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V  letu 2018 se v Sloveniji gospodarska aktivnost na 
ostaja visoka, obeti pa ugodni. 

Krepitev tujega povpraševanja prispeva k 
pozitivnim izvoznim gibanjem, visoki aktivnosti v 

predelovalnih dejavnostih in nadaljnji rasti 
prihodka v tržnih storitvah.

Razmere na trgu dela se nadalje izboljšujejo.

Ob rasti v vseh dejavnostih se nadaljuje visoka rast 
prihodka tržnih storitev. 

SOCIOEKONOMSKI POGOJI
(povzeto po UMARJ-u)



Število delovno aktivnih še naprej hitro narašča.

Ob visokem zaposlovanju se število registriranih 
brezposelnih nadalje pospešeno zmanjšuje.

Povprečna medletna rast cen življenjskih 
potrebščin ostaja umirjena.

Javnofinančni primanjkljaj se zmanjšuje zaradi
ugodnega gibanja na trgu dela, visoko zaupanje 

potrošnikov in izboljševanje poslovnih rezultatov 
podjetij.

SOCIOEKONOMSKI POGOJI



IZVAJANJE UKREPOV

�Upravičenec ni Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano:

- v okviru javnih razpisov, ki bodo skupaj s prijavnimi obrazci
objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani ribiškega
sklada in MKGP:

Sprememba Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega
programa za izvajanje ESPR 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi
razpisi: sprejeta 8.3.2018

S spremembo uredbe se vlagateljem omogoča prijava na delno odprt
javni razpis, kjer se vloge odpirajo in obravnavajo v določenih časovnih
obdobjih, ki se določijo v javnem razpisu. Prav tako se bo ARSKTRP-ju
omogočilo pregled vlog na mesečni ravni ter s tem pospešitev črpanja
sredstev z namenom doseganja zastavljenih ciljev v letu 2018



UKREP / JAVNI RAZPIS PREDVIDENI 

DATUM 

OBJAVE

PREDVIDENA RAZPISANA SREDSTVA Najvišji možni 

znesek 

podpore

Kratek opis Upravičenci Odobrena

sredstvaEU SLO SKUPAJ

Ribiška pristanišča, mesta 

iztovarjanja, prodajne 

dvorane in zavetja

Junij 2017

December 

2017

Maj 2018

1.800.000 600.000 2.400.000 1.000.000 Posodobitev obstoječih ribiških 

pristanišč

- občine, v 

katerih 

so 

ribiška 

pristaniš

ča

- 0,00

Produktivne naložbe v 

akvakulturo – klasične

Junij 2017

Oktober 2017

Februar 2018

Maj 2018

3.100.000 1.033.333 4.133.333 500.000

1.000.000

Naložbe v objekte akvakulture - ribogojci

,

- mikro, 

mala in 

srednja 

podjetja

1 operacija v 

pregledu

117.654 eur

Produktivne naložbe v 

akvakulturo – okoljske

Julij 2017

Oktober 2017

Februar 2018

Maj 2018

1.700.000 566.667 2.266.667 500.000

1.000.000

Posodobitev objektov 

akvakulture:

- zaprti sistemi,

- zmanjševanje negativnih 

/ povečevanje pozitivnih 

vplivov na okolje

- zmanjšanje porabe vode.

- ribogojci

,

- mikro, 

mala in 

srednja 

podjetja

1 operacija  v 

pregledu

144.525 eur

Predelava ribiških 

proizvodov in proizvodov 

iz akvakulture

Julij 2017

Oktober 2017

Februar 2018

Maj 2018

2.505.271 835.090 3.340.361 500.000

1.000.000

Posodobitev predelovalnih 

obratov.

- predelov

alna 

podjetja,

- mikro, 

mala in 

srednja 

podjetja

- 2 

odobre

ni 

operacij

i

- 484.340 

eurSKUPAJ 9.105.271 3.035.090 12.140.361

IZVAJANJE UKREPOV – gradiva dobili skupaj z vabilom



Inovacije v akvakulturi Objavljen JR 

do 24.5.2018

300.000 100.000 400.000 50.000 Spodbujanje inovacij v 

akvakulturi

- raziskov

alne 

institucij

e

Zdravje in varnost Preko CLLD 100.000 33.333 133.333 25.000 Naložbe v ribiška plovila za 

izboljšanje higienskih, 

zdravstvenih, varnostnih in 

delovnih pogojev.

- lastniki 

ribiških 

plovil

Začasno prenehanje 

ribolovnih dejavnosti

Najprej

narediti 

spremembo 

Načrta 

upravljanja z 

ribištvom

100.000 100.000 200.000 / Nadomestilo kot posledica 

izgube dohodka zaradi izvajanja 

določenih ukrepov (npr. 

prepovedi ribolova) v določenem 

časovnem območju.

- lastniki 

ali 

uporabni

ki 

ribiških 

plovil

Dodana vrednost, 

kakovost proizvodov in 

uporaba nezaželenega 

ulova

Preko CLLD 200.000 66.667 266.667 50.000 Naložbe na ribiških plovilih, ki 

zvišujejo vrednost ribiških 

proizvodov s poudarkom na 

predelavi, trženju in neposredni 

prodaji lastnega ulova.

- lastniki 

ribiških 

plovil

Spodbujanje človeškega 

kapitala in povezovanje v 

mreže

Še enkrat 

preveril 

interes; 

pravna 

podlaga 

pripravljena

300.000 100.000 400.000 30.000 Naložbe v poklicno 

usposabljanje, širjenje 

znanstvenega in tehničnega 

znanja… 

- ribogojci

SKUPAJ 1.000.000 400.000 1.400.000

IZVAJANJE UKREPOV – izročki na mizah



Ukrepi z javnim zdravjem Trenutno ni 

potrebe po

nadomestilih 

– pravna 

podlaga 

pripravljena

200.000 66.667 266.667 / Nadomestilo kot posledica 

izpada dohodkov zaradi začasne 

zaustavitve trgovanja z 

mehkužci zaradi zagotavljanja 

javnega zdravja.

- školjkarj

i

Prehod na sistem za 

okoljsko ravnanje in 

presojo ter ekološko 

akvakulturo

NI BILO 

NOBENE 

VLOGE

Ponovna 

objava MAJ 

2018

100.000 33.333 133.333 / Nadomestilo kot posledica 

izgube dohodka zaradi 

preusmeritve iz konvencionalne 

akvakulture do vstopa v shemo 

ekološke akvakulture.

- ribogojci

Akvakultura, ki zagotavlja 

okoljske storitve

OBJAVA 

RAZPISA MAJ 

2018

150.000 50.000 200.000 100.000 Nadomestilo kot posledica 

izgube dohodka zaradi povečanih 

stroškov oziroma manjšega 

dohodka na zavarovanih 

območjih. 

- ribogojci

Ukrepi za trženje –

sledljivost proizvodov

Še enkrat se 

bo preveril 

interes

100.000 33.333 133.333 15.000 Naložba prispeva k sledljivosti 

ribiških proizvodov oziroma 

vzpostavitvi znaka za okolje za 

ribiške proizvode in proizvode iz 

akvakulture za vso EU.

- ribiči,

- ribogojci

,

- predelov

alna 

podjetja

Ustanovitev organizacije 

proizvajalcev

Ni izkazanega 

interesa

50.000 16.667 66.667 / Prispevek k ustanovitvi 

organizacije proizvajalcev.

- ribiči,

- ribogojci

.

SKUPAJ 600.000 200.000 800.000



IZVAJANJE UKREPOV

� 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

� 2. junija 2016 sprejeta Uredba o določitvi in izvajanju ukrepov ter
tehnične pomoči iz OP ESPR 2014–2020.

� Uredba podrobneje ureja vrste in cilje ukrepov, finančna sredstva,
upravičenca, pogoje upravičenosti in merila za izbor operacij ter
izvajanje in nadzor operacij v okviru ukrepov.



UKREP STANJE PREDVIDENA SREDSTVA Kratek opis ODOBRENA IZPLAČANA

Zbiranje podatkov V izvajanju:

2 zaključeni 

operaciji

1 v izvajanju

2.343.474 585.869 2.929.34

3

Zbiranje in upravljanje s podatki v 

okviru skupne ribiške politike.
1.464.671,50 589.574,28

Nadzor in izvrševanje V izvajanju:

8 operacij

1.922.834 372.379 2.295.21

3

Izvajanje sistema EU za nadzor, 

inšpekcijske preglede in 

izvrševanje.

2.295.213
70.037,05

Varovanje morskega okolja ter 

trajnostna uporaba morskih in 

obalnih virov

2 operaciji

izbrani:

Izplačilo do 

31.10.2018:

130.545

225.000 75.000 300.000 Spodbujanje varstva morskega 

okolja, zlasti njegove biotske 

raznovrstnosti in zaščitenih 

morskih območij, kot so območja 

Natura 2000.

141.725 0,00

Izboljšanje poznavanja stanja 

morskega okolja

1 operacija

izbrana –

končno izplačilo 

junij 2018

525.000 175.000 700.000 Spodbujanje trajnostne uporabe 

morskih in obalnih virov ter 

izboljšanje poznavanja stanja 

morskega okolja.

38.754 0,00

Celostni pomorski nadzor 1 operacija 

zaključena

250.000 83.333 333.333 Vzpostavitev skupnega okolja za 

izmenjavo informacij v okviru 

služb, ki delujejo na morju.

48.690,20 48.690,20 

Varstvo in obnova morske 

biotske raznovrstnosti in 

ekosistemov

2 izbrani 

operaciji

Izplačilo do 

31.10.2018:

5.000 eur

550.000 183.000 733.333 Podpora biotski raznovrstnosti ter 

pripravo, oblikovanje in 

spremljanje načrtov za upravljanje 

dejavnosti, povezanih z ribištvom, 

na območju Natura2000.

198.427,11 0,00



UKREP STANJE PREDVIDENA SREDSTVA Kratek opis ODOBRENA IZPLAČANA

Povečanje potenciala lokacij za 

akvakulturo

1 operacija 

izbrana  -

150.000 50.000 200.000 Določitev najprimernejših 

območij za akvakulturo.
70.165,70 0,00

Podpora oblikovanju in izvajanju 

ohranitvenih ukrepov ter 

regionalnega sodelovanja

Trenutno ni 

potrebe po 

izvajanju;

RS ima izjemo 

de minimis. 

Pravna podlaga 

pripravljena.

250.000 83.334 333.334 Podpira se sodelovanje DČ 

pri oblikovanju, razvoju in 

spremljanju tehničnih in 

upravnih sredstev ter 

spremljanju in izvajanju 

ohranitvenih ukrepov in 

regionalizacije.

0,00 0,00

Ukrepi za trženje – tržna analiza 1 operacija v 

izvajanju 

Aktivnosti bo 

predstavila 

kasneje Petra 

Filipi.

100.000 33.333 133.333 Stroški izvedbe tržne 

raziskave.

21.533,00 0,00

Ukrepi za trženje – promocijske 

in oglaševalske kampanje

1 zaključena  

operacija

Aktivnosti bo 

predstavila 

kasneje Petra 

Filipi.

700.000 233.334 933.334 Izvajanje oglaševalskih 

kampanj za dvig 

ozaveščenosti javnosti o 

trajnostnih ribiških 

proizvodih in proizvodih iz 

akvakulture.

2.250 2.250

Tehnična pomoč V izvajanju:

7 operacij

1.984.729 661.577 2.646.306 Pomoč pri izvajanju OP

2.646.306,00 565.823,01

SKUPAJ 9.001.037 2.536.159 11.537.529 35% sredstev celotnega operativnega programa



Finančno izvajanje – podatki na dan 30.4.2018 

1. Prednostna naloga Unije – MORSKI GOSPODARSKI RIBIOLOV 

Ukrep

Javna sredstva Sredstva ESPR

Razpoložljivo (EU + RS) Odobreno (EU + RS) Izplačano (EU + RS) ZAHTEVEK ZA PLAČILO

EUR EUR % EUR % EUR %

Zdravje in varnost - JR
133.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Začasno prenehanje 

ribolovnih dejavnosti -JR 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dodana vrednost, kakovost 

proizvodov in uporaba 

nezaželenega ulova -JR

266.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ribiška pristanišča, mesta 

iztovarjanja, prodajne 

dvorane in zavetja - JR

2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Podpora oblikovanju in 

izvajanju ohranitvenih 

ukrepov ter regionalnega 

sodelovanja - JN

334.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varstvo in obnova morske 

biotske raznovrstnosti in 

ekosistemov - JN

733.333,00 198.427,11 27,1 0,00 0,00 0,00 0,00

Skupaj 4.066.667,00
198.427,11

4,9 0,00 0,00 0,00 0,00



2. Prednostna naloga Unije - AKVAKULTURA 

Ukrep

Javna sredstva Sredstva ESPR

Razpoložljivo (EU + RS) Odobreno (EU + RS) Izplačano (EU + RS) ZAHTEVEK ZA PLAČILO

EUR EUR % EUR % EUR %

Inovacije - JR 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Produktivne naložbe v 
akvakulturo – klasične -

JR
4.133.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Produktivne naložbe v 
akvakulturo – okoljske -

JR
2.266.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prehod na sistem za 
okoljsko ravnanje in 
presojo ter ekološko 

akvakulturo - JR

133.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Akvakultura, ki 
zagotavlja okoljske 

storitve - JR
200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Spodbujanje 
človeškega kapitala in 
povezovanje v mreže -

JR
400.000,000

0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukrepi javnega zdravja -
JR

266.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Povečanje potenciala 
lokacij za akvakulturo -

JN
200.000,00 70.165,70 35,1 0,00 0,00 0,00 0,00

Skupaj 8.000.000,00
70.165,70

0,9 0,00 0,00 0,00 0,00

Finančno izvajanje - podatki na dan 30.4.2018 



3. Prednostna naloga Unije – skupna ribiška politika  

Javna sredstva Sredstva ESPR

Ukrep

Razpoložljivo
(EU + RS)

Odobreno
(EU + RS)

Izplačano ZAHTEVEK ZA PLAČILO

EUR EUR % EUR % EUR %

Nadzor in izvrševanje -
JN

2.295.213,00 2.295.213,00 100 70.037,05 3,1 63.033,26 100

Zbiranje podatkov - JN 2.929.343,00 1.464.671,50 50 589.574,28 20,1 182.782,25 38,8

Skupaj 5.224.556,00 3.759.884,50 72 659.611,33 12,6 245.815,51 46

Finančno izvajanje - podatki na dan 30.4.2018 
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3.759.884,50
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245.815,51
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3.000.000,00
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6.000.000,00

Razpoložljivo Odobreno Izplačano ZAHTEVEK ZA PLAČILO

Nadzor in izvrševanje - JN

Zbiranje podatkov - JN

Skupaj



4. Prednostna naloga Unije - CLLD 
Javna sredstva Sredstva ESPR

Ukrep

Razpoložljivo
(EU + RS)

Odobreno
(EU + RS)

Izplačano
(EU + RS)

ZAHTEVEK ZA PLAČILO

EUR EUR % EUR % EUR %

Pripravljalna podpora 29.169,00 29.169,06 100,00 29.168,06 99,99
21.876,04

100

Izvajanje strategij 
lokalnega razvoja

6.458.840,00 226.806,05 3,5% 21.271,05 0,3 15.953,29 100

Dejavnosti 
sodelovanja

178.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Skupaj 6.666.667,00 255.975,11 3,8% 50.439,11 0,8 37.829,33 100

Finančno izvajanje - podatki na dan 30.4.2018 
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Razpoložljivo Odobreno Izplačano ZAHTEVEK ZA PLAČILO

Pripravljalna podpora

Izvajanje strategij lokalnega razvoja

Dejavnosti sodelovanja

Skupaj



5. Prednostna naloga Unije 

Ukrep

Javna sredstva Sredstva ESPR

Razpoložljivo (EU + RS) Odobreno (EU + RS) Izplačano (EU + RS) ZAHTEVEK ZA PLAČILO

EUR EUR % EUR % EUR %

Ukrepi za trženje –
sledljivost proizvodov -

JR
133.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ustanovitev organizacije 
proizvajalcev - JR 66.667,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukrepi za trženje – tržna 
analiza - JN 133.333,00 21.533,00 16% 0,00 0,00 0,00 0,00

Ukrepi za trženje –
promocijske in 

oglaševalske kampanje -
JN

933.334,00 2.250,00 0,2% 0,00 0,00 0,00 0,00

Predelava ribiških 
proizvodov in 
proizvodov iz 

akvakulture - JR
3.340.361,00 484.340,00 14,5% 0,00 0,00 0,00 0,00

Skupaj 4.607.028,00 508.123,00 11% 0,00 0,00 0,00 0,00

Finančno izvajanje - podatki na dan 30.4.2018 
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Ukrepi za trženje – sledljivost proizvodov - JR

Ustanovitev organizacije proizvajalcev - JR

Ukrepi za trženje – tržna analiza - JN

Ukrepi za trženje – promocijske in oglaševalske 
kampanje - JN

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz
akvakulture - JR

Skupaj



6. Prednostna naloga Unije – celostna pomorska politika

Javna sredstva Sredstva ESPR

Ukrep

Razpoložljivo
(EU + RS)

Odobreno
(EU + RS)

Izplačano
(EU + RS)

ZAHTEVEK ZA PLAČILO

EUR EUR % EUR % EUR %

Varovanje morskega 
okolja ter trajnostna 
uporaba morskih in 
obalnih virov - JN

300.000,00
141.725,00

47,2 0 0 0,00 0,00

Izboljšanje poznavanja 
stanja morskega okolja -

JN 700.000,00 38.754,00 5,5 0 0 0,00 0,00

Celostni pomorski 
nadzor - JN 333.333,00 48.690,20 14,6 48.690,20 14,6 36.517,65 100

SKUPAJ 1.333.333,00 229.169,20 17,2
48.690,20

3,7 0,00 0,00

Finančno izvajanje - podatki na dan 30.4.2018 
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Varovanje morskega okolja ter trajnostna uporaba
morskih in obalnih virov - JN

Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja - JN

Celostni pomorski nadzor - JN

SKUPAJ



Tehnična pomoč

Javna sredstva Sredstva ESPR

Ukrep

Razpoložljivo
(EU + RS)

Odobreno
(EU + RS)

Izplačano
(EU + RS)

ZAHTEVEK ZA PLAČILO

EUR EUR % EUR % EUR %

Tehnična pomoč 2.646.306,00 2.646.306,00 100 565.823,01 21,4 412.072,87 97,1

Finančno izvajanje - podatki na dan 30.4.2018 
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IZVAJANJE UKREPOV LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST
(CLLD) – predstavlja dr. Bety Breznik

4 LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA RIBIŠTVO: LAS POSAVJE, LAS DOLINA SOČE, LAS ISTRE IN LAS GORENJSKA
KOŠARICA

UKREP STANJE PREDVIDENA SREDSTVA ODOBRENA

SREDSTVA

IZPLAČANA 

SREDSTVA

TRENUTNO STANJA

EU RS SKUPAJ (RS  + ESPR) (RS  + ESPR)

Pripravljalna podpora Zaključeno 21.876 7.293 29.168,06 29.168,06 29.168,06 4 OPERACIJE ZAKLJUČENE

Izvajanje strategij lokalnega 

razvoja (vključujoč tekoče 

stroške in animacijo)

V izvajanju 4.844.131 1.614.709 6.458.840 226.806,05 21.271,05 2 IZBRANI OPERACIJI (205.535)

1 ZAKLJUČENA OPERACIJA (tekoči 

stroški)

2 operaciji za tekoče stroške v 

preverjanju  (52.000)

1 zavrnjena vloga – ni bilo vodnega 

dovoljenja

9 operacij v preverjanju – pozivi za 

dopolnitve popolnost in ustreznost 

(zaprošena sredstva:  895.503) –

večletna dinamika izvajanja

Dejavnosti sodelovanja V izvajanju 133.993 44.665 178.658 0,00 0,00 1 OPERACIJA  37.435  - v preverjanju

SKUPAJ 5.000.000 1.666.667 6.666.667 21% sredstev celotnega 

operativnega programa



IZVAJANJE UKREPA „CELOSTNI POMORSKI NADZOR–
predstavlja Ministrstvo za infrastrukturo 

• Realizirana prva operacija „Študija“ 

• Trenutno izvajamo dejavnosti za drugo predvideno operacijo, ki bo vsebovala 
nakup informacijske tehnologije za implementacijo CISE  



IZVAJANJE OKOLJSKIH UKREPOV – predstavlja Ministrstvo za okolje in prostor
dr. Branka Tavzes 

1. PNU- Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti in ekosistemov (40. člen Ur. (EU) 508/2014)

• 2 IZBRANI OPERACIJI (odobrenih 27 % predvidenih sredstev) – ukrepi za preprečitev, nadzor in obvladovanje

invazivnih tujerodnih vrst (točka i 40. člena)

• Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju (2018-2021) SE IZVAJA

• Pregled stanja, ovrednotenje vpliva na okolje ter pregled možnih ukrepov za obvladovanje populacije tujerodne vrste

rebrače (Mnemiopsis leidyi) v slovenskem morju (2018-2019)

• 8 PREDVIDENIH OPERACIJ - (točke b-g 40. člena)

6. PNU - Varovanje morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov

• Za pridobivanje informacij o stanju morskih vrst in habitatnih tipov Natura 2000 in poročanje po Direktivi o

habitatih in Direktivi o pticah

• Izvajanje projektov je vezano na poročevalska obdobja v okviru direktiv (2 poročevalska cikla 2013 – 2018,

2019 – 2024) , sezone v naravi in regionalno koordiniranje monitoringov

• 2 IZBRANI OPERACIJI (odobrenih 47 % predvidenih sredstev)

• Terensko kartiranje morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju (2017-2018), SE IZVAJA

• Monitoring delfinov v slovenskem morju za poročevalsko obdobje 2013 – 2018 (2018-2019).

• 3 PREDVIDENE OPERACIJE

• Monitoring vranjeka (za izvajanje v letih 2019-2021),

• Terensko kartiranje morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju (za poročevalsko obdobje 2019 – 2024),

• Monitoring delfinov v slovenskem morju (za poročevalsko obdobje 2019 – 2024).



IZVAJANJE OKOLJSKIH UKREPOV – predstavlja Ministrstvo za okolje in prostor
dr. Barbara Breznik 

6. PNU – Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja

• Za pridobivanje informacij s ciljem izboljšati znanje o stanju morskega okolja skladno z Direktivo

56/2008/ES.

• Informacije se pridobivajo za pripravo drugega načrta upravljanja z morskim okoljem, ki mora biti skladno z

Direktivo 56/2008/ES pripravljen konec leta 2021. Izvajanje projektov je zato vezano na poročevalska

obdobja v okviru priprave drugega načrta skladno z Direktivo 56/2008/56 (2018, 2020, 2022).

• 1 IZBRANA OPERACIJA (MEJNIK BO DOSEŽEN)

• Kartografski prikaz bentoških habitatnih tipov v slovenskem morju vključno s kartografskim prikazom in opredelitvijo

najverjetnejših območij vpliva na habitatne tipe – SE IZVAJA, ZAKLJUČEK KONEC JUNIJA 2018 (MEJNIK)

• 5 PREDVIDENE OPERACIJE (*vsebina se lahko glede na zahteve EK pred razpisom v podrobnostih spremeni)

• Določitev pomembnih habitatov in vrst organizmov in mejnih vrednosti za zagotavljanje zdravih prehranjevalnih

spletov ( za slovensko morje) (2018-2020), (RAZPIS V 2018)

• Monitoring vsebnosti mikroplastike v morskih organizmih in določitev vplivov na morske organizme in vira vnosa

mikroplastike (2018-2019), (RAZPIS V 2018),

• Strokovni predlog za preprečevanje poškodb bentoških habitatov zaradi sidranja – določitev območij primernih za

vzpostavitev priveznih mest (2019),

• Monitoring izbranih bentoških habitatnih tipov vključno z vrstami in določitev mejnih vrednosti (vrednosti kjer so

habitati še v stanju samoobnove)(2020-2021),

• Monitoring izbranih pelagičnih habitatnih tipov vključno z vrstami in določitev mejnih vrednosti (vrednosti kjer so

habitati še v stanju samoobnove)(2020-2021).



IZVAJANJE PROMOCIJSKEGA KAMPANJE – predstavlja Petra Filipi 

I. PRIPRAVLJALNA FAZA (mnogo odprtih vprašanj pred samim začetkom izvajanja, iskanje
vizije, ciljev, načinov, kako priti do ciljev, ki jih želimo doseči);

CILJI: 1. osveščanje javnosti o trajnostnih proizvodih;

2. povečanje interesa po lokalnih proizvodih;

3. osveščanje o obstoju lokalnega sektorja ribištva in akvakulture;

4. dvig zavesti glede tradicije življenja z morjem in z akvakulturo

II. PRVA FAZA KAMPANJE (začetek 2017)

Tržna raziskava, analiza fokusnih skupin za pripravo predlogov za kreativne zasnove za
kampanjo (na podlagi rezultatov tržne analize), zbornik o vseh relevantnih informacijah za
kampanjo, sodelovanje na Kulturnem bazarju 2018, kuharska knjiga, šolski material
(preglednice), šolski material (strip), vzpostavitev sodelovanja z drugimi ministrstvi,
organizacijami, zavodi…

- do sedaj izvedeno: izvedba tržne raziskave, sodelovanje na Kulturnem bazarju; ostalo v

v pripravi

III. DRUGA FAZA KAMPANJE (začetek jeseni 2018)

Izvedba večjega javnega naročila: kreativne zasnove za kampanjo, spletna stran, info „kombi“,
aplikacija za telefone, sklop dokumentarnih filmov (sodelovanje z otroci in muzeji), promocijski
spot ter zakup medijskega prostora; različne oblike promocijskega materiala, sodelovanje na
sejmih…

IV. ZAKLJUČNA FAZA KAMPANJE (2019)

Ponovna tržna raziskava (spremljanje učinkovitosti kampanje).



TRENUTNO STANJE IZVAJANJA

Izvajanje časovnice 2018, ki smo jo pripravili v
sodelovanju z Evropsko komisijo (ste prejeli skupaj
z vabilom – EXCEL tabela)

Obisk posebnega odposlanca Evropske komisije, ki
se je seznanil z izvajanjem OP ESPR 2014-2020,
izzivi ter sektorjem na terenu



IZZIVI

Glede 1. in 2. PNU ugotavljamo, da potencialni
vlagatelji ne izkazujejo interesa za prijavo na javne
razpise.

V času priprave programa je bil izkazan interes za
izvajanje vseh ukrepov, ki so vključeni v program, in
sicer še posebej za izvajanje ukrepov, ki so
investicijske narave: produktivne naložbe v klasično
in okoljsko akvakulturo, predelava ribiških
proizvodov ter ureditev obstoječih ribiških
pristanišč. Socialni partnerji so bili ves čas
informirani z načrtovanjem ukrepov. Hkrati je ves
čas potekala komunikacija tako v obliki predstavitev
in delavnic kot na individualni ravni.



IZZIVI

Pri pregledu vlog je bilo zaznano, da vlagatelji
nimajo ustreznih dovoljenj oziroma so vloge
pomanjkljivo pripravljene: neustrezna registracija
dejavnosti vlagatelja, neustrezna ali neveljavna
dovoljenja (vodno soglasje, gradbena dovoljenja...),
ni bilo predloženih treh ponudb za strošek operacije.

Nezainteresiranost obalnih občin za izvajanje naložb
v ribiških pristaniščih, kljub številnim sestankom in
seznanitvam, kaj to pomeni v prihodnje.



AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE ČRPANJA

Pospešitev črpanja : pospešeno izvajanje ukrepov, ki se izvajajo preko javnih naročil .

V okviru teh ukrepov 3. in 6. PNU pričakujemo doseganje mejnikov 2018.

• 1. PNU:  izvajanje operacij v okviru ukrepa varstvo in obnovo morske biotske raznovrstnosti ter 
ponovno se bo objavil javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča«. Prav tako se bo potrebi 
aktiviral ukrep za regionalno sodelovanje. Ribičem je omogočena možnost sofinanciranja za 
naložbe v zdravje in varnost ter dodano vrednost ribiškim proizvodom v okviru CLLD. To za 
ribiče pomeni hitrejši in lažji postopek, saj imajo že vzpostavljeno podporno infrastrukturo 
lokalne akcijske skupine pri pripravi projektov. 

• 2. PNU: ponovna objava javnih razpisov za ukrepe produktivne naložbe v klasično in okoljsko 
akvakulturo, ekološka akvakultura, akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve, ki bodo imeli pol 
odprti postopek. Ponovno bo izvedena predstavitev in delavnica, na katero bodo vabljeni 
predstavniki sektorja. Izvedena bo še posebna delavnica glede priprave vlog za vlagatelje. 
Glede na število prijav, se bo nato Organ upravljanja odločil za nadaljnje korake izvajanja 2. 
PNU. 

• 4. PNU:  Skupna delavnica za usposabljanje Lokalnih akcijskih skupin za vrednotenje 
LEADER/CLLD + Delavnica za ribiške LAS-e :  predstavitev Smernic FAME za vrednotenje in 
seznanitev/predstavitev najpogostejših napak pri vlogah za operacije v okviru izvajanja SLR + +  
primeri dobrih praks. Nadaljevanje že utečenih aktivnosti (dnevna komunikacija, redni 
sestanki)

• 5. PNU:  Pričakujemo, da bosta še vsaj 2 operaciji odobreni v letu 2018 (naložbe v predelavo). 
Maja je bil ponovno odprt javni razpis. Črpanje sredstev se pričakuje tudi v okviru izvedbe 
promocijske kampanje. Izvaja se tržna analiza, z namenom potrditve izhodiščnih informacij ter 
zagotovitev dodatnih informacij v zvezi s stanjem poznavanja ribiškega sektorja in sektorja 
akvakulture, ki bo dala vpogled v nakupno obnašanje in preference potrošnika ter znanje in 
osveščenost šoloobveznih otrok. Nato se bodo začele izvajati aktivnosti promocijska kampanje, 
ki bodo zajemale izdelavo kreativnih zasnov, produkcijo in različne marketinške akcije. 



AKTIVNOSTI ZA IZBOLJŠANJE ČRPANJA

• Izvedba vmesnega vrednotenja, v okviru katerega se bo
naredila analiza na terenu, katere ukrepe je zaradi
pomanjkanje interesa s strani vlagateljev smiselno izključiti
iz programa, in kako prerazporediti sredstva za obdobje po
letu 2018.

• Aktivnosti krepitve zmogljivosti potencialnih vlagateljev na
terenu.

• Sprememba OP ESPR 2014-2020 možnost prijave za vse
ukrepe razširila tudi na velika podjetja.

• Prav tako se bo začel niz aktivnosti promocije sektorja in
izdelkov ribištva in akvakulture, katerega namen je
osveščanje javnosti o trajnostnem ribištvu in akvakulturi,
širjenje zavesti o tradiciji in kulturni dediščini ter hkrati
seznanitev širše javnosti z možnostjo pridobivanja evropskih
sredstev.



ZAHTEVKI ZA PLAČILO EVROPSKI KOMISIJI DO 30.4.2018

4 ZAHTEVKI: 2 V LETU 2017 in 2 v letu 2018

(4. obračunsko leto 1.7.2017-30.6.2018)

4 - ZAHTEVEK KUMULATIVA

Prednostna naloga št. SR_EU SR_SLO Skupaj

Zbiranje podatkov 3.1. 182.782,25 45.696,01 228.478,26

Nadzor in izvrševanje 3.2. 63.033,26 7.003,79 70.037,05

CLLD 4. 37.829,33 12.609,78 50.439,11

Celostni pomorski nadzor 6. 36.517,65 12.172,55 48.690,20

Tehnična pomoč 7. 412.072,87 137.363,55 549.436,42

Skupaj SKUPAJ 732.235,36 214.845,68 947.081,04



Seznam vseh odobrenih operacij: 

www.ribiski-sklad.si

INFORMACIJE 


