
OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA

POMORSTVO IN RIBIŠTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014-2020 

LETNO POROČILO O IZVAJANJU OP ESPR 2014-2020 
(referenčni leti 2014 in 2015)



PRAVNE PODLAGE

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

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

pomorstvo in ribištvo
2. člen + Priloga Uredbe 1342/2014/EU -

dolo ča obliko letnega poro čila



VNOS V INFORMACIJSKI SISTEM EVROPSKE KOMISIJE –
SFC2014

Oblika poročila je narejena na podlagi vzorca 
določenega v 2. členu Uredbe 1362/2014/EU. 

Besedilo letnega poročila se vnaša v informacijski 
sistem poročanja Evropski komisiji SFC2014 v 

skladu z določili Priloge Uredbe 1342/2014/EU. 



ČASOVNI ROKI

V skladu s 50. členom Uredbe 1303/2013/EU in 
114. členom Uredbe 508/2014/EU Organ 

upravljanja do 31. maja leta 2016 do vključno leta 
2023 Komisiji predloži letna poročila o izvajanju 

programa v preteklem finančnem letu (= 
koledarsko leto)

Poročilo, predloženo leta 2016, zajema koledarski 
leti 2014 in 2015!!



VSEBINA LETNEGA PORO ČILA
� glavne informacije o izvajanju programa in njegovih

prednostnih nalog s sklicevanjem na finančne podatke in
kazalnike

� številčno ovrednotene ciljne vrednosti kazalnikov

� ugotovitve vseh vrednotenj programa, ki so bile objavljene v
predhodnem finančnem letu

� poročilo o izpolnjevanju predhodnih pogojenosti

� informacije o finančnih obveznostih in odhodkih za
posamezne ukrepe

� povzetek izvedenih dejavnosti v zvezi z načrtom vrednotenja

� informacije in ukrepe v zvezi s primeri hudih kršitev skupne
ribiške politike

� informacije o ukrepih, sprejetih za zagotovitev obveščanja
javnosti o upravičencih

� povzetek vsebine za državljane



POTRJEVANJE LETNEGA PORO ČILA

pripravi osnutek letnega poročila

potrdi Širši OU

naloga Odbora za spremljanje je, da potrdi letno 
poročilo za preteklo finančno leto preden se pošlje 

Evropski komisiji do 31. maja

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

prejema letnega poročila



OBJAVA POTRJENEGA LETNEGA PORO ČILA

www.ribiski-sklad.si


