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Obalno akcijska skupina «RIBIČ«, Smareglijeva 10, 6310 Izola (v nadaljnjem besedilu: OAS 

»RIBIČ«), na podlagi: 

- Konzorcijske pogodbe o ustanovitvi Obalno akcijske skupine «RIBIČ« ter 
- Odločbe št. 430-41/2012/8 z dne 02.03.2012 izdane s strani Ministrstva za kmetijstvo in 

okolje Republike Slovenije 
 
 
objavlja naslednji 

 
 
 

Razpis 
za zbiranje projektov in programov za izvajanje 
Lokalne strategije trajnostnega razvoja ribištva 

 
 
 

I. PREDMET RAZPISA IN VIŠINA NEPOVRATNIH SREDSTEV 

Predmet razpisa je zbiranje projektov in programov za izvajanje Lokalne strategije 
trajnostnega razvoja ribištva (v nadaljevanju LRS OAS), ki je pogoj za pridobitev možnosti 
koriščenja nepovratnih sredstev za izvajanje ukrepov 4. osi Operativnega programa za razvoj 
ribištva 2007-2013 »Trajnostni razvoj ribiškega območja« (v nadaljevanju OP RR v RS 2007-
2013). 
 
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za sofinanciranje ukrepov 4. osi OP RR v RS 2007-
2013, z možnostjo koriščenja do 31.12.2015, znaša 2.885.372,00 EUR, od tega znaša delež 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) v celotnih javnih izdatkih 2.164.029,00 EUR (75 %) 
in prispevek Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih 721.343,00 EUR (25 %). 
 
Možnost za koriščenje zgoraj navedenih nepovratnih sredstev pridobi vlagatelj s tem 
razpisom na podlagi izbora projektov in programov s strani Razvojnega sveta OAS »RIBIČ. 
Izbrani projekti in programi bodo natančno opredeljeni (finančno in časovno) v Letnem 
izvedbenem načrtu (v nadaljevanju LIN). Pravico do koriščenja nepovratnih sredstev pa 
vlagatelj pridobi po odobritvi LIN-a s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (v nadaljevanju 
MKO). 
 
 

II. VLAGATELJI 

Vlagatelji so lahko pravne osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost ali fizične osebe s 
statusom morskega ribiča, ki živijo na območju OAS. Območje OAS obsega površino vseh 
treh obalnih občin, Koper, Izola in Piran ter njihov akvatorij. 
Prejemniki sredstev so nosilci posameznih projektov ali programov, ki morajo z upravljavcem 
OAS »RIBIČ« skleniti pogodbo o sofinanciranju, ne glede na to, ali so člani konzorcija ali ne. 
Pogodbe se sklenejo po odobritvi LIN-a s strani MKO. 
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III. PREDMET PODPORE 

Predmet podpore je sofinanciranje projektov in programov, ki s svojo realizacijo pripomorejo 
k doseganju ciljev LRS OAS, ki so: 
 
Cilj 1: Diverzifikacija in prestrukturiranje ribiške dejavnosti  (projekte lahko izvajajo 

polnoaktivni ribiči) 
 
Cilj 2: Ohranjanje naravnega okolja in doprinos k trajnostnem ribištvu 
 
Cilj 3: Trženje, predelava in kulinarika slovenskega ulova / vzreje 
 
Cilj 4 : Izobraževanje v ribištvu in o ribištvu ter promocija slovenskega ribištva 
 
Cilj 5: Povezovanje ribičev 
 
Cilj 6: Ohranjanje in obujanje kulturne ribiške dediščine 
 
Cilj 7: Aktivna vključitev žensk v dopolnilne dejavnosti ribištva. 
 
Pri projektih in programih diverzifikacije in prestrukturiranja ribiške dejavnosti so nosilci 
projektov in programov lahko izključno polnoaktivni ribiči. Termin ribič pomeni: morski 
gospodarski ribiči, nabiralci morskih organizmov kot tudi gojitelji morskih in sladkovodnih 
organizmov, ki so organizirani v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ali kot ribiči 
fizične osebe. 
Polnoaktivnost morsko gospodarski ribiči izkazujejo z minimalnim številom 40 ladijskih 
dnevnikov v letu pred prijavo projekta. Gojitelji morskih in sladkovodnih organizmov 
izkazujejo svoj status s kopijo Koncesijske pogodbe in vsaj enim izdanim računom s 
pripadajočim registracijskim dokumentom, v letu pred prijavo projekta. 
 
Posamezni nosilec projekta ne more prejeti več kot 600.000,00 EUR nepovratnih sredstev, v 
obdobju črpanja sredstev ESR iz 4. osi OP RR v RS 2007-2013. 
 
 
IV. UPRAVIČENI STROŠKI IZVEDBE PROJEKTA 

Upravičeni stroški posameznega projekta so: 
 

 Stroški izvedbe projekta, vključno s stroški promocije projekta in splošnimi stroški, ki so 
neposredno povezani z izvedbo projekta. 

 

 Upravičeni stroški za aktivnosti in izvedbene projekte iz točke 1, so samo stroški, nastali 
od datuma izdaje odločbe o potrditvi LIN-a, v katerem je posamezni projekt naveden, 
razen splošnih stroškov projekta, ki so, glede na 1. odstavek 55. člena Uredbe 
1198/2006/ES, nastali od 01.01.2007, do 30.06.2015. Kot začetek stroška se šteje 
prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev 
katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). 
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Upravičeni stroški posameznega projekta, ki se nanašajo na naslednje ukrepe: 
 
a. krepitev konkurenčnosti ribiških območij, 
b. prestrukturiranje in preusmerjanje gospodarskih dejavnosti, zlasti s spodbujanjem 

ekoturizma, pod pogojem, da te dejavnosti nimajo za posledico povečanje ribolovnega 
napora, 

c. diverzifikacijo dejavnosti s spodbujanjem več zaposlitev za ribiče z ustvarjanjem dodatnih 
delovnih mest zunaj ribiškega sektorja, 

d. dodajanje vrednosti ribiškim proizvodom, 
e. podpiranje infrastrukture za mali priobalni ribolov in turizem ter storitev v korist majhnih 

ribiških skupnost, 
f. varovanje okolja na ribiških območjih za ohranitev njegove privlačnosti, obnavljanje in 

razvijanje obalnih zaselkov in vasi z ribiško dejavnostjo ter varovanje in bogatenje 
naravne in arhitekturne dediščine, 

g. ponovno vzpostavitev proizvodnega potenciala ribiškega sektorja, ki so ga prizadele 
naravne ali industrijske nesreče, 

h. izvajanje ukrepov, ki se izvajajo v okviru 1., 2. in 3. prednostne osi, razen ukrepov, 
predvidenih v 23. in 24. členu Uredbe 1198/2006/ES, so: 

 
 

UPRAVIČENI STROŠEK OBRAZLOŽITEV / OMEJITVE 

stroški materiala in storitev, nastali z 
izvedbo projekta  

/ 

stroški promocije projekta (izdelava 
promocijskih zgibank, zloženk, objava 

oglasov, slik, distribucija promocijskega 
materiala, zakup medijskega prostora, 

produkcija oglasov, itd. ) 

do 20 % priznane vrednosti projekta 

splošni stroški, ki so neposredno povezani 
z izvedbo projekta, kot so izdatki 

arhitektom, inženirjem in svetovalcem, 
stroški pridobivanja dokumentacije in 

dovoljenj, študije izvedljivosti, patenti in 
licence, itd.  

do 12 % priznane vrednosti projekta 

 
Upravičeni stroški posameznega projekta, ki se nanašajo na naslednje ukrepe: 
 
i. pridobivanje znanj ter pospeševanje priprave in izvajanja lokalne razvojne strategije;  
j. spodbujanje medregionalnega in nadnacionalnega sodelovanja med posameznimi 

skupinami na ribiških območjih, zlasti s povezovanjem v mreže in z razširjanjem najboljše 
prakse, 

k. spodbujanje in izboljševanje strokovnih znanj, prilagodljivosti delavcev in dostopnosti 
zaposlovanja, zlasti v korist žensk pod pogojem da gre za neposredno povezavo z ukrepi 
iz alinej od a do h, so: 
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UPRAVIČENI STROŠEK OBRAZLOŽITEV / OMEJITVE 

stroški udeležbe na usposabljanjih za 
izvajanje Trajnostnega razvoja ribiških 

območij (kotizacije, prijavnine, itd. )  
na podlagi predloženih računov 

stroški izvedbe programov usposabljanja 
in animacije (najem prostorov, priprava 

gradiv, promocija, vabila, itd. ) 

na podlagi predloženih računov in drugih 
dokazil o izvedbi, npr. lista prisotnosti, 

fotografije, zapisniki, itd. 

priprava ustreznega študijskega in 
promocijskega gradiva za izvajanje 

trajnostnega razvoja ribiških območij (tisk 
in oblikovanje gradiv) 

na podlagi predloženih računov in drugih 
dokazil (predložitev končnega izdelka, gradiv, 

itd.) 

 
Na podlagi pete točke 48. člena uredbe lahko javno financiranje obsega od 60 do 100 
odstotkov upravičenih stroškov. V skladu z deveto točko Javnega razpisa za izbor in potrditev 
Obalne akcijske skupine in Lokalne razvojne strategije za izvajanje trajnostnega razvoja 
ribiških območij, so deleži sofinanciranja s strani Evropskega sklada za ribištvo in Republike 
Slovenije naslednji: 
a) za krepitev konkurenčnosti na ribiških območjih do 85 odstotkov upravičenih stroškov, 
b) za prestrukturiranje in preusmerjanje gospodarskih dejavnosti, zlasti s spodbujanjem 

ekoturizma, pod pogojem, da te dejavnosti nima jo za posledico povečanje ribolovnega 
napora do 85 odstotkov upravičenih stroškov, 

c) za diverzifikacijo dejavnosti s spodbujanjem ved zaposlitev za ribiče z ustvarjanjem 
dodatnih delovnih mest zunaj ribiškega sektorja do 85 odstotkov upravičenih stroškov, 

d) za dodajanje vrednosti ribiškim proizvodom do 85 odstotkov upravičenih stroškov, 
e) za podpiranje infrastrukture za mali priobalni ribolov in turizem ter storitev v korist 

majhnih ribiških skupnosti do 85 odstotkov upravičenih stroškov, 
f) za varovanje okolja na ribiških območjih za ohranitev njegove privlačnosti, obnavljanje in 

razvijanje obalnih zaselkov in vasi z ribiško dejavnostjo ter varovanje in bogatenje 
naravne in arhitekturne dediščine do 85 odstotkov upravičenih stroškov, 

g) za ponovno vzpostavitev proizvodnega potenciala ribiškega sektorja, ki so ga prizadele 
naravne ali industrijske nesreče do 85 odstotkov upravičenih stroškov, 

h) za vzpodbujanje medregionalnega in nadnacionalnega sodelovanja med posameznimi 
skupinami na ribiških območjih, zlasti s povezovanjem v mreže in z razširjanjem najboljše 
prakse do 85 odstotkov upravičenih stroškov, 

i) za pridobivanje znanj ter pospeševanje priprave in izvajanja lokalne razvojne strategije 
do 100 odstotkov upravičenih stroškov, 

j) za prispevanje k tekočim stroškom skupine do 100 odstotkov upravičenih stroškov, 
k) za spodbujanje in izboljševanje strokovnih znanj, prilagodljivosti delavcev in dostopnost 

zaposlovanja, zlasti v korist žensk, pod pogojem, da so ti ukrepi sestavni del strategije 
trajnostnega razvoja in, da so neposredno povezani z ukrepi od točke a do j, do 100 
odstotkov upravičenih stroškov. 

 
 

V. NEUPRAVIČENI STROŠKI 

Poleg neupravičenih stroškov iz 55. člena Uredbe 1198/2006/ES se podpore ne dodelijo za: 
 stroške materiala in storitev za zasebno rabo oz. za rabo, ki je različna od cilja projekta,  
 plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu,  
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 bančne stroške in stroške garancij,  
 nakup rabljene opreme,  
 naložbe v prostore za zasebno rabo,  
 naložbe v kmetijstvo in kmetijsko mehanizacijo, 
 prevozna in transportna sredstva za zasebno rabo oz. za rabo, ki je različna od cilja 

projekta,  
 delo v naravi,  
 nakup zemljišč,  
 vavčersko svetovanje,  
 davek na dodano vrednost (DDV), 
 obresti na dolgove, 
 splošne upravne stroške,  
 naložbe in vodenje, ki se financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter 

iz drugih javnih sredstev, 
 stroške, ki nastanejo z izvedbo in vodenjem projektov, ki niso sklenjena celota ali pri 

katerih se predvidevajo še dodatna vlaganja po njihovem dokončanju, ki bi spremenila 
namen naložbe. 

 
 
VI. FINANČNE DOLOČBE 

Znesek odobrenih sredstev na posamezni projekt v okviru izvajanja Lokalne strategije 
trajnostnega razvoja ribištva (v nadaljevanju LRS) je omejen od najmanj 2.000,00 evrov do 
največ 600.000,00 evrov. Vrednost projekta ni omejena. 
Odobrena vrednost projekta je seštevek splošnih stroškov projekta, stroškov promocije 
projekta in priznane vrednosti projekta. 
Podpora za prispevanje k ukrepom pod točko k, spodbujanje in izboljševanje strokovnih 
znanj, prilagodljivost delavcev in dostopnost zaposlovanja, zlasti v korist žensk, pod pogojem, 
da so ti ukrepi sestavni del strategije trajnostnega razvoja in da so neposredno povezani z 
ukrepi od točke a do j, ne sme preseči 15 % vseh sredstev, ki so v celotnem programskem 
obdobju 2007-2013 namenjena ribiškemu območju, to je 432.805,00 EUR. 
Splošni stroški projektov so drugi splošni stroški, ki so neposredno povezani z izvedbo 
projekta, kot so izdatki arhitektom, inženirjem in svetovalcem, stroški pridobivanja 
dokumentacije in dovoljenj, študije izvedljivosti, patenti in licence. 
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške že prejel sredstva iz 
državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije. 
Sredstva se ne dodelijo za naložbe zunaj območja OAS, razen pri medregijskih in čezmejnih 
projektih/programih. Pri medregijskih in čezmejnih projektih/programih mora biti vsaj eden 
od partnerjev OAS ali LAS iz regije ali države partnerice. 
 
 
VII. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 

Vsaka popolna, vsebinsko ustrezna ter pravočasna vloga bo ocenjena na podlagi Pravilnika o 
postopu, pogojih in kriterijih za izbor projektov in programov OAS »RIBIČ« in so podrobneje 
opisani v razpisni dokumentaciji. 
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Pri izbiri projektov je pomembno, da so cilji projekta, izvedbene aktivnosti, kazalci uspešnosti 
ter finančna in terminska izvedljivost projekta, jasno določeni. Prav tako je pomemben učinek 
projekta na izvajanje Lokalne razvojne strategije OAS, aktivna vključenost lokalnega 
prebivalstva in institucij ali vsebina projekta ter trajnostna naravnanost projektnih aktivnosti 
in rezultatov. 
 
V primeru, da bi se lahko prijavljen projekt ali faza prijavljenega projekta ali programa 
financirala po drugih oseh OP RR v RS 2007-2013, Razvojni svet OAS »RIBIČ napoti nosilca na 
drugi razpis. 
 
 
VIII. ROK IN NAČIN PRIJAVE 

Vlogo je potrebno poslati s priporočeno poštno pošiljko na naslov: OAS »RIBIČ«, 
Smareglijeva 10, 6310 Izola, od dne 12.04.2012 do porabe sredstev. Vloge, ki bodo poslane 
do vključno dne 05.05.2012 bodo obravnavane za vključitev v prvi Letni izvedbeni načrt (LIN). 
 
Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas oddaje vloge na pošti, označena s strani 
pošte (velja poštni žig), v zgornjem levem kotu ovojnice na sprednji strani mora biti naveden 
naziv in naslov vlagatelja ter v spodnjem levem kotu le-te pripis »Ne odpiraj –Razpis«. Vloge 
z nepravilno označenimi ovojnicami bodo vrnjene vlagateljem. 
 
Vloga in vse zahtevane priloge in dokazila se, v skladu z zahtevami tega razpisa, vlaga na 
predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je dosegljiva 
na spletnih straneh občine Izola, Mestne občine Koper ter občine Piran. 
 
Informacije in dodatna vprašanja se lahko posredujejo po elektronski pošti na naslov 
tina.cerkvenik@gmail.com (upravljavec OAS »RIBIČ«). 
 
 
V Izoli, dne 12.04.2012 

                      Predsednik Razvojnega sveta OAS »RIBIČ« 
      Loredano Glavič 

mailto:tina.cerkvenik@gmail.com

