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Priloga - povzetek za državljane 
 
Izvajanje Operativnega programa Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki 
Sloveniji v obdobju 2014-2020 je v letu 2016 potekalo v skladu z zastavljenimi cilji. Izbranih je 
bilo šestnajst operacij in štiri lokalne akcijske skupine skupaj s strategijami v skupni vrednosti 
11.486.423,40eurov. To predstavlja 35,18 % vseh sredstev, od tega ESPR prispevek 
8.853.757,95 eurov ter nacionalni prispevek 2.632.665,46  eurov. Zaključenih je bilo 5 operacij v 
skupni vrednosti 430.562,10 eurov, kar predstavlja  1,32 % vseh sredstev v okviru OP ESPR 
2014-2020, od tega je prispevek ESPR 342.991,10 eurov, ter 87.571,00 eurov nacionalni 
prispevek.  
 
Vsi organi, vključeni v izvajanje, so v letu 2016 pripravili ključne dokumente potrebne za 
izvajanje ukrepov OP ESPR 2014-2020. Organi vključeni v izvajanje ukrepov OP ESPR 2014-
2020 so: 

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot Organ upravljanja, 
• Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja kot posredniški organ Organa upravljanja 

ter z zagotavljanjem ločevanja funkcij tudi Organ za potrjevanje in 
• Urad RS za nadzor proračuna kot Revizijski organ. 

 
Januarja 2016 je bila izvedena prva ustanovna seja Odbora za spremljanje, na kateri so se člani 
seznanili s splošnimi informacijami o vsebini OP ESPR 2014-2020, partnerskega sporazuma, in 
ukrepov ter z izvajanjem predhodnih pogojenost. Potrdili so tudi merila za izbor operacij v okviru 
posameznih ukrepov. V maju je bila izvedena druga seja, kjer so člani potrdili letno poročilo za 
referenčni leti 2014 in 2015 ter se seznanili s trenutnim stanjem izvajanja akcijskega načrta za 
izpolnjevanje splošnih in posebnih predhodnih pogojenosti, ki so bile v celoti uspešno izpolnjene 
do konca leta 2016. Odbor za spremljanje sestavljajo predstavniki ministrstev, vladnih služb, 
uradov in javnih zavodov, gospodarskih in socialnih partnerjev, lokalnih skupnosti, nevladnih 
organizacij ter znanstvenih, strokovnih in raziskovalnih teles. Sklep o ustanovitvi odbora in vse 
aktivnosti odbora so dosegljive na spletni strani: http://www.ribiski-
sklad.si/Odbor_za_spremljanje/ 
 
Vse podrobnosti in določila o izvajanju ukrepov OP ESPR 2014-2020 določajo naslednje 
nacionalne izvedbene uredbe: 
 
1) Uredba o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi 
razpisi. Ta uredba ureja izvajanje tistih ukrepov kjer upravičenec ni MKGP, in se izbirajo z 
javnimi razpisi. To so naslednji ukrepi:  
- Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja; 
- Inovacije; 
- Produktivne naložbe v klasično akvakulturo; 
- Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo; 
- Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v mreže; 
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- Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura; 
- Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve; 
- Ukrepi javnega zdravja; 
- Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. 
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sodelovanju z Agencijo RS za kmetijske 
trge in razvoj podeželja v letu 2016 pripravilo predlog te uredbe, ki podrobneje ureja obveznosti 
upravičencev, pogoje in merila za dodelitev sredstev, pogoje za izplačilo sredstev  ter finančne 
določbe. 
2) Uredba o določitvi in izvajanju ukrepov ter tehnične pomoči iz Operativnega programa za 
izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–
2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, je bila sprejeta  na Vladi 
Republike Slovenije junija 2016 (UL RS, št. 39/16). Pri teh ukrepih je upravičenec MKGP. Gre 
za naslednje ukrepe:  
- Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja; 
- Zbiranje podatkov; 
- Nadzor in izvrševanje; 
- Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov; 
- Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo; 
- Ukrepi za trženje – tržne raziskave in izvajanje promocijskih kampanj; 
- Celostni  pomorski nadzor; 
- Spodbujanje varovanja morskega okolja in trajnostne rabe morskih virov; 
- Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja in tehnična pomoč.   
 
V okviru teh ukrepov so bile v letu 2016 izbrane naslednje operacije:  
- v okviru ukrepa »Zbiranje podatkov« je bila izbrana 1 operacija, in sicer Nacionalni program za 
zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva, za obdobje 2014–2016 v skupni 
vrednosti 878.802,90 EUR;  
- v okviru ukrep »Nadzor in izvrševanje« izbrane so bile 4 operacije v skupni vrednosti 
1.300.000,00 EUR; 
- v okviru tehnične pomoči je bilo izbranih 7 operacij.   
 
3) Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014-
2020, ki je bila sprejeta že v letu 2015, nato so v letu 2016 sta bili sprejeti še dve spremembi te 
uredbe (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16 in 73/16). Ukrepi lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, 
se v programskem obdobju 2014-2020 izvajajo v okviru treh evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov: Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. To so naslednji ukrepi: 
Pripravljalna podpora; 
Izvajanje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, vključujoče tekoči stroški in animacija; 
Dejavnosti sodelovanja.  
Do 28. 10. 2016 so bile  z odločbo potrjene štiri lokalne akcijske skupine za ribištvo ter njihove 
strategije, ki vključujejo Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo: LASR DOLINA SOČE, LASR 
POSAVJE, LASR ISTRE in LASR GORENJSKA KOŠARICA. Skupno je bilo odobrenih 
6.661.314,50 EUR. Potrjene lokalne strategije sledijo ciljem OP ESPR 2014-2020 s posebnim 
poudarkom na ustvarjanju in ohranjanju delovnih mest ter ustanavljanju podjetij na izbranih 
lokalnih območjih.  
 



 

 

 3/4 

 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo  
  Evropska unija 

Pri pripravi izvajanja ukrepov OP ESPR 2014–2020 se pri pripravi vseh dokumentov upoštevajo 
določila ustrezne notranje zakonodaje, ki se nanašajo na načela enakih možnosti in 
nediskriminacije na vseh stopnjah ter podpira trajnostni razvoj ribiškega sektorja v Republiki 
Sloveniji. 
 
Glede na izvajanje ukrepov v letu 2016 se trajnostni razvoj sektorja podpira v okviru zbiranja 
podatkov v ribištvu, kar  posredno pripomore k boljšemu upravljanju z viri, varovanju narave ter 
širjenju učinkovitih naravovarstvenih praks s področja ribištva. 
 
Informacije o vseh upravičencih in izbranih operacijah, ki so prejele sredstva iz Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo, so objavljene na spletni strani operativnega programa v 
predpisanem CSV formatu v slovenskem in angleškem jeziku. Podatki o upravičencih, pravnih 
osebah in fizičnih osebah so objavljeni v skladu 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 podrobne informacije o izvajanju operativnega programa  so dosegljive na naslednji spletni 
strani:  
http://ribiski-sklad.si/ 
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