OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA
POMORSTVO IN RIBIŠTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014-2020

ODBOR ZA SPREMLJANJE

PRAVNI OKVIR
Člen 47 Uredbe 1303/2013/EU – ODBOR ZA SPREMLJANJE
Člen 48 Uredbe 1303/2013/EU – SESTAVA ODBORA ZA
SPREMLJANJE
Člen 49 Uredbe 1303/2013/EU – NALOGE ODBORA ZA
SPREMLJANJE
Člen 112 Uredbe 508/2014/EU – POSTOPKI ZA SPREMLJANJE
Člen 113 Uredbe 508/2014/EU – NALOGE ODBORA ZA
SPREMLJANJE
Delegirana Uredba 240/2014/EU z dne 7. januarja 2014 o
Evropskem kodeksu dobre prakse za partnerstvo v okviru
evropskih strukturnih in investicijskih skladov

USTANOVITEV ODBORA ZA SPREMLJANJE
V skladu s 47. členom Uredbe 1303/2013/EU mora država
članica v treh mesecih po tem, ko je bila obveščena o sklepu
Komisije o sprejetju operativnega programa ustanoviti Odbor
za spremljanje izvajanja operativnega programa
O OBVESTILO EVROPSKE KOMISIJE: 28.7.2015
MKGP POSLAL POZIV ZA IMENOVANJE ČLANOV

Sklep Vlade RS o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in
imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega
programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 z dne
8.10.2015.
Odbor za spremljanje se mora sestavi vsaj enkrat na leto.

SESTAVA ODBORA ZA SPREMLJANJE
Predstavniki:
 ministrstev, vladnih služb, uradov in javnih zavodov,
 gospodarskih in socialnih partnerjev,
 lokalnih skupnosti,
 nevladnih organizacij

SKUPAJ: 27 ČLANOV
Predstavniki Evropske komisije imajo v odboru za
spremljanje svetovalno vlogo.
Predstavniki Računskega sodišča Republike
Slovenije imajo v odboru za spremljanje
opazovalno vlogo.

SESTAVA ODBORA ZA SPREMLJANJE
Ministrstva, vladne službe, uradi in javni zavodi:
• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
• Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in
ribištvo
• Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
• Ministrstvo za infrastrukturo
• Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
• Ministrstvo za kulturo
• Ministrstvo za finance
• Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
• Ministrstvo za okolje in prostor
• Ministrstvo za zunanje zadeve
• Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko
• Statistični urada Republike Slovenije
• Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
• Nacionalni inštitut za biologijo
• Zavod za ribištvo Slovenije

SESTAVA ODBORA ZA SPREMLJANJE
gospodarski in socialni partnerji:
• Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
• Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
• Gospodarska zbornica Slovenije
lokalne skupnosti:
• Skupnost občin Slovenije
nevladne organizacije:
• Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave
• Zveza potrošnikov Slovenije
• Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije
• Greenpeace Slovenija
• Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce

SESTAVA ODBORA ZA SPREMLJANJE
posebnosti
V novem programskem obdobju 2014-2020 so nekatera področja SKUPNE RIBIŠKE
POLITIKE neposrednega upravljanja prešla v deljeno upravljanje. Poudarek je tudi na
izvajanju principa horizontalnih načel – zagotavljanje trajnostnega razvoja.
V Odboru za spremljanje pokriva področje za:
 ZBIRANJE PODATKOV V RIBIŠTVU – nacionalni koordinator za zbiranje
podatkov + Zavod za ribištvo Slovenije
 NADZOR IN IZVRŠEVANJE V RIBIŠTVU: Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
 CELOSTNO POMORSKO POLITIKO: pristojnost je deljena na dve ministrstvi:
 Ministrstvo za infrastrukturo – pomorski nadzor
 Ministrstvo za okolje in prostor – izvajanje Okvirne direktive o morski strategiji,
varovanje narave in okolja ter podnebne spremembe
 TRAJNOSTNI VIDIK, vključno s podnebnimi spremembami: Ministrstvo za okolje
in prostor + nevladne organizacije s področja varovanja narave in okolja:

•
•
•
•

Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave
Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije (DOPPS)
Greenpeace Slovenija
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce

NALOGE ODBORA ZA SPREMLJANJE

Določa:
• 49. člen Uredbe 1303/2013/EU
• 113. člen Uredbe 508/2014/EU
• Opredeljene v poslovniku Odbora
za spremljanje

ODBOR ZA SPREMLJANJE
• Člane odbora za spremljanje v primeru odsotnosti ali
zadržanosti na sejah odbora za spremljanje nadomeščajo
imenovani namestniki.
• Odbor za spremljanje ima sekretariat, ki skrbi za koordinacijo
opravljanja vsebinskih nalog.
• Materialne in tehnične pogoje za delovanje odbora za
spremljanje in njegovega sekretariata zagotavlja ministrstvo,
pristojno za ribištvo.
• Člani odbora za spremljanje, njihovi namestniki in ostali
vabljeni za sodelovanje na sejah odbora za spremljanje s
strani odbora za spremljanje ne prejmejo povračila potnih
stroškov in sejnin.
• Organizacijo in način delovanja odbora za spremljanje in
njegovega sekretariata odbor za spremljanje podrobneje
uredi s poslovnikom.

ODBOR ZA SPREMLJANJE
Sklep Odbora za spremljanje in informacije o sejah
objavljene na spletni strani Operativnega programa
za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–
2020:
http://www.ribiski-sklad.si/Odbor_za_spremljanje/

www.ribiskiwww.ribiski-sklad.si

