
OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA

POMORSTVO IN RIBIŠTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014-2020

TRENUTNO STANJE IZVAJANJA OP ESPR 2014-2020,
na dan 14. 12. 2018



IZVAJANJE UKREPOV

�Ukrepi, ki se izvajajo preko javnih razpisov:

� skupaj s prijavnimi obrazci, objavljeni v Uradnem listu RS i n na spletni
strani ribiškega sklada ( http://www.ribiski-sklad.si/Javni_razpisi/ ) in MKGP
(http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpis i/);

� delno odprt javni razpis, kjer se vloge odpirajo in obravnav ajo v dolo čenih
časovnih obdobjih, ki se dolo čijo v javnem razpisu;

� pregled vlog na mese čni ravni;
� Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativn ega

programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in rib ištvo v
Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki se izvajajo z j avnimi razpisi je
bila 7. decembra 2018 objavljena v Uradnem listu Republike S lovenije.
(Številka Uradnega lista: 80, stran: 12414);

� upravi čenci v akvakulturi in predelavi ribiških proizvodov in proi zvodov iz akvakulture (vse
pravne ali fizi čne osebe vklju čno z velikimi podjetji in ne samo MSP);

� spremembe tudi finan čnih dolo čb (stopnja intenzivnosti za podjetja, ki niso MSP se zmanjša
za 20 % v skladu z dolo čili Priloge 1 k Uredbi 508/2014/EU);

� sprememba lestvice glede trajnosti operacij (vra čila sredstev, če upravi čenec v predpisanem
roku ne izpolni obveznosti v zvezi z doseganjem vrednosti kazalni kov rezultata).



IZVAJANJE UKREPOV

�Ukrepi, ki se izvajajo preko javnih razpisov:

� Ribiška pristaniš ča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

� Inovacije

� Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve

� Produktivne naložbe v klasi čno akvakulturo

� Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanje v mreže

� Izbor strategij in lokalnih akcijskih skupin za ribištvo

� Dejavnosti sodelovanja

� Projekti, ki jih podpirajo FLAGS (vklju čno s teko čimi stroški in animacijo)

� Ustanavljanje organizacije proizvajalcev

� Predelava ribiških proizvodov in proizvodov akvakulture

� Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba nezaželenega ulova

� Zdravje in varnost

� Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

� Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem

� Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo

� Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura

� Pomoč za skladiš čenje

� Sledljivost proizvodov



IZVAJANJE UKREPOV

�Ukrepi, ki se izvajajo preko javnih naro čil in tehni čna pomo č:

� Upravi čenec je MKGP, pripravijo se projektne naloge in delovni na črti in se
izvedejo javna naro čila.

� Ukrepi:
� Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitev ukrepov ter regi onalnega sodelovanja

� Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti ter ekosist emov

� Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo

� Tržna analiza

� Promocijske in oglaševalske kampanje

� Nadzor in izvrševanje

� Nadzor in izvrševanje - nakup čolna

� Zbiranje podatkov

� Pripravljalna podpora

� Tehni čna pomo č

� Varovanje morskega okolja in trajnostna raba morskih in oba lnih virov

� Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja

� Celostni pomorski nadzor



IZVAJANJE OP ESPR 2014-2020

� Sprememba Meril za izbor operacij v okviru ukrepov, ki se sof inancirajo iz
OP ESPR 2014-2020:

� spremembe so bile pripravljene z namenom, da se vlagateljem olajša doseganje potrebnega
praga to čk za izbor operacije in da se s tem omogo či boljše črpanje sredstev OP ESPR 2014-
2020

� Sprememba OP ESPR 2014-2020:
� sprememba finan čnega mejnika na 4. prednostni nalogi Unije; da se s tem omogo či doseganje

mejnika tudi na tej PNU in ohranitev rezerve za uspešnost.

� Izvajanje komunikacijskih aktivnosti:
� aktivno izvajaje promocijskih aktivnosti (sodelovanje na mednarodnem kmetijsko-živilskem

sejmu, kjer je imela predstavitev sektorja osrednje mesto n a stojnici MKGP);

� osveš čanje o trajnostnih ribiških proizvodih in proizvodih iz akvak ulture;

� opozoriti na lokalni sektor ribištva in akvakulture in možnos ti pridobitve evropskih sredstev;

� izvedba okrogle mize o pomenu razvoja akvakulture v RS;

� delavnica o izpolnjevanju vlog in pripravi poslovnih na črtov za potencialne upravi čence;

� sodelovanje na sejmu Narava - Zdravje.

� Načrtovane aktivnosti v letu 2019:
� objava novih javnih razpisov na podlagi spremembe Uredbe in s premenjenih Meril za izbor

operacij;

� sprememba OP ESPR 2014-2020 na podlagi rezultatov vmesnega v rednotenja, doseganja
mejnikov in prevzetih obveznosti N+3.



DČ
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Slovenia 32.647.364,00 24.809.114,00 26.768.817,47 81,99 81,00 12.575.162,83 46,98 63,00 6.820.254,08 25,48 2.685.739,87 10,03
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IZVAJANJE UKREPOV OP ESPR 2014-2020

DČ
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UP 1 4.066.667,00 3.000.000,00 2.620.000,00 64,43 2,00 200.983,30 7,67 2,00 200.983,30 7,67 0,00 0,00

UP 2 8.000.000,00 6.000.000,00 7.333.333,00 91,67 15,00 2.088.873,48 28,48 3,00 314.574,57 4,29 0,00 0,00

UP 3 5.224.556,00 4.266.308,00 3.759.884,50 71,97 11,00 3.759.884,50 100,00 11,00 1.334.351,41 35,49 1.328.612,53 35,34

UP 4 6.666.667,00 5.000.000,00 6.666.667,00 100,00 23,00 2.530.053,16 37,95 21,00 1.385.148,75 20,78 219.524,95 3,29

UP 5 4.709.834,00 3.558.077,00 3.514.446,21 74,62 19,00 1.120.881,63 31,89 15,00 710.709,29 20,22 187.356,87 5,33

UP 6 1.333.334,00 1.000.000,00 228.180,76 17,11 4,00 228.180,76 100,00 4,00 228.180,76 100,00 197.488,94 86,55

TP 2.646.306,00 1.984.729,00 2.646.306,00 100,00 7,00 2.646.306,00 100,00 7,00 2.646.306,00 100,00 752.756,58 28,45
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ZAHTEVKI ZA PLA ČILO EVROPSKI KOMISIJI DO 14. 12. 2018

Datum Obračunsko obdobje ESPR del

18. 8. 2017 4. - 1. 7. 2017 – 30 .6. 2018 428.563,91

15. 12. 2017 4. - 1. 7. 2017 – 30 .6. 2018 153.197,68

13. 2. 2018 4. - 1. 7. 2017 – 30 .6. 2018 86.270,04

28. 3. 2018 4. - 1. 7. 2017 – 30 .6. 2018 64.208,45

30. 5. 2018 4. - 1. 7. 2017 – 30 .6. 2018 151.678,38

30. 7. 2018 4. - 1. 7. 2017 – 30 .6. 2018 593.999,56

Skupaj 4. obračunsko obdobje 1.477.918,02

9. 10. 2018 5. - 1. 7. 2018 - 30. 6. 2019 148.445,87

14. 12. 2018 5. - 1. 7. 2018 - 30. 6. 2019 418.029,19

Skupaj 5. obračunsko obdobje 566.475,06

Skupaj 4. + 5.  obračunsko obdobje 2.044.393,08



DOSEGANJE MEJNIKOV 2018

UP1

Finančni kazalnbiki Mejnik 2018 (EUR) Dosežek (EUR) Dosežek  (%)

587.333,00  0,00  0%

Kazalniki učinka / Output indicator(s) – št. operacij Mejnik 2018 
Dosežek (število 

operacij)
Dosežek  (%)

1.3. Dodana vrednost, kakovost, uporaba neželenega ulova ter ribiška
pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

1 0 0%

UP2

Finančni kazalnbiki Mejnik 2018 (EUR) Dosežek (EUR) Dosežek  (%)

762.666,00  0,00  0%

Kazalniki učinka / Output indicator(s) – št. operacij Mejnik 2018 
Dosežek (število 

operacij)
Dosežek  (%)

2.2. Produktivne naložbe v akvakulturo 8 1 13%

UP3

Finančni kazalnbiki Mejnik 2018 (EUR) Dosežek (EUR) Dosežek  (%)

1.478.243,00  1.328.612,53  90%

Kazalniki učinka / Output indicator(s) – št. operacij Mejnik 2018 
Dosežek (število 

operacij)
Dosežek  (%)

3.1. Nadzor in izvrševanje 5 8 160%

3.2. Podpora za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov 1 3 300%



DOSEGANJE MEJNIKOV 2018 /Perfomance framework

UP4

Financial indicator / Finančni kazalnik Mejnik 2018 (EUR) Dosežek (EUR) Dosežek  (%)

1.229.333,00  219.524,95  18%

250.000,00  219.524,95  88%

Kazalniki učinka / Output indicator(s) – št. operacij Mejnik 2018 
Dosežek (število 

operacij)
Dosežek  (%)

4.1 Število izbranih strategij lokalnega razvoja 4 4 100%

UP5

Financial indicator / Finančni kazalnik
Mejnik 2018 (EUR) Dosežek (EUR) Dosežek  (%)

1.036.687,00  187.356,87  18%

Kazalniki učinka / Output indicator(s) – št. operacij Mejnik 2018 
Dosežek (število 

operacij)
Dosežek  (%)

5.3 Predelava 4 3 75%

UP6

Financial indicator / Finančni kazalnik Mejnik 2018 (EUR) Dosežek (EUR) Dosežek  (%)

156.806,00  197.488,94  126%

Kazalniki učinka / Output indicator(s) – št. operacij Mejnik 2018 
Dosežek (število 

operacij)
Dosežek  (%)

6.2 Varovanje in izboljšanje znanja o morskem okolju 1 1 100%



DOSEGANJE MEJNIKOV 2018 / Perfomance framework

� zadnji rok za prejem zahtevkov za povra čilo s strani upravi čencev, ki
vklju čujejo vse izdatke (ra čune) pla čane do 31.12.2018, je 31.1.2019;

� izdatki morajo biti preverjeni in izpla čani v skladu s Uredbo 1303/2013/EU v
roku 90 dni, to je do 30. 4. 2019;

� izplačane izdatke se vklju či v zahtevek za pla čilo Evropski komisiji
najkasneje do 25. 5. 2019;

� Organ upravljanja posreduje letno poro čilo za 2019 do 31.5.2019.



PREVZETE OBVEZNOSTI N+3 OB KONCU LETA 2018

C(2015) 5168 final – Izvedbeni sklep Komisije o odobritvi OP ESPR 2014-2020

LETO N+3 GLAVNA dodelitev ESPR Prejeta predplačila ZZP-ji v SFC (EU del) N+3 decommitement

2018 6.433.933,00 2.419.508,82 2.044.384,08 1.970.040,10



Seznam vseh odobrenih operacij: 

www.ribiski-sklad.si

INFORMACIJE 


