
OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA

POMORSTVO IN RIBIŠTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014-2020 

LETNO POROČILO O IZVAJANJU OP ESPR 2014-2020 
(referenčno leto 2016)



PRAVNE PODLAGE

50. člen Uredbe 1303/2013/EU – uredba o 
skupnih določilih 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 -

določa obliko letnega poročila



VNOS V INFORMACIJSKI SISTEM EVROPSKE KOMISIJE –
SFC2014

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

skladu z določili Priloge Uredbe 1342/2014/EU. 



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)



VSEBINA LETNEGA POROČILA – del A
� 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



VSEBINA LETNEGA POROČILA – DEL B
Del B – poročila, predložena v letih 2017 in 2019 poleg dela
A:

11. Ocena izvajanja operativnega programa (člen 50(4)
Uredbe (EU) št. 1303/2013):

napredek pri doseganju ciljev programa

12. Horizontalna načela izvajanja (člen 50(4) Uredbe (EU)
št. 1303/2013):

Trajnostni razvoj

Enake možnosti

Načelo vključevanja partnerjev

13. Poročilo o podpori, ki se uporablja za cilje na področju
podnebnih sprememb (člen 50(4) Uredbe (EU)
št. 1303/2013)



POTRJEVANJE LETNEGA POROČILA

OU pripravi osnutek letnega poročila

potrdi Širši OU

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

Evropski komisiji do 31. maja

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

prejema letnega poročila



LETO 2016 – izbrane operacije

• Izbranih je bilo 16 operacij in 4 lokalne akcijske skupine
skupaj s strategijami v skupni vrednosti 11.486.423,40 EUR.

• To predstavlja 35,18% vseh sredstev, od tega ESPR
prispevek 8.853.757,95 EUR ter RS prispevek 2.632.665,46
EUR.
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LETO 2016 – zaključene operacije

• Zaključenih je bilo 5 operacij v skupni vrednosti
430.562,10 EUR, kar predstavlja 1,32 % vseh
sredstev, od tega je prispevek ESPR 342.991,10
EUR, ter 87.571,00 EUR RS prispevek.

32.647.363,00 EUR

24.809.114,00 EUR

7.838.249,00 EUR

430.562,10 EUR 342.991,10 EUR 87.571,00 EUR
0,00 EUR

5.000.000,00 EUR

10.000.000,00 EUR

15.000.000,00 EUR

20.000.000,00 EUR

25.000.000,00 EUR

30.000.000,00 EUR

35.000.000,00 EUR

zaključenih operacij ESPR del RS del

razpoložljivo

zaključeno



LETO 2016 - izzivi

priprava nacionalnih izvedenih uredb - postopek 
notranjih usklajevanj in medresorskega 

usklajevanje potekal precej časa

vzpostavitev opisa sistema upravljanja in nadzora, 
ki zajema postopke izvajanja ukrepov, katerih 

ustreznost je moral potrditi neodvisen revizijski 
organ

priprava navodil in priročnikov potrebnih za 
izvajanje ukrepov v skladu z EU in nacionalno 

zakonodajo

zaključevanje OP za razvoj ribištva 2007-2013



LETO 2016 

• SEJE ODBORA ZA SPREMLJANJE: izvedeni 2 seji

• SODELOVANJE Z EVROPSKO KOMISIJO:

- usklajevanje v zvezi z določitvijo povezave med
ukrepi in ustreznimi kazalniki rezultata. Vlagateljev
namreč ni mogoče po objavi uredbe zavezovati za
spremljanje in poročanje kazalnikov ter nenehno
spreminjati zakonodaje z novimi obveznostmi

- sodelovanje na Odboru in skupine strokovnjakov
ESPR ter podporni enoti FAME

- udeležba na seminarju glede vzpostavitve sistema
upravljanja in nadzora

- prvi letni pregledni sestanek (november 2016)



NACIOLNE IZVEDBENE UREDBE

• Priprava predloga Uredbe o izvajanju ukrepov OP
ESPR 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

• Uredba o določitvi in izvajanju ukrepov ter
tehnične pomoči iz OP ESPR 2014–2020, ki se
izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno
naročanje: sprejeta na Vladi Republike Slovenije
junija 2016

• Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi
skupnost v programskem obdobju 2014-2020:
sprejeta 2015, dopolnitve v letu 2016



HORIZONTALNA NAČELA

• pri pripravi vseh dokumentov in zakonodaje se
upoštevajo določila ustrezne notranje
zakonodaje, ki se nanašajo na načela enakih
možnosti in nediskriminacije

• glede na izvajanje ukrepov v letu 2016 se je
trajnostni razvoj sektorja podpiral v okviru
zbiranja podatkov v ribištvu, kar posredno
pripomore k boljšemu upravljanju z viri,
varovanju narave



1. PNU - MORSKI GOSPODARSKI RIBOLOV
ESPR: 3.000.000,00
NACIONALNI PRISPEVEK: 1.066.667,00

SKUPAJ: 4.066.667,00
• Pripravljale so se specifikacije za izvedbo ukrepov,

opredelitve sistema spremljanja kazalnikov in
podatkov o operacijah ter pravne podlage za
nacionalno izvedbeno uredbo.

• Za ukrep regionalnega sodelovanja, ki se izvaja v
skladu s predpisi javnega naročanja, je bila sprejeta
pravna podlaga. V letu 2016 se še ni začel izvajati, ker
je bilo slovensko ribištvo izvzeto iz obveznosti
iztovarjanja, ki se sicer ureja na regionalni ravni,
pobud za skupne načrte upravljanja na regionalni ravni
pa v letu 2016 še ni bilo.



2. PNU - AKVAKULTURA

ESPR: 6.000.000,00
NACIONALNI PRISPEVEK: 2.000.000,00

SKUPAJ: 8.000.000,00
• Pripravljale so se specifikacije za izvedbo ukrepov,

opredelitve sistema spremljanja kazalnikov in
podatkov o operacijah ter pravne podlage za
nacionalno izvedbeno uredbo.

• Za ukrep povečanje potenciala lokacij za akvakulturo,
ki se izvaja v skladu s predpisi javnega naročanja, je
bila sprejeta pravna podlaga. Izvajanje ukrepa je
povezano z izdelavo Načrta upravljanja z vodami 2016-
2021, zato je bilo smotrno, da MKGP najprej dejavno
sodeluje pri pripravi le-tega in nato na podlagi
sprejeta načrta začne z izvajanjem ukrepa.



3. PNU - IZVAJANJE SKUPNE RIBIŠKE POLITIKE

ESPR: 4.266.308,00

NACIONALNI PRISPEVEK: 958.248,00

SKUPAJ: 5.224.556,00

• pri ukrepu Zbiranje podatkov je bila zaključena 1
operacija, Nacionalni program za zbiranje, upravljanje
in uporabo podatkov v sektorju ribištva za obdobje
2014–2016, v skupni vrednosti 878.802,90 eurov.

• S tem je bil dosežen tudi mejnik za leto 2018 in
dosežena zastavljena vrednost kazalnika rezultata.
Izplačano je bilo 401.394,04 EUR.

• pri ukrepu Nadzor in izvrševanje so bile izbrane 4
operacije v skupni vrednosti 1.300.000,00 eurov.
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4. PNU - LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST

ESPR: 5.000.000,00

NACIONALNI PRISPEVEK: 1.667.667,00

SKUPAJ: 6.666.667,00

Potrjene 4 lokalne akcijske skupine za ribištvo ter 
njihove strategije, ki vključujejo Evropski sklad za 
pomorstvo in ribištvo:

LASR DOLINA SOČE 

LASR POSAVJE

LASR ISTRE 

LASR GORENJSKA KOŠARICA

Skupno je bilo odobrenih 6.661.314,50 EUR. 
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5. PNU - TRŽENJE IN PREDELAVA

ESPR: 3.455.271,00

NACIONALNI PRISPEVEK: 1.151.757,00

SKUPAJ: 4.607.028,00

• Pripravljale so se specifikacije za izvedbo ukrepov,
opredelitve sistema spremljanja kazalnikov in
podatkov o operacijah ter pravne podlage za
nacionalno izvedbeno uredbo.

• Za priprava promocijske kampanje in tržne
raziskave, ki se bodo izvedle v skladu s predpisi
javnega naročanja, so se pripravljale specifikacije
za izvedbo javnih naročil.



6. PNU - IZVAJANJE CELOSTNE POMORSKE POLITIKE

ESPR: 1.000.000,00

NACIONALNI PRISPEVEK: 333.333,00

SKUPAJ: 1.333.333,00

Za ukrepe šeste prednostne naloge Unije, ki
potekajo v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in
prostor ter Ministrstvom za infrastrukturo, je bila
sprejeta pravna podlaga. Izvajale so se priprave
vsebin operacij.



TEHNIČNA POMOČ

ESPR: 1.984.729,00

NACIONALNI PRISPEVEK: 661.577,00

SKUPAJ: 2.646.306,00

• V okviru tehnične pomoči je bilo izbranih 7
operacij, in sicer izvajanje operativnega programa,
IT sistem za zbiranje podatkov o operacijah,
izboljšanje upravne zmogljivosti, dejavnosti
obveščanja, vrednotenje, študije ter nadzor in
revizija. V okviru izbranih operacij so se izvajale
aktivnosti (javna naročila).
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OcenOcenOcenOcenaaaa izvajanjaizvajanjaizvajanjaizvajanja operativnegaoperativnegaoperativnegaoperativnega programaprogramaprogramaprograma

1. 2. 5. in 6. PNU: Ukrepi v okviru teh prednostnih
nalog Unije se še niso izvajali, zato do sedaj še ni
bilo napredka pri doseganju ciljev programa.

Nadaljnje aktivnosti, ki se že izvajajo v letu 2017, so 
naslednje:

• objava nacionalne izvedbene uredbe in objava 
javnih razpisov v juniju in juliju

• izbor in izvajanje operacij v okviru ukrepov, ki se 
izvajajo preko javnih naročil
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Prednostna naloga Unije Pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike
Kazalnik in merska enota, kadar je potrebno Mejnik za 2018 Izpolnitev

Finančni kazalnik (EUR) 1.478.243,00 27,15%

3.1 Nadzor in izvrševanje 5,00 0,00

3.2.
Podpora za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov 

1,00 1,00



OcenOcenOcenOcenaaaa izvajanjaizvajanjaizvajanjaizvajanja operativnegaoperativnegaoperativnegaoperativnega programaprogramaprogramaprograma
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Prednostna naloga Unije Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije

Kazalnik in merska enota, kadar 
je potrebno 

Mejnik za 2018 Izpolnitev

Finančni kazalnik (EUR) 1.229.333,00 2,37

4.1.
Število izbranih strategij 
lokalnega razvoja 

4,00 4,00



SKLEPNA OCENASKLEPNA OCENASKLEPNA OCENASKLEPNA OCENA

Ne glede na manjše število izbranih operacij, 
ocenjujemo, da so se v letu 2016 izvedeli vsi ključni 

koraki potrebni za čim hitrejši začetek izvajanja vseh 
ukrepov in posledično doseganje ciljev OP ESPR 2014-
2020, zastavljenih mejnikov in prevzetih obveznosti:

pripravili vsi postopki in pravne podlage za izbor in 
izvajanje operacij

sprotno obveščanje predstavniki sektorja

izvedene predstavitve in delavnice za potencialne 
vlagatelje

priprava informacijskega sistem za vloge ter spremljanje 
podatkov o operacijah



OBJAVA POTRJENEGA LETNEGA POROČILA

www.ribiski-sklad.si


