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ZAKONODAJNI OKVIR EU

Predlog uredbe EP in Sveta o določitvi skupnih določb o ESRR, ESS+, KS, ESPR in
o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo
varnost in instrument za upravljanje meja in vizume

SPREJEM PREDVIDEN JUNIJA 2021

Predlog uredbe EP in Sveta o ESPRA ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 580/2014

SPREJEM PREDVIDEN JULIJA 2021



SPLOŠNE INFOMACIJE O SKLADU ESPRA in CLLD 2021-2027

• Razmerje javnih sredstev ali prispevek EU: 70 % zagotovi EU in 30 %
zagotovi RS.

• Trenutno načrtovana sredstva za CLLD: cca skupno 12 milijonov, kar 
predstavlja več kot 30 % sredstev celotnega programa.

• Stopnja sofinanciranja za CLLD: med 50 % in 100 %, od tega  
 Pripravljalna podpora : 100 % 
 Tekoči stroški in animacija do 100 % 
 Operacije sodelovanja  do 85 %.
 Operacije za izvajanje SLR: med 50 % in 100 % ; več kot 50 % ob 

izpolnjevanju pogojev, ki bodo podobni, kot v tem programskem 
obdobju.
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POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBMOČJA LOKALNIH AKCIJSKIH SKUPIN ZA 
RIBIŠTVO

OSNOVNI POGOJI: 

 Območje ribiških LASR mora biti povezano v homogeno geografsko in 
funkcionalno celoto. 

 Območje posamezne občine se ne sme deliti med več LAS in posamezna območja 
LASR se med sabo ne smejo prekrivati.

 Ribiški LASR mora zagotoviti reprezentativno zastopanost predstavnikov ribiškega
sektorja / sektorja akvakulture na izbranem območju.

POSEBNI POGOJI  za oblikovanje LASR na OBALNEM območju:

LASR, ki deluje na obalnem območju, mora poleg osnovnih pogojev izpolnjevati tudi 
definicijo ribiškega območja, in sicer je to območje Republike Slovenije, ki zajema vse 
obalne lokalne skupnosti (Koper, Izola, Piran in Ankaran).
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POSEBNI POGOJI  za oblikovanje LASR na CELINSKEM območju

 Območje celinske ribiške LAS mora zagotavljati skupno letno količino proizvodnje
najmanj 50 ton akvakulture za prehrano ljudi na območju LASR, upošteva se 
povprečna proizvodnja za zadnji dve koledarski leti (uradni podatki SURS, obvezno 
poročanje količine proizvodnje v CRA), objekti morajo imeti veljavno odločbo 
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o odobritvi proizvodnje 
akvakulture. 

 Na območju LASR mora delovati najmanj pet gospodarskih subjektov, ki se 
ukvarjajo z vzrejo sladkovodnih organizmov, namenjenih za prehrano ljudi in so 
registrirani za gojenje sladkovodnih organizmov  v evidenci AJPES (šifra dejavnosti  
03.220) ali registrirani v evidenci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter imajo 
veljavno odločbo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin o odobritvi 
proizvodnje akvakulture. 

 Vsi gospodarski subjekti, ki služijo kot dokazilo za izpolnjevaje pogojev, morajo biti 
registrirani na območju LASR.

Vsi pogoji morajo biti izpolnjeni najkasneje do oddaje SLR na MKGP.
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KAJ SMO NAREDILI DO SEDAJ ?

 Prva polovica 2020 priprava OP, 1. osnutek poslali na EK.

 Druga polovica 2020 dopolnjevanje OP in 2. osnutek poslali na EK januarja 2021.

 Marca smo 2021 prejeli pripombe EK in imeli video srečanje z EK.

 Izdelana in potrjena je Metodologija za določitev in izplačilo pavšala za
pripravljalno podporo. Za potrjeno SLR znaša 20.000 evrov in za nepotrjeno SLR
5.000 evrov (ob izpolnjevanju določenih pogojev).

 Trenutno: pripravljamo 3. osnutek OP, ki ga bomo na EK poslali do konca junija
2021. Vsebine za CLLD so bile predstavljene in usklajene s predstavniki delujočih
LAS v obdobju 2014-2020.

 Pripravljeni so predlogi/ključ za razdelitev finančnih sredstev posameznim LASR,
ko bo odločitev sprejeta, jo bomo tudi predstavili sektorju.
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NADALJNE NAČRTOVANE AKTIVNOSTI

 OU ESPRA bo kmalu objavil Povabilo za izkaz interesa za oblikovanje lokalnih akcijskih
skupin za ribištvo za izvajanje ukrepa CLLD iz ESPRA.

 Nadaljevanje pogajanj z Evropsko komisijo glede OP – sprejem najpozneje do konca leta
2021.

 SLR in LASR morajo biti izbrane in potrjene najkasneje 12 mesecev po potrditvi OP.

 Priprava osnutkov nacionalne zakonodaje (samostojna uredba za CLLD, JP za izbor in
potrditev SLR in LASR) in ostalih spremljajočih dokumentov.

 Priprava metodologij za SCO, tu se bomo poskušali kar naj bolj poenotiti z ostalimi
vključenimi skladi.

 Na ravni celotnega OP: Priprava na vzpostavitev sistema upravljanja in nadzora
(vzpostavitev in imenovanje organov, odbora za spremljanje).

 Redna in proaktivna komunikacija z deležniki na terenu.
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HVALA ZA POZORNOST!

espr.mkgp@gov.si


