
 

 

 

 
OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA 

POMORSTVO IN RIBIŠTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014-2020 

 
Dr. Bety BREZNIK, DIREKTORAT ZA HRANO IN RIBIŠTVO, MKGP 

 

 

 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,  
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

 

 
 



 
 
 

Splošni pravni okvir 
• Finančna Uredba - UREDBA (EU, Euratom) 2018/1046 EVROPSKEGA 

PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 
1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012 

• Uredba o skupnih določbah - Predlog  Uredbe EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o določitvi skupnih določb o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj, Evropskem, socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o 
finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za 
notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume 

• Uredba o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo – Predlog 
UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o Evropskem skladu za 
pomorstvo in ribištvo ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 

IZVEDBENE IN DELEGIRANE UREDBE  NAVEDENIH UREDB 

2 



    Pravni okvir s področja horizontalnih politik 

Direktiva 92/43/EGS - Habitatna direktiva 

Direktiva 2009/147/ES - Ptičja direktiva 

Direktiva 2000/60/ES - Vodna direktiva 

Direktiva 2008/56/ES - Okvirna direktiva o morski 
strategiji 

Direktiva o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih 
proizvodov na okolje 

Direktiva 2014/89/EU o vzpostavitvi okvira za 
pomorsko prostorsko načrtovanje 

Vizija Slovenije; Strategija razvoja Slovenije 2030 
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Cilji Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo: 

Ima naslednje 4 prednostne naloge:  

• (1) spodbujati trajnostno ribištvo in ohranjanje morskih bioloških 
virov;  

• (2) prispevati k prehranski varnosti v Uniji s konkurenčnimi in 
trajnostnimi akvakulturo in trgi;  

• (3) omogočati rast trajnostnega modrega gospodarstva in 
spodbujati uspešne obalne skupnosti; CLLD 

• (4) krepiti mednarodno upravljanje oceanov ter omogočati varnost, 
zaščito, čistost in trajnostno upravljanje morij in oceanov.  

 

• Podpora iz ESPR prispeva k doseganju okoljskih ciljev Unije in ciljev Unije 
v zvezi z blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje.   

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo je eden od 
skladov, vključeni v skupni strateški okvir 
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3 ključni cilji pomorske politike Unije: 

- odpraviti tveganje za naložbe v pomorsko gospodarstvo,  

- omogočiti ustvarjanje delovnih mest in rasti 
- zagotavljanje trajnostnega upravljanja morij in oceanov 
- spodbujanje uspešnih obalnih skupnosti na lokalni ravni 

 
Orodja ESPR: 

podpora v okviru neposrednega upravljanja (predstavitveni 
projekti, mreže, obnova ekosistemov, pomorsko prostorsko 

načrtovanje itd.) 
* lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 

Podpora modremu gospodarstvu in obalnim 
skupnostim 
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Seznam neupravičenih dejavnosti za zagotovitev skladnosti s 
SRP: 

Naložbe za povečanje ribolovne zmogljivosti 

Operacije, ki povečujejo zmožnost plovil, da najdejo ribe 

Gradnja novih plovil itd. 

Pogoji za podporo, povezano s floto vezano na Poročilo o 
ribolovni floti!!: 

Trajna ukinitev ribolovnih dejavnosti 

Izredna ukinitev ribolovnih dejavnosti 

Zamenjava motorja 

Pridobitev rabljenega plovila 

Neupravičene operacije in posebni pogoji za ukrepe 
povezane z ribiško floto 

6 



- učinkovitost podpore ESPR se bo ocenjevala na podlagi 
kazalnikov:                         - učinka 

- Rezultata 
 

• ustanovljena podjetja  

• nova delovna mesta (EPDČ) 

• ohranjena delovna mesta (EPDČ) 

• št. oseb, ki imajo koristi od ESPR operacij 

• sodelovanje med deležniki različnih sektorjev ali 
področij 

Kazalniki rezultatov   
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• Kljub temu, da gre za pristop od spodaj navzgor, so  za izvajanje 

CLLD postavljeni naslednji cilj EU: 

 

• Evropa, ki je bližje državljanom, in sicer s spodbujanjem 
trajnostnega in celostnega razvoja mest, podeželja in obalnih 
območij ter lokalnih pobud. SPLOŠNO  

 

•  Podpora na ravni sklada ESPR: da se omogoči rast trajnostnega 
modrega gospodarstva in spodbuja uspešne obalne skupnosti in 
skupnosti akvakulture.  

 

• Da se prispeva k doseganju okoljskih ciljev Unije v zvezi z blažitvijo 
podnebnih sprememb in prilaganjem nanje. 

 

• Ta 2 cilja in kazalniki morajo biti za LAS-e ključno vodilo pri pripravi 
strategij.  

 

Obvezne vsebine SLR  
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- Predvidena finančna sredstva za sklad ESPR:  
                 23 929 641,00 (to je EU del). 

 

- Stopnja sofinanciranje za CLLD : 75 %. 

- Izvajanje CLLD za ribiški sklad ni obvezno, prav 

tako ni predpisana višina sredstev. 

- Ukrep CLLD se lahko znotraj sklada izvaja 

popolnoma samostojno, odločitev je na nivoju DČ. 

 

- Imenovane so delovne skupine: Delovna skupina za 
pripravo vsebin za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v Republiki 
Sloveniji, za večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027. 
 

Trenutno stanje  
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NALOGE DELOVNIH SKUPIN 

 

- podajanje stališč in dopolnitev na zakonodajne predloge 
Evropske unije za večletni finančni okvir za obdobje 

2021-2027  

-   priprava vsebin operativnega programa za izvajanje 
Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo za 

programsko obdobje 2021-2027  

- sodelovanje z nacionalnim izvajalcem izdelave celovite 
presoje vpliva na okolje (okoljsko poročilo in dodatek za 

varovana območja)  

- Priprava in sodelovanje na delavnicah in predstavitvah 

- druge naloge 
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HVALA ZA POZORNOST 
Ideje/predlogi/pobude:  espr.mkgp@gov.si 

bety.breznik@gov.si 
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