
OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA

POMORSTVO IN RIBIŠTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014-2020

VREDNOTENJE



NAMEN VREDNOTENJA

Vrednotenje OP ESPR 2014–2020 je 
namenjeno izboljšanju kakovosti pri 

izvajanju programa. 

Učinek programa bo ovrednoten v skladu z 
namenom programa, upoštevajoč njegove 

ciljne vrednosti v strategiji Unije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast. 



SPREMLJANJE VREDNOTENJA

• Za spremljanje izvajanje vrednotenj je v okviru OU odgovoren
Širši OU, ki je vzpostavljen s sklepom ministra pristojnega za
ribištvo, in deluje kot usmerjevalna skupina za vrednotenje OP
ESPR 2014-2020

• Ugotovitve vrednotenj bosta spremljala tudi Evropska komisija
na letni ravni v okviru letnega poročila ter Odbor za
spremljanje OP ESPR 2014–2020.

• Naloga Odbora za spremljanje OP ESPR 2014–2020:

spremljanje rezultatov izvedenih vrednotenj. Odbor za 
spremljanje lahko OU predlaga priporočila, povezana z 

izvajanjem OP ESPR 2014–2020 in vrednotenjem, ter nato 
spremlja uresničevanje teh priporočil. V skladu s tem bo 

izvajalec vrednotenja predstavljal ugotovitve vrednotenj na 
sejah Odbora za spremljanje.



NAČRT VREDNOTENJA

V 10. poglavju OP ESPR 2014-2020 je predstavljen okvirni načrt vrednotenja.

Natančen opis vrednotenje je v dokumentu Organa upravljanja: Vrednotenje
OP ESPR 2014-2020 (ste prejeli v gradivu).

Ciljne skupine potrebne za rezultate vrednotenja so:

- upravičenci posameznih ukrepov, 

- potencialni vlagatelji s področja morskega gospodarskega ribištva, 
akvakulture in predelovalne industrije v ribištvu,

- predstavniki izvajalcev OP ESPR 2014-2020: člani Organa upravljanja in 
njegovega posredniškega organa ter Organa za potrjevanje,

- Kmetijstvo-gozdarska zbornica Slovenije,

- akterji s področja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,

- drugi.



VSEBINA VREDNOTENJA

• Celotno vrednotenje OP ESPR 2014-2020 do leta 2023 bo tako potekalo na naslednji način:

1) vmesno vrednotenje: za potrebe razširjenega letnega poročila o izvajanju v letu 2019 bo 
izvedeno vmesno vrednotenje OP ESPR 2014-2020. Vmesno vrednotenje bo zajemalo izvajanje 
ukrepov OP ESPR 2014–2020 od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018 ter hkrati iskanja potencialov sektorja 
morskega gospodarskega ribolova, predelovalne industrije in akvakulture z namenom oblikovanja 
nadaljnjih ukrepov izvajanja OP ESPR 2014-2020. 

Ugotovitve vmesnega vrednotenja bo predstavljajo temeljno usmeritev za nadaljnje načrtovanje 
izvajanja ukrepov OP ESPR 2014–2020

2) sprotna  vrednotenja: izvedli se bosta dve sprotni vrednotenji, in sicer za: leti 2019 in 2020 ter 
za leti 2021 in 2022. 

Za zagotovitev enotnega razumevanja zahtev za vrednotenje je Podporna enota Evropske 
komisije (v nadaljnjem besedilu: FAME) pripravila naslednje smernice, ki jih mora izvajalec 
vrednotenja v celoti upoštevati:

• »CT03.1 DELOVNI DOKUMENT O VREDNOTENJU ESPR, KONČNI OKTOBER 2017«

• »CT03.1: ZBIRKA ORODIJ ZA VREDNOTENJE ESPR, KONČNI OKTOBER 2017«

• »smernice za samo vrednotenje LASR«



VSEBINA VREDNOTENJ

• izvajanje ukrepov OP ESPR 2014–2020 v skladu z zastavljeno strategijo
programa, v skladu s ciljnimi vrednostmi na ravni posameznih ukrepov,
posebnih ciljev in prednostnih nalog Unije.

• Pri izvajanju programa bo posebna pozornost namenjena tudi doseganju
mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov – okvir uspešnosti 2018

• analiza horizontalnih ciljev, kot so trajnostni razvoj, enake možnosti,
nediskrimimacija, pa tudi izvajanje ukrepov, ki prispevajo k blaženju
podnebnih sprememb oziroma prilagajanju tem spremembam.

• Vpliv izvajanja programa na okolje in doseganje trajnostnega razvoja je bil
ocenjen že med pripravo OP ESPR 2014–2020 pri celoviti presoji vplivov na
okolje, vendar se bodo aktivnosti spremljanja in vrednotenja okoljskih
kazalnikov nadaljevale med izvajanjem programa, saj je treba upoštevati
priporočila in omilitvene ukrepe iz okoljskega poročila.



IZVEDBA VREDNOTENJ – vrste vrednotenj

Vrednotenje procesa

vrednotenje procesa: zajema uspešnost in učinkovitost udeležbe socialnih partnerjev, 
izvajanje OP ESPR 2014-2020 in komunikacije

Vrednotenje na ravni 
posebnega cilja 
(SC)/ukrepa: 
uspešnost in 
učinkovitost

vrednotenje uspešnosti na ravni posebnih ciljev/ukrepov

Vrednotenje učinka na 
ravni prednostne 
naloge Unije (PNU)

vrednotenje učinka na ravni PNU



IZVEDBA VREDNOTENJ

Vrednotenje procesa

• Vrednotenje procesa obravnava uspešnost in učinkovitost:

• Partnerska udeležba: Udeležba partnerjev in deležnikov je 
pomembni vidik Dela B letnega izvedbenega poročila 2018, ki 
mora biti oddan v letu 2019. Partnerstvo je treba ovrednotiti v 
skladu s 5. členom Delegirane uredbe 240/2014/EU o kodeksu 
ravnanja.

• Izvajanje OP ESPR 2014-2020, ki je glavni del izvedbenega 
mehanizma. Ta del vrednotenja je bistven za razumevanje pasti 
in odstopanj med načrtovanimi in dejanskimi rezultati 
izvajanja.

• Komunikacija z glavnimi ciljnimi skupinami: ali so bile 
nagovorjene in kako.



IZVEDBA VREDNOTENJ

Vrednotenje na ravni posebnega cilja (SC)/ukrepa: uspešnost in 
učinkovitost

• Vrednotenje uspešnosti na ravni SC/ukrepa poteka srednjeročno in je 
osredotočeno na to, kako dobro se OP ESPR 2014-2020 izvaja. Temeljno 
ključno vprašanje vrednotenja je: Kako učinkoviti so bili ukrepi ESPR ali 
operacije pri doseganju SC in ciljev OP ESPR 2014-2020?

• Pri vrednotenju učinkovitosti se finančni vložki (v EUR) primerjajo z 
rezultati, ki jih doseže OP ESPR 2014-2020. Posledično se lahko izračunana 
številka glede učinkovitosti primerja z merili, pridobljenimi od Evropskega 
sklada za ribištvo 2007-2013 in drugih programov. Veljavna je le primerjava 
med podobnimi intervencijami, zato se zahteva temeljita analiza okoliščin.



IZVEDBA VREDNOTENJ

Vrednotenje učinka na ravni prednostne naloge Unije (PNU)

Vrednotenje učinka na ravni PNU bi moralo pokazati, koliko je OP 
ESPR 2014-2020 skladno s cilji PNU prispeval k spremembi v 

sektorju. Z vrednotenjem se zagotovijo zaključki, ki so pomembni 
za razvoj politike.



VSEBINA VREDNOTENJ

Vsebina vmesnega vrednotenja

Vmesno vrednotenje mora zajemati izvajanje ukrepov OP ESPR 2014–2020 od 1. 1. 
2014 do 31. 12. 2018. Poročilo mora vsebovati naslednje tri sklope:

• vrednotenje na ravni posebnega cilja/ukrepa, kjer se obravnava uspešnost in 
učinkovitost izvajanja OP ESPR 2014-2020, ki vključuje informacije o napredku pri 
doseganju ciljev programa (okvirja uspešnosti za leto 2018) ter oceno napredka pri 
doseganju ciljev programa in o njegovem prispevku k doseganju ciljev strategije 
Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast

• vrednotenje procesa, ki je osredotočeno na način, kako se operativni program 
izvaja, in zlasti na načine. V tem okvirju se med drugim preverjanja izvajanje 
horizontalnih načel iz 7. in 8. člena Uredbe 1303/2013/EU ter vloga socialnih 
partnerjev iz 5. člena Uredbe 1303/2013/EU pri izvajanju programa

• iskanja potencialov sektorja morskega gospodarskega ribolova, predelovalne 
industrije in akvakulture z namenom oblikovanja nadaljnjih ukrepov izvajanja OP 
ESPR 2014-2020. Ugotovitve vmesnega vrednotenja bo predstavljajo temeljno 
usmeritev za nadaljnje načrtovanje izvajanja ukrepov OP ESPR 2014–2020.



VSEBINA VREDNOTENJ

Vsebina sprotnih vrednotenj: sprotna vrednotenja se izvajajo na dve leti.

• Leti 2019 in 2020: poročilo v letu 2021 mora vsebovati naslednji sklop:

• vrednotenje na ravni posebnega cilja/ukrepa, kjer se obravnava uspešnost in učinkovitost 
izvajanja OP ESPR 2014-2020 , ki vključuje oceno napredka pri doseganju ciljev programa in o 
njegovem prispevku k doseganju ciljev strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo 
rast.

• Leti 2021 in 2022: poročilo v letu 2023 mora vsebovati naslednje sklope:

• vrednotenje na ravni posebnega cilja/ukrepa, kjer se obravnava uspešnost in učinkovitost 
izvajanja OP ESPR 2014-2020 , ki vključuje informacije o napredku pri doseganju ciljev 
programa ter oceno napredka pri doseganju ciljev programa in o njegovem prispevku k 
doseganju ciljev strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast;

• vrednotenje na ravni prednostnih nalog Unije obravnava učinek OP ESPR na sektorski ravni.

• vrednotenje procesa je osredotočeno na način, kako se operativni program izvaja, in zlasti na 
načine, kako to izboljšati. Z drugim vrednotenjem se oceni vpliv priporočenih sprememb, ki se 
izvajajo zaradi priporočil vmesnega vrednotenja . V tem okvirju se med drugim preverjanja 
izvajanje horizontalnih načel iz 7. in 8. člena Uredbe 1303/2013/EU ter vloga socialnih 
partnerjev iz 5. člena Uredbe 1303/2013/EU pri izvajanju programa.



IZVEDBA VREDNOTENJ

Vrednotenje izvajanja lokalnega razvoja, ki ga 
vodi skupnost

• Pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost
vrednotenje poteka na dveh ravneh: na ravni OP ESPR 2014–
2020 v okviru vrednotenj Organa upravljanja in na ravni
strategij lokalnega razvoja v okviru izbranih lokalnih akcijskih
skupin za ribištvo.

• Vloga LASR je predvsem prispevek k vrednotenju programa kot
celote, prispevek k oceni dodane vrednosti pristopa CLLD ter
spremljanje in vrednotenje lastne SLR.

• Izvajalec vrednotenja bo aktivno sodeloval s posameznimi
LASR-i ter v poročila vključeval zaključke njihovih vrednotenj.



IZVEDBA VREDNOTENJ

Terminski načrt in vsebina poročil
Vrsta poročila Zaključek

1. Vmesno vrednotenje

Začetno poročilo 30 dni od datuma podpisa pogodbe

Osnutek končnega poročila 30.1.2019

Končno poročilo 15.2.2019

2. Sprotna vrednotenja  (na 2 leti)

Začetno poročilo 31.1. 2019 31.1.2021

Osnutek končnega poročila 30.1. 2021 30.1. 2023

Končno poročilo 15.2. 2021 15.2. 2023



IZVEDBA VREDNOTENJ – vmesno vrednotenje -
trenutno stanje

• Predhodna raziskava trga – marec 2018

• Začetek postopka izbora izvajalca – maj 2018

- objava na portalu: 14 dni

- postopek obravnave prispelih vlog do podpisa 
pogodbe: 45 dni

• Izbrani izvajalec – junij 2018 

• Začetek del – sprotno obveščanje 

• Zaključek: februar 2019



Ugotovitve vseh vrednotenj bodo objavljene na 
spletni strani OP ESPR 2014–2020, na kateri se bodo 

objavljali tudi sporočila za javnost, vabila na 
dogodke in dokumenti, povezani z vrednotenjem 

programa

http://www.ribiski-sklad.si/Vrednotenje/

INFORMACIJE 


