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ZADEVA: Uredba o enkratni pomoči uporabnikom oziroma lastnikom ribiških plovil, ki jim je bilo 
začasno prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) je 
Vlada Republike Slovenije na ….. seji pod točko …. dne…… sprejela naslednji

S K L E P

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o enkratni pomoči uporabnikom oziroma lastnikom 
ribiških plovil, ki jim je bilo začasno prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova, in jo objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije.

Priloga: 
− predlog Uredbe o enkratni pomoči uporabnikom oziroma lastnikom ribiških plovil, ki jim je bilo 

začasno prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova

Prejmejo: 
− Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije,
− Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
− Ministrstvo za finance,
− Služba Vlade RS za zakonodajo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
(Navedite razloge, razen za predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki se obravnava po 
nujnem postopku – 169. člen Poslovnika državnega zbora.) /
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

– Jošt Jakša, generalni direktor Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
– Matej Zagorc, vodja Sektorja za lovstvo in ribištvo
– mag. Neža Sautet, višja svetovalka

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Uredba vlade o enkratni pomoči uporabnikom oziroma lastnikom ribiških plovil, ki jim je bilo začasno 
prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova, določa upravičence, pogoje in merila za dodelitev 
enkratne pomoči uporabnikom oziroma lastnikom ribiških plovil, ki jim je bila izdana odločba o 
začasni prepovedi gospodarskega ribolova z zaporno plavarico zaradi izvajanja ukrepov, skladno s 
priporočili Generalne ribiške komisije za Sredozemlje – GFCM.

6. Presoja posledic za:
a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 

naslednjih treh letih NE
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b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 razvo j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna 
sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

MKGP
2330-15-0008 
Enkratna pomoč 
ribičem

255310
Varstvo 
naravnih virov 
v ribištvu

16.524,00 0

SKUPAJ 16.524,00 0
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
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 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,

 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 
proračunov,

 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih 
oziroma projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun

Sredstva v višini 16.524,00 EUR so zagotovljena v proračunu RS za leto 2015 v okviru 
proračunske postavke 255310 Varstvo naravnih virov v ribištvu.  

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Za izvedbo uredbe se v NRP uvrsti nov projekt 2330-15-0008 Enkratna pomoč ribičem, ki ga 
financira proračunski uporabnik 2330 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Pravice 
porabe za izvedbo predlaganih rešitev so v celoti zagotovljene v okviru proračunske postavke 
255310 Varstvo naravnih virov v ribištvu. 

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Proračunski uporabnik 2330 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru PP 225310 
Varstvo naravnih virov v ribištvu izvaja ukrep 2311-11-0042 Izvajanje ribiškega upravljana. Po 
uvrstitvi novega projekta 2330-15-0008 Enkratna pomoč ribičem v NRP se bodo pravice porabe 
zagotovile s prerazporeditvijo sredstev znotraj PP 255310, s ukrepa 2311-11-0042 Izvajanje 
ribiškega upravljanja. 

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov 
proračuna:

Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Republika Slovenija je članica Generalne ribiške komisije za Sredozemlje – GFCM (v nadaljnjem 
besedilu: GFCM). Priporočili GFCM/37/2013/1 in GFCM/38/2014/1 določata, da morajo pogodbene 
članice in sodelujoče nepogodbene članice GFCM v letu 2015 za zaščito območij drstenja in 
odraščanja izvesti prostorsko-časovne zapore ribolova, ki neprekinjeno trajajo vsaj 15 zaporednih dni 
do 30 zaporednih dni, in sicer za plovila, ki lovijo male pelagične staleže v GSA 17 (Severni Jadran). 
Te zapore ribolova je treba določiti v vodah, ki so pod jurisdikcijo članic in sodelujočih nepogodbenih 
članic GFCM od 1. 4. do 31. 8. 2015. Republika Slovenija je po posvetu s socialnimi partnerji 1. 12.
2014 obvestila Evropsko komisijo, da bo zapora ribolova v Sloveniji izvedena od 1. do vključno 15. 4. 
2015, zajemala pa bo celotno morsko ribolovno območje pod jurisdikcijo Republike Slovenije, hkrati 
pa je pozvala Evropsko komisijo, da o tem obvesti sekretariat GFCM. Zaradi začasne zapore 
gospodarskega ribolova z zaporno plavarico od 1. do 15. 4. 2015 se uporabnikom ribiških plovil, ki so 
registrirani za gospodarski ribolov in dejansko izvajajo gospodarski ribolov z ribolovnim orodjem 
zaporna plavarica (PS) ter izpolnjujejo druge pogoje iz uredbe, dodeli enkratna pomoč po shemi de 
minimis v skupni višini 16.524,00 evra. Pomoč se dodeli uporabniku oziroma lastniku ribiškega 
plovila, pri čemer se za izračun celotne enkratne pomoči upošteva II. bruto minimalne plače v 
Republiki Sloveniji v letu 2015 (918,00 evra) oziroma polovica tega zneska (zaradi polmesečne 
zapore ribolova od 1. do 15. 4. 2015, tj. 459 evrov), pomnožen s številom 6, kolikor je članov posadke 
na posameznem ribiškem plovilu med izvajanjem ribolova s to tehnologijo (2754 evrov). Odločbe o 
začasni prepovedi ribolova so bile izdane za šest ribiških plovil.
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
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Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
Gradivo je bilo objavljeno na spletni strani E-demokracija.  
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni:
 nevladne organizacije, 

 predstavniki zainteresirane javnosti,

 predstavniki strokovne javnosti, 

 občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 
poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,

 večinoma,

 delno,

 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                  Mag. Dejan Židan
                                           minister
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PREDLOG
                                                                            EVA 2015-2330-0082

Na podlagi drugega odstavka 35. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o enkratni pomoči uporabnikom oziroma lastnikom ribiških plovil, ki jim je bilo začasno 

prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova

1. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa pogoje, merila, upravičence, postopek dodelitve in spremljanja za 
dodelitev enkratne pomoči v obliki nepovratnih sredstev uporabnikom oziroma lastnikom ribiških 
plovil, ki jim je bilo začasno prepovedano izvajanje gospodarskega ribolova z zaporno plavarico 
od 1. do 15. aprila 2015 (v nadaljnjem besedilu: enkratna pomoč).

(2) Enkratna pomoč se dodeli v skladu s pravili o dodeljevanju pomoči de minimis za izvajanje
Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L, št.
190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU).

2. člen
(namen in finančna sredstva)

(1) Enkratna pomoč po tej uredbi se dodeli uporabnikom oziroma lastnikom ribiških plovil, z 
namenom pomoči zaradi začasne prepovedi izvajanja gospodarskega ribolova z zaporno 
plavarico od 1. do 15. aprila 2015.

(2) Za izvajanje ukrepa enkratne pomoči se v letu 2015 namenijo sredstva iz proračuna 
Republike Slovenije v višini do 16.524,00 eura.

3. člen
(upravičenci in pogoji za pridobitev sredstev)

(1) Do enkratne pomoči so upravičeni lastniki ali uporabniki plovila, za katerega je bila izdana 
odločba o začasni prepovedi izvajanja ribolova z ribolovnim orodjem zaporna plavarica od 1. do 
15. aprila 2015 (v nadaljnjem besedilu: plovilo), ki so: 
– pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane in opravljajo dejavnost 
gospodarskega ribolova;
– samostojni podjetniki posamezniki s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
registrirani in opravljajo dejavnost gospodarskega ribolova, ali
– fizične osebe, vpisane v evidenco ribičev fizičnih oseb, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji. 

(2) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 
717/2014/EU, se obravnavajo kot enotno podjetje.

(3) Za pridobitev enkratne pomoči morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. plovilo mora biti registrirano za gospodarski ribolov;
2. za plovilo mora biti izdano veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov;
3. oseba iz prvega odstavka tega člena je bila v času zapore ribolova na dano plovilo

navedena kot lastnik oziroma uporabnik plovila na dovoljenju za gospodarski ribolov;
4. na dovoljenju za gospodarski ribolov plovila mora biti kot vrsta ribolovnega orodja 

navedena zaporna plavarica;
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5. plovilo je moralo v letu 2014 opraviti najmanj 50 ribolovnih potovanj, od tega je moralo 
biti na najmanj 20 ribolovnih potovanjih uporabljeno ribolovno orodje zaporna plavarica, 
kar se dokazuje z izpolnjenimi in oddanimi ladijskimi dnevniki, in

6. za plovilo je bila izdana odločba o začasni prepovedi izvajanja ribolova z ribolovnim 
orodjem zaporna plavarica od 1. do 15. aprila 2015.

4. člen
(vloga za izplačilo enkratne pomoči)

(1) Vloga za izplačilo enkratne pomoči (v nadaljnjem besedilu: vloga) mora vsebovati naslednje 
podatke oziroma priloge:

1. osebno ime in naslov oziroma naziv, sedež in zakonitega zastopnika vlagatelja, 
2. davčno številko vlagatelja;
3. matično številko vlagatelja (le za pravne osebe in samostojne podjetnike 

posameznike);
4. številko transakcijskega računa vlagatelja in naziv banke;
5. registrsko številko plovila, za katero vlagatelj uveljavlja pomoč;
6. izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je vlagatelj prejel v predhodnih dveh 

proračunskih letih in v tekočem proračunskem letu, na obrazcu iz priloge, ki je 
sestavni del te uredbe;

7. izjavo vlagatelja, ali gre za enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena 
Uredbe 717/2014/EU, na obrazcu iz priloge te uredbe;

8. izjavo o združitvi oziroma pripojitvi podjetja v obdobju od 1. januarja 2013 do datuma 
vložitve vloge, na obrazcu iz priloge te uredbe in

9. izjavo o delitvi podjetja v obdobju od 1. januarja 2013 do datuma vložitve vloge, na 
obrazcu iz priloge te uredbe.

(2) Če je bil v času prepovedi izvajanja ribolova uporabnik plovila vlagatelj, ki ni lastnik plovila, 
mora vlogi, poleg prilog iz prejšnjega odstavka priložiti tudi pisno soglasje lastnika plovila.

5. člen
(izračun in merila za omejitev višine pomoči)

(1) Enkratna pomoč na posamezno plovilo znaša do 2.754,00 eurov (459 eurov na vsakega od 
šestih članov posadke ribiškega plovila upravičenca, ki uporablja ribolovno orodje zaporna 
plavarica).

(2) Če je za posamezno plovilo vloženih več vlog, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena te uredbe, se 
znesek iz prejšnjega odstavka za to plovilo proporcionalno razdeli med posamezne 
upravičence.

(3) Če izračunana enkratna pomoč skupaj z drugimi pomočmi de minimis v sektorju ribištva in 
akvakulture, ki jih je upravičenec prejel v zadnjih treh proračunskih letih, preseže 30.000,00 
eurov, se mu dodeli le del enkratne pomoči, ki skupaj s prejetimi pomočmi de minimis v sektorju 
ribištva in akvakulture v zadnjih treh proračunskih letih ne preseže omejitve iz drugega odstavka 
3. člena Uredbe 717/2014/EU.

(4) Ministrstvo izvede izračun v skladu s tem členom in 6. členom te uredbe ter izplača pomoč 
na transakcijski račun upravičenca v enkratnem znesku.

6. člen
(kumulacija pomoči)

Enkratna pomoč se lahko kumulira z drugimi pomočmi le pod pogoji iz 5. člena Uredbe 
717/2014/EU.
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7. člen
(postopek za pridobitev sredstev)

(1) Vlogo iz 4. člena te uredbe vlagatelj pošlje na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ali jo osebno vloži v vložišču ministrstva 
najpozneje do 30. oktobra 2015.

(2) Vloge se obravnavajo po vrstnem redu prispelih vlog.
(3) Po odprtju vloge se preveri njena popolnost.
(4) Če je vloga popolna in vlagatelj izpolnjuje vse pogoje iz te uredbe, izda ministrstvo 

vlagatelju odločbo o dodelitvi in višini dodeljene pomoči z obrazložitvijo, da gre za pomoč 
de minimis, pri čemer se izrecno sklicuje na Uredbo EU št. 717/2014/EU z navedbo njenega 
naslova in objave v Uradnem listu Evropske Unije.

(5) Če vloga ni popolna, ministrstvo pozove vlagatelja k njeni dopolnitvi. Dopolnjena vloga se 
uvrsti na konec seznama prispelih vlog.

(6) Sredstva se razdelijo največ do razpoložljivega zneska iz drugega odstavka 2. člena te
uredbe po vrstnem redu popolnih vlog.

8. člen
(neizpolnitev ali kršitev obveznosti)

Prejemnik sredstev, pri katerem se ugotovi, da je pridobil sredstva na podlagi lažnih podatkov 
ali lažnih izjav, mora vrniti v proračun Republike Slovenije vsa že prejeta sredstva po tej uredbi, 
vključno z zamudnimi obrestmi od datuma dodelitve pomoči.

9. člen
(hramba dokumentacije in spremljanje)

Ministrstvo vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tej uredbi, hrani deset
proračunskih let od datuma dodelitve enkratne pomoči iz te uredbe za namen spremljanja iz 6. 
člena Uredbe 717/2014/EU.

10. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. …
Ljubljana, dne …
EVA …

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar
predsednik
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PRILOGA – IZJAVA UPRAVIČENCA GLEDE ENOTNEGA PODJETJA,  PRIPOJENEGA, RAZDELJENEGA 
PODJETJA IN KUMULACIJE POMOČI DE MINIMIS

Podpisani _____________________________________________________izjavljam, 
(ime in priimek upravičenca oziroma pooblaščene osebe za zastopanje)

da sem (ustrezno obkroži):

 Pravna oseba

 Samostojni podjetnik

 Ribič-fizična oseba skladno z Zakonom o morskem ribištvu

z naslovom _______________________________________________________________:
(naslov ali  sedež upravičenca)

1. Izjavljam, da SEM/NISEM enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 
717/2014/EU (ustrezno obkrožite). Kot enotno podjetje smo v razmerju z naslednjimi 
podjetji (obvezno izpolnite, če ste obkrožili JE):

Osebno ime in priimek ter naslov ali firma in sedež Matična številka 

2. Izjavljam, da v obdobju od 1. januarja 2013 do datuma vložitve vloge moje podjetje JE/NI
bilo (ustrezno obkroži) združeno ali pripojeno drugim podjetjem (osmi odstavek 3. člena 
Uredbe 717/2014/EU) (navedite ustrezna podjetja, če ste obkrožili JE):

Osebno ime in priimek ter naslov ali firma in sedež Matična številka 

3. Izjavljam, da v obdobju od 1. januarja 2013 do datuma vložitve vloge moje podjetje JE/NI
bilo (ustrezno obkroži) razdeljeno na več podjetij (deveti odstavek 3. člena Uredbe 
717/2014/EU) (navedite ustrezna podjetja, če ste obkrožili JE).
Osebno ime in priimek ter naslov ali firma in sedež Matična številka 

4. Izjavljam, da SEM prejel oziroma sem zaprosil za pomoč/NISEM prejel oziroma nisem 
zaprosil za pomoči de minimis v predhodnih dveh proračunskih letih in v tekočem 
proračunskem letu na podlagi Uredbe 717/2014/EU ali drugih uredb de minimis (ustrezno 
obkrožite)

V predhodnih dveh letih in v tekočem proračunskem letu sem prejel oziroma sem zaprosil za 
naslednje pomoči de minimis (obvezno izpolnite, če ste obkrožili SEM):
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Datum prejetja sredstev Višina sredstev (EUR)
Pravna podlaga (predpis EU 

ali nacionalni predpis)

Datum: Podpis upravičenca oziroma 
pooblaščene osebe za zastopanje:
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