
Priloga - povzetek za državljane 
 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP) je že v letu 2014 začelo z 

dejavnostmi za pripravo ključnih dokumentov za črpanje sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo 

in ribištvo v programskem obdobju 2014-2020. Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo je eden izmed 

petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov v okviru skupnega strateškega okvirja, ki ga 

opredeljuje Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o 

skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 

Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem 

socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo. Podrobna 

določila za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo opredeljuje Uredba (EU) št. 508/2014 

Evropskega parlamenta in Sveta 

z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo. Sredstva Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo so namenjena uresničevanju ciljev prenovljene skupne ribiške politike in celostne 

pomorske politike, ki temelji na naslednjih ciljih: spodbujanje trajnostnega ter konkurenčnega ribištva 

in akvakulture, pospeševanje razvoja in izvajanja celostne pomorske politike Unije ob dopolnjevanju s 

kohezijsko politiko in skupno ribiško politiko ter spodbujanje uravnoteženega in vključujočega 

ozemeljskega razvoja ribiških območij.  

 

Sklad podpira ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov, podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji 

gospodarstva, financira projekte v zvezi z zaposlovanjem in boljšo kakovostjo življenja obalnih 

skupnosti. 

 

Ministrstvo je pripravi vsebin dejavno sodelovalo s socialnimi partnerji in drugimi zainteresiranimi 

stranmi. Hkrati je potekala tudi priprava vsebin za partnerski dokument, ki je krovni strateški dokument 

Republike Slovenije za črpanje evropskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020, ki vsebuje 

analizo  potreb, razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija ukrepov in 

pričakovanih rezultatov za izbrane tematske cilje za Operativni programa za izvajanje Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: OP ESPR 

2014-2020). Partnerski sporazum je bil s strani Evropske komisije potrjen z dnem 30.10.2014. 

 

Hkrati je Vlada RS je kot organ upravljanja imenovala MKGP, kot organ za potrjevanje Agencijo za 

kmetijske trge in razvoj podeželja ter kot revizijski organ Urad RS za nadzor proračuna s sklepom dne 

19.6.2014. Vsak organ mora pripraviti še opis sistema upravljanja in nadzora ter opraviti revizijo le-

tega. 

 

Po skupni pripravi operativnega programa v okviru delovnih skupin je v mesecu avgustu 2014 

potekala še javna obravnava o programu, čemur je sledilo medresorsko usklajevanje med 

posameznimi ministrstvi. Po seznanitvi Vlade RS s pripravo OP ESPR 2014-2020, je bil uradno 

posredovan na Evropsko komisijo, dne 29.10.2014. Januarja 2015 so bile posredovane pripombe s 

strani Evropske komisije. Dopolnjena verzija operativnega programa je bila posredovana v potrditev 

Evropske komisije, dne 14.5.2015.  OP ESPR 2014-2020 je bil potrjen z Izvedbenim sklepom 

Evropske komisije z dne 22. 7. 2015  C(2015) 5168 o odobritvi operativnega programa, številka CCI 

2014SI14MFOP001, in je bil deveti potrjeni program od skupno 28 programov v vseh državah članicah 

Evropske unije. 

 

Za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je Republika Slovenija s strani Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo prejela 24.809.114,00 EUR, če znesku sklada dodamo še sredstva proračuna 

Republike Slovenije je za izvajanje ukrepov programa na voljo 32.647.364,00 EUR. 

 



Republika Slovenija bo s pomočjo programa  spodbujala izvajanje reformirane skupne ribiške politike, 

ki gre v smeri ohranjanja in trajnostnega upravljanja ribjih staležev, hkrati pa podprla ribiški sektor v 

Republiki Sloveniji v smeri konkurenčnega in trajnostnega razvoja.  

 

Z ukrepi programa sledimo ciljem Strategije Evropa 2020 (pametna, trajnostna in vključujoča rast), 

izbranim tematskih ciljem Partnerskega sporazuma (povečanje konkurenčnosti mikro, malih in srednje 

velikih podjetij sektorja ribištva in akvakulture, ohranjanje in varstvo okolja in spodbujanje učinkovite 

rabe virov ter spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in mobilnosti delovne sile) ter 

šestim prednostnim nalogam Unije: 

• spodbujanje okoljsko trajnostnega, z viri gospodarnega, inovativnega, konkurenčnega 

in na znanju temelječega ribištva: Zdravje in varnost, Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih 

ukrepov ter regionalnega sodelovanja, Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in 

ekosistemov ter ureditev nadomestil v okviru trajnostnih ribolovnih dejavnosti, Dodana vrednost, 

kakovost proizvodov in uporaba naključnega neželenega ulova ter Ribiška pristanišča, mesta 

iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja; 

• pospeševanje okoljsko trajnostne, z viri gospodarne, inovativne, konkurenčne in na 

znanju temelječe akvakulture: Inovacije; Produktivne naložbe v akvakulturo; Spodbujanje 

človeškega kapitala in povezovanja v mreže; Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo, Prehod na 

sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura, Akvakultura, ki zagotavlja okoljske 

storitve ter Ukrepi javnega zdravja; 

• pospeševanje izvajanja skupne ribiške politike: Zbiranje podatkov ter Nadzor in 

izvrševanje; 

• povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije: Pripravljalna podpora, Izvajanje strategij 

lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, vključujoče tekoči stroški in animacija ter Dejavnosti 

sodelovanja; 

• pospeševanje trženja in predelave: Ukrepi za trženje ter Predelava ribiških proizvodov in 

proizvodov iz akvakulture; 

• pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike: Celostni  pomorski nadzor, 

Spodbujanje varovanja morskega okolja in trajnostne rabe morskih virov ter Izboljšanje znanja o stanju 

morskega okolja. 

 

Po potrditvi OP ESPR 2014-2020 je organ upravljanja izvedel postopke za  ustanovitev odbora za 

spremljanje, ki je bil ustanovljen sklepom Vlade RS o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju 

članov Odbora za spremljanje  OP ESPR 2014–2020 z dne 8.10.2015. Hkrati je organ upravljanja 

pripravil izvedbene določila za ukrepe, merila za izbor operacij v okviru ukrepov, izvedel komunikacije 

dejavnosti (izdelava spletne strani, celostne grafične podobe in brošur, itd). ter sodeloval pri pripravi 

skupne nacionalne uredbo izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, pri katerem sodelujejo trije 

skladi: Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski  kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski 

sklad za pomorstvo in ribištvo.  

 

Na lokalnih območjih pričele dejavnosti animacije in dejavnosti  za krepitev zmogljivosti vseh 

deležnikov na lokalnem območju za izvajanje ukrepov lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v 

nadaljnjem besedilu: CLLD) v okviru četrte prednostne naloge Unije. Skladno s potrjenim Partnerskim 

sporazumom so se v izvajanje ukrepov CLLD v Republiki Sloveniji vključili trije skladi: Evropski 

kmetijski sklad za razvoj podeželja, Evropski regionalni sklad in Evropski sklad za pomorstvo in 

ribištvo. Pri tem je za področje vsebin ESPR, dejavno sodeloval tudi nacionalni geografski predstavnik. 

Za izvajanje ukrepa so bile pripravljene enotne nacionalne pravne podlage ter strategije lokalnega 

razvoja. 

 

Informacije o upravičencih, ki bodo prejeli sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, 

bodo objavljene na spletni strani operativnega programa v predpisanem CSV formatu v slovenskem in 

angleškem jeziku. Objavljeni bodo podatki o upravičencih, pravnih osebah in fizičnih osebah skladno z 



Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07-UPB) in Zakonom o informacijskem 

pooblaščencu (UL RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A). 

  

Vse informacije o izvajanju operativnega programa in seznam operacij so dosegljive na naslednji 

spletni strani:  

http://ribiski-sklad.si/ 

 


