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1. UVOD 
 
Skladno s 17. členom Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o 
določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, 
Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 
ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in 
Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 
2021/1060) moramo organi upravljanja pripraviti metodologijo za vzpostavitev okvira smotrnosti. 
Metodologijo da država članica na voljo Evropski komisiji. 
 
Metodologija pa bo služila tudi izvajanju vrednotenja programa za črpanje sredstev Evropskega sklada za 
pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027 (v nadaljevanju P ESPRA 2022-2027), ki smo ga pripravili v 
sodelovanju s partnerji.  
 
V finančni perspektivi 2021-2027 se namreč spreminjajo tudi določila za spremljanje izvajanja 
Operativnega programa. V finančni perspektivi 2021-2027 so v primerjavi s perspektivo 2014-2020 
predvsem spremembe v intervencijski logiki, kazalnikih in operacijah.  
 
Program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v RS za obdobje 2021-2027 
je načrtovan na ravni specifičnega cilja znotraj vsake prednostne naloge Unije. V okviru Evropskega sklada 
za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027 imamo 4 prednostne naloge Unije: 
 

1. Prednostna naloga Unije: Spodbujanje trajnostnega ribištva in obnova ter ohranjanje vodnih 
bioloških virov 

2. Prednostna naloga Unije: Spodbujanje trajnostnih ribogojnih dejavnosti ter predelava in trženje 
ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, kar prispeva k zanesljivi preskrbi s hrano v Uniji 

3. Prednostna naloga Unije: Omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva na obalnih, otoških in 
celinskih območjih ter pospeševanje razvoja ribiških in ribogojskih skupnosti 

4. Prednostna naloga Unije: Krepitev mednarodnega upravljanja oceanov in omogočanje varnega, 
varnega, čistega in trajnostno vodenega morja in oceanov 
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Vsaka Prednostna naloga Unije ima svoje specifične cilje. Za izvajanje P ESPRA 2021-2027 so bili izbrani 
naslednji: 

 
Tabela 1: povezava specifičnimi cilji in izbranimi aktivnostmi na Prednostni nalogi Unije 1 

 

 
Tabela 2: povezava specifičnimi cilji in izbranimi aktivnostmi na Prednostni nalogi Unije 2 

 

 
Tabela 3: povezava specifičnimi cilji in izbranimi aktivnostmi na Prednostni nalogi Unije 3 

 

Tabela 4: povezava specifičnimi cilji in izbranimi aktivnostmi na Prednostni nalogi Unije 4 

  

cilj 1.1.

cilj 1.2.

cilj 1.3.

cilj 1.4.

Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z 

bojem prot nezakonitemu, neprijavljenemu in neregulairanemu 

ribolovu, ter pridobivanja zanesljivih podatkov za odločanje, 

temelječe na znanju

Zbiranje podatkov

Nadzor in izvrševanje

Prispevanje k varstvu in obnavljanju vodne biotske raznovrstnosti in 

ekosistemov

Varovanje in obnavljanje vodne in morske biotske raznovrstnosti

Upravljanje, obnavljanje in spremljanje območij NATURA 2000 in zavarovanih območij ter 

izvajanje prednostnega okvira ukrepanja

Prednostna naloga Unije 1

Krepitev ekonomsko, socialno in okoljsko trajnostnih ribolovnih 

dejavnosti

Konkurenčna in energetsko bolj učinkovita flota

Pristanišča, ki zagotavljajo ustrezne delovne in trajnostne pogoje za ribiče

Spodbujanje  ohranjanja kakovosti proizvodov znotraj kratkih verig za ribiške proizvode

Blažitev podnebnih sprememb in krepitev ekonomske trajnosti sektorja

Povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje misij C02 z 

zamenjavo ali posodobitvijo motorjev ribiških plovil Zamenjava ali posodobitev glavnega ali pomožnega motorja

Spodbujanje prilagajanja ribolovnih zmogljivosti ribolovnim 

možnostim v primerih trajnega prenehanja ribolovnih dejanosti ter 

prispevanje k primernemu življenjskemu standardu v primerih 

začasnega prenehanja ribolovnih dejavnosti Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

cilj 2.1.

cilj 2.2

Spodbujanje trženja, kakovosti ter dodane vrednosti ribiških 

proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter predelave teh proizvodov

Konkurenčna in okolju prijazna predelovalna industrija

Promocija rib, akvakulture, lokalnih sektorjev in proizvodov

Inovacije v predelavi

Krizni mehanizem

Prednostna naloga Unije 2

Spodbujanje trajnostnih dejavnosti akvakulture in zlasti povečevanje 

konkurenčnosti akvakulturne proizvodnje, pri čemer se hkrati 

zagotavlja, da so dejavnosti akvakulture dolgoročno okoljsko 

trajnostne

Konkurenčna in trajnostna akvakultura

Akvakultura, ki ohranja habitate

Akvakultura, ki temelji na znanju, in raziskave

Inovacije v akvakulturi

Prednostna naloga Unije 3

Intervencije, ki prispevajo k omogočanju trajnostnega modrega 

gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah ter spodbujanju 

trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

Prednostna naloga Unije 4

Intervencije, ki prispevajo h krepitvi mednarodnega upravljanja 

oceanov ter trajnostnega upravljanja morij in oceanov prek širjenja 

znanja o morju ter spodbujanja pomorskega nadzora in/ali 

sodelovanja obalnih straž

Ukrepanje za ohranjanje habitatnih tipov Natura 2000 ter za obnovo zaščitenih območij

Podpora pomorskemu prostorskemu načrtovanju v skladu z Direktivo 2014/89/EU

Izvajanje pomorskega nadzora
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1.1 OKVIR SMOTRNOSTI 

 
Skladno s 16. členom Uredbe (EU) št. 2021/1060 so v okvir smotrnosti vključeni:  
 

(a) kazalniki učinka in rezultatov, povezani s specifičnimi cilji iz uredb za posamezne sklade, izbranimi 
za program; 

(b) mejniki, ki jih je treba doseči do konca leta 2024 za kazalnike učinka, ter 
(c) cilji, ki jih je treba doseči do konca leta 2029 za kazalnike učinka in rezultatov. 

 
Mejniki in cilji se določijo za vsak specifični cilj znotraj programa, z izjemo tehnične pomoči. Mejniki in cilji 
omogočajo Komisiji in državi članici, da merita napredek pri doseganju specifičnih ciljev. Izpolnjujejo 
zahteve iz člena 33(3) finančne uredbe. 
 
 
 
 
Skladno s 17. členom Uredbe EU 2021/1060 mora organ upravljanja pripraviti metodologijo za okvir 
smotrnosti. Ta vsebuje: 
 

a) merila, ki jih država članica uporablja pri izboru kazalnikov; 

b) uporabljene podatke ali dokaze, zagotavljanje kakovosti podatkov in metodo izračuna; 

c) dejavnike, ki lahko vplivajo na doseganje mejnikov in ciljev ter načine, kako so bili upoštevani. 

V nadaljevanju predstavljamo vse vrste operacij (tabela 2) in kazalnikov rezultata (tabela 3), ki so v 
perspektivi 2021-2027 na voljo. Podroben opis je dosegljiv v dokumentu FAME (vir: FAME Support Unit 
CT03.1 working paper EMFAF MEF 2021-2027, VERSION 2.3, January 2021) in v dokumentu FAMENET 
(FAMENET Support Unit, CT5.1, Working paper EMFAF MEF 2021-2027, FINAL, April 2022). 
 
Vrste operacij so pripravljene za deljeno (RS in EK) in neposredno (EK) izvajanje ESPRA 2021-2027. 
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ŠT. OPERACIJE TIP OPERACIJE 

01 Naložbe v zmanjšanje porabe energije in energijsko učinkovitost 

02 Naložbe v sisteme za energijo iz obnovljivih virov 

03 Naložbe v proizvodno opremo na krovu 

04 Naložbe na krovu za izboljšanje navigacije ali krmiljenja motorja 

05 
Naložbe v fizično infrastrukturo v obstoječih ribiških pristaniščih oziroma v novih ali obstoječih 
krajih iztovarjanja 

06 Prvi nakup ribiškega plovila 

07 Naložbe v izboljšanje sledljivosti 

08 Priprava in izvajanje načrtov proizvodnje in trženja s strani organizacij proizvajalcev 

09 Tržne dejavnosti 

10 Svetovalne storitve 

11 Naložbe v podporo razvoju podjetij (razvoj strategije, upravljanje, oprema) 

12 Druge operacije za diverzifikacijo poslovanja, ki ne vključuje ribištva, akvakulture ali inovacij 

13 Sistemi zavarovanja 

14 Usposabljanje za izboljšanje znanj in spretnosti ter razvoj človeškega kapitala 

15 Dogodki 

16 Ozaveščanje, komunikacija s širšo javnostjo 

17 Krepitev zmogljivosti 

18 Razvoj inovacij na področju trženja 

19 Razvoj inovacij postopkov 

20 Razvoj inovacij proizvodov 

21 Študije in raziskave 

22 Izmenjava znanja 

23 Sodelovanje 

24 Obnova ekološke kontinuitete rek 

25 Obnova populacije vodnih vrst 

26 Zbiranje in/ali odstranjevanje morskih odpadkov 

27 Okoljske storitve 

28 Posebne naložbe v izboljšanje vodnih habitatov in biotske raznovrstnosti 

29 Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti 

30 Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti 

31 Nadomestilo 

32 Produktivne naložbe za trajnostno akvakulturo 

33 Selektivnost ribolovnega za zmanjšanje nenamernega ulova 

34 Prilagoditev orodja za zmanjšanje vplivov na habitate 

35  Selektivnost ribolovnega orodja v zvezi z ogroženimi, prizadetimi in zaščitenimi vrstami  

36 Uporaba nenamernega ulova 

37 Upravljanje in spremljanje območij NATURA 2000 (mehke operacije) 

38 Naložbe v obnovo območij NATURA 2000  

39 Upravljanje in spremljanje zaščitenih morskih območij (mehke operacije) 

40 Naložbe v obnovo zaščitenih morskih območij 
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41 Zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja/kontaminacije 

42 Raba vode in izboljšanje kakovosti vode 

43 Naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo javni organi 

44 Naložbe za nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo zasebna podjetja 

45 Usklajevanje opazovanja 

46 Zbiranje podatkov 

47 Naložbe v IT - strojna oprema 

48 Naložbe v IT - programska oprema 

49 Razvoj in vzdrževanje IT 

50 Združevanje in razširjanje podatkov 

51 Inšpekcije 

52 Naložbe v dobrobit živali 

53 Kakovost hrane in higienska varnost 

54 Naložbe v varnostno opremo 

55 Naložbe v delovne pogoje 

56 Pilotni projekti 

57 Družbeno-kulturni razvoj 

58 Vodenje 

59 Animacija in krepitev zmogljivosti 

60 Pripravljalni ukrepi 

61 Upravljanje 

62 Pomoč v okviru neposrednega upravljanja 

63 Vrednotenje 

64 Drugo (družbeno) 

65 Drugo (okoljsko) 

66 Drugo (gospodarsko) 

Tabela 5: seznam vrst operacij. Operacije so natančneje določene v Preglednici 7 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/79 z dne 

19. januarja 2022 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede beleženja, pošiljanja 

in predstavitve podatkov o izvajanju na operativni ravni. 
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KODA IME KAZALNIKA REZULTATA 

CR 01 Nova proizvodna zmogljivost (tone/leto) 

CR 02 Ohranjena proizvodnja v akvakulturi (ton/leto) 

CR 03 Ustanovljena podjetja (število subjektov) 

CR 04 Podjetja z večjim prometom (število subjektov) 

CR 05 Zmanjšana zmogljivost plovil (BT in KW) 

CR 06 Ustvarjena delovna mesta (število oseb)  

CR 07 Ohranjena delovna mesta (število oseb) 

CR 08 Osebe, ki imajo pri tem koristi (število oseb) 

CR 09.1/CR09.2 Površina, na katero se nanašajo operacije varovanja, ohranjanja ter obnavljanja biotske 

raznovrstnosti in ekosistemov (km2 ali km) 

CR 10 Ukrepi, ki prispevajo k dobremu okoljskemu stanju, vključno z obnovo narave, ohranjanjem, 

varstvom ekosistemov, biotsko raznovrstnostjo, zdravjem in dobrobitjo živali (število ukrepov) 

CR 11 Subjekti, ki povečujejo socialno trajnost (število subjektov) 

CR 12 Učinkovitost sistema za "zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov" (lestvica: visoka, srednja, 

nizka) 

CR 13 Dejavnosti sodelovanja med deležniki (število ukrepov) 

CR 14 Omogočene inovacije (število novih proizvodov, storitev, postopkov, poslovnih modelov ali 

metod) 

CR 15 Naprave za nadzor, nameščene ali izboljšane (število naprav) 

CR 16 Subjekti, ki imajo koristi od dejavnosti promocije in informiranja (število subjektov) 

CR 17 Subjekti, ki izboljšujejo učinkovitost rabe virov v proizvodnji in/ali predelavi (število subjektov) 

CR 18 Poraba energije, ki vodi v zmanjšanje emisij CO2 (kWh/tono ali litri/h) 

CR 19 Ukrepi za izboljšanje zmogljivosti upravljanja (število ukrepov) 

CR 20 Spodbujene naložbe (EUR) 

CR 21 Nabori podatkov in nasveti, ki so na voljo (število) 

CR 22 Uporaba podatkovnih in informacijskih platform (število ogledov strani) 

Tabela 6: seznam kazalnikov rezultata. Vir: Priloga I Uredbe EU 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o 

vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004 (v nadaljevanju: 

Uredba EU 2021/1139). 
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Izbrane aktivnosti na izbranih specifičnih ciljih pa (finančno) prispevajo tudi k izpolnjevanju intervencij. 
Spremljanje prispevka k intervencijam je  Te so določene v Prilogi IV Uredbe (EU) 2022/1139.  
 

ŠTEVILKA 
INTERVENCIJE VRSTA INTERVENCIJE 

1. 
Zmanjšanje negativnih vplivov in/ali prispevek k pozitivnim 
vplivom na okolje in prispevek k dobremu okoljskemu stanju 

2. 
Spodbujanje pogojev za gospodarsko donosne, konkurenčne 
in privlačne sektorje ribištva, akvakulture in predelave 

3. Prispevek k podnebni nevtralnosti 

4. Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti 

5. Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti 

6. 

Prispevek k dobremu okoljskemu stanju z izvajanjem in 
spremljanjem zaščitenih morskih območij, tudi omrežja 
NATURA 2000 

7. 
Nadomestilo za nepričakovane okoljske ali podnebne pojave 
ali dogodke na področju javnega zdravja 

8. Nadomestilo za dodatne stroške v najbolj oddaljenih regijah 

9. Zdravje in dobrobit živali 

10. Nadzor in izvrševanje 

11. 
Zbiranje in analiza podatkov ter spodujanje širjenja znanja o 
morju 

12. Pomorski nadzor in varnost 

13. Pripravljalni ukrepi lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

14. Izvajanje strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

15. 
Tekoči stroški in animacija za lokalni razvoj, ki ga vodi 
skupnost 

16. Tehnična pomoč  

Tabela 7: Seznam intervencij s pripadajočimi kodami, kot so opredeljene v Prilogi IV Uredbe (EU) 2021/1139. 
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2. OBRAZLOŽITEV 
 

Za P ESPRA 2021-2027 smo v večini primerov izbrali širše tipe aktivnosti. Podrobni tipi aktivnosti so le tam, kjer so bili 

že v predlogu uredbe imenovani kot takšni, npr. začasna ukinitev ribolovnih dejavnosti v okviru Prednostne naloge 

unije 1. 

 

Aktivnosti so bile izbrane na podlagi potreb, opredeljenih v okviru priprave SWOT analize ob upoštevanju strateške 

vizije novega sklada, povezane z Zelenim dogovorom, še posebej pa s Strategijo od vil do vilic, Strategijo za biotsko 

raznovrstnost 2030. Pozorni pa smo bili tudi na to, kdo bo upravičenec v okviru posameznega tipa aktivnosti in tudi 

na način njenega izvajanja: ali se bo le-ta izvajala kot javni razpis ali kot javno naročilo. Za P ESPRA 2021-2027 velja, 

da je na ravni celotnega programa en sam kazalnik učinka, tj. predvideno število izvedenih operacij. (CO 01) 

 

Uspešnost izvajanja pa se spremlja tudi s kazalniki rezultata, ki so vezani na posamezno operacijo. S kazalnikom 

rezultata se pokaže, kaj je vizija vlaganja sredstev Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo. S 

kazalnikom rezultata organ upravljanja »pripoveduje zgodbo«. Ob pripravi P ESPRA 2021-2027 je bilo na ravni 

vsakega specifičnega cilja treba izbrati vsaj en kazalnik rezultata. Seveda pa morajo izbrani kazalniki rezultata 

zagotavljati spremljanje vseh izbranih tipov aktivnosti in, v njihovem imenu, operacij. 

 

Če se med izvajanjem programa zgodi, da upravičenec svoje operacije ne more spremljati s kazalniki rezultata, 

navedenimi v operativnem programu, lahko sicer izbere katerega koli drugega s seznama, ki ustreza naravi operacije. 

Vendar bi to organu upravljanja lahko povzročilo težave pri spremljanju izvajanja programa. Zato smo na ravni 

vsakega specifičnega cilja, glede na naravo aktivnosti, ki smo jih povezali s posameznimi specifičnimi cilji, skušali 

izbrati tiste kazalnike rezultata, ki so glede na tipe aktivnosti najbolj primerni.  
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2.1 KAZALNIKI UČINKA 

 

Kazalnike učinka je na ravni posameznih operacij (predvideno število) v okviru tipov aktivnosti določil organ 
upravljanja na podlagi podatkov, pridobljenih na delavnicah in srečanjih s partnerji v okviru priprave P 
ESPRA 2021-2027. Kazalniki učinka so v P ESPRA 2021-2027 podani sumarno na ravni specifičnega cilja. 
Kazalnik učinka je na ravni celotnega P ESPRA 2021-2027 CO 01 – Število operacij 
 

2.1.1 MERILA IN PODATKI ZA IZBOR KAZALNIKOV UČINKA IN MEJNIKOV V 2024 

 

Merila za izbor kazalnikov učinka in posledično mejnikov v 2024 so bila: 
 

a) tip aktivnosti/tip operacije, predvideno trajanje operacije1 

b) predviden datum potrditve OP – predviden datum začetka izvajanja 

c) izkušnje iz trenutne perspektive 2014-2020 (število vlog na posameznih ukrepih, število potrjenih 

operacij) 

Pri določanju vrednosti kazalnikov učinka pa smo si pomagali s: 
 

a) podatki, zbrani s strani potencialnih upravičencev (število predvidenih projektov, izraženo na 

delavnicah s potencialnimi upravičenci);  

b) oceno svetovalne službe v ribištvu ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 

 
Določanje mejnikov je bilo odvisno od tega, kaj pomeni operacija. Skladno s 4. odstavkom 2. člena uredbe 
CPR operacija pomeni: projekt, pogodbo, ukrep ali skupino projektov, izbranih v okviru zadevnih 
programov. Mejnike za kazalnike učinka (vrednost ob koncu leta 2024) smo določali od predpostavki, da 
bo P ESPRA 2021-2027 sprejet konec leta 2022 ob upoštevanju zgoraj navedenih meril.  
 
Kljub temu, da se MKGP kot organ upravljanja že sedaj, vzporedno s pripravo programa, pripravlja na 
vzpostavitev sistema upravljanja in nadzora, izkušnje iz dveh zaporednih perspektiv kažejo, da je proces 
vzpostavitve sistema upravljanja in nadzora dolg in zahteven. Poleg sistema upravljanja in nadzora je treba 
pripraviti tudi vse pravne podlage, tj. uredbo Vlade RS za aktivnosti, ki se bodo izvajale z javnimi razpisi, 
uredbo Vlade RS za aktivnosti, ki se bodo izvajale skladno s postopki s področja javnega naročanja ter 
uredbo Vlade RS za izvajanje CLLD. Na podlagi sprejetih uredb sledi priprava javnih razpisov in javnih 
naročil. Razumljeno je, da bi se prve aktivnosti najprej lahko začele izvajati v letu 2023. Kjer je obdobje 
izvajanja aktivnosti daljše kot leto in pol zaradi načrtovanega večletnega izvajanja operacije (npr. pri 
raziskavah, monitoringih), je bil mejnik za 2024 enak 0. 
 
Prednostna naloga Unije 1: 
 
Za aktivnosti na Prednostni nalogi Unije 1, cilju 1.1, smo podatke zbrali na podlagi zaključkov delavnic SWOT, 

zaključkov delavnic s člani delovne skupine za pripravo vsebin za 1. prednostno nalogo (katere člani so tudi morski 

                                                      
1 Pri tem smo upoštevali definicijo operacije iz 4. Točke 2. Člena Uredbe (EU) št. 2021/1060. 
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ribiči),posvetovanja s svetovalno službo v ribištvu, trenutno prejetih vlog v okviru ukrepa Zdravje in varnost na krovu 

iz OP ESPR 2014-2020 (4 vloge). Upoštevali smo, da se v aktivnosti Konkurenčna in energetsko bolj učinkovita flota 

nabor upravičenih stroškov širi – npr. zamenjava ribolovnega orodja za bolj selektivnega, ki je v okviru malega 

priobalnega ribolova 100% sofinancirana. V trenutni perspektivi so upravičenci prav tako pogrešali možnost 

izboljšave pogonskega sistema. Upoštevali smo tudi ekološke novosti na trgu pri uvajanju bolj ekoloških premazov za 

ribiška plovila, pa tudi vidik dotrajanosti (starosti) ribiške flote, ki ima veliko priložnosti za izboljšanje delovnih 

pogojev. Na cilju 1.1., na aktivnosti Konkurenčna in energetsko bolj učinkovita flota, pričakujemo, da bo do konca 

leta 2029 izvedenih 12 operacij. 

 

 
Tabela 8: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 1.1 PNU1 

 

Za izvajanje aktivnosti Pristanišča, ki zagotavljajo ustrezne delovne in trajnostne pogoje za ribiče, smo upoštevali 

podatke o predvidenih tipih aktivnostih. Ker so postopki izvajanja operacij v okviru občin navadno zamudni, si želimo, 

da bi se v vsakem pristanišču izvedel en celovit projekt, ki bi vkjučil vse predvidene tipe aktivnosti. V RS imamo tri 

ribška pristanišča, zato je skupna vrednost operacij v 2029 enaka 3. Prav zaradi dolgotrajnosti postopkov menimo, da 

nobena od predvidenih operacij ne bo mogla biti zaključena do konca leta 2024. 

 

 
Tabela 9: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 1.1 PNU1 
  

Investicije na krovu za izboljšanje navigacije in 

nadzora motorja
0 1

selektivnost ribolovnega orodja 0 2

zmanjšanje/preprečevanje 

onesnaženja/kontaminacije 
0 3

Naložbe v varnostno opremo 0 3

Naložbe v delovne pogoje 1 1

SKUPAJ 2 12

Investicije v proizvodno opremo na krovu 1 2

Konkurenčna in energetsko bolj učinkovita 

flota

Investicije v fizično infrastrukturo v obstoječih 

pristaniščih (za potrebe boljših delovinh pogojev in 

zbiranja morskih odpadkov ribičev + za potrebe 

izvajanja SRP) 0 1

Investicije v fizično infrastrukturo v obstoječih 

pristaniščih (za potrebe boljših delovinh pogojev in 

zbiranja morskih odpadkov ribičev + za potrebe 

izvajanja SRP) 0 1

Investicije v fizično infrastrukturo v obstoječih 

pristaniščih (za potrebe boljših delovinh pogojev in 

zbiranja morskih odpadkov ribičev + za potrebe 

izvajanja SRP) 0 1

SKUPAJ 0 3

Pristanišča, ki zagotavljajo ustrezne delovne in 

trajnostne pogoje za ribiče
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V P ESPRA 2021-2027 smo na cilju 1.1 vključili tudi aktivnost Spodbujanje ohranjanja kakovosti proizvodov znotraj 

kratkih verig za ribiške proizvode. Podpora v okviru te aktivnosti bo pogojena s podporo v okviru aktivnosti 

Konkurenčna in energetsko bolj učinkovita flota, saj bodo tudi naložbe na krovu plovila morale prispevati k izboljšanju 

kakovosti proizvodov. Pričakovano število operacij do zaključka leta 2029 je 5. Ker bodo izbrane operacije vezane na 

operacije, izbrane v okviru aktivnosti Konkurenčna in energetsko bolj učinkovita flota, ne morejo biti vključene v 

mejnik 2024.  

 
Tabela 10: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 1.1 PNU1 

 

Na cilju 1.1. imamo tudi izbrano aktivnost Blažitev podnebnih sprememb pin krepitev ekonomske trajnosti sektorja, 

ki bo vljučevala iskanje rešitev za posledice podnebnih sprememb ter iskanje dolgoročnih rešitev za krepitev 

ekonomske trajnosti sektorja. Ker je trajanje predvidene aktivnosti lahko dolgotrajno, smo predvideli eno operacijo, 

ki ne more biti vključena v mejnik 2024.  

 

 
Tabela 11: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 1.1 PNU1 

 

V okviru cilja 1.2 je bila izbrana aktivnost Zamenjava ali posodobitev glavnega ali poomžnega motorja. Ker morajo biti 

plovila, ki se bodo v okviru te aktivnosti prijavila, uvrščena v tisti segment ribiške flote, ki so v ravnovesju z 

razpoložljivimi ribolovnimi viri (vir: Fleet report), je predvideno število operacij v 2029 4, od tega bosta najverjetneje 

2 vlogi na segmentu pridnenih vlečnih mrež, 2 pa na segmentu malega priobalnega ribolova. Na tej aktivnosti prav 

tako niso bili določeni mejniki 2024.  

 
Tabela 12: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 1.2 PNU1 
  

Naložbe v marketinške aktivnosti za podporo 

razvoju podjetja 0 1

Naložbe v marketinške aktivnosti za podporo 

razvoju podjetja 0 1

Naložbe v marketinške aktivnosti za podporo 

razvoju podjetja 0 1

Naložbe v marketinške aktivnosti za podporo 

razvoju podjetja 0 1

Naložbe v marketinške aktivnosti za podporo 

razvoju podjetja 0 1

SKUPAJ 0 5

Spodbujanje  ohranjanja kakovosti proizvodov 

znotraj kratkih verig za ribiške proizvode

Razvoj inovacije postopka

0 1

SKUPAJ 0 1

Blažitev podnebnih sprememb in krepitev 

ekonomske trajnosti sektorja

Naložbe v zmanjšanje uporabljene energije in 

energetsko učnikovitost 0 1

Naložbe v zmanjšanje uporabljene energije in 

energetsko učnikovitost 0 1

Naložbe v zmanjšanje uporabljene energije in 

energetsko učnikovitost 0 1

Naložbe v zmanjšanje uporabljene energije in 

energetsko učnikovitost 0 1

SKUPAJ 0 4

Zamenjava ali posodobitev glavnega ali 

pomožnega motorja
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Na cilju 1.3 pri izvajanju začasne ukinitve ribolovnih dejavnosti smo upoštevali obstoječe podatke iz sistema InfoRib 

in trenutno veljavne zapore ribolova na podlagi priporočil GFCM, in sicer priporočila št. 43/2019/5 za pridnene ribe; 

na podlagi tega priporočila se izvaja zapora ribolova za pridnene vlečne mreže med 1. 4. in 30. 4. vsako leto na 20 % 

slovenskega morja, tj. 12 aktivnih plovil. Na podlagi večletnega načrta za pelagične vlečne mreže se izvaja zapora 

ribolova za zaporne plavarice (PS) od 15. 3. do 15. 4., tj. 5 plovil, ki trenutno niso aktivna. Poleg tega smo predvideli, 

da se bodo v začasno ukinitev ribolovnih dejavnosti vključevala tudi plovila na drugih ukrepov, predvidenih z Načrtom 

upravljanja z ribištvom v RS, ki ga je Vlada RS sprejela avgusta 2021.2 Prav tako smo upoštevali pogoj 120 ladijskih 

dnevnikov v predhodnih zaporednih 2 koledarskih letih (na dan 12. 10. 2022 ta pogoj izpolnjuje 29 plovil). Glede na 

metodologijo za izračun začasne ukinitve ribolovnih dejavnosti in trenutne izkušnje predvidevamo, da bo do konca 

leta 2024 v tej aktivnosti udeleženih 5 plovil, do zaključka 2029 pa 15. 

 

 
Tabela 13: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 1.3 PNU1 

 

Na cilju 1.4 smo predvideli tudi aktivnost zbiranje podatkov. Ob upoštevanju meril, navedenih v poglavju 2.1.1., smo 

za mejnik 2024 smo postavili 1 delovni načrt zbiranja podatkov, upoštevajoč, da je trenutno veljavni načrt sprejet do 

konca leta 2024 in da se novo obdobje začne z letom 2023. Do zaključka leta 2029 smo tako predvideli 3 izbrane 

operacije (1 operacija = 1 delovni načrt).  

 

 
Tabela 14: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 1.4 PNU1 
  

                                                      
2 Vir: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/RIBISTVO/Morski-ribolov/NUR/Nacrt-upravljanja-

morskega-gospodarskega-ribistva-v-teritorialnih-in-notranjih-vodah-Republike-Slovenije.pdf 
 

Začasna ukinitev 5 30

SKUPAJ 5 15

Začasno 

prenehanje 

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2023 1 1

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2024 0 0

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2025 0 1

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2026 0 0

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2027 0 0

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2028 0 1

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2029 0 0

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2030 0 0

SKUPAJ 1 3Zbiranje podatkov

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/RIBISTVO/Morski-ribolov/NUR/Nacrt-upravljanja-morskega-gospodarskega-ribistva-v-teritorialnih-in-notranjih-vodah-Republike-Slovenije.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/PODROCJA/RIBISTVO/Morski-ribolov/NUR/Nacrt-upravljanja-morskega-gospodarskega-ribistva-v-teritorialnih-in-notranjih-vodah-Republike-Slovenije.pdf
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Na cilju 1.4 smo predvideli tudi aktivnost Nadzor in izvrševanje. V okviru nadzora in izvrševanja pa vsako javno 

naročilo pomeni 1 operacijo. Do zaključka leta 2024 smo določili mejnik 7 operacij. Za določanje ciljne vrednosti ob 

zaključku leta 2029 pa smo izhajali iz podatkov iz trenutne perspektive 2014-2020 (8 potrjenih operacij), zato smo 

kot ciljno vrednost glede na nove potrebe (digitalizacija v nadzoru, obnova VMS, IT za FMC – Fisheries monitoring 

center) določili skupaj 22 operacij. 

 
Tabela 15: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 1.4 PNU1 

 

Na cilju 1.6 smo predvideli aktivnost Varovanje in obnavljanje morske in biotske raznovrstnosti. Vse operacije v okviru 

te aktivnosti se bodo izvajale z javnim naročanjem, pri čemer je 1 javno naročilo = 1 operacija. V okviru projekta za 

zbiranje morskih odpadkov in odpadlega ribolovnega orodja bo vključenih več javnih naročil, saj se bo projekt izvajal 

več let, predvidene pa so operacije, ki bodo trjaale dlje časa, saj so medsebojno povezane. Vmejnik 2024 zato ni 

vključena nobena operacija, do zaključka 2029 pa bomo na tej aktivnosti izvedli 10 operacij.  

 

 
Tabela 16: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 1.6 PNU1 
  

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe 1 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe 1 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe 1 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe 0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe 0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe 0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe 0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe 0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe 0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe 0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe 0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe 0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe 0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe 0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe 0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanj za zasebna podjetja 0 1

Izmenjava znanja 1 1

Izmenjava znanja 1 1

Izmenjava znanja 0 1

Izmenjava znanja 0 1

Izmenjava znanja 1 1

Izmenjava znanja 1 1

SKUPAJ 7 22Nadzor in izvrševanje

Študije in raziskave (ODPADKI) 0 1

Usposabljanje za izboljšanje sposobnosti in razvoj 

človeškega kapitala (ODPADKI) 0 1

Pridobivanje in pravilno odstranjevanje morskih 

odpadkov (A) 0 1

Vrednotenje (B) - manjši ritisk na biotsko r. +bentoški habitatni tipi 0 1

Študije in raziskave (C) -tujerodne vrste 0 1

Vrednotenje (D) - pritiski zaradi urbanizacije 0 1

Študije in raziskave (E) - povezanost morskih ekosistemov 0 1

NATURA 2000 območja upravljanje in monitoring 

mehke operacije) (F) - akcijski načrt za varstvo morskih 

sesalcev 0 1

Študije in raziskave (G) - prehodnost vodnih organizmov 0 2

SKUPAJ 0 10

Varovanje in obnavljanje vodne in morske 

biotske raznovrstnosti
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Na cilju 1.6 smo predvideli tudi aktivnost Upravljanje, obnavljanje in spremljanje območij NATURA 2000 in 

zavarovanih območij ter izvajanje prednostnega okvira ukrepanja V okviru te aktivnosti se bodo izvajale tri operacije. 

Ker je njihovo trajanje večletno, niso bile vključene v mejnik 2024.  

 
Tabela 17: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 1.6 PNU1 

 

2. Prednostna naloga Unije: 

Na 2. prednostni nalogi smo predvideli skupaj 7 aktivnosti na 2 specifičnih ciljih. Na cilju 2.1 se bodo izvajale 4 

aktivnosti. V okviru aktivnosti Konkurenčna in trajnostna akvakultura smo zaradi vseh predvidenih tipov aktivnosti n 

ob upoštevanju meril, navedenih v poglavju 2.1.1. ter predvidenega vključevanja manjših subjektov (nakup opreme) 

predvideli skupaj 39 operacij. 1 operacija je 1 vloga na javni razpis. V mejnik 2024 smo vključili 5 operacij.  

 

 
Tabela 18: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 2.1 PNU2 

 

Na aktivnosti Akvakultura, ki ohranja habitate, smo predvideli skupaj 10 operacij, upoštevajoč, da gre za izplačila 

nadomestil na podlagi zunanjih (nepredvidljivih) okoliščin. Pri določanju mejnika ter končne vrednosti smo se 

naslonili predvsem na izkušnje iz obdobja 2014-2020. Mejnik 2024 je tako 1 potrjena vloga, končna vrednost 2029 pa 

10. 

 

 
Tabela 19: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 2.1 PNU2 

 

Upravljanje in spremljanje območij NATURA 2000 0 1

Naložbe v obnovo MPA 0 1

SKUPAJ 0 3

1
Upravljanje, obnavljanje in spremljanje območij 

NATURA 2000 in zavarovanih območij ter 

izvajanje prednostnega okvira ukrepanja

Upravljanje in spremljanje MPA (mehke operacije)

0

Investicija v sisteme 

obnovljive energije
0 2

Produktivne naložbe za 

trajnostno akvakulturo
0 6

Uporaba vode in kakovost v 

ribogojstvu
1 5

Naložbe v varnostno opremo 2 21

SKUPAJ 5 37

Konkurenčna in trajnostna 

akvakultura

Naložbe v delovne pogoje 2 3

Okoljske storitve 0 8

Naložbe v aktivnosti trženja 

za podporo razvoju podetja
0 2

SKUPAJ 0 10

Akvakultura, ki ohranja habitate
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Na cilju 2.1 smo v okviru aktivnosti Akvakultura, ki temelji na znanju, in raziskave do konca leta 2024 predvideli 3 

operacije, ob zaključku 2029 pa glede na navedene tipe aktivnosti skupaj 8 operacij.  

 
Tabela 20: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 2.1 PNU2 

 

Na cilju 2.1 smo na aktivnosti Inovacije v akvakulturi se bodo do konca leta 2029 predvideli skupaj 4 operacije. Ker je 

postopek razvoja inovacije in izvedbe dolgotrajen, nobena od predvidenih operacij ni bila vključena v mejnik 2024.  

 

 
Tabela 21: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 2.1 PNU2 

 

Na cilju 2.2 pa smo predvideli tri aktivnosti. Na aktivnosti Konkurenčna in okolju prijazna predelovalna industrija smo 

predvideli 1 končano operacijo do zaključka leta 2024 in 7 do zaključka 2029. Pri določanju mejnikov in končnih 

vrednosti smo upoštevali, da so tovrstne operacije s časovnega vidika precej zahtevne, prav tako pa dosedanje 

izkušnje 2014-2020. 1 operacija = 1 potrjena vloga na javnem razpisu. 

 
Tabela 22: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 2.2 PNU2 

 

Na cilju 2.2 smo predvideli tudi aktivnost Promocija rib, akvakulture, lokalnih sektorjev in proizvodov. Glede na 

predvidene tipe aktivnosti pričakujemo, da bo do zaključka 2024 (mejnik) izvedena ena operacija, do zaključka leta 

2029 pa 6, pri čemer smo upoštevali v P ESPRA 2021-2027 navedene tipe aktivnosti, od katerih je predvidena 1 

generična promocija, prav tako pa podpora promociji EU akvakulture. 

 

Usposabljanje za izboljšanje sprenosti in 

človeškega kapitala (usposabljanje v sektorju)
0 3

Krepitev zmogljivosti (organizacija obiskov-ogled 

praks drugod)
1 1

Izmenjava znanja (newsletter) 1 1

študije in raziskave (izkoriščenost trenutnih školjčišč) 1 0

študije in raziskave (hranilna vrednost školjk) 0 1

študije in raziskave (ekoloka akvakultura) 0 1

vrednotenje (nova školjčišča-NUMO) 0 1

SKUPAJ 3 8

Akvakultura, ki temelji na 

znanju, in raziskave

Razvoj tržnih inovacij 0 2

Razvoj postopkovnih inovacij 0 1

Razvoj inovacij proizvoda 0 1

SKUPAJ 0 4

Inovacije v akvakulturi

Investicija v sisteme obnovljive energije 1 1

Zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja / 

kontaminacije
0 1

Naložbe v varnostno opremo 0 1

Naložbe v delovne pogoje 0 1

SKUPAJ 1 7

Konkurenčna in okolju prijazna predelovalna 

industrija

Investicija v zmanjšanje uporabljene energije in 

energetske učinkovitosti
0 3
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Tabela 23: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 2.2 PNU2 

Na cilju 2.2. smo predvideli tudi aktivnost Inovacije v predelavi. V okviru te aktivnosti smo predvideli 2 tipa aktivnosti, 

kar pomeni 2 operaciji. Ker je postopek razvoja inovacije in izvedbe dolgotrajen, nobena od predvidenih operacij ni 

bila vključena v mejnik 2024. 

 
Tabela 24: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 2.2 PNU2 

 

V okviru tega cilja je predvidena tudi aktivnost za izvajanje t. i. kriznega mehanizma zaradi ruske agresije na Ukrajino. 

 

3. Prednostna naloga Unije: 

Na 3. prednostni nalogi predvidevamo izbor 6 ribiških lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LASR), pri čemer mora 

vsaka LASR pripraviti svojo strategijo lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR), skupaj torej 6. Skladno s členom 32 

Uredbe EU 2021/1060 mora organ upravljanja prvi krog izbora strategij izpeljati v 12 mesecih po uradni potrditvi P 

ESPRA 2021-2027. Zato je kazalnik učinka v 2024 enak 6. Vsaka LASR bo morala izvesti vsaj 1 projekt sodelovanja. 

Predvidevamo, da bo vsaka izbrana LASR poleg tega izvedla vsaj 13 projektov. Pričakovani učinek 2029 je tako 100 

operacij. 

 

 
Tabela 25 : prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 3.1 PNU3 

 

4. prednostna naloga Unije: 

 

Na 4. prednostni nalogi Unije smo predvideli skupaj 3 aktivnosti. Na aktivnosti Ukrepanje za ohranjanje habitatnih 

tipov NATURA 2000 ter za obnovo zaščitenih območij smo predvideli skupaj 5 operacij upoštevajoč, da je 1 operacija 

= 1 javno naročilo. Ker gre za operacije, ki bodo predvidoma trajale več let, nobena ni bila vključena v mejnik 2024. 

 

Dogodki (sejmi, konference …) 1 2

Naložba v aktivnosti trženja za podporo razvoju 

podjetja (promocijske kampanje, branding)
0 1

Ozaveščanje, obveščanje širše javnosti 1 3

SKUPAJ 2 6

Promocija rib, akvakulture, lokalnih sektorjev 

in proizvodov

Razvoj postopkovnih inovacij 0 1

Razvoj inovacij proizvoda 0 1

SKUPAJ 0 2Inovacije v predelavi

Sodelovanje 0 6

Upravljanje 0 6

Drugo-1-66 0 82

SKUPAJ 6 100

Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

Pripravljalne aktivnosti 6 6
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Tabela 26: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 4.1 PNU4 

 

Na 4. prednostni nalogi Unije smo izbrali tudi aktivnost Podpora pomorskemu prostorskemu načrtovanju v skladu z 

Direktivo 2014/89/EU. Glede na predvidene tipe aktivnosti in upoštevaje, da je 1 operacija = 1 javno naročilo, pri 

čemer gre za operacije, ki se bodo izvajale več let, je bila v mejnik 2024 vključena le 1 operacija. Skupno število 

operacij ob zaključku 2029 je 5. 

 
Tabela 27: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 4.1 PNU4 

Zadnja aktivnost na 4. prednostni nalogi Unije je Izvajanje pomorskega nadzora. Tudi ta aktivnost se bo izvajala z 

javnim naročanjem, kar pomeni, da je 1 javno naročilo = 1 operacija. Skupaj sta ob zaključku 2029 predvideni 2 

operaciji, ob upoštevanju meril iz poglavja 2.1.1. nobena od obeh ni bila  izbrana za mejnik 2024. 

 
Tabela 28: prikaz kazalnikov učinka na specifičnem cilju 4.1 PNU4 

  

Spremljanje stanja vrst in habitatnih tipov Natura 2000, vključno s 

pritiski nanje, tako na območjih, ki so opredeljena za območja Natura 

2000 kot tudi izven njih

0 5

SKUPAJ 0 5

Ukrepanje za ohranjanje habitatnih tipov 

Natura 2000 ter za obnovo zaščitenih 

območij

Zbiranje in razširjanje podatkov (metodologija 

spremljanja PPN) 0 1

Zbiranje in razširjanje podatkov (metodologija 

spremljanja PPN)
1 1

Študije in raziskave (Izdelava Ničelnega poročila o 

stanju prostorskega razvoja na morju)
0 1

Študije in raziskave (Daljinsko dokumentiranje za 

identificiranje arheoloških ostalin v slovenskem 

morju

0 1

Študije in raziskave (Šibkoinvazivne integrirane 

podvodne raziskave za vrednotenje arheoloških 

ostalin in spremljava stanja arheoloških najdišč v 

slovenskem morju)

0 1

SKUPAJ 1 5

Podpora pomorskemu prostorskemu 

načrtovanju v skladu z Direktivo 2014/89/EU

Naložbe v IT – programska oprema

0 1

SKUPAJ 0 2

Izvajanje pomorskega nadzora

Dogodki 0 1
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2.2 KAZALNIKI REZULTATA 

 

V nadaljevanju predstavljamo izbrane specifične cilje, aktivnosti ter kazalnike rezultata na ravni posameznih 

prednostnih nalog unije.  

 

2.2.1 PNU 1 - OBRAZLOŽITEV IZBORA KAZALNIKOV REZULTATA 

 
Na specifičnem cilju 1.1 smo v okviru aktivnosti Konkurenčna in energetsko bolj učinkovita flota (naložbe 
v ribiška plovila) kot kazalnik rezultata predvideli Ohranjena delovna mesta (CR02). Želeli bi opozoriti na 
višino kazalnikov rezultata. Slovenski sektor morskega gospodarskega ribolova je namreč majhen. V letu 
2019 je bilo v morskem gospodarskem ribolovu za polni delovni čas zaposlenih le 38 oseb, za skrajšan 
delovni čas 42. V letu 2019 je bilo v sektorju morskega gospodarskega ribolova za polni delovni čas 
zaposlenih kar za 9 % manj oseb kot v letu 2018. (vir: Zeleno poročilo 2020). Upoštevajoč merila iz poglavja 
2.1.1. (izkušnje iz trenutne perspektive – število odobrenih vlog v okviru ukrepa Zdravje in varnost), smo 
za določitev končne vrednosti kazalnika upoštevali 5 oseb, zaposlenih za polni delovni čas (5x1=5), 4 osebe 
za polovični delovni čas (4x0,5=2) in 3 osebe s sezonskim ribolov (3x0,3=0,9), skupaj torej 7,9 ohranjenih 
delovnih mest v 2029. 
 

 
Tabela 26: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 1.1 PNU1 
 
Na specifičnem cilju 1.1. imamo tudi aktivnost Pristanišča, ki zagotavljajo ustrezne delovne in trajnostne 
pogoje za ribiče. Gre za aktivnost, ki je namenjena, pomoči ribičem in izboljšanju delovnih pogojev za ribiče 
(vključujoč naložbe v ravnanje s celotnim iztovorom in shranjevanja zavržka), smo kot kazalnik rezultata 
izbrali tudi osebe, ki imajo koristi od operacije (CR08). Glede na to, da je ribičev, ki se aktivno ukvarjajo z 
ribolovom v slovenski floti 80, pristanišča pa so 3, smo ciljno vrednost tega kazalnika rezultata izračunali 
na podlagi navedenih podatkov (upoštevali smo priveze ribičev, ki bodo imeli od investicij v pristaniščih 
koristi). 

 
Tabela 27: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 1.1 PNU1 
 
Na specifičnem cilju 1.1. smo izbrali tudi aktivnost Spodbujanje ohranjanja kakovosti proizvodov znotraj 
kratkih verig za ribiške proizvode. Ker bo izvajanje te aktivnosti vezano na izvajanje aktivnosti Konkurenčna 

Investicije na krovu za izboljšanje navigacije in nadzora motorja 0 1

selektivnost ribolovnega orodja 0 2

zmanjšanje/preprečevanje onesnaženja/kontaminacije 0 3

Naložbe v varnostno opremo 0 3

Naložbe v delovne pogoje 1 1

SKUPAJ 2 12 7,9

Konkurenčna in energetsko bolj 

učinkovita flota

Investicije v proizvodno opremo na krovu 1 2

CR02

Ohranjena 

delovna 

mesta

7,9

5XFULL TIME= 5X1 

OSEBA=5 +  4XPART-

TIME= 4X0,5 OSEBE= 

2 + 3 X seasonal = 

3x0,3 osebe = 0,9

Investicije v fizično infrastrukturo v obstoječih 

pristaniščih (za potrebe boljših delovinh pogojev 

in zbiranja morskih odpadkov ribičev + za 

potrebe izvajanja SRP) 0 1

10 ribčev na vsako 

pristanišče

Investicije v fizično infrastrukturo v obstoječih 

pristaniščih (za potrebe boljših delovinh pogojev 

in zbiranja morskih odpadkov ribičev + za 

potrebe izvajanja SRP) 0 1

10 ribčev na vsako 

pristanišče

Investicije v fizično infrastrukturo v obstoječih 

pristaniščih (za potrebe boljših delovinh pogojev 

in zbiranja morskih odpadkov ribičev + za 

potrebe izvajanja SRP) 0 1

10 ribičev na vsko 

pristanišče

SKUPAJ 0 3 30

30

Pristanišča, ki zagotavljajo 

ustrezne delovne in trajnostne 

pogoje za ribiče

CR08
Osebe, ki imajo 

koristi od operacije
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in energetsko bolj učinkovita flota, ki prav tako prispeva h kakovosti proizvodov (na krovu), ribičem pa bo 
pomagala pri ohranjanju njihove dejavnosti, smo kot kazalnik rezultata izbrali Ohranjena delovna mesta 
(CR02). Pri določanju končne vrednosti smo predvideli 5 ribičev, zaposlenih za polni delovni čas. 

 
Tabela 28: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 1.1 PNU1 
 
Na specifičnem cilju 1.1 smo izbrali tudi aktivnost Blažitev podnebnih sprememb in krepitev ekonomske 
trajnosti sektorja. Ker je predvideno izvajanje operacije v okviru te aktivnosti dolgotrajno, iskanje rešitev 
je namreč povezano z inoviranjem, preizkušanjem, je predviden kazalnik rezultata omogočene inovacije 
enak 3. Del tega kazalnika rezultata je namenjen tudi izvedbi pilotnih projektov za razogljičenje sektorja v 
povezavi z aktivnostjo Konkurenčna in energetsko bolj učinkovita flota. 
 

 
Tabela 29: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 1.1 PNU1 

Na specifičnem cilju 1.2 je izbrana aktivnost Zamenjava ali posodobitev glavnega ali pomožnega motorja. 
Izvajanje aktivnosti je pogojeno (plovilo mora pripadati segmentu flote, ki je v ravnovesju z razpoložljivimi 
ribolovnimi viri) in da je cilj izvajanja aktivnosti manj CO2 oz. manjša poraba goriva (prispevek k Zelenemu 
dogovoru). Končno vrednost smo izračunali na podlagi podatkov InfoRib o trenutni porabi upoštevajoč 
dejstvo, da je poraba goriva pri kočarjih precej večja kot pri malem priobalnem ribolovu. Predvidena razlika 
v porabi na izhod je 20 l pri kočarjih in 1 liter pri malem priobalnem ribolovu. Na plovilo je tako v povprečju 
predvideno 3.5 l/h manj porabljenega goriva (kočarji 3l na uro manj, mrežarji 0,5 l na uro manj). Če 
predvidevamo, da bosta 2 operaciji izbrani v okviru vsakega od omenjenih segmentov, skupaj torej 4, je 
skupna predvidena zmanjšana poraba goriva 7 l na uro, povprečje na operacijo pa znaša 1,7 l/h, zato je  
kazalnik rezultata 1,7 l/h. 

Naložbe v marketinške aktivnosti za podporo 

razvoju podjetja 0 1

Naložbe v marketinške aktivnosti za podporo 

razvoju podjetja 0 1

Naložbe v marketinške aktivnosti za podporo 

razvoju podjetja 0 1

Naložbe v marketinške aktivnosti za podporo 

razvoju podjetja 0 1

Naložbe v marketinške aktivnosti za podporo 

razvoju podjetja 0 1

SKUPAJ 0 5

5xfull time= 

5X1 OSEBA=5 

Spodbujanje  ohranjanja 

kakovosti proizvodov znotraj 

kratkih verig za ribiške 

proizvode

CR02 Ohranjena delovna mesta 5

Blažitev podnebnih 

sprememb in krepitev 
Razvoj inovacije postopka

0 1

Konkurenčna in 

energetsko bolj 

učinkovita flota

Razvoj inovacije postopka

0 2

SKUPAJ 0 3 3

3
Omogočene 

inovacije
CR 14
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Tabela 30: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 1.2 PNU1 
 
Na specifičnem cilju 1.3 smo izbrali aktivnost Začasna ukinitev ribolovnih dejavnosti. Ker gre za aktivnost, 
namenjeno zagotavljanju socio-ekonomskih nadomestil v času neizvajanja ribolova (npr. zaradi zapore 
ribolova skladno s priporočili GFCM, zapore ribolova zaradi nenadnega biološkega pojava (pojav 
klobučarjev, pojav rebrače idr.), ki bodo posameznikom (lastnikom ribiških plovil) zagotavljala nadomestilo 
za izgube, povzročene v tem času, smo izbrali kazalnik Osebe, ki imajo koristi od operacije. Ker se bo 
aktivnost začela izvajati v 2023, smo za določanje končne vrednosti vzeli le število plovil, s katerimi se 
trenutno izvajajo zapore ribolova na podlagi priporočil GFCM in upoštevali število plovil, ki izpolnjuje pogoj 
glede 120 ladijskih dnevnikov v predhodnih koledarskih letih (2021,2022). 
 

 
Tabela 31: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 1.3 PNU1 
 
Na specifičnem cilju smo izbrali aktivnost Zbiranje podatkov. Tu je kazalnik rezultata določen (vir: smernice 
FAME), tj. Učinkovitost sistema za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov (CR12). Stopnja je določena 
na podlagi več meril, tj. kakovost zbranih podatkov (med drugim tudi, ali se zbirajo vsi podatki, ki so 
predpisani v okviru Okvira zbiranja podatkov (angl. DCF), poročanja in poročil STECF. Ker do sedaj nismo 
imeli težav pri izvajanju, prav tako pa ne pri pošiljanju podatkov končnim uporabnikom, ocenjujemo, da 
bo učinkovitost konec leta 2029 visoka. Poleg tega je bil izbran kazalnik CR21, katerega ciljna vrednost je 
bila izračunana na povprečnem številu data call-ov v posameznem letu. Izhodiščno stanje glede izvajanja 
zbiranja podatkov je 2.  
 

 
Tabela 32: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 1.4 PNU1 

Naložbe v zmanjšanje 

uporabljene energije in 

energetsko učnikovitost 0 1

Naložbe v zmanjšanje 

uporabljene energije in 

energetsko učnikovitost 0 1

Naložbe v zmanjšanje 

uporabljene energije in 

energetsko učnikovitost 0 1

Naložbe v zmanjšanje 

uporabljene energije in 

energetsko učnikovitost 0 1

SKUPAJ 0 4 1,7

Zamenjava ali 

posodobitev glavnega 

ali pomožnega 

motorja

CR18.2

Poraba energije, ki vodi 

v zmanjšanje emisij 

CO2

1,7

Začasna ukinitev 5 30 CR08

Osebe, ki imajo 

koristi od 

operacije

15

SKUPAJ 5 15 15

Število oseb, ki imajo koristi od operacije; tu 

se šteje, da ob vsaki začasni ukinitvi Enkratni 

znesek/ustavitev  (15 ribičev)

Začasno prenehanje 

ribolovnih dejavnosti

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2023 1 1

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2024 0 0

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2025 0 1

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2026 0 0

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2027 0 0

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2028 0 1

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2029 0 0

Zbiranje podatkov -delovni načrt 2030 0 0

CR21
Nabori podatkov in nasveti, 

ki so na voljo
70

SKUPAJ 1 3 CR12: 3; CR 21; 70

3= 

visoka

Zbiranje podatkov

CR12

Učinkovitost sistema za 

zbiranje, upravljanje in 

uporabo podatkov
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Na specifičnem cilju 1.4 smo izbrali tudi aktivnost nadzor in izvrševanje, v okviru katerega sta bila glede na 
različne tipe aktivnosti (naložbe za izboljšanje nadzora ribiške inšpekcije in naložbe za opremo na plovilih) 
izbrana dva kazalnika rezultata:  

a) Aktivnost za izboljšanje upravne zmogljivosti (CR19) in  
b) Sredstva nadzora, nameščena ali posodobljena (CR15). 

 
Glede na trenutno veljavne pravne podlage morajo biti vsa plovila, ki so daljša od 12 metrov in uporabljajo 
aktivno ribolovno orodje (vlečne mreže in zaporne plavarice), opremljena z VMS. Trenutno je v registru 
ribiških plovil takšnih plovil 19. Nove zahteve iz nadzorne uredbe, ki je v pripravi, še niso znane, zato smo 
pri določanju ciljne vrednosti kazalnika rezultata na tej aktivnosti upoštevali le možnost zamenjave VMS v 
primeru uničenja/nedelovanja. Menjave naprav VMS se bodo zato izvajale postopoma. Ostali tipi 
aktivnosti na nadzoru in izvrševanju bodo prispevali k izboljšanju nadzora in posledično upravljanja 
morskega gospodarskega ribolova, zato smo izbrali kazalnik rezultata aktivnosti za izboljšanje zmogljivosti 
upravljanja (RI 19). Ciljna vrednost je predvidena glede na število zaključenih javnih naročil, pri čemer je 
treba upoštevati, da so nekatera od predvidenih tudi večja. 

 
Tabela 33: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 1.4 PNU1  

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe1 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe1 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe1 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanje za javne organe0 1

Naložbe za nadzor in izvrševanj za zasebna podjetja0 1

Izmenjava znanja 1 1

Izmenjava znanja 1 1

Izmenjava znanja 0 1

Izmenjava znanja 0 1

Izmenjava znanja 1 1

Izmenjava znanja 1 1

SKUPAJ 7 22

19 javnih naročil

CR15

Sredstva nadzora, 

nameščena ali 

posodobljena

5 5 sredstev nadzora (VMS) 

Nadzor in izvrševanje

CR19
Aktivnosti za izboljšanje 

upravne zmogljivosti
22
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V okviru cilja 1.6 smo predvideli 2 aktivnosti, in sicer aktivnost Varovanje in obnavljanje vodne in morske 
biotske raznovrstnosti. Ker se bo ta izvajala z javnimi naročili, smo izbrali kazalnik rezultata Aktivnosti, ki 
prispevajo k dobremu okoljskemu stanju, vključno z obnovo narave, ohranjanjem, zaščito ekosistemov, 
biotsko raznovrstnostjo, zdravjem in dobrim počutjem rib (število aktivnosti) (C10). Pri določanju končne 
vrednosti 2029 smo upoštevali, da je 1 javno naročilo = 1 operacija, zaključna vrednost je tako enaka 
kazalniku učinka. 
 

 
Tabela 34: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 1.6 PNU1  
 
Na specifičnem cilju 1.6 pa je predvidena tudi aktivnost Upravljanje z območji NATURA 2000 in 
zavarovanimi območji ter izvajanje prednostnega okvira ukrepanja. Ker se bo ta izvajala z javnimi naročili, 
smo izbrali kazalnik rezultata Aktivnosti, ki prispevajo k dobremu okoljskemu stanju, vključno z obnovo 
narave, ohranjanjem, zaščito ekosistemov, biotsko raznovrstnostjo, zdravjem in dobrim počutjem rib 
(število aktivnosti) (C10). Pri določanju končne vrednosti 2029 smo upoštevali, da je 1 javno naročilo = 1 
operacija, zaključna vrednost je tako enaka kazalniku učinka. 
 

 
Tabela 35: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 1.6 PNU1 
  

Študije in raziskave (ODPADKI) 0 1

Usposabljanje za izboljšanje 

sposobnosti in razvoj človeškega 

kapitala (ODPADKI) 0 1

Pridobivanje in pravilno odstranjevanje 

morskih odpadkov (A-ODPADKI 0 1

Vrednotenje (B) - manjši ritisk na biotsko r. +bentoški habitatni tipi0 1

Študije in raziskave (C) -tujerodne vrste 0 1

Vrednotenje (D) - pritiski zaradi urbanizacije 0 1

Študije in raziskave (E) - povezanost morskih ekosistemov0 1

NATURA 2000 območja upravljanje in 

monitoring mehke operacije) (F) - 

kodeks za varstvo morskih sesalcev 0 1

Študije in raziskave (G) - prehodnost vodnih organizmov0 2

SKUPAJ 0 10

Varovanje in obnavljanje vodne 

in morske biotske raznovrstnosti

CR10

Aktivnosti, ki prispevajo 

k dobremu okoljskemu 

stanju, vključno z 

obnovo narave, 

ohranjanjem, zaščito 

ekosistemov, biotsko 

raznovrstnostjo, 

zdravjem in dobrim 

počutjem rib (število 

aktivnosti)

10

Upravljanje in spremljanje območij 

NATURA 2000 0 1

Naložbe v obnovo MPA 0 1

SKUPAJ 0 3

3

Upravljanje in spremljanje MPA (mehke 

operacije)

0 1

Upravljanje, obnavljanje in spremljanje 

območij NATURA 2000 in zavarovanih 

območij ter izvajanje prednostnega okvira 

ukrepanja

CR10

Aktivnosti, ki prispevajo 

k dobremu okoljskemu 

stanju, vključno z 

obnovo narave, 

ohranjanjem, zaščito 

ekosistemov, biotsko 

raznovrstnostjo, 

zdravjem in dobrim 

počutjem rib (število 

aktivnosti)
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2.2.2. PNU 2 - OBRAZLOŽITEV IZBORA KAZALNIKOV REZULTATA 

 
Ključni cilj vlaganja v akvakulturi je ohranjanje delovnih mest. V okviru specifičnega cilja 2.1 smo izbrali 4 
aktivnosti. Prva izbrana aktivnost je Konkurenčna in trajnostna akvakultura, v okviru katere so bili glede na 
predvidene naložbe izbrani naslednji kazalniki rezultata: 
 

a) Poslovni subjekti, ki izboljšujejo učinkovitost virov v akvakulturi (CR17),  

b) Ohranjena delovna mesta (CR07) in  

c) Nova proizvodna zmogljivost (CR01).  

V sektorju akvakulture je še zlasti ob predvidenih posodobitvah (predvidena je izgradnja 2 zaprtih RAS 
sistemov) težko govoriti o novih delovnih mestih. Nova delovna mesta so v akvakulturi kvečjemu posredni 
učinek investicije, glede na to, da bo večina vlagateljev povečala ali izboljšala proizvodnjo. Zaradi situacije, 
povezane s Covid-19, so morali nekateri večji ribogojci v 2020 tudi odpuščati zaposlene. V sektorju 
akvakulture je bilo v letu prej (2019) za polni delovni čas zaposlenih 60 oseb, za skrajšani delovni čas pa 
103. Prav tako bo v investicijske ukrepe vključenih veliko število manjših ribogojnic, kjer je akvakultura 
dopolnilna dejavnost na kmetiji. Izbor kazalnika rezultata RI 7 ohranjena delovna mesta je zato smiseln. 
Končna vrednost le-tega je bila predvidena ob upoštevanju kazalnikov učinka, zgoraj omenjenih podatkov 
ter podatkov iz perspektive 2014-2020. 
 

 
Tabela 36: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 2.1 PNU2 
 
Na specifičnem cilju 2.1 smo izbrali tudi aktivnost Akvakultura, ki ohranja habitate, za izvajanje katere smo 
izbrali kazalnik Aktivnosti, ki prispevajo k dobremu stanju okolja, vključno z obnovo narave, ohranjanjem, 
zaščito ekosistemov, biotske raznovrstnosti, zdravja in dobrega počutja rib (CR10). Pri določanju končne 
vrednosti 2029 smo upoštevali število subjektov, ki izboljšuje učinkovitost virov v akvakulturi v celotni 
perspektivi. 
 
 

Investicija v sisteme 

obnovljive energije 0 2

Produktivne naložbe 

za trajnostno 

akvakulturo 0 6

Uporaba vode in 

kakovost v 

ribogojstvu 1 5

Naložbe v varnostno 

opremo 2 21

CR01
Nova proizvodna 

zmogljivost
25 ton/leto

SKUPAJ 5 37

Konkurenčna in 

trajnostna akvakultura

CR17

Poslovni subjekti, ki  

izboljšujejo učinkovitost 

virov v akvakulturi

15

CRO7 Ohranjena delovna mesta 20

Naložbe v delovne 

pogoje

2 3
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Tabela 37: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 2.1 PNU2 

Na izbrani aktivnosti Akvakultura, ki temelji na znanju, in raziskave bomo uspešnost izvajanja merili s 
kazalnikom rezultata Osebe, ki imajo koristi od operacije (CR08). Ciljna vrednost je bila določena na podlagi 
kazalnika učinka Ocenjujemo, da bo le-te do konca perspektive 100, upoštevajoč dejstvo, da smo v letu 
2019 imeli v celotni akvakulturi 163 delovno aktivnih oseb.  
 

 
Tabela 38: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 2.1 PNU2 
 
Na specifičnem cilju 2.1 smo izbrali tudi aktivnost Inovacije v akvakulturi. Za merjenje uspešnosti izvajanja 
smo izbrali kazalnik rezultata Omogočene inovacije (CR14). V okviru te aktivnosti smo, glede na pobude 
sektorja, predvideli štiri omogočene inovacije do zaključka leta 2029. 
 

 
Tabela 39: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 2.1 PNU2 
 
  

Okoljske storitve 0 8

Naložbe v aktivnosti 

trženja za podporo 

razvoju podetja 0 2

SKUPAJ 0 10

Akvakultura, ki ohranja 

habitate

CR10

Aktivnosti, ki prispevajo k 

dobremu stanju okolja, vključno 

z obnovo narave, ohranjanjem, 

zaščito ekosistemov, biotske 

10

Usposabljanje za izboljšanje sprenosti in 

človeškega kapitala (usposabljanje v sektorju)
0 3

Krepitev zmogljivosti (organizacija obiskov-ogled 

praks drugod)
1 1

Izmenjava znanja (newsletter) 1 1

študije in raziskave (izkoriščenost trenutnih školjčišč) 1 0

študije in raziskave (hranilna vrednost školjk) 0 1

študije in raziskave (ekoloka akvakultura) 0 1

vrednotenje (nova školjčišča-NUMO) 0 1

SKUPAJ 3 8 100

Akvakultura, ki temelji na 

znanju, in raziskave

CR08
Osebe, ki imajo koristi 

od operacije
100

Razvoj tržnih inovacij 0 2

Razvoj postopkovnih inovacij 0 1

Razvoj inovacij proizvoda 0 1

SKUPAJ 0 4 4Inovacije v akvakulturi

4Omogočene 

inovacije
CR14
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V okviru specifičnega cilja 2.2 smo izbrali 3 aktivnosti. Na prvi aktivnosti Konkurenčna in okolju prijazna 
predelovalna industrija smo za spremljanje uspešnosti izbrali kazalnik rezultata Nova proizvodna 
zmogljivost (CR01) in kazalnik rezultata Poslovni subjekti, ki izboljšujejo učinkovitost virov v predelavi 
(CR17). Pri določanju končne vrednosti 2029 smo upoštevali merila iz poglavja 2.1.1 in izražen interes na 
delavnicah, prav tako pa predvidene tipe operacij in njihovo število. 
 

 
Tabela 40: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 2.2 PNU2 
 
Na specifičnem cilju 2.2 smo izbrali tudi aktivnost Promocija rib, akvakulture, lokalnih sektorjev in 
proizvodov. Za spremljanje uspešnosti izvajanja le-te smo izbrali kazalnik rezultata Subjekti, ki imajo koristi 
od promocijskih in informacijskih dejavnosti (CR16). Končna vrednost je bila določena na ravni različnih 
tipov operacij, ki jih predvidevamo; v okviru tega tipa aktivnosti se bodo namreč izvajale promocijske 
aktivnosti, ki bodo vključevale sektor ribištva in akvakulture, prav tako pa generična promocija.  

 
Tabela 40: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 2.2 PNU2 
 
Na specifičnem cilju 2.2. imamo tudi aktivnost Inovacije v predelavi. Za spremljanje uspešnosti izvajanja te 
aktivnosti smo izbrali kazalnik Omogočene inovacije (CR14), pri čemer upoštevamo definicijo inovacije kot 
nov proizvod, storitev, postopek, poslovni model ali metodo. Do zaključka leta 2029 pričakujemo 2 
omogočeni inovaciji.  

 
Tabela 41: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 2.2 PNU2 

  

CRO1

Nova proizvodna 

zmogljivost
50

Investicija v sisteme 

obnovljive energije
1 1

Zmanjšanje in 

preprečevanje 

onesnaževanja / 

kontaminacije

0 1

Naložbe v varnostno 

opremo
0 1

Naložbe v delovne 

pogoje
0 1

SKUPAJ 1 7

3

Konkurenčna in okolju 

prijazna predelovalna 

industrija

Investicija v 

zmanjšanje 

uporabljene energije 

0 3

CR17

Poslovni subjekti, 

ki  izboljšujejo 

učinkovitost virov v 

predelavi

Dogodki (sejmi, konference …) 1 2

Naložba v aktivnosti trženja za podporo 

razvoju podjetja (promocijske kampanje, 

branding)

0 1

Ozaveščanje, obveščanje širše javnosti 1 3

SKUPAJ 2 6

20Promocija rib, 

akvakulture, 

lokalnih sektorjev 

in proizvodov

CR16

Subjekti, ki imajo koristi od 

promocijskih in 

informacijskih dejavnosti 

(število subjektov)

Razvoj postopkovnih inovacij 0 1

Razvoj inovacij proizvoda 0 1

SKUPAJ 0 2

Inovacije v 

predelavi

CR14 Omogočene inovacije 2
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2.2.3 PNU 3 - OBRAZLOŽITEV IZBORA KAZALNIKOV 

 

Pri izračunu kazalnikov rezultata smo upoštevali izkušnje iz trenutne perspektive 2014-2020 (število 
izvedenih projektov do konca leta 2020) in dejstvo, da izvajanje CLLD na celini širimo na nova območja, 
kjer pričakujemo 2 novi LAS. Pričakujemo, da bomo v prihodnji perspektivi 2021-2027 imeli 6 LAS. Za 
spremljanje uspešnosti izvajanja te aktivnosti smo izbrali spodnje kazalnike rezultata. Osebe, ki imajo 
koristi od operacije (CR08) je bil izračunan na podlagi podatkov v perspektivi 2014-2020. Korist za ljudi na 
lokalnem območju je odvisna od narave projekta. Glede na skupno predvideno število projektov pa 
ocenjujemo, da bo do 2029 od izvajanja CLLD imelo koristi 300 ljudi, saj bo med izvedenimi projekti 
zagotovo izvedenih več delavnic/usposabljanj. Ohranjenih delovnih mest bo vsaj 20, ustvarjenih pa vsaj 
24. Ker ima 1 operacija lahko več kazalnikov rezultata, smo dodali še kazalnik Aktivnosti sodelovanja med 
deležniki s ciljem 15 ter KR 16 Subjekti, ki imajo koristi od promocijskim in informacijskih dejavnosti – 30. 
 

 

Tabela 42: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 3.1 PNU3 

  

CR07 0 20

Število oseb; vrednost kazalnik bzira na poročilu na ravn 

upravičenca (poročilo AJPES); Možen izračun: polni delovni 

čas= 1 oseba, delni delovni čas= 0,5 osebe, sezonki ali 

neredni=0,3 sebe; v primeru indivdualnih ribičev je 

vrednost določena na podlagi njihove ocene; če ne 

obstajajo dokazila na ravni podjetja, bi ribiči morali oceniti, 

da je DM bodisi za polni bodisi za delni delovni čas. V 

primeru podjetja morajo ustvarjena mesta biti na osnovi 

poročil podjetja (AJPES); pričakuje se, da bodo delovna 

mesta stalna, v prmeru sezonskosti pa ponavljajoča

CR06 Ustvarjena delovna mesta 24

Število oseb; vrednost kazalnik bzira na poročilu na ravn 

upravičenca (poročilo AJPES); Možen izračun: polni delovni 

čas= 1 oseba, delni delovni čas= 0,5 osebe, sezonki ali 

neredni=0,3 sebe; v primeru indivdualnih ribičev je 

vrednost določena na podlagi njihove ocene; če ne 

obstajajo dokazila na ravni podjetja, bi ribiči morali oceniti, 

da je DM bodisi za polni bodisi za delni delovni čas. V 

primeru podjetja morajo ustvarjena mesta biti na osnovi 

poročil podjetja (AJPES); pričakuje se, da bodo delovna 

mesta stalna, v prmeru sezonskosti pa ponavljajoča

CR13 Aktivnosti sodelovanja med deležniki 15
Število aktivnosti (morajo vsebovati več kot enega 

partnerja/institucijo/podjetje/NGO, IGO itd)

Sodelovanje 0 6

Upravljanje 0 6

Drugo-1-66 0 82

SKUPAJ 6 100

CR08 Osebe, ki imajo koristi od operacije 300 število oseb, ki imajo koristi od operacije

CR16

Subjekti, ki imajo koristi od promocijskih 

in informacijskih dejavnosti (število 

subjektov)

30

Število subjektov, vendar ne upravičencev, ki imajo 

dikreton korist od operacije (npr ribiči in ribogojci so 

vabljeni na razstavo/tržnico/predstavitev svoji 

aktivnosti/proizvodov. Udeežei se jih 10 (KR=10), 

obiskovalcev je 60 (ne šteje v KR)

Lokalni razvoj, ki ga vodi 

skupnost

Pripravljalne aktivnosti 6 6
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2.2.4 PNU 4 - OBRAZLOŽITEV IZBORA KAZALNIKOV 

 
Na 4. prednostni nalogi Unije smo izbrali 3 aktivnosti. Za spremljanje smotrnosti izvajanja 1. aktivnosti 
Ukrepanje za ohranjanje habitatnih tipov Natura 2000 ter za obnovo zaščitenih območij smo predvideli 
kazalnik rezultata Aktivnosti, ki prispevajo k dobremu stanju okolja, vključno z obnovo narave, 
ohranjanjem, zaščito ekosistemov, biotske raznovrstnosti, zdravja in dobrega počutja rib (CR10). Ciljna 
vrednost 2029 je bila določena na podlagi kazalnika učinka, upoštevajoč dejstvo, da gre za operacije, ki se 
izvajajo z javnim naročanjem in se odvijajo v 2 ciklih, vsak cikel pa traja 2 leti. 
Za spremljanje smotrnosti izvajanja aktivnosti podpora pomorskemu prostorskemu načrtovanju v skladu z 
Direktivo 2014/89/EU smo izbrali kazalnik rezultata Aktivnosti za izboljšanje upravne zmogljivosti. Ciljna 
vrednost 2029 je bila določena na podlagi kazalnika učinka upoštevajoč, da se bo aktivnost izvajala z javnim 
naročanjem. 
 
Na 4. prednosti nalogi je bila izbrana tudi aktivnost Izvajanje pomorskega nadzora, za katero smo izbrali 
kazalnik rezultata Aktivnosti za izboljšanje upravne zmogljivosti. Ciljna vrednost 2029 je bila določena na 
podlagi kazalnika učinka upoštevajoč, da se bo aktivnost izvajala z javnim naročanjem. 
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Tabela 44: prikaz kazalnikov rezultata na specifičnem cilju 4.1 PNU4  

Spremljanje 

stanja vrst in 

habitatnih tipov 

Natura 2000, 

vključno s pritiski 

nanje, tako na 

območjih, ki so 

opredeljena za 

območja Natura 

2000 kot tudi 

izven njih

0 5

Naložbe v obnovo 

MPA
0 0

SKUPAJ 0 5

Zbiranje in 

razširjanje 

podatkov 

(metodologija 

spremljanja PPN)

0 1

Zbiranje in 

razširjanje 

podatkov 

(metodologija 

spremljanja PPN)

1 1

Študije in 

raziskave 

(Izdelava 

Ničelnega poročila 

o stanju 

prostorskega 

razvoja na morju)

0 1

Študije in 

raziskave 

(Daljinsko 

dokumentiranje 

za identificiranje 

arheoloških 

ostalin v 

slovenskem 

morju

0 1

Študije in 

raziskave 

(Šibkoinvazivne 

integrirane 

podvodne 

raziskave za 

vrednotenje 

arheoloških 

ostalin in 

spremljava stanja 

arheoloških 

najdišč v 

slovenskem 

morju)

0 1

SKUPAJ 1 5

Naložbe v IT – 

programska 

oprema 0 1

Naložbe v IT – 

programska 

oprema 0 0

SKUPAJ 0 2

SKUPAJ CILJ 1 12

CR19
Aktivnosti za izboljšanje 

upravne zmogljivosti
2

število javnih naročil = število 

aktivnosti
Izvajanje pomorskega 

nadzora

Dogodki 0 1

Podpora pomorskemu 

prostorskemu načrtovanju 

v skladu z Direktivo 

2014/89/EU

CR19
Aktivnosti za izboljšanje 

upravne zmogljivosti
5

število javnih naročil = število 

aktivnosti

Ukrepanje za ohranjanje 

habitatnih tipov Natura 

2000 ter za obnovo 

zaščitenih območij

CR10

Aktivnosti, ki prispevajo k 

dobremu stanju okolja, 

vključno z obnovo narave, 

ohranjanjem, zaščito 

ekosistemov, biotske 

raznovrstnosti, zdravja in 

dobrega počutja rib

5
število javnih naročil = število 

aktivnosti
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2.3 DEJAVNIKI, KI LAHKO VPLIVAJO NA DOSEGANJE MEJNIKOV IN CILJEV TER NAČINI, 

KAKO SO BILI UPOŠTEVANI 

 

Pri izračunu mejnikov za kazalnike učinka in končnih vrednosti za kazalnike učinka in rezultata smo 
upoštevali različne dejavnike, ki bi lahko ogrozili doseganje mejnikov in ciljev. Za vse 4 prednostne naloge 
Unije lahko podamo skupne dejavnike vpliva na doseganje mejnikov in ciljev, in sicer: 
 

a) nadaljevanje epidemije in drugih kriznih ali izrednih dogodkov – zaustavitev postopkov (razpisi, 

naročila, zbiranje podatkov), višanje stroškov pri že potrjenih operacijah ipd. 

b) ekonomska kriza in nesposobnost upravičencev za zagotavljanje lastnih sredstev 

c) nesprejem OP do konca leta 2022 in posledično nepravočasen sprejem pravnih 

podlag/vzpostavitev sistema  

Glede na to, da so aktivnosti razdeljene po 4 prednostnih nalogah Unije, smo dejavnike, ki vplivajo nanje, 
razdelili v 4 sklope in razvrstili glede na to, ali je njihov vpliv večji (1. mesto) ali najmanjši (zadnje mesto).  
 
1. Prednostna naloga Unije:  

a) nezainteresiranost upravičencev (občine, ribiči) 

b) nepravočasna priprava javnih naročil (odvisnost od drugih organov) 

c) nepravočasen izbor izvajalca 

2. Prednostna naloga Unije: 

a) potrebe upravičencev se hitro menjajo  - težka prilagoditev OP 

b) nezainteresiranost upravičencev 

c) upravna bremena za upravičence 

d) okoljske in druge prepreke  

3. Prednostna naloga Unije: 

a) majhen sektor 

b) nezadostna administrativna usposobljenost lokalnih akterjev 

4. prednostna naloga Unije: 

a) nepravočasna priprava vsebinskih podlag za pripravo javnih naročil (odvisnost od drugih 

organov, vključenih v postopke) 

b) nepravočasen izbor izvajalca 

Vsi omenjeni dejavniki so bili upoštevani pri določanju okvira smotrnosti do te mere, da so se tam, kjer je 
bilo opredeljeno tveganje veliko, za mejnik 2024 določile nižje vrednosti kazalnikov, skladno s tem pa tudi 
kazalnikov rezultata. Kot rečeno že v uvodu in tudi večkrat izpostavljeno na delavnicah FAME: z okvirom 
smotrnosti, izborom kazalnikov in določanjem njihovih vrednosti ter mejnikov, organ upravljanja 
pripoveduje zgodbo. Slovenska zgodba se morda na prvi pogled zdi skromna, premajhna in ne dovolj 
ambiciozna, a organ upravljanja meni, da je okvir smotrnosti realen; glede na poznavanje sektorja in 
dosedanje izkušnje bi bilo treba dati večjo težo realni absorpcijski sposobnosti sektorja, kot pa doseganju 
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političnih ciljev. Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo sektorju daje možnost in priložnost 
razvoja, a brez upoštevanja sektorja razvoja ni. 



REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO,  
GOZDARSTVO IN PREHRANO 

DIREKTORAT ZA HRANO IN RIBIŠTVO 
Sektor za ribištvo 
 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 
T: 01 478 91 98 

F: 01 478 90 21  

E: gp.mkgp@gov.si 

www.mkgp.gov.si 

          
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ZAKLJUČEK 
 

Vsako finančno perspektivo se pravila glede programiranja, intervencijske logike in spremljanja malce 
spreminjajo. Spremembe so dobre – z njimi pridobivamo nove izkušnje in se na njih, upamo, tudi nekaj 
naučimo. Upamo, da bo pričujoči dokument Evropski komisiji služil kot pomoč pri pregledu in spremljanju 
izvajanja Operativnega programa za izvajanja Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v 
perspektivi 2021-2027. Menimo, da nam je uspelo prikazati realno oceno prihodnjega razvoja našega 
sektorja. Dokument pa bo kot koristen pripomoček služil tudi izvajalcu vrednotenja – vse spremembe med 
postopkom pogajanj o vsebinah programa in njegovem okviru smotrnosti bodo vidne iz njegove 
zgodovine. 


