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OPREDELITEV POJMOV 

 
 

ARSKTRP Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja 

ESPR Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 

EU Evropska unija  

EUR Euro 

EK Evropska Komisija 

FAME Podporna skupina Evropske komisije za 

spremljanje in vrednotenje ribištva in 

akvakulture 

PO OU Posredniški organ organa upravljnaja  

MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 

OP ESPR 2014-2020 Operativni program za izvajanje 
Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014-2020 

OU Organ upravljanja 

RS Republika Slovenija 

CLLD Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost 

FLAG/LAS Lokalna akcijska skupina za ribištvo 

LDS Lokalna razvojna strategija 

EPDČ Ekvivalent polnega delovnega časa 

operacija projekt ali skupina projektov, ki jih 
izbere FLAG in potrdi PO OU, in  
prispevajo k ciljem LDS in povezane 
prednostne naloge  
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljevanju: MKGP), 

je kot Organ upravljanja (v nadaljevanju: OU) odgovorno za učinkovito in pravilno upravljanje ter 

izvajanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v 

Republiki Sloveniji 2014-2020 (v nadaljevanju: OP ESPR 2014-2020). Na podlagi Uredbe (EU) 

št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za 

pomorstvo in ribištvo (v nadaljevanju: Uredba 508/2014/EU) in Uredbe o izvajanju lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljevanju: uredba CLLD), Uradni list RS, št. 42/1, 28/16 in 

73/16, je Organ upravljanja tisti, ki določi intenzivnost javne pomoči sofinanciranja operacij, ki 

so podrte iz ESPR. Skladno z določili členov 30 in 74 (točka 9) uredbe CLLD, je določeno, da 

lahko LAS ob izpolnjevanju določenih pogojev, uporabi intenzivnost javne pomoči med 50 in 

100 odstotkih skupnih upravičenih odhodkov operacije. 

Ne glede na stopnjo sofinanciranja, ki jo za posamezno izbrano operacijo določi 

LAS/FLAG, končno stopnjo sofinanciranja z odločbo določi  Organ upravljanja za ESPR 

ali Posredniški organ OU, ki je v tem primeru ARSKTRP. 

Smernice so namenjene OU, posredniškemu organu OU (Agencija Republike Slovenije za 

kmetijske trge in razvoj podeželja – v nadaljevanju: ARSKTRP), FLAG-om in vsem 

upravičencem, ki bodo izvajali operacije CLLD z uporabo sredstev sklada ESPR. Dokument je 

namenjen kot pomoč pri določanju stopnje sofinanciranja izbranih operacij, spremljnanju 

kazalnikov prednostne naloge Unije 4 in celotni obravnavi vlog za izbor in potrditev operacij 

CLLD, ki so financirane iz sklada ESPR. 
 

 

1. STOPNJA SOFINANCIRANJA ZA OPERACIJE V OKVIRU IZVAJANJA LDS 

 
Določanje stopenj sofinanciranja:  
 

Stopnja 
sofinanciranja 

v % 

 
Upravičenec 

 
Preverjanje 

50 

Samostojni podjetnik, 
ribič/ribogojec, operacija se izvaja 
za lastni  interes in se tudi po 
zaključku tudi trži.   

Razvidno iz vloge (cilji projekta, 
status upravičenca, predhodno 
določena stopnja s strani 
FLAG/LAS). 
 

80 

 
Upravičenec, ki izvaja operacijo 
povezano z malim priobalnim 
ribolovom.  

Iz vloge mora biti razvidno, da 
je operacija povezana z malim 
priobalnim ribolovm. Izpolnjeni 
morajo biti pogoji definicije 
malega priobalnega ribolova, 
skladno s 14. točko  3. člena 
Uredbe 508/2014 in kot 
dokazilo k vlogi priloženo 
dovoljenje za gospodarski 
ribolov.  
 

85 
Upravičenec, ki izpolnjuje 
navedene pogoje: Izpolnjen pogoj 

Razvidno iz vloge, na podlagi 
priloženih dokazil o 
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javni dostop in eden izmed treh 
ostalih pogojev (skupni 
upravičenec, javni interes in 
inovativne značilnosti na lokalni 
ravni...), kot dodaten argument je 
še dejstvo, da imajo takšno 
stopnjo sofinanciranja tudi 
operacije iz EKSRP). 

izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev in izjav upravičenca. 

100 

Operacije, ki so v splošnem 
interesu, dostopne vsem in se 
izvajajo brezplačno (npr. razna 
izobraževanja, delavnice…). 
 

Razvidno iz vloge, izjava 
upravičenca, ciljna publika. 
 

 
Pomen uporabljenih pojmov: 
 
Skupni upravičenec: formacija/združenje, ki je formalno ustanovljeno in povezuje 
posameznike z določenega interesnega področja, organizirana skupina, ki ima zelo 
malo ali nič javnih sredstev…skratka, ni posameznik, kako velik je vpliv skupnega 
upravičenca na celotni ribiški/ribogojski sektor, število članov, reprezentativnost). 
 
Javni dostop: pomeni, da je rezultat operacije dostopen vsem, deležnikom na 
območju FLAG/LAS; operacija in njeni rezultati so javno objavljeni in transparentni. 
 
Javni interes: rezultat operacije je v javnem /skupnem interesu vseh deležnikov na 
lokalnem območju in prispeva k izboljšanju pogojev na območju.  
 
Inovativne značilnosti na lokalni ravni: rezultat operacije uvaja novosti, izboljšave, 
nove pristope in ideje… 
 
Preverjanje izpolnjevanja zahtevanih pogojev: kot je že predhodno navedeno pri 
točki 1 tega dokumenta. Izpolnjevanje zahtevanih pogojev mora biti razvidno iz vloge, 
izjave upravičencev, ki so preverljive in dokazljive, da operacija izpolnjuje  zahtevane 
pogoje, predhodne obrazložitve LAS…;  pri 100 % stopnji sofinanciranja razvidno iz 
vloge, ciljna publika, kje se bo dogajalo, namen…).  

 

2. SPREMLJANJE KAZALNIKOV PREDNOSTNE NALOGE 
UNIJE 4 

 
Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije. 

  
Obvezni kazalniki rezultata so: ustvarjena delovna mesta, ohranjena delovna mesta in 
novo ustanovljena podjetja. 
 

3. PREDNOSTNA NALOGA UNIJE 4 

 

3.1. Ustvarjena delovna mesta 
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Koda kazalnika RI_UP 4.1 

Naziv kazalnika Ustvarjena delovna mesta v ekvivalentu polnega delovnega časa 
(EPDČ) 

Podkazalniki Brez 

Merska enota Ekvivalent polnega delovnega časa (EPDČ) 

Opredelitev Število oseb v eni izmed oblik novo ustvarjenih, odvisnih in 

nadomestnih zaposlitev v območju FLAG, ki je ustvarjeno kot del 

posredovanja ESPR (zaposlene ali samozaposlene za plačilo, 

dobiček ali družinsko podjetje). 

Ni nujno, da so nova delovna mesta neposredno povezana z ribiškim ali 

pomorskim sektorjem, ampak so lahko tudi povezana z drugimi sektorji, 

pomembnimi za ribiško območje (v nadaljevanju: FLAG) in ustrezno 

strategijo lokalnega razvoja (v nadaljevanju: LDS). 

Kazalnik je izražen v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ). 

Opredelitev – nadaljnja 

pojasnitev 
 Položaji, ki jih je treba zapolniti ali povečanje skupnega števila 

zaposlitev v podjetju. Če se skupno število zaposlitev ne 

poveča, je vrednost nič (0,00). 

 Pričakuje se, da so delovna mesta stalna – ali v primeru sezonskih 

zaposlitev – ponavljajoča. 

 Bruto ustvarjena delovna mesta se upoštevajo na stopnji podjetja.  

Izvor zaposlenega se ne preveri, dokler neposredno prispeva k 

povečanju skupnega števila delovnih mest v podjetju. 

 Kazalnik ne upošteva kvalitativnih dejavnikov zaposlitve, kot je na 

primer plača.  

 Samozaposlena oseba in fizične osebe (npr. ribiči fizične 

osebe) se šteje kot 1 EPDČ. 

 Nosilec dopolnilne dejavnosti akvakulture na kmetiji se šteje 

kot 0,5 EPDČ. 

 Delovna mesta je mogoče ustvariti tudi iz podjetij zunaj območja 

FLAG, če so ta delovna mesta v območju FLAG in so pomembna 

za LDS. 

Posebni cilji 4 (a) Spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanja 

novih delovnih mest ter podpiranja zaposljivosti in mobilnosti delovne sile 

v obalnih ter celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in akvakulture, 

vključno z diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu ter drugih sektorjih 

pomorskega gospodarstva 
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Ukrepi  Člen 63 Uredbe 508/2014/EU: 

 Izvedba strategij lokalnega razvoja (vklj. tekoči stroški in 

animacija) 

 

Člen 64 Uredbe 508/2014/EU: 

 Dejavnosti sodelovanja 

Vir podatkov Poročilo upravičenca. 

Izračun kazalnika Po izračunu  

Potrditev podatkov PO OU (ARSKTRP) 

Prispevki upravičencev Število novih delovnih mest, ki jih je mogoče pripisati podpori ESPR. 

 

Prispevki PO  OU  pomagati upravičencem pri izračunavanju vrednosti EPDČ, 

 poročanju vrednosti. 

 

Izhodišče za enotno 

operacijo (Uredba 

480/2014/EU, Priloga III, 

polje 37) 

0,00 

 

Referenčno obdobje za 

enotno operacijo 
 Čas pred operacijo za zadnje koledarsko leto, za katerega so bili predloženi 

podatki AJPES in do 3 leta po zaključku operacije. Upravičenec mora v 

koledarskem letu zadnjega izplačila sredstev doseči nova delovna mesta, 

izražena v EPDČ zaradi pridobitve podpore iz Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo, kot jih je vpisal v vlogo, ki jih ohranja še tri koledarska 

leta po zadnjem izplačilu sredstev. 

 

VLOGA 
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 OHRANJENA 

DELOVNA MESTA 

(EPDČ) ZARADI 

SOFINACIRANJA 

ESPR 

NOVA DELOVNA 

MESTA (EPDČ) 

ZARADI 

SOFINACIRANJA 

ESPR 

SKUPNA VREDNOST 

(EPDČ)  

IZHODIŠČNA 

VREDNOST 

0,00 0,00 Vlagatelj na vlogi kot 

izhodiščno stanje prikaže 

skupno število zaposlenih v 

EPDČ za zadnje koledarsko 

leto, za katerega so v skladu z 

veljavno zakonodajo morali biti 

predloženi podatki AJPES-u. 

Ta podatek se bo preveril v 

Ajpesu. 

 

 

CILJNA VREDNOST Vpiše se ciljna vrednost 

za ohranjena delovna 

mesta v EPDČ, ki jih 

VLAGATELJ namerava 

ohraniti zaradi 

sofinanciranja iz 

sredstev ESPR. 

 

 

Vpiše se ciljna 

vrednost za 

ustvarjena 

delovna mesta v 

EPDČ, ki jih 

VLAGATELJ 

namerava ustvariti 

zaradi 

sofinanciranja iz 

sredstev ESPR. 

 

Vpiše se skupna CILJNA 

vrednost vseh delovnih mest 

izražena v EPDČ. 

 

 

OKVIRNI 

REZULTAT, KI GA 

PRIČAKUJE 

UPRAVIČENEC 

Vpiše se okvirni rezultat 

za ohranjena delovna 

mesta v EPDČ, ki jih 

VLAGATELJ namerava 

ohraniti zaradi 

sofinanciranja iz 

sredstev ESPR. 

 

 

 

Vpiše se okvirni 

rezultat za 

ustvarjena 

delovna mesta v 

EPDČ, ki jih 

VLAGATELJ 

namerava ustvariti 

zaradi 

sofinanciranja iz 

sredstev ESPR. 

 

 

Vpiše se skupen OKVIRNI 

REZULTAT vseh delovnih 

mest izražen v EPDČ. 
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DOSEG VREDNOSTI 

KAZALNIKA 
1) Za operacije, katerih predmet so različne vrste naložb (npr. ustanovitev 

podjetja, nakup opreme, izgradnja, ipd): v koledarskem letu zadnjega 

izplačila sredstev doseči nove zaposlitve, ki jih navedel v vlogi in so 

izražene v EPDČ, ki jih mora ohranjati še tri koledarska leta po zadnjem 

izplačilu sredstev. 

2) Za operacije »mehki« projekti (npr. delavnice, usposabljanja, tečaji, ipd.) 

mora upravičenec v času trajanja operacije doseči nove zaposlitve, izražene 

v EPDČ. 

 

 

POROČANJE 1) Upravičenec mora o izpolnjevanju kazalnika poročati za naslednja tri 

koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo skupaj z dokazili 

pošlje do 31. januarja tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko 

leto, in sicer se prvič poroča 31. januarja drugega koledarskega leta za prvo 

koledarsko leto in sicer na obrazcu, objavljenem na spletni strani ARSKTRP. 

  

2)  Za operacije »mehki« projekti (npr. delavnice, usposabljanja, tečaji, ipd.) 

upravičenec poroča o novih zaposlitvah, izraženih v EPDČ, ob predložitvi 

zadnjega zahtevka za povračilo sredstev. 

 

 

 

 

 Prispevki PO OU 

(ARSKTRP) 

IZRAČUN IZVEDE 
UPRAVIČENEC ARSKTRP 
PREVERI POROČANO 
VREDNOST 

Ustvarjena delovna mesta (EPDČ) = Vsota (Ai * Bi/C) 

Pri čemer: 

• Ai = Novo zaposlena oseba PO operaciji. »Novo zaposlena oseba« 

je oseba, ki je bila v eni izmed oblik nove odvisne ali nadomestne zaposlitve, 

ki pred operacijo ni obstajala v območju FLAG; 

• Bi= »enote delovnega časa na leto«, tj. število npr. ur ali dni na 

novo zaposleno osebo, ki je dejansko delala; 

• C =  »Količnik EPDČ«, tj. nacionalna referenčna številka 

za polni delovni čas, npr. 2088 ur/leto. 

POTRDITEV 

VREDNOSTI 

1) ARSKTRP izvede preverjanje vrednosti zastavljenega rezultata iz vloge, 
in sicer v drugem koledarskem letu in s tem rezultat tudi potrdi. Potrjena 
vrednost kazalnika se poroča Evropski komisiji v tretjem koledarskem letu v 
poročilu za prvo koledarsko leto. 

 

Vrednosti se preveri v skladu z izračunom in v AJPESU. 

 

Določen % se bo preverjal tudi na kraju samem iz dokazil upravičenca. 
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Prispevki  OU Pridobitev podatkov od PO OU in poročanje Evropski komisiji: 

 

- v skladu s 97. členom Uredbe 508/2014/EU, Uredbo 1242/2014/EU in 

Uredbo 1243/2014//EU do 31. marca za preteklo koledarsko leto 

- v skladu s 50. členom Uredbe 1303/2013/EU in 114. členom Uredbe 

508/2014/EU letno poročilo za preteklo koledarsko leto. 

 
Komentarji Osebe, ki so začasno zaposlene za delo na uresničitvi projekta (ZUNANJI 

IZVAJALCI), npr. za izgradnjo infrastrukture, ne smejo biti zabeležene kot 

ustvarjena delovna mesta!! 

Prav tako se kot novo zaposlitve, izražene v EPDČ, ne upoštevajo 

zaposleni v lokalni akcijski skupini! 
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3.2 Ohranjena delovna mesta 

 
Koda kazalnika RI_UP 4.2 

Naziv kazalnika Ohranjena delovna mesta v  ekvivalentu polnega delovnega časa  
(EPDČ) 

Podkazalniki Brez 

Merska enota Ekvivalent polnega delovnega časa (EPDČ) 

Opredelitev Število oseb v eni izmed oblik že obstoječe odvisne in nadomestne 

zaposlitve v območju FLAG (zaposleni ali samozaposleni za plačilo, 

dobiček ali družinsko podjetje), katerih delovna mesta so bila 

ogrožena in bi bila brez posredovanja ESPR verjetno izgubljena. 

 

Ni nujno, da so ohranjena delovna mesta neposredno povezana z ribiškim 
ali pomorskim sektorjem, ampak so lahko povezana tudi z drugimi 
sektorji, ki so pomembni za območje FLAG in ustrezno strategijo 
lokalnega razvoja (LDS). 

 

Kazalnik je izražen v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ). 

 

Opredelitev – nadaljnja 

pojasnitev 
 Kazalnik ne upošteva kvalitativnih dejavnikov zaposlitve, kot je na 

primer plača.  

 Pričakuje se, da so delovna mesta stalna – ali v primeru sezonskih 

zaposlitev – ponavljajoča. 

 Samozaposlena oseba in fizične osebe (npr. ribiči fizične 

osebe)  se šteje kot 1 EPDČ. Nosilec dopolnilne dejavnosti 

akvakulture na kmetiji se šteje kot 0,5 EPDČ. 

 LDS in vključenost lokalnega partnerja (npr. podjetja) LDS sta 

odločilna elementa za vključitev sektorja v izračun kazalnika. 

 Delovna mesta je mogoče ohraniti tudi iz podjetij zunaj območja 

FLAG, če so ta delovna mesta v območju FLAG in so pomembna 

za LDS. 

Posebni cilji 4 (a) Spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanja 

novih delovnih mest ter podpiranja zaposljivosti in mobilnosti delovne sile 

v obalnih ter celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in akvakulture, 

vključno z diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu ter drugih sektorjih 

pomorskega gospodarstva. 

Ukrepi  Člen 63 Uredbe 508/2014/EU: 

 Izvedba strategij lokalnega razvoja (vklj. tekoči stroški in 

animacija) 

 

Člen 64 Uredbe 508/2014/EU: 

 Dejavnosti sodelovanja 
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Vir podatkov Poročilo upravičenca 

Izračun kazalnika Po izračunu  

Potrditev podatkov PO OU (ASRSKTRP) 

Prispevki upravičencev Število oseb v eni izmed oblik že obstoječe nadomestne zaposlitve, 

katerih ohranitev delovnega mesta je mogoče pripisati podpori ESPR. 

Letni delovni čas za osebo, katere ohranitev delovnega mesta se pripiše  

podpori ESPR. 

I 

 
 Prispevki iz PO OU  pomagati upravičencem pri izračunavanju vrednosti EPDČ, 

 poročanju vrednosti. 

Izhodišče za enotno 

Operacijo (Uredba 
480/2014/EU, Priloga III, 
polje 37) 

0,00 

 

Referenčno obdobje za 

enotno operacijo. 
Čas pred operacijo za zadnje koledarsko leto, za katerega so bili predloženi 

podatki AJPES in do 3 leta po zaključku operacije. Upravičenec mora 

ohranjati delovna mesta, izraženimi v EPDČ, zaradi pridobitve podpore iz 

Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, kot jih je vpisal na vlogo, še tri 

koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. 

 

VLOGA 
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 OHRANJENA 

DELOVNA MESTA 

(EPDČ) ZARADI 

SOFINACIRANJA 

ESPR 

NOVA DELOVNA 

MESTA (EPDČ) 

ZARADI 

SOFINACIRANJA 

ESPR 

SKUPNA VREDNOST 

(EPDČ)  

IZHODIŠČNA 

VREDNOST 

0,00 0,00 Vlagatelj na vlogi kot 

izhodiščno stanje prikaže 

skupno število zaposlenih v 

EPDČ za zadnje koledarsko 

leto, za katerega so v skladu z 

veljavno zakonodajo morali biti 

predloženi podatki AJPES-u. 

Ta podatek se bo preveril v 

Ajpesu. 

 

 

CILJNA VREDNOST Vpiše se ciljna vrednost 

za ohranjena delovna 

mesta v EPDČ, ki jih 

VLAGATELJ namerava 

ohraniti zaradi 

sofinanciranja iz 

sredstev ESPR. 

 

 

Vpiše se ciljna 

vrednost za 

ustvarjena 

delovna mesta v 

EPDČ, ki jih 

VLAGATELJ 

namerava ustvariti 

zaradi 

sofinanciranja iz 

sredstev ESPR. 

 

Vpiše se skupna CILJNA 

vrednost vseh delovnih mest 

izražena v EPDČ. 

 

 

OKVIRNI REZULTAT, 

KI GA PRIČAKUJE 

UPRAVIČENEC 

Vpiše se okvirni rezultat 

za ohranjena delovna 

mesta v EPDČ, ki jih 

VLAGATELJ namerava 

ohraniti zaradi 

sofinanciranja iz 

sredstev ESPR. 

 

 

 

Vpiše se okvirni 

rezultat za 

ustvarjena 

delovna mesta v 

EPDČ, ki jih 

VLAGATELJ 

namerava ustvariti 

zaradi 

sofinanciranja iz 

sredstev ESPR. 

 

 

Vpiše se skupen OKVIRNI 

REZULTAT vseh delovnih 

mest izražen v EPDČ. 

 

 

 

 

 

DOSEG VREDNOSTI 

KAZALNIKOV 
Ohranitev zaposlenosti v EPDČ zaradi pridobitve podpore Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo, ki ga je upravičenec navedel v vlogi in jo 

mora ohranjati še tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. 
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POROČANJE 1) Upravičenec mora o izpolnjevanju kazalnika poročati za naslednja tri 

koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev. Poročilo skupaj z dokazili 

pošlje do 31. januarja tekočega koledarskega leta za preteklo koledarsko 

leto, in sicer se prvič poroča 31. januarja drugega koledarskega leta za 

prvo koledarsko leto in sicer na obrazcu, objavljenem na spletni strani 

ARSKTRP. 

2)  Za operacije »mehki« projekti (npr. delavnice, usposabljanja, tečaji, 

ipd.) upravičenec poroča o ohranjenih zaposlitvah, izraženih v EPDČ, ob 

predložitvi zadnjega zahtevka za povračilo sredstev. 

 

 

 

 

Prispevki PO OU 

(ARSKTRP) 

IZRAČUN IZVEDE 
UPRAVIČENEC ARSKTRP 
PREVERI POROČANO 
VREDNOST 

Ohranjena delovna mesta (EPDČ) = Vsota (Ai* Bi/C) 

Pri čemer: 

• Ai = Oseba v eni izmed oblik že obstoječe nadomestne zaposlitve 

v območju FLAG, ki je ogrožena ali pa bi bila brez posredovanja ESPR 

izgubljena.  

• Bi= »enote delovnega časa na leto«, tj. število npr. ur ali dni 

dejanskega dela na osebo zgoraj. 

• C = »Količnik FTE«, tj. nacionalna referenčna številka 

za polni delovni čas, npr. 2088 ur/leto. 

 

POTRDITEV VREDNOSTI 1) ASRKTRP izvede preverjanje vrednosti zastavljenega rezultata iz vloge, 

in sicer v drugem koledarskem letu in s tem rezultat tudi potrdi. Potrjena 

vrednost kazalnika se poroča Evropski komisiji v tretjem koledarskem letu 

v poročilu za prvo koledarsko leto. 
Vrednosti se preveri v skladu z izračunom in v AJPESU. 

 

Določen % se bo preverjal tudi na kraju samem iz dokazil upravičenca. 

2) ASRKTRP izvede preverjanje vrednosti zastavljenega rezultata iz vloge, 

in sicer ob zadnjem zahtevku za povračilo sredstev in s tem rezultat tudi 

potrdi. Potrjena vrednost kazalnika se poroča Evropski komisiji. 

Prispevki OU Pridobitev podatkov od PO OU in poročanje Evropski komisiji: 

 

- v skladu s 97. členom Uredbe 508/2014/EU, Uredbo 1242/2014/EU in 

Uredbo 1243/2014//EU do 31. marca za preteklo koledarsko leto 

- v skladu s 50. členom Uredbe 1303/2013/EU in 114. členom Uredbe 

508/2014/EU letno poročilo za preteklo koledarsko leto. 
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Komentarji  

Osebe, ki so začasno zaposlene za delo na uresničitvi projekta (ZUNANJI 

IZVAJALCI), npr. za izgradnjo infrastrukture, ne smejo biti zabeležene kot 

ustvarjena delovna mesta!! 

Prav tako se kot ohranjene zaposlitve, izražene v EPDČ, ne upoštevajo 

zaposleni v lokalni akcijski skupini.  
 

 

 

3.3 Ustanovljena podjetja 

 

Koda kazalnika RI_UP 4.3 

Naziv kazalnika USTANOVLJENA PODJETJA (število) 

Podkazalniki Brez 

Merska enota Število (celo). 

Opredelitev Podjetje se nanaša na katero koli organizirano in registrirano 

dejavnost, kjer se blago in storitve plačajo z denarjem ali se 

zamenjajo. 

 

Ustanovljena podjetja se nanašajo na vse vrste novih podjetij v območju 
FLAG, ki so pomembna za strategijo lokalnega razvoja (SLR), kjer 

je ustanovitev mogoče pripisati posredovanju ESPR.  

 

Ni nujno, da so ta podjetja neposredno povezana z ribiškim ali 

pomorskim sektorjem. 

Opredelitev – nadaljnja 

pojasnitev 
 Kazalnik ne upošteva kvalitativnih dejavnikov, kot je promet 

podjetja. 

 SLR in vključenost lokalnega partnerja (npr. podjetja) SLR sta 

odločilna elementa za vključitev sektorja v izračun kazalnika. 

 Hčerinska podjetja in podružnice podjetij s sedežem zunaj 

območja FLAG se prav tako štejejo, če se ta podjetja nekako 

registrirana v območju FLAG in so pomembna za SLR. Posebni cilji 4 (a) Spodbujanje gospodarske rasti, socialne vključenosti, ustvarjanja 

novih delovnih mest ter podpiranja zaposljivosti in mobilnosti delovne sile 

v obalnih ter celinskih skupnostih, ki so odvisne od ribištva in 

akvakulture, vključno z diverzifikacijo dejavnosti v ribištvu ter drugih 

sektorjih pomorskega gospodarstva 

Ukrepi  Člen 63 Uredbe 508/2014/EU: 

 Izvedba strategij lokalnega razvoja (vklj. tekoči stroški in 

animacija) 

 

Člen 64 Uredbe 508/2014/EU: 

 Dejavnosti sodelovanja 

Vir podatkov Poročilo upravičenca o izpolnjevanju obveznosti 
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Izračun kazalnika Poročilo upravičenca o izpolnjevanju obveznosti 

Potrditev podatkov PO OU (ARSKTRP) 

Prispevki 

upravičencev 
Število ustanovljenih podjetij (ki jih je mogoče pripisati podpori ESPR). 

Predvideva se, da sta lastnik podjetja in upravičenec isti subjekt. 

Upravičenec je lahko tudi subjekt, ki ni ustanovitelj podjetja. V tem primeru 

upravičenec poroča o vseh ustvarjenih podjetjih. 

Izhodišče za enotno 

Operacijo (Uredba 
480/2014/EU, Priloga III, 
polje 37) 

0,00 

 

 

Referenčno obdobje za 

enotno operacijo. 
Obdobje neposredno pred operacijo in po zaključku izvedbe operacije.. 

 

 

VLOGA Vlagatelj na vlogi vpiše: 

- izhodiščno stanje: 0,00 

- ciljno vrednost 

- okvirni rezultat 

 

Ciljna vrednost in okvirno rezultat imata iste vrednosti. 

DOSEG VREDNOSTI 

KAZALNIKA 
Ob zadnjem zahtevku za povračilo sredstev mora biti predložene dokazilo 

o ustanovitvi podjetja (registracija AJPES in druga dokazila o ustanovitvi 

podjetja skladno z veljavno zakonodajo, itd). Registrirano podjetje mora 

delovati vsaj še tri koledarska leta po zadnjem izplačilu sredstev, kar je 

razvidno iz bilanc poslovanja podjetja. 

 
POROČANJE Upravičenec mora o izpolnjevanju kazalnika poročati ob predložitvi 

zadnjega zahtevka za povračilo sredstev.  

 

Prav tako mora ter poročati še tri koledarska leta po zadnjem izplačilu 

sredstev, kar pomeni do 31. januarja tekočega koledarskega leta za 

preteklo koledarsko leto, in sicer se prvič poroča 31. januarja drugega 

koledarskega leta za prvo koledarsko leto in sicer na obrazcu, objavljenem 

na spletni strani ARSKTRP. 

 
Prispevki PO OU 

(ARSKTRP) 

Izračun  Ustanovljena podjetja = A=ŠTEVILO. 

Kjer je: 

A=število ustanovljenih podjetij 
 



 

 

 17/20 

 Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo  
  Evropska unija 

POTRDITEV VREDNOSTI  ARSKTRP izvede preverjanje vrednosti zastavljenega rezultata iz vloge, in 

sicer ob zadnjem zahtevku za povračilo sredstev in s tem rezultat tudi 

potrdi. Potrjena vrednost kazalnika se poroča Evropski komisiji.  

Prispevki OU Pridobitev podatkov od PO OU in poročanje Evropski komisiji: 

 

- v skladu s 97. členom Uredbe 508/2014/EU, Uredbo 1242/2014/EU in 

Uredbo 1243/2014//EU do 31. marca za preteklo koledarsko leto 

- v skladu s 50. členom Uredbe 1303/2013/EU in 114. členom Uredbe 

508/2014/EU letno poročilo za preteklo koledarsko leto. 

 

Komentarji / 

 

4. DOPUSTNOST VLOG 

 
Pravna podlaga:  10. člen Uredbe (EU) št. 508/2014, Evropskega parlamenta in Sveta . 
 
Dokazila/preverjanje: razvidno iz vloge, priložena izjava upravičenca, da nima sankcij na 
podlagi določil Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2015/288. 
 
ARSKTRP ob pregledu vloge pozove MGKP, da preveri dopustnost vloge skladno z določili 
Uredbe 288/2015. 

 
5. POSLOVNI NAČRT 

 
Skladno z zahtevami Uredbe CLLD je Poslovni načrt obvezen sestavni del vloge. Treba ga je 
pripraviti vse operacije,  ki se izvajajo v okviru LDS.  
 
Poslovni načrt ni potreben za operacije sodelovanja. Pri operacijah sodelovanja se smiselno 
uporabijo navodila za “mehke” projekte. 
 
Za lažjo  pripravo v nadaljevanju navajamo obvezna poglavja za investicijske projekte/ operacije 
in t.i. »mehke« projekte/operacijekot so npr. razne delavnice, izobraževanja, predavanja… 
 

5.1 Obvezna poglavja/vsebine, ki jih naj vsebuje poslovni načrt za investicijske in  
ostale operacije 

 
Poslovni načrt za investicijske in podobne projekte/operacije mora vsebovati naslednja 
poglavja:  
 

1. Povzetek 
2. Osnovni podatki o upravičencu in naložbi (čas trajanja, faze, finančno ovrednotenje, 

stopnja sofinanciranja; zgolj informativno, podrobneje pri točki 6 
3. Razvojna vizija in cilji operacije 
4. Povezava med operacijo in cilji ( iz 63. člena Uredbe  508/2014 v povezavi s cilji LDS in 

kazalniki - novo ustvarjena delovna mesta, ohranjena delovna mesta, novo 
ustanovljena podjetja). 

5. Trženje (kaj je dodana vrednost operacije) 
6. Finančna analiza (finančna pokritost operacije, stopnja sofinanciranja iz ESPR, 

načrtovani prihodki po posameznih letih, v kolikor se operacija na kakršen koli način 
trži, prikazani finančni tokovi brez in z pridobljenimi sredstvi iz ESPR…) 

7. Priloge (razna zahtevana dokazila, izjave upravičenca, načrti…). 
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Iz načrta mora biti  jasno razvidna povezava med izvedenimi aktivnostmi in cilji iz 63. 
člena Uredbe  508/2014 v povezavi s cilji LDS in kazalniki (novo ustvarjena delovna 
mesta, ohranjena delovna mesta, novo ustanovljena podjetja). 
 

5.2 Poslovni načrt za t.i. »mehke »projekte 
 
Poslovni načrt za „mehke“ projekte/operacije naj bo smiselno prilagojen glede na vrsto 
dejavnosti v okviru operacije (delavnica, seminar, predavanje). Iz njega naj bo razvidno število 
predvidenih aktivnosti, čas (trajanje) in mesto izvajanja, ciljna publika, namen projekta, finančna 
zaprtost operacije, stopnja sofinanciranja iz ESPR.  
Iz načrta naj bo razvidna povezava med izvedenimi aktivnosmi in  cilji iz 63. člena Uredbe  
508/2014 v povezavi s cilji LDS in kazalniki, kjer bo to seveda možno dokazati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smernice začnejo veljati z dnem potrditve na seji Širšega OU. 
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Pripravil: Sekretariat OP ESPR 2014-2020 

Za Sekretariat OP: vodja Sekretariata 

Ime in priimek:  

Podpis:______________________________ 

 

 

 

 

Datum: x. x. 201X 
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Številka 

spremembe 

Stran 

(zadnja 

veljavna 

verzija) 

Poglavje (zadnja 

veljavna verzija) 

Zadnja veljavna verzija 

 

Sprememba 

veljavna od 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


