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Zadeva: Osnutek zapisnika 10. seje Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v RS za obdobje 2014-2020 – dopisna seja

Kraj sestanka: dopisna seja

Datum in ura sestanka: od ponedeljka 21. 9. 2020 do petka 25. 9. 2020

Sejo sklical: dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, predsednik Odbora za spremljanje

Deseta seja Odbora za spremljanje OP ESPR 2014-2020 je potekala kot dopisna seja v skladu z določili 
Poslovnika Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo 
in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. 

Sklic seje je bil skupaj z gradivom in glasovnico posredovan članom in namestnikom Odbora za 
spremljanje OP ESPR 2014-2020 v ponedeljek 21. 9. 2020.  

V Odbor za spremljanje so imenovani člani in namestniki, ki jih je na podlagi šestega odstavka 21. člena 
Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 
– ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) s sklepom imenovala Vlada Republike Slovenije. V 
Odbor za spremljanje je imenovanih 28 članov in 22 namestnikov. 

Na dnevnem redu dopisne seje so bile naslednje točke: 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje.

2. Potrditev Letnega poročila OP ESPR 2014-2020 za referenčno leto 2019.

V skladu s Poslovnikom je na dopisnih sejah Odbor za spremljanje sklepčen, če sekretariat Odbora 
prejme več kot polovico glasovnic članov oziroma njihovih namestnikov. Glasovanje na dopisni seji traja 
najmanj 5 delovnih dni. Glasovanje začne teči od dneva posredovanja sklica dopisne seje do vključno 24. 
ure petega delovnega dneva poteka glasovanja. Če se člani oziroma njihovi namestniki ne odzovejo v tem 



Stran 2 od 2

roku, se razume, da se s predlogom strinjajo. 

Sekretariat je v času seje prejel 19 veljavnih glasovnic članov oz. namestnikov, s čimer je bil Odbor za 
spremljanje sklepčen. Dve glasovnici nista prispeli v predpisanem roku, ostali člani oz. namestniki se niso 
odzvali.

Članica odbora dr. Polona Pengal je podala še naslednje komentarje, ki jih Organ upravljanja smiselno 
vključi v izvedbo naslednjih dopisnih sej v skladu s sprejetim poslovnim odbora:
»1. V prihodnje bi bila vesela, če bi bila seja napovedana in gradiva posredovana vsaj 3 tedne pred 
izvedbo, da imamo člani dejansko možnost gradiva tudi pregledati, preden se opredeljujemo do njih.2. 
Glede na to, da gre za sejo, bi pričakovala, da je udeležencem omogočeno tudi komentiranje gradiv in/ali 
podajanje predlogov in ne le glasovanje.«

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

SKLEP 1: Odbor za spremljanje sprejme zapisnik 9. seje Odbora za spremljanje.

SKLEP 2: Odbor za spremljanje potrjuje Letno poročilo OP ESPR 2014-2020 za leto 2019 in 
pooblašča Organ upravljanja, da v letno poročilo smiselno vključi morebitne pripombe Evropske 
Komisije in Odbora za spremljanje ter ga posreduje preko informacijskega sistema SFC2014 
Evropski komisiji do 30. 9. 2020 ter članom Odbora za spremljanje skupaj z zapisnikom seje.

Organ upravljanje je letno poročilo posredoval Evropski komisiji preko sistema SFC2014 dne 28.9.2020.

Zapisala:

Barbara Žinko,

višja svetovalka II

Aleš Irgolič

predsednik Odbora za spremljanje

Priloga:

 Letno poročilo OP ESPR 2014-2020 za referenčno leto 2019.
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