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Predlog uredbe EP in Sveta o določitvi skupnih določb o ESRR, 
ESS+, KS, ESPR in o finančnih pravili zanje ter za Sklad za azil in 
migracija, Sklad za notranjo varnost in instrument za upravljanje 
meja in vizume – zaključek trialogov 16. 12. 2020  (uredba CPR)       
 SPREJEM PREDVIDEN MAJA 2021 
 
Predlog uredbe EP in Sveta o ESPR ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 
58/2014 – zaključek trialogov 3. 12. 2020, informacija o 
pogajanjih, na Svetu predvidoma aprila 2021, PT PRED (Uredba 
ESPRA)             SPREJEM PREDVIDEN APRILA 2021 

ZAKONODAJNI OKVIR 



Na podlagi 4. člena Uredbe CPR ESPRA prispeva k: 

 

2) Bolj zelena, nizkoogljična Evropa s spodbujanjem  prehoda 
na čisto in pravično energijo, zelene in modre naložbe, 
krožno gospodarstvo, prilagajanje podnebnim spremembam 
ter preprečevanje in upravljanje tveganj 

 

5) Evropa, ki je bližje državljanom, in sicer s spodbujanjem 
trajnostnega in celostnega razvoja mest, podeželja in obalnih 
območij ter lokalnih pobud 
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CILJI IZ UREDBE CPR IN ESPRA  
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• Priprava partnerskega sporazuma (med RS in EK) za 
obdobje od 1.1.2021 do 31. 12. 2027 - 9. člen CPR; 2. 
osnutek poslan EK predvidoma začetek 2021 

• RS (MKGP, SR) pošlje OP najpozneje 3 mesece po 
predložitvi partnerskega sporazuma (zadnja uradna 
verzija) - 16. člen CPR; 

• RS (MKGP, SR) pripravi in pošlje NSNA 2021-2030 pred ali 
skupaj z OP – 34. člen Uredbe SRP 
 

 
 
 

KAJ MORA RS STORITI … 
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• Strategija programa 
• SWOT analizo za vsako prednost (člen 9 Uredbe ESPRA) 
• Prednostne naloge 
• Specifični cilij ali področje podpore 
• Finančni načrt 
• Organi, pristojni za program 
• Partnerstvo 
• Komunikacija in prepoznavnost 
• Uporaba stroškov na enoto, pavšalnih zneskov, pavšalnih 

stopenj in financiranja, ki ni povezano s stroški 
• Seznam načrtovanih operacij strateškega pomena 
 

VSEBINA OP – 17. ČLEN UREDBE CPR 
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 DČ morajo v program vključiti še (9. člen Uredbe ESPRA): 
 
a) Potrebe malega priobalnega ribolova (t. i. značilnost SI); 
b) Analizo na ravni morskega bazena (pripravila EK); 
c) Vsebine makroregionalnih strategij (Jadransko-Jonska). 

 
 EK programa oceni z različnih drugih vidikov, npr.: 
a) Prispevek k ohranjanju in obnavljanju morskih ekosistemov 

(tudi NATURA 2000); 
b) Prispevek k blažitvi podnebnih sprememb. 

 
 

 

VSEBINA OP - DRUGO 
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VSEBINA CLLD - CPR 

• CLLD izvajajo LASi, ki jih sestavljajo predstavniki javnih in 
zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih interesov, v katerih 
nobena skupina ne nadzoruje odločanja; 

• CLLD se izvaja preko celostnih strategij; 
• CLLD se izvaja v podporo mreženju, inovativnim značilnostim 

v lokalnem okolju in po potrebi sodelovanju z drugimi 
teritorialnimi akterji; 

• MKGP (SR) pripravi merila za izbor strategij in LAS, ustanovi 
odbor (komisijo) za izbor strategij in odobri strategije, ki so 
izbrane; 

• MKGP (SR) izvede prvi krog izbora strategij v 12 mesecih od 
odobritve OP; 
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STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA – IZ CPR 

1. Strategije pripravijo in izvajajo LASR. 
2. OU (MKGP, SR) zagotovi, da LASR izbere enega partnerja za glavnega 

partnerja v upravnih in finančnih zadevah s splošnim pravnim statusom. 
3. Strategije vsebujejo: 
a) Geografsko območje in prebivalstvo, zajeto v strategijo. 
b) Postopek vključitve skupnosti v razvoj strategije. 
c) Analizo razvojnih potreb in potenciala območja. 
d) Cilje strategije, vključno z merljivimi cilji za rezultate, in povezani 

načrtovani ukrepi. 
e) Ureditve upravljanja, spremljanja in vrednotenja, ki dokazujejo 

zmogljivosti LASR za izvajanje strategije. 
f) Finančni načrt vključno z dodelitvijo sredstev iz zadevnega OP ESPRA 

2021-2027.  
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KAJ IZVAJAJO LASR? 

1. Krepitev zmogljivosti lokalnih akterjev za razvoj in izvajanje operacij. 
2. Priprava nediskriminatornega in preglednega izbirnega postopka in meril, 

ki preprečujejo navzkrižje interesov in zagotavljajo, da nobena posamezna 
interesna skupina ne nadzoruje odločitev o izbiri projekta. 

3. Priprava in objava razpisov (pozivov) za zbiranje predlogov za projekte.  
4. Izbor projektov (operacij) in določitev zneska podpore ter predložitev 

predlogov MKGP, SR (= odgovornost za končno preverjanje pred 
odobritvijo). 

5. Spremljanje napredka pri doseganju ciljev strategije. 
6. Vrednotenje izvajanja strategije.  
 
 LASR je lahko upravičenec in lahko izvaja operacije v skladu s 
 strategijo. 
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1. Spodbujanje trajnostnega ribištva in ohranjanje vodnih 
bioloških virov; 

2. Spodbujanje trajnostnih dejavnosti akvakulture ter 
predelave in trženja ribiških proizvodov in proizvodov iz 
akvakulture; 

3. Omogočanje rasti trajnostnega modrega gospodarstva ter 
spodbujanje razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti na 
obalnih in celinskih območjih – CLLD; 

4. Krepitev mednarodnega upravljanja oceanov ter 
omogočanje varnih, zaščitenih, čistih in trajnostno 
upravljanih morij in oceanov. 

UREDBA ESPRA: PREDNOSTNE NALOGE 
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Diverzifikacija ribičev in nosilcev dejavnosti akvakulture (turizem …) 

Povezovanje ribičev in predstavnikov akvakulture z drugimi sektorji (kmetijstvo, vinarstvo, oljkarstvo, nevladne organizacije, 

ranljive skupine …) in iskanje sinergij, ustvarjanje enote lokalne ponudbe 

Dodajanje vrednosti proizvodom iz ribištva in akvakulture (trajnostna proizvodnja, kratke dobavne verige, sledljivost in jasne 

informacije za potrošnike), 

Prenos znanja (na npr. mlajše generacije pa tudi med ribi, ribogojci, školjkarji), vseživljenjsko učenje (ribiči, ribogojci), 

Nove poslovne priložnosti (krožno gospodarstvo, uporaba stranskih proizvodov, npr. lupine od školjk), 

promocija lokalne hrane (ustvarjanje zgodb) 

ohranjanju okolja (zmanjšanje onesnaženosti, odpadkov, izboljšanje selektivnosti) 

povečanje prepoznavnosti sektorja ribištva in akvakulture z namenom izboljšanja kakovosti življenja vseh deležnikov na lokalni 

ravni 

Ustvarjanje novih proizvodov in storitev v zelenem in modrem gospodarstvu 

Digitalizacija v akvakulturi 

Osveščanje in obveščanje potrošnikov z modernimi pristopi (mediji, družabna/socialna omrežja). 

Aktivnosti, ki prispevajo k večji čistosti morskega okolja (npr. pobiranje odpadlega ribolovnega orodja, mreži iz marikulture) 

Osveščanje javnosti o načinih trajnostne rabe morja/oceanov ter vseh naravnih danosti, kot so zaščitena območja (Natura 2000), 

biotske raznovrstnosti in zagotavljanje prehranske varnosti. 

Sodelovanje sektorja ribištva /akvakulture z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami 

Krepitev obstoječih ter ustvarjanje novih kratkih dobavnih verig 

Inovativni načini trženja proizvodov in storitev v sektorjih ribištva in akvakulture 

Projekti makroregionalne narave jadransko-jonskega območja, predvsem na področju ribiškega turizma ter varovanja okolja 

POTREBE CLLD IZ SWOT 
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AKTIVNOSTI CLLD 

1. Krepitev zmogljivosti in pripravljalni ukrepi v podporo oblikovanju in 
prihodnjemu izvajanju strategij; 

2. Izvajanje operacij, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo 
pripravo, izbranih v okviru lokalne razvojne strategije 

3. Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije 
 
 
Podpora pod točko 1. je upravičena ne glede na to, ali je strategija 
naknadno izbrana.  
 
Podpora pod točko 3 ne sme presegati 25 % skupnega javnega prispevka k 
strategiji.  
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Operacije 

Specifični 
cilji 

Prednostne 
naloge Unije 

Tipi 
intervencij 

€ 

Kazalnik rezultata  
(ciljna vrednost 

2029) 

Kazalnik učinka: št. 
operacij 

(ciljna vrednost 
2024, 2029) 

EU cilji:  
CPR, SRP, druge politike 

Tipi 
aktivnosti 
(ukrepi) 

ESPRA INTERVENCIJSKA LOGIKA 

Tipi operacij Izdatki 
Kazalniki 
rezultata 

Informacije o 
upravičencu 

Raven EU 
politik 

Raven 
programa 

Izvedbena 
raven 
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Dogodki 

Usposabljanje 

Druge operacije 
diverzifikacije 

dejavnosti, ki ne 
vključujejo ribištva, 

akvakulture ali 
inovacij 

Izmenjava 
 znanj 

Sodelovanje 

Dviganje usposobljenosti 

Opazovanje 

Pobiranje in pravilno 
odstranjevanje 

morskih odpadkov 

Selektivnost orodij v odnosu 
do ogroženih in zavarovanih 

vrst  

Pilotni projekti 

Lokalno upravljanje 

Animacija in dviganje 
usposobljenosti 

Pripravljalne aktivnosti 

Vrednotenje 

Pomoč 

Drugo 

Upravljanje 

Sociokulturni razvoj 

TIPI OPERACIJ CLLD 
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KAZALNIKI 3. PN – ZAČASNO! 

Ustvarjena 
delovna mesta 

Ustvarjena 
podjetja 

Koristi za ljudi 

Dejavnosti 
sodelovanja med 

deležniki 

Ohranjena 
delovna mesta 

Poslovni 
subjekti, ki 

večajo družbeno 
trajnost 

Poslovni subjekti, ki imajo 
koristi od promocijskih in 
informacijskih dejavnosti 

Aktivnosti za izboljšanje 
upravne zmogljivosti 

Naložbe 

Uporaba podatkov in 
informacijska platforma 
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INTERVENCIJSKA LOGIKA CLLD V OP 

3 aktivnosti, ki se izvajajo: 
1. Krepitev zmogljivosti in pripravljalni ukrepi v podporo oblikovanju in 

prihodnjemu izvajanju strategij; 
2. Izvajanje operacij, vključno z dejavnostmi sodelovanja in njihovo pripravo, 

izbranih v okviru lokalne razvojne strategije 
3. Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije 
 
  KAZALNIK UČINKA: ŠTEVILO IZVEDENIH OPERACIJ  
   2024: 5, 2029: 35 
 
  KAZALNIK REZULTATA:     2029: 60 
 
 
  PREDVIDENA FINANČNA SREDSTVA:  
  1.: 140.000 EUR;  2.: 9.332.142,86 EUR; 3. 12.542.857,15 EUR 

Koristi za ljudi 
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POMEMBNO … 

  Finančna sredstva se lahko z ene prednostne naloge  
  dajejo na drugo v vrednosti do 8 % prvotne dodelitve na  
  prednostni nalogi v celi perspektivi 
 
  Sredstva, ki niso porabljena, se izgubijo 
 
 
  Sredstva v okviru ukrepov CLLD namenjena sektorju  
  morskega gospodarskega ribolova, akvakulture, predelave 
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• OP pošiljamo na EK konec januarja 2021, sledijo pogajanja z EK. 
 

• Predviden sprejem: konec 2021 (odvisno od sprejema zakonodajnega 
okvira ter partnerskega sporazuma) 
 

• Po potrditvi OP: priprava pogojev in meril za oblikovanje območij, 
priprava uredbe Vlade RS 
 

• Priprava metodologije za uporabo pavšalnih izračunov, pavšalov (tekoči 
stroški, animacija, pripravljalna podpora) – potrdi RO (UNP) 
 

• Vzporedno s tem MKGP, SR, izvaja animacijo oz. obveščanje morebitnih 
deležnikov in redna srečanja delovnih skupin. 

 

KAJ SLEDI … 



 

 
HVALA ZA POZORNOST! 

 


