
OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA

POMORSTVO IN RIBIŠTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014-2020 

(1. SPREMEMBA)



PRAVNE PODLAGE ZA SPREMEMBO

20. člen Uredbe 508/2014/EU

30. člen in 49. člen Uredbe 1303/2013/EU:

Naloge odbora za spremljanje:

3. “Opravi se posvet z odborom za spremljanje, ki, če 

oceni, da je to primerno, izda mnenje o vseh 

spremembah programa, ki jih predlaga Organ 

upravljanja.“



OP ESPR 2014–2020 potrjen z Izvedbenim sklepom 
Komisije z dne 22. julija 2015 o odobritvi 

Operativnega programa za izvajanje Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 

za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, št. CCI 

2014 SI 14 MF OP 001



SPREMEMBE  

• Prejeli skupaj z vabilom in so označene v obliki
„sledi spremembam“

• Pripravili angleško in slovensko verzijo

• Potekala so že preliminarna pogajanja z Evropsko
komisijo

• Besedilo se vnaša v informacijski sistem SFC2014,
kjer so že predefinirane vse tabele, povezave in
število znakov – verzija v wordu je pripravljena v
skladu s tem – pripravili zato, da so vidne
spremembe

• Po potrditvi na seji bomo besedilo vnesli v sistem
SFC2014 in uradno posredovali Evropski komisiji



KLJUČNA SPREMEMBA – VREDNOSTI KAZALNIKOV REZULTA

3.2. Posebni cilji in kazalniki rezultatov 
(strani 53-57)

Ob potrditvi OP ESPR 2014-2020 ni bilo pripravljenih definicij in metodologij za izračune 
vrednosti kazalnikov

Ni bilo povezave med ukrepi in kazalniki rezultata

Oktobra 2016 smo prejeli končne smernice podporne enote Evropske komisije FAME  

popravki kazalnikov pripravljeno v skladu s smernicami in usklajeni z Evropsko komisijo

kazalniki rezultata so v OP ESPR 2014-2020 povezani s posebnimi cilji

Povezava med ukrepom in kazalnikom je narejena v Navodilu Organa upravljanja za
spremljanje, potrditev in vrednotenje izvajanja ukrepov OP ESPR 2014-2020: Ta dokument
je pripravljen na podlagi Smernic FAME PODPORNE ENOTE, VERZIJA 4, FINAL OKTOBER
2016. Vključuje skupne kazalnike kot so določeni v Delegirani uredbe št. 1014/2014/EU
ter vključuje samo kazalnike, ki so relevantni za OP ESPR 2014-2020.

http://www.ribiski-sklad.si/f/docs/Dokumenti/ver_1_30_3_2017.pdf



Programsko obdobje 2014-2020 ima zelo močan poudarek na 
doseganju rezultatov in okvirja uspešnosti. 

• Skupni sistem spremljanja in vrednotenja za ESPR, ki ga 
sestavljajo kazalniki okoliščin, rezultatov in učinkov kot tudi 
okrepljena intervencijska logika, mejniki ter ciljne vrednosti.

Obstajajo trije tipi skupnih kazalnikov:

• Kazalniki okoliščin –povezani so s širšimi cilji ESPR in odražajo 
stanje na začetku programskega obdobja

• Kazalniki učinka - število operacij, ki jih sofinancira OP ESPR 
2014-2020

• Kazalniki rezultatov so spremenljivke, ki merijo bruto učinke 
posredovanj ESPR. Rezultat, ki se meri, se nanaša SAMO na 

intervencijo OP ESPR 2014-2020. Kazalniki temeljijo na 
informacijah upravičencev in/ali organa upravljanja.

• Države članice morajo poročati o kazalnikih v skladu s 97. in 
114. členom Uredbe 508/2014/EU (kumulativni podatki o 

izbranih operacijah) ter 50. členom Uredbe 1303/2013/EU.



INTERVENCIJSKA LOGIKA PROGRAMA
(določena na ravni EU)

PREDNOSTNA 
NALOGA UNIJE

POSEBNI CILJ POSEBNI CILJ

UKREP UKREP UKREP

SPREMLJANJE 
IZVAJANJA 

KAZALNIKI 
REZULTATA

KAZALNIKI

UČINKA



53. 53. 53. 53. stranstranstranstran

• Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih 
ukrepov ter regionalnega sodelovanja (37. člen)

Pod



53. 53. 53. 53. stranstranstranstran

• Zdravje in varnost (32. člen)

• Začasna ukinitev ribolovnih dejavnosti (33. člen)

• Dodana vrednost, kakovost proizvodov in
uporaba nezaželenega ulova (42. člen)

• Ribiška pristanišča, mesta iztovora in zavetja –
naložbe v izboljšanje infrastrukture ribiških
pristanišč, mest iztovora in zavetij (prvi in tretji
odstavek 43. člena)





55. 55. 55. 55. StranStranStranStran

Produktivne naložbe v klasično akvakulturo (točke 
(a do d) in (f do h) prvega odstavka 48. člena)



55. 55. 55. 55. StranStranStranStran

• Povečanje potenciala lokacij  za akvakulturo (51. 
člen)

• Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo 
ter ekološka akvakultura (53. člen)

• Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
(točke (e), (i), (j ) prvega odstavka 48. člena)



55. 55. 55. 55. StranStranStranStran

• Povečanje potenciala lokacij  za akvakulturo (51. 
člen)

• Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo 
ter ekološka akvakultura (53. člen)

• Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo
(točke (e), (i), (j ) prvega odstavka 48. člena)



56. 56. 56. 56. StranStranStranStran

• Spodbujanje človeškega kapitala in mreženje (50. 
člen)

• Produktivne naložbe v klasično akvakulturo
(točke (a do d) in (f do h) prvega odstavka 
48. člena)



56. 56. 56. 56. StranStranStranStran

• Izvajanje lokalne razvojne strategije (63. člen)

• Dejavnosti sodelovanja (64. člen)



57. 57. 57. 57. StranStranStranStran

• Predelava ribiških proizvodov in proizvodov 
akvakulture (69. člen)



57. 57. 57. 57. StranStranStranStran

• Celostni pomorski nadzor (točka a prvega odstavka 80. člena)

• Spodbujanje varovanja morskega okolja in trajnostne rabe morskih 
virov (točka b prvega odstavka 80. člena)

• Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja (točka c prvega odstavka 
80. člena)



2.2. Kazalniki razmer, ki prikazujejo začetno stanje (strani 
39, 42, 45)

• uskladitev vnosa s sistemom SFC2014

3.3 Zadevni ukrepi in kazalniki učinka

• uskladitev vnosa s sistemom SFC2014 (pri merski enoti: 
število (brisali: projektov)

• Stran 66: Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem: zmanjšali število 

operacij iz 10 na 8 – ukrep vezan na pojav biotoksinov v 

morju

5. Posebne informacije o celostnem teritorialnem razvoju

• Redakcijski popravki (stran 90, 91)

DRUGE SPREMEMBE DRUGE SPREMEMBE DRUGE SPREMEMBE DRUGE SPREMEMBE ––––redakcijski popravkiredakcijski popravkiredakcijski popravkiredakcijski popravki



Razlog za zahtevane spremembe, je drugi odstavek 5. člena Uredbe 215/2014, ki določa, da:
"Za vse strukturne in investicijske sklade, razen EKSRP, se mejniki in ciljne vrednosti za finančne kazalnike 

nanašajo na skupni znesek upravičenih izdatkov, vnesenih v računovodski sistem organa za potrjevanje in ki jih 
ta organ potrdi v skladu s točko (c) člena 126 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Z drugimi besedami, cilj za finančne kazalnike predstavlja 100% sredstev dodeljenih posamezni prednostni 
nalogi Unije kot je določen  v tabeli 8.2 OP ESPR 2014-2020 in ne posameznemu ukrepu. 

7. Opis okvirja uspešnosti (strani 107 in 108):7. Opis okvirja uspešnosti (strani 107 in 108):7. Opis okvirja uspešnosti (strani 107 in 108):7. Opis okvirja uspešnosti (strani 107 in 108):







11 IZVEDBENE DOLOČBE PROGRAMA (stran 130)11 IZVEDBENE DOLOČBE PROGRAMA (stran 130)11 IZVEDBENE DOLOČBE PROGRAMA (stran 130)11 IZVEDBENE DOLOČBE PROGRAMA (stran 130)



Redakcijski popravki

12.4 Dopolnjeni opisi seznama izbranih vrst operacij

• V okviru operacij (podpoglavje 12.4) gre za dopolnitev operacij (tj. kaj bo RS izvajala v
okviru posameznih alinej 2. odstavka 76. člena Uredbe 508/2014) v skladu s potrebami
RS na področju nadzora ribištva in inšpekcij, ki so se izkazale v obdobju po juliju 2015
tj. potem, ko je bil potrjen OP (predvsem nadgradnje sistemov in novi sistemi ter
tehnologije za nadzor ribištva v skladu z zahtevami skupne ribiške politike ter
zakonodaje RS, in glede na razvoj tehnologij in praks na tem področju).

• V okviru ostalih podpoglavij (12.1, 12.2, 12.3 in 12.5) spremembe predvsem zadevajo
uskladitev angleškega prevoda OP s slovenskim izvirnikom.

13 ZBIRANJE PODATKOV (strani 13913 ZBIRANJE PODATKOV (strani 13913 ZBIRANJE PODATKOV (strani 13913 ZBIRANJE PODATKOV (strani 139----141)141)141)141)

12 INFORMACIJE O ORGANIH, ODGOVORNIH ZA IZVAJANJE SISTEMA 12 INFORMACIJE O ORGANIH, ODGOVORNIH ZA IZVAJANJE SISTEMA 12 INFORMACIJE O ORGANIH, ODGOVORNIH ZA IZVAJANJE SISTEMA 12 INFORMACIJE O ORGANIH, ODGOVORNIH ZA IZVAJANJE SISTEMA 
NADZORA, INŠREKCIJSKIH PREGKLEDOV IN IZVRŠEVANJA (strani 134NADZORA, INŠREKCIJSKIH PREGKLEDOV IN IZVRŠEVANJA (strani 134NADZORA, INŠREKCIJSKIH PREGKLEDOV IN IZVRŠEVANJA (strani 134NADZORA, INŠREKCIJSKIH PREGKLEDOV IN IZVRŠEVANJA (strani 134----138)138)138)138)

Redakcijski popravki



POVEZAVA S SPREMEMBAMI PARTNERSKEGA SPORAZUMA

Spremembe OP ESPR 2014-2020 ne vplivajo na 
spremembe Partnerskega sporazuma.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko 

politiko pripravlja spremembe Partnerskega 

sporazuma: predvideno, da bo posredovan julija 

2017 Evropski komisiji. 



OBJAVA POTRJENE 2. VERZIJE OP ESPR 2014-2020

www.ribiski-sklad.si


