta 2021 pa je bilo izplačanih 1.781.112,02 EUR 
javni sredstev, od tega je 1.335.821,79 EUR sredstev EU. V okviru 
tehnične pomoči je bilo že leta 2016 izbranih 7 operacij, ki se 
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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
izvajajo preko dejavnosti javnih naročil. Odobrenih je bilo 
2.646.306,00 EUR javnih sredstev.

V letu 2021 so bila sredstva tehnične pomoči uporabljena za 
operacije izvajanja operativnega programa (plače, tolmačenje, 
organizacija odobra za spremljanje, službene poti, najem zunanjih 
izvajalcev itd.), informacijskih sistemov (nadgradnja sistema za 
spremljanje in poročanje o operacijah OP ESPR 2014-2020), 
izboljšanje upravne zmogljivosti (vzdrževanje informacijske 
opereme, izobraževanje).
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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 1 - Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva

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

enota
Ciljna vrednost 
(za leto 2023)

Zbirna 
vrednost

2021

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

1.9.a - Sprememba števila poškodb in 
nesreč pri delu

number 2,00000 0,00000

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

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

% 1,70000 0,00000

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

1.10 - Število ribičev vključenih v 
operacijo

število 15,00000 3,00000

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

1.11 - Ohranjeno število plovil 
privezanih v ribiških pristaniščih

število 33,00000 0,00000

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

1.12 - Povečano število plovil privezanih 
v ribiških pristaniščih

število 3,00000 0,00000

Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2020 2019 2018 2017
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami 
za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev

1.9.a - Sprememba števila poškodb in nesreč 
pri delu

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

1.10 - Število ribičev vključenih v operacijo 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

1.11 - Ohranjeno število plovil privezanih v 
ribiških pristaniščih

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

1.12 - Povečano število plovil privezanih v 
ribiških pristaniščih

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2016 2015 2014
4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali 
priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev

1.9.a - Sprememba števila poškodb in nesreč pri 
delu

0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000

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

1.10 - Število ribičev vključenih v operacijo 0,00000 0,00000 0,00000

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

1.11 - Ohranjeno število plovil privezanih v 
ribiških pristaniščih

0,00000 0,00000 0,00000

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

1.12 - Povečano število plovil privezanih v 
ribiških pristaniščih

0,00000 0,00000 0,00000
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Posebni cilj 1 - Zmanjšanje vpliva ribištva na morsko okolje, vključno z izogibanjem naključnemu ulovu in njegovim čim večjim zmanjšanjem

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -1.1

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka Vključen v okvir uspešnosti Ciljna vrednost (2023) Skupna vrednost 2021 2020

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2019 2018 2017 2016 2015

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2014

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -1.2

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v 
okvir 
uspešnosti

Ciljna 
vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2021 2020

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

06 1.6 - Št. projektov varstva in 
ohranjanja morske biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov

4,00 4,00 1,00 1,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka 2019 2018 2017 2016 2015

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

06 1.6 - Št. projektov varstva in 
ohranjanja morske biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov

0,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka 2014

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

06 1.6 - Št. projektov varstva in 
ohranjanja morske biotske 
raznovrstnosti in ekosistemov

0,00
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Posebni cilj 4 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -1.4

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v 
okvir 
uspešnosti

Ciljna 
vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2021 2020

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

12,00 4,00 4,00 0,00

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

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

 2,00 1,00 0,00 1,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka 2019 2018 2017 2016 2015

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

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

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

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

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

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka 2014

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

0,00

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

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

0,00

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

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

enota
Ciljna vrednost 
(za leto 2023)

Zbirna 
vrednost

2021
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Posebni cilj Kazalnik rezultatov Merska 
enota

Ciljna vrednost 
(za leto 2023)

Zbirna 
vrednost

2021

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

2.1 - Sprememba obsega proizvodnje 
akvakulture

tonnes 100,00000 25,00000

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

2.2 - Sprememba vrednosti proizvodnje 
akvakulture

thousand 
Euros

160,00000 74,50000

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

2.3 - Sprememba čistega dobička thousand 
Euros

27,00000 -
40,22000

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

2.8 - Ustvarjena delovna mesta FTE 4,00000 0,00000

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

2.9 - Ohranjena delovna mesta FTE 20,00000 0,00000

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

2.5 - Sprememba obsega proizvodnje v 
sistemu ponovnega kroženja vode

tonnes 80,00000 0,00000

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

2.7 - Objekti akvakulture, ki 
zagotavljajo okoljske storitve

number 2,00000 0,00000

Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2020 2019 2018 2017
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z 
izboljšanjem varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP

2.1 - Sprememba obsega proizvodnje 
akvakulture

20,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

2.2 - Sprememba vrednosti proizvodnje 
akvakulture

12,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

2.3 - Sprememba čistega dobička 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

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

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

2.9 - Ohranjena delovna mesta 8,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

2.5 - Sprememba obsega proizvodnje v 
sistemu ponovnega kroženja vode

0,00000 14,00000 0,00000 0,00000

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

2.7 - Objekti akvakulture, ki zagotavljajo 
okoljske storitve

1,00000 1,00000 1,00000 0,00000

Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2016 2015 2014
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z izboljšanjem 2.1 - Sprememba obsega proizvodnje akvakulture 0,00000 0,00000 0,00000
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Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2016 2015 2014
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP
2 - Povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno z izboljšanjem 
varnostnih in delovnih pogojev, zlasti MSP

2.2 - Sprememba vrednosti proizvodnje 
akvakulture

0,00000 0,00000 0,00000

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

2.3 - Sprememba čistega dobička 0,00000 0,00000 0,00000

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

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

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

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

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

2.5 - Sprememba obsega proizvodnje v sistemu 
ponovnega kroženja vode

0,00000 0,00000 0,00000

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

2.7 - Objekti akvakulture, ki zagotavljajo 
okoljske storitve

0,00000 0,00000 0,00000
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Posebni cilj 1 - Podpiranje krepitve tehnološkega razvoja, inovacij in prenosa znanja

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -2.1

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka Vključen v okvir uspešnosti Ciljna vrednost (2023) Skupna vrednost 2021 2020

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2019 2018 2017 2016 2015

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2014

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -2.2

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka Vključen v okvir uspešnosti Ciljna vrednost (2023) Skupna vrednost 2021 2020
01 - Člen 48.1.a–d, f–h Produktivne naložbe v akvakulturo 03 2.2 - Št. projektov produktivnih naložb v akvakulturo  11,00 9,00 5,00 2,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2019 2018 2017 2016 2015
01 - Člen 48.1.a–d, f–h Produktivne naložbe v akvakulturo 03 2.2 - Št. projektov produktivnih naložb v akvakulturo 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -2.3

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v okvir 
uspešnosti

Ciljna 
vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2021 2020

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

06 2.2 - Št. projektov produktivnih naložb v akvakulturo 1,00 3,00 2,00 0,00

03 - Člen 51 Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo 06 2.4 - Št. projektov povečanja potenciala lokacij za 3,00 3,00 0,00 1,00
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Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v okvir 
uspešnosti

Ciljna 
vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2021 2020

akvakulturo ter ukrepi za javno zdravje in zdravje živali

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka 2019 2018 2017 2016 2015

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

06 2.2 - Št. projektov produktivnih naložb v akvakulturo 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

03 - Člen 51 Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo 06 2.4 - Št. projektov povečanja potenciala lokacij za akvakulturo ter 
ukrepi za javno zdravje in zdravje živali

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka 2014

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

06 2.2 - Št. projektov produktivnih naložb v akvakulturo 0,00

03 - Člen 51 Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo 06 2.4 - Št. projektov povečanja potenciala lokacij za akvakulturo ter ukrepi za 
javno zdravje in zdravje živali

0,00

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -2.4

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v okvir 
uspešnosti

Ciljna vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2021 2020

01 - Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja 
okoljske storitve

06 2.3 - Št. projektov omejitve vpliva akvakulture na okolje (sistemi za okoljsko ravnanje in presojo, 
okoljske storitve, povezane z ekološko akvakulturo)

3,00 5,00 1,00 2,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka 2019 2018 2017 2016 2015

01 - Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja okoljske 
storitve

06 2.3 - Št. projektov omejitve vpliva akvakulture na okolje (sistemi za okoljsko ravnanje in presojo, okoljske storitve, povezane z 
ekološko akvakulturo)

1,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka 2014

01 - Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja okoljske 
storitve

06 2.3 - Št. projektov omejitve vpliva akvakulture na okolje (sistemi za okoljsko ravnanje in presojo, okoljske storitve, povezane z ekološko 
akvakulturo)

0,00

Posebni cilj 5 - Razvoj strokovnega usposabljanja, novih strokovnih spretnosti ter vseživljenjskega učenja
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Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -2.5

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka Vključen v okvir uspešnosti Ciljna vrednost (2023) Skupna vrednost 2021 2020

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2019 2018 2017 2016 2015

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2014

Prednostna naloga Unije 3 - Spodbujanje izvajanja SRP

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

enota
Ciljna vrednost 
(za leto 2023)

Zbirna 
vrednost

2021

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

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

% 10,00000 0,00000

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

3.A.1 - Število ugotovljenih hudih 
kršitev

number 4,00000 8,00000

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

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

% 5,00000 4,03000

Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2020 2019 2018 2017
1 - Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter izboljšanje zbiranja in upravljanja 
podatkov

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

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

3.A.1 - Število ugotovljenih hudih kršitev 0,00000 0,00000 0,00000 8,00000

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

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

4,25000 4,68000 4,72000 5,68000

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

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

2 - Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter 3.A.1 - Število ugotovljenih hudih kršitev 0,00000 0,00000 0,00000
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Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2016 2015 2014
učinkovita javna uprava brez povečanega upravnega bremena
2 - Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter 
učinkovita javna uprava brez povečanega upravnega bremena

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

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -3.1

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka Vključen v okvir uspešnosti Ciljna vrednost (2023) Skupna vrednost 2021 2020
01 - Člen 77 Zbiranje podatkov 06 3.2 - Št. projektov podpore za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov  2,00 6,00 1,00 1,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2019 2018 2017 2016 2015
01 - Člen 77 Zbiranje podatkov 06 3.2 - Št. projektov podpore za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00

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

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -3.2

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v okvir 
uspešnosti

Ciljna vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2021 2020

01 - Člen 76 Nadzor in 
izvrševanje

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

 8,00 10,00 0,00 2,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2019 2018 2017 2016 2015
01 - Člen 76 Nadzor in izvrševanje 06 3.1 - Št. projektov izvajanja sistema Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00

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

Prednostna naloga Unije 4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije
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Preglednica 1: Kazalniki rezultatov za ESPR - 4
Posebni cilj Kazalnik rezultatov Merska 

enota
Ciljna 

vrednost (za 
leto 2023)

Zbirna 
vrednost

2021

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

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

FTE 25,00000 8,00000

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

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

FTE 70,20000 6,00000

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

4.3 - Ustanovljena podjetja number 10,00000 2,00000

Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2020 2019 2018 2017
1 - Spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti in ustvarjanja novih delovnih mest ter podpiranja 
zaposljivosti in mobilnosti delovne sile v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in 
akvakulture, vključno z diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu in drugih sektorjih pomorskega gospodarstva

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

2,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

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

4,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

4.3 - Ustanovljena podjetja 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2016 2015 2014
1 - Spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti in ustvarjanja novih delovnih mest ter podpiranja 
zaposljivosti in mobilnosti delovne sile v obalnih in celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in akvakulture, 
vključno z diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu in drugih sektorjih pomorskega gospodarstva

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

0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000

1 - Spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti in ustvarjanja novih delovnih mest ter podpiranja 4.3 - Ustanovljena podjetja 0,00000 0,00000 0,00000
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Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2016 2015 2014
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
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Posebni 
cilj

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -4.1

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v okvir 
uspešnosti

Ciljna vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2021 2020

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

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

08 4.1 - Št. izbranih strategij lokalnega 
razvoja

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

03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja 08 4.3 - Št. projektov sodelovanja 4,00 3,00 0,00 0,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2019 2018 2017 2016 2015
01 - Člen 62.1.a Pripravljalna podpora 08 4.2 - Št. projektov pripravljalne podpore 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00
02 - Člen 63 Izvajanje lokalnih razvojnih strategij (vključno s tekočimi stroški in animacijo) 08 4.1 - Št. izbranih strategij lokalnega razvoja 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00
03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja 08 4.3 - Št. projektov sodelovanja 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

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

Prednostna naloga Unije 5 - Pospeševanje trženja in predelave

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

leto 2023)
Zbirna 

vrednost
2021

2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in 
trženja

5.1.c - Sprememba vrednosti prve prodaje drugih 
subjektov

thousand 
Euros

1.200,00000 51,97000

2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in 
trženja

5.1.d - Sprememba obsega prve prodaje drugih 
subjektov

tonnes 200,00000 6,79000

Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2020 2019 2018 2017
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Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2020 2019 2018 2017
2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja 5.1.c - Sprememba vrednosti prve prodaje drugih subjektov 7,50000 151,85000 0,00000 0,00000
2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja 5.1.d - Sprememba obsega prve prodaje drugih subjektov 5,00000 18,90000 0,00000 0,00000

Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2016 2015 2014
2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja 5.1.c - Sprememba vrednosti prve prodaje drugih subjektov 0,00000 0,00000 0,00000
2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja 5.1.d - Sprememba obsega prve prodaje drugih subjektov 0,00000 0,00000 0,00000
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Posebni cilj 1 - Izboljšanje tržne ureditve za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -5.1

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka Vključen v okvir uspešnosti Ciljna vrednost (2023) Skupna vrednost 2021 2020
03 - Člen 68 Ukrepi za trženje 03 5.2 - Št. projektov ukrepov za trženje in pomoči za skladiščenje 12,00 24,00 2,00 2,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2019 2018 2017 2016 2015
03 - Člen 68 Ukrepi za trženje 03 5.2 - Št. projektov ukrepov za trženje in pomoči za skladiščenje 8,00 11,00 1,00 0,00 0,00

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

Posebni cilj 2 - Spodbujanje naložb v sektorja predelave in trženja

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -5.2

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka Vključen v okvir uspešnosti Ciljna vrednost (2023) Skupna vrednost 2021 2020
01 - Člen 69 Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 03 5.3 - Št. projektov predelave  14,00 8,00 2,00 2,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2019 2018 2017 2016 2015
01 - Člen 69 Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture 03 5.3 - Št. projektov predelave 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00

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

Prednostna naloga Unije 6 - Pospeševanje izvajanja integrirane pomorske politike

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

enota
Ciljna vrednost (za 

leto 2023)
Zbirna 

vrednost
2021
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Posebni cilj Kazalnik rezultatov Merska 
enota

Ciljna vrednost (za 
leto 2023)

Zbirna 
vrednost

2021

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 
pomorske politike

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

% 40,00000 0,00000

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 
pomorske politike

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

km2 0,50000 0,00000

Posebni cilj Kazalnik rezultatov 2020 2019 2018 2017
1 - Razvoj in izvajanje integrirane pomorske 
politike

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

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Razvoj in izvajanje integrirane pomorske 
politike

6.2.c - Sprememba v pokritosti z izboljšanim statusom upravljanja/ohranjanja 0,00000 0,00000 0,50000 0,00000

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

Preglednica 2: Kazalniki učinka za ESPR -6.1

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski 
cilj

Kazalnik učinka Vključen v okvir 
uspešnosti

Ciljna vrednost 
(2023)

Skupna 
vrednost

2021 2020

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

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

06 6.2 - Št. projektov varovanja in izboljšanja znanja o 
morskem okolju

2,00 4,00 1,00 0,00

03 - Člen 80.1.c Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja 06 6.2 - Št. projektov varovanja in izboljšanja znanja o 
morskem okolju

 1,00 2,00 0,00 1,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2019 2018 2017 2016 2015
01 - Člen 80.1.a Integrirani pomorski nadzor 06 6.1 - Št. projektov celostnega pomorskega nadzora 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
02 - Člen 80.1.b Spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov 06 6.2 - Št. projektov varovanja in izboljšanja znanja o morskem okolju 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
03 - Člen 80.1.c Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja 06 6.2 - Št. projektov varovanja in izboljšanja znanja o morskem okolju 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Izbrani ustrezni ukrepi Tematski cilj Kazalnik učinka 2014
01 - Člen 80.1.a Integrirani pomorski nadzor 06 6.1 - Št. projektov celostnega pomorskega nadzora 0,00
02 - Člen 80.1.b Spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov 06 6.2 - Št. projektov varovanja in izboljšanja znanja o morskem okolju 0,00
03 - Člen 80.1.c Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja 06 6.2 - Št. projektov varovanja in izboljšanja znanja o morskem okolju 0,00
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Preglednica 3: Finančni kazalniki za ESPR
Prednostna naloga Unije Mejnik 

(2018)
Ciljna vrednost (za 

leto 2023)
Zbirna 

vrednost
2021 2020

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

587.333,00 5.642.627,00 1.512.305,33 1.368.117,36 44.515,26

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

762.666,00 2.761.368,00 1.191.422,11 578.636,49 372.093,70

3 - Spodbujanje izvajanja SRP 1.478.243,00 4.419.781,00 2.765.356,88 727.744,14 354.499,32
4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije 250.000,00 7.746.124,00 4.810.581,50 2.060.540,22 1.551.470,71
5 - Pospeševanje trženja in predelave 1.036.687,00 4.658.235,00 2.030.285,80 1.197.690,70 101.100,00
6 - Pospeševanje izvajanja integrirane pomorske politike 156.806,00 784.539,00 478.879,71 213.478,61 37.220,34
7 - Tehnična pomoč 1.780.971,27 319.441,25 343.344,36

Prednostna naloga Unije 2019 2018 2017 2016 2015
1 - Spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega in na znanju temelječega ribištva 99.672,71 0,00 0,00 0,00 0,00
2 - Pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na znanju temelječe akvakulture 240.691,92 0,00 0,00 0,00 0,00
3 - Spodbujanje izvajanja SRP 321.831,27 1.090.890,21 270.391,94 0,00 0,00
4 - Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije 947.007,93 222.394,58 29.168,06 0,00 0,00
5 - Pospeševanje trženja in predelave 424.185,10 307.310,00 0,00 0,00 0,00
6 - Pospeševanje izvajanja integrirane pomorske politike 11.183,11 216.997,65 0,00 0,00 0,00
7 - Tehnična pomoč 345.322,82 323.267,00 449.595,84 0,00 0,00

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

Preglednica 4: Finančni podatki za ESPR
Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

Ukrep Skupni javni 
prispevek 
(EUR)

Prispevek 
ESPR (EUR)

Prispevek 
ESPR k ciljem 
na področju 
podnebnih 
sprememb 
(EUR)

Stopnja 
sofinanciranja 
ESPR (%)

Skupni 
upravičeni 
izdatki operacij, 
izbranih za 
podporo (EUR)

Skupni javni 
prispevek 
operacij, 
izbranih za 
podporo (EUR)

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

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

2 - Varstvo in ohranjanje vodne 
biotske raznovrstnosti in 
ekosistemov

06 01 - Člen 40.1.b–g, i Varstvo in obnova morske biotske 
raznovrstnosti – prispevanje k boljšemu upravljanju ali 
ohranjanju, izgradnja, postavljanje ali posodobitev 
mirujočih ali premičnih naprav, priprava načrtov za 
varstvo in upravljanje v povezavi z območji NATURA 
2000 in posebnimi ohranitvenimi območji, upravljanje, 
obnova in spremljanje zaščitenih morskih območij, 
vključno z območji NATURA 2000, okoljska 
ozaveščenost, sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih 
cilja sta ohranitev in krepitev storitev v zvezi z biotsko 
raznovrstnostjo in ekosistemi (+ člen 44.6 Ribolov v 
celinskih vodah)

401.992,00 301.494,00 120.597,60 75,00% 398.979,55 398.979,55 99,25%

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

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

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

260.000,00 195.000,00 0,00 75,00% 192.617,80 124.307,90 47,81%

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

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

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

4.980.635,00 3.735.476,00 1.494.190,40 75,00% 2.400.000,00 2.400.000,00 48,19%

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

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

03 01 - Člen 48.1.a–d, f–h Produktivne naložbe v 
akvakulturo

1.181.396,00 886.047,00 0,00 75,00% 1.934.192,97 967.096,49 81,86%

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

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

06 02 - Člen 48.1.e, i, j Produktivne naložbe v 
akvakulturo – učinkovita raba virov, zmanjšanje 
porabe vode in kemikalij, sistemi ponovnega kroženja 
za čim večje zmanjšanje porabe vode

1.281.976,00 961.482,00 0,00 75,00% 1.079.458,88 539.729,45 42,10%

2 -  Pospeševanje 3 - Varstvo in ohranjanje vodne 06 03 - Člen 51 Povečanje potenciala lokacij za 199.296,00 149.472,00 59.788,80 75,00% 199.997,10 199.997,10 100,35%
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Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

Ukrep Skupni javni 
prispevek 
(EUR)

Prispevek 
ESPR (EUR)

Prispevek 
ESPR k ciljem 
na področju 
podnebnih 
sprememb 
(EUR)

Stopnja 
sofinanciranja 
ESPR (%)

Skupni 
upravičeni 
izdatki operacij, 
izbranih za 
podporo (EUR)

Skupni javni 
prispevek 
operacij, 
izbranih za 
podporo (EUR)

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

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

biotske raznovrstnosti ter krepitev 
ekosistemov, povezanih z 
akvakulturo, in spodbujanje 
akvakulture, gospodarne z viri

akvakulturo

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

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

06 01 - Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja okoljske 
storitve

98.700,00 74.025,00 0,00 75,00% 98.700,00 98.700,00 100,00%

3 -  Spodbujanje 
izvajanja SRP

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

06 01 - Člen 77 Zbiranje podatkov 2.369.011,00 1.895.208,00 0,00 80,00% 1.508.620,59 1.508.620,59 63,68%

3 -  Spodbujanje 
izvajanja SRP

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

06 01 - Člen 76 Nadzor in izvrševanje 2.050.770,00 1.702.835,00 0,00 83,03% 2.050.770,00 2.050.770,00 100,00%

4 -  Povečanje 
zaposlovanja in 
ozemeljske kohezije

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

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

4 -  Povečanje 
zaposlovanja in 
ozemeljske kohezije

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

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

7.538.297,00 5.653.724,00 2.261.489,60 75,00% 8.051.453,61 7.031.202,72 93,27%

4 -  Povečanje 
zaposlovanja in 
ozemeljske kohezije

1 - Spodbujanje gospodarske rasti, 
socialne vključenosti in ustvarjanja 
novih delovnih mest ter podpiranja 
zaposljivosti in mobilnosti delovne 
sile v obalnih in celinskih 
skupnostih, ki so odvisne od ribištva 

08 03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja 178.658,00 133.993,00 0,00 75,00% 101.684,40 86.431,73 48,38%
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Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

Ukrep Skupni javni 
prispevek 
(EUR)

Prispevek 
ESPR (EUR)

Prispevek 
ESPR k ciljem 
na področju 
podnebnih 
sprememb 
(EUR)

Stopnja 
sofinanciranja 
ESPR (%)

Skupni 
upravičeni 
izdatki operacij, 
izbranih za 
podporo (EUR)

Skupni javni 
prispevek 
operacij, 
izbranih za 
podporo (EUR)

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

in akvakulture, vključno z 
diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu 
in drugih sektorjih pomorskega 
gospodarstva

5 -  Pospeševanje 
trženja in predelave

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

03 03 - Člen 68 Ukrepi za trženje 907.667,00 680.750,00 0,00 75,00% 831.110,37 831.110,37 91,57%

5 -  Pospeševanje 
trženja in predelave

2 - Spodbujanje naložb v sektorja 
predelave in trženja

03 01 - Člen 69 Predelava ribiških proizvodov in 
proizvodov iz akvakulture

3.750.568,00 2.812.926,00 0,00 75,00% 7.411.515,48 3.705.757,77 98,81%

6 -  Pospeševanje 
izvajanja integrirane 
pomorske politike

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 
pomorske politike

06 01 - Člen 80.1.a Integrirani pomorski nadzor 328.693,00 246.520,00 0,00 75,00% 328.680,20 328.680,20 100,00%

6 -  Pospeševanje 
izvajanja integrirane 
pomorske politike

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 
pomorske politike

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

326.400,00 244.800,00 97.920,00 75,00% 326.389,20 326.389,20 100,00%

6 -  Pospeševanje 
izvajanja integrirane 
pomorske politike

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 
pomorske politike

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

129.446,00 97.084,00 38.833,60 75,00% 128.869,82 128.869,82 99,55%

7 -  Tehnična pomoč 1 - Tehnična pomoč 01 - Člen 78 Tehnična pomoč na pobudo držav članic 2.646.306,00 1.984.729,00 0,00 75,00% 2.646.306,00 2.646.306,00 100,00%
 Skupaj 28.658.980,00 21.777.441,00 4.072.820,00 75,99% 29.718.514,03 23.402.116,95 81,66%

Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

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

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

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

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

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

Število 
izbranih 
operacij

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

2 - Varstvo in ohranjanje vodne 
biotske raznovrstnosti in ekosistemov

06 01 - Člen 40.1.b–g, i Varstvo in obnova morske biotske 
raznovrstnosti – prispevanje k boljšemu upravljanju ali 
ohranjanju, izgradnja, postavljanje ali posodobitev 
mirujočih ali premičnih naprav, priprava načrtov za 
varstvo in upravljanje v povezavi z območji NATURA 
2000 in posebnimi ohranitvenimi območji, upravljanje, 
obnova in spremljanje zaščitenih morskih območij, 
vključno z območji NATURA 2000, okoljska 
ozaveščenost, sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih 
cilja sta ohranitev in krepitev storitev v zvezi z biotsko 
raznovrstnostjo in ekosistemi (+ člen 44.6 Ribolov v 
celinskih vodah)

119.693,86 249.553,34 249.553,34 62,08 74.866,00 4

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

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

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

0,00 39.705,00 31.764,00 12,22 0,00 4
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Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

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

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

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

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

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

Število 
izbranih 
operacij

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

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

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

720.000,00 1.230.987,99 1.230.987,99 24,72 369.296,40 1

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

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

03 01 - Člen 48.1.a–d, f–h Produktivne naložbe v 
akvakulturo

0,00 1.242.170,44 621.085,24 52,57 0,00 9

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

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

06 02 - Člen 48.1.e, i, j Produktivne naložbe v akvakulturo 
– učinkovita raba virov, zmanjšanje porabe vode in 
kemikalij, sistemi ponovnega kroženja za čim večje 
zmanjšanje porabe vode

0,00 565.683,14 282.841,57 22,06 0,00 3

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

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

06 03 - Člen 51 Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo 59.999,13 199.295,30 199.295,30 100,00 59.788,59 3

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

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

06 01 - Člen 54 Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve 0,00 88.200,00 88.200,00 89,36 0,00 5

3 -  Spodbujanje 
izvajanja SRP

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

06 01 - Člen 77 Zbiranje podatkov 0,00 1.508.620,59 1.508.620,59 63,68 0,00 6

3 -  Spodbujanje 
izvajanja SRP

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

06 01 - Člen 76 Nadzor in izvrševanje 0,00 1.256.736,29 1.256.736,29 61,28 0,00 10
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Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

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

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

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

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

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

Število 
izbranih 
operacij

povečanega upravnega bremena
4 -  Povečanje 
zaposlovanja in 
ozemeljske kohezije

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

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

4 -  Povečanje 
zaposlovanja in 
ozemeljske kohezije

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

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

2.109.360,82 5.423.335,35 4.696.173,72 62,30 1.408.852,12 67

4 -  Povečanje 
zaposlovanja in 
ozemeljske kohezije

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

08 03 - Člen 64 Dejavnosti sodelovanja 0,00 100.282,00 85.239,71 47,71 0,00 3

5 -  Pospeševanje 
trženja in predelave

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

03 03 - Člen 68 Ukrepi za trženje 0,00 535.905,83 535.905,83 59,04 0,00 24

5 -  Pospeševanje 
trženja in predelave

2 - Spodbujanje naložb v sektorja 
predelave in trženja

03 01 - Člen 69 Predelava ribiških proizvodov in 
proizvodov iz akvakulture

0,00 2.348.801,04 1.494.379,98 39,84 0,00 8

6 -  Pospeševanje 
izvajanja integrirane 
pomorske politike

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 
pomorske politike

06 01 - Člen 80.1.a Integrirani pomorski nadzor 0,00 156.879,80 156.879,80 47,73 0,00 2

6 -  Pospeševanje 
izvajanja integrirane 
pomorske politike

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 
pomorske politike

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

97.916,76 265.222,33 265.222,33 81,26 79.566,70 4

6 -  Pospeševanje 
izvajanja integrirane 

1 - Razvoj in izvajanje integrirane 
pomorske politike

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

38.660,95 56.777,58 56.777,58 43,86 17.033,27 2
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Prednostna naloga 
Unije

Izbrani posebni cilj Tematski 
cilj

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

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

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

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

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

Število 
izbranih 
operacij

pomorske politike
7 -  Tehnična pomoč 1 - Tehnična pomoč 01 - Člen 78 Tehnična pomoč na pobudo držav članic 0,00 1.781.112,02 1.781.112,02 67,31 0,00 7
 Skupaj 3.145.631,52 17.078.436,10 14.569.943,35 50,84 2.009.403,08 166
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Preglednica 5: Stroški operacij, izvedenih zunaj programskega območja (člen 70 
Uredbe (EU) št. 1303/2013)
Prednostna naloga Unije Upravičeni izdatki znotraj 

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

Delež skupnih 
dodeljenih 
finančnih sredstev 
prednostne osi 
(%)

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



SL 42 SL

4. VPRAŠANJA, KI VPLIVAJO NA DELOVANJE PROGRAMA, IN SPREJETI POPRAVNI UKREPI

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

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

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

Merila 
izpolnjena

Predvideni 
datum za 
dokončno 
izvedbo 
preostalih 
ukrepov

Pojasnilo

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

Poročilo se skladno z drugim odstavkom 22. člena Uredbe 1303/2013/EU predloži 
za referenčno leto 2014. V poročilu se podajo zaključki glede ravnovesja ali 
neravnovesja za posamezne segmente flote, zlasti za naslednje: PS1218m, 
DFN0006m in DFN0612m. Zaključek mora temeljiti na najboljših razpoložljivih 
bioloških, ekonomskih in/ali tehničnih informacijah o uporabi. Če navedena analiza 
pokaže neravnovesja za kakšen segment flote v slovenski ribiški floti, se v poročilo, 
ki ga je treba predložiti do 31. 5. 2015, vključi akcijski načrt skladno s četrtim odst. 
22. člena Uredbe 1380/2013/EU, ki mora vsebovati vsaj te ukrepe:
• izvajanje načrta večletnega upravljanja za male pelagične vrste v severnem delu 
Jadranskega morja, ki ga je GFCM sprejel v letu 2013;
• začasno ukinitev ribolovnih dejavnosti po točki c prvega odst. 33. člena Uredbe 
508/2014/EU;
• nadaljevanje nacionalnega ukrepa, ki se nanaša na začasno prepoved izdajanja 
dovoljenj za gospodarski ribolov za določena ribolovna orodja.

31.5.2015 Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

Slovenske oblasti si prizadevajo za 
sprejetje revidiranega ZMR-2 do 
konca junija 2015, da se odpravijo 
pomanjkljivosti, ugotovljene v 
oddelku 4(i) poročila za leto 2014.

Ne Ne

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

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

Ne Ne

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

Vlada RS je 22. 1. 2015 sprejela Normativni delovni program Vlade Republike 
Slovenije za leto 2015, v katerega je vključena priprava Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu, ki vsebuje spremembo glede vzpostavitve 
sistema točk za hude kršitve za kapitane ribiških plovil. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu bo sprejet po 
skrajšanem postopku, predvidena je ta časovnica: 
– prva predložitev v obravnavo na vladi: 13. 5. 2015; 
– predvideni rok obravnave in sprejetja na vladi: 20. 5. 2015; 
– predvideni rok sprejetja v Državnem zboru: 30. 6. 2015. 

30.6.2015 Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

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

Zbirno poročilo o ugotovitvah vseh vrednotenj programa, ki so bile objavljene v predhodnem finančnem 
letu, morebitna vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, ter sprejeti ukrepi.

Pri pregledu podatkov, lahko opazimo da he vrednost kazalnikov še vedno nizka, čeprav se vrednost 
finančnih kazalnikov izboljšuje. Pričakujemo, da se bo vrednost kazalnikov rezultata izboljšala v 
naslendjih letih, predvsem v letu 2023 in kasneje, ko bo večina opreacij tudi zaključenih. Operacije se 
izvajajo in pričakujemo, da bodo sredstva tudi v letošnjem letu v celoti dodeljna, kar se bo na kazalniku 
rezultata odražalo šele po zaključku operacij.

Finančna učinkovitost in doseganje vrednosti zadanih ciljev je upočasnjeno glede na strategijo OP ESPR 
2014-2020, kljub vsem naporom, ki jih vlagajo vsi organi v izvajanje OP ESPR 2014-2020. Z namenom 
čim bolj učinkovitega komuniciranja je v zadnjem letu Organ upravljanja deloval s potencialnimi 
vlagatelji preko osebnega pristop, preko Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, javne svetovalne službe 
za ribiče kot tudi preko konstantnega sodelovanja preko lokalnih akcijskih skupin. Hkrati, je Posredniški 
organ osebno svetoval potencialnim vlagateljem in upravičencem.

Na izvajanje je vplivala tudi epidemija Covida-19.

Organi so tudi v času posebnih ukrepov poslovali, vendar v omejenem obsegu.

Na vlagatelje in upravičence so razmere tako vplivale predvsem iz dveh ključnih vidikov:

- podražitev gradbenega materiala in daljši dobavni roki, kar je razlog, da so nekateri zahtevki in vloge bili 
oddani šele konec leta 2021, čeprav je bila oddaja predvidena bistveno prej. Posledično je tako nastal 
zamik pri črpanju sredstev;

- izvedba operacij, kar pomeni da so upravičenci zaprošali za spremembo finančne dinamike izvajanja, saj 
zaradi izrednih razmer niso mogli izvesti zastavljenih aktivnosti operacij. Tu gre predvsem za operacije 
kot so organizacija delavnic, seminarjev ali drugih prireditev.

Vlagatelji, ki so nameravale oddati vloge, so čakali oz. nekateri še vedno čakajo, kako se bodo razvile 
trenutne razmere, saj je pri marsikomu prišlo do izpada dohodka oz. priliva finančnih sredstev za tovrstne 
projekte.

Kljub navedenim dejstvom, so bile v smeri izboljšanja črpanja izvedene naslednje aktivnosti:

Večinoma so bile odobrne vse operacije na ukrepih, ki se izvajajo. Vloženi so bili predvideni zahtevki na 
večjih naložbenih operacijah na predelavi ribiških proizvodov in na posodobitvi ribiških pristanišč. 
Dodeljena so bila dodatna sredstva na ukrep Zdravje in varnost, kjer so bile tudi odobrene nove operacije.

Poenostavitev za vlagatelje je zagotovo tudi izključna uporaba elektronskega poslovanja pri pridobivanju 
evropskih sredstev



SL 44 SL

Lokalnim akcijskim skupinam za ribištvo so bila dodeljena vsa razpoložljiva sredstva 4. PNU.

Hkrati so se kljub omejtvam zaradi pandemije izvajali ukrepi , ki se izvajajo v skladu s postopki javnega 
naročanja in katerih upravičenec je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v kolikor je bilo to 
mogoče.

Kljub temu se je v zadnjem letih izkazalo, da je po pospešitvi postopkov in izkazanem interesu po 
vlaganjih s strani vlagateljev, izvajanje bistveno izboljšalo v smeri doseganja zastavljenih ciljev. Prav tako 
so ob koncu leta izrazili interes po naložbah v letu 2022, in sicer v predelavi, vseh treh pristaniščih in v 
akvakulturi. Organ upravljanja bo vložil vse napore, da črpanje pospeši.



SL 45 SL

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 Posredniški organ preveri podatke o vlagatelju v nacionalnem registru kršitev, 
ki ga upravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 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 2021 ni bilo zaznanih primerov hudih kršitev s strani 
vlagateljev ali 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. Na spletnem mestu so objavljena 
tudi končna poročila in ostala gradiva zaključenih operacij . 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.

V času epidemije covid-19 je nemoteno potekalo obveščanje javnosti preko spletne strani. Glede na 
epidemiološke razmere in prepovedi zbiranja, pa so bili pa odpovedani sejmi in vse ostale prireditve. 
Organ upravljanja bo z aktivnostimi nadaljeval po umiritvi razmer/ali bolje epidemiološke situacije.

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 1.050,00 evrov, in taka ureditev se trenutno v RS tudi izvaja. Pri 
drugih prejemnikih, ki prejmejo manjša sredstva, se podatek o njihovem imenu prekrije. 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 114(2) 
UREDBE (EU) ŠT. 508/2014, ČLEN 50(2) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013)

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

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

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

Organ upravljanja je izvedel sprotno vrednotenje operativnega programa. Namen sprotnega vrednotenja je 
bil, izvedba vrednotenja na ravni posebnih ciljev in ukrepov ter pregled izpolnite priporočil vmesnega 
vrednotenja, ki je bilo izvedeno v letu 2018. V sprotnem vrednotenju sta se vrednotili leti 2019 in 2020.

Izvajanje programa je v obdobju do 2019 pri določenih prednostnih nalogah Unije zaostajalo za 
predvideno intenziteto. Posledično je bil program podvržen tudi zmanjšanju sredstev ESPR.

V letu 2019 je prišlo do številnih sprememb, ki so vodile v izboljšanje uspešnosti izvajanja programa. 
Poleg izboljšane komunikacije med programskimi partnerji ter upravičenci in prilagoditvijo meril, je 
prišlo tudi do spremembe samega operativnega programa. V novi različici je ta bolj ozko usmerjen in 
orientiran k doseganju realnih ciljev. Zmanjšalo se je število ukrepov, pričelo izvajanje tistih kjer je interes 
ter še okrepilo izvajanje tistih, ki so bili uspešni že prej (zlasti CLLD).

V več vidikih je program v obdobju 2019 in 2020 glede na prejšnje obdobje občutno napredoval. 
Korektivni ukrepi na izvajalski ravni in določene rešitve v luči zmanjševanja administrativnih bremen 
vodijo v pravo smer, kar dokazujejo tako finančni kot projektni kazalniki. Interes za porabo še 
razpoložljivih sredstev na programu je identificiran, zato je Organ upravljanja pristopil k razdelitvi 
sredstev, ki so še na voljo.

V letih 2019 in 2020 se je tako izvajanje glede na obdobje od sprejetje prve verzije OP ESPR 2014-2020 
do leta 2019 znatno okrepilo. Iz vidika uspešnosti je program glede na prejšnje obdobje tako občutno 
napredoval. K temu je največ prispevala izboljšana komunikacija in bolj utečeni postopki na nivoju 
programskih partnerjev, zlasti na strani posredniškega organa.

V drugi polovici leta 2020 se pričakuje tudi povečan vpliv epidemije COVID-19 zaradi ukrepov, ki jih je 
Vlada RS sprejela za zajezitev epidemije že prihaja do določenega zamika izvajanja projektnih aktivnosti, 
kar bo vplivalo tudi na zamike pri izplačilih.

S spremembami OP ESPR 2014-2020 z dne 4. 8. 2020 je Organ upravljanja tudi na osnovi priporočil 
vmesnega vrednotenja izvedel določene finančne korekcije in dodatno finančno okrepil ukrepe, kjer se je 
izkazovala večja absorbcijska sposobnost.

Po zaključku naložbenega cikla iz obdobja 2007-2013, ki se zaključilo 2015, se povečal tudi interes 
upravičencev za črpanje sredstev, kar je dodatno prispevalo k izboljšanju uspešnosti izvajanja OP ESPR 
2014-2020.
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V luči priprav OP ESPR za prihodnjo finančno obdobje je pomembno, da se pridobljene izkušnje in 
ustaljeni procesi ki potekajo dobro v največji možni meri ohranijo.

Za izvajanje sprotnega vrednotenja je Organ upravljanja izvedel javno naročilo in izbral podjetje ZaVita d. 
o. o. Izvajalec je končno poročilo izdelal aprila 2021.

Objava poročila na: http://www.ribiski-sklad.si/Vrednotenje/
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9. POVZETEK ZA DRŽAVLJANE (ČLEN 50(9) UREDBE (EU) ŠT. 1303/2013

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

11.1. Ocena podatkov in napredka pri doseganju ciljev programa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Naslov dokumenta Vrsta dokumenta Datum 
dokumenta Lokalni sklic Referenčna številka 

Komisije
Kontrolna 
vrednost Datoteke Datum 

pošiljanja Pošiljatelj

AIR OP EMFF 2014-2020, ref. year 
2021

Povzetek za 
državljane

20.5.2022 011-
10/2015/276

3138761340 AIR OP EMFF 2014-2020, ref. year 
2021 

AIR OP ESPR 2014-2020, referečno 
leto 2021

Povzetek za 
državljane

18.5.2022 011-
10/2015/276

3120790563 AIR OP ESPR 2014-2020, referenčno 
leto 2021 

CITIZEN'S SUMMARY Povzetek za 
državljane

20.5.2022 011-
10/2015/276

1256197286 CITIZEN'S SUMMARY 

Povzetek za državljane Povzetek za 
državljane

20.5.2022 011-
10/2015/276

1414329750 Povzetek za državljane 

Kontrolna vsota vseh strukturiranih podatkov: 2481021737
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ZADNJI REZULTATI VALIDACIJE
Resnost Oznaka Sporočilo

Informacije Različica poročila o izvajanju je bila potrjena.


