
OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA

POMORSTVO IN RIBIŠTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014-2020 

OPIS UKREPOV - 2. verzija



OPIS UKREPOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ OP ESPR 
2014-2020

� 1. verzija dokumenta predstavljena na 1. seji Odbora za
spremljanje - 20.1.2016

� informativne narave, kjer so zbrane splošne informacije glede
izvajanja posameznih ukrepov. Dokument služi kot pripomoček

� do dopolnjene verzije je prišlo, ker je Organ upravljanja uskladil
dokument z določili nacionalnih izvedbenih uredb

� Pravna podlaga za izvajanje ukrepov so nacionalne izvedbene
ukrepe:

1) Uredba o izvajanju ukrepov iz OP ESPR 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi
razpisi

2) 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

3) Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem
obdobju 2014-2020

� Vse spremembe sta prejeli v »obliki sledi spremembam«



IZVAJANJE UKREPOV

� Upravičenec ni Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

- v okviru javnih razpisov, ki bodo skupaj z razpisno dokumentacijo
objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani ribiškega sklada;

- neposredno odobritvijo na podlagi uredb, ki so objavljene v Uradnem
listu RS in na spletni strani ribiškega sklada ter opredeljujejo postopek
izbora operacij (LOKALNI RAZVOJ, KI GA VODI SKUPNOST)

� Upravičenec je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano :

- postopek izbora operacij, kjer je upravičenec MKGP poteka v dveh
fazah:

� začetek operacije: izbor operacije se skladno z merili, ki jih potrdi
Odbor za spremljanje

� izvajanje operacije: izvedba operacije, se pravi izbor izvajalca in
izvajanje operacije, se izvede skladno z zakonodajo, ki ureja javno
naročanje.



OPIS UKREPOV, KI SE SOFINANCIRAJO IZ OP ESPR 
2014-2020 – pregled izvajanja ukrepov

� glavni parametri posameznega ukrepa

� pogoji upravičenosti za operacije

� merila za izbor operacij

� finančne določbe

� spremljanja operacij na ravni kazalnikov in podatkov o
izvedbi operacije

� pogoji upravičenosti odhodkov, ki morajo biti izpolnjeni za
sofinanciranje

� postopek izbora operacij

� posebne informacije (izračun premije ali nadomestil)

� zagotavljanje horizontalnih načel



DOPOLNITVE – „V SLEDI SPREMEMBAM“

SEZNAM EVROPSKE ZAKONODAJE

MERILA KOT SO BILA POTRJENA NA 1. SEJI ODBORA 
ZA SPREMLJANJE

POVEZAVE MED KAZALNIKI REZULTATA IN UKREPI  

USKLADITEV Z NACIONALNIMI IZVEDBENIMI 
UREDBAMI

RAZDELITEV FINANČNIH SREDSTEV PO UKREPIH 
POSEBEJ 

REDAKCIJSKI POPRAVKI


