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ZAKONODAJNI OKVIR EU in SI

1. UREDBA (EU) 2021/1060: z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus,
Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo,
ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in
vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za
upravljanje meja in vizumsko politiko.

2. UREDBA (EU) 2021/1139 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
z dne 7. julija 2021, o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in
akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004, Uredba ESPRA.

3. Nacionalna Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za sklad
ESPRA, ki bo določala pravila za izvajanje ukrepa.
4. Javni razpis za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in Strategij
lokalnega razvoja skupaj z razpisno dokumentacijo.
5. Ostali spremljajoči dokumenti.
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• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/45 z dne 13. januarja 2022 o izvajanju Uredbe (EU) 2021/1139
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo
v zvezi s primeri neizpolnjevanja in resnega neizpolnjevanja pravil skupne ribiške politike, ki lahko
povzročijo prekinitev roka izplačila ali začasno ustavitev izplačil v okviru navedenega sklada.

• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/44 z dne 13. januarja 2022 o pravilih za uporabo Uredbe
(EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede meril za določitev ravni finančnih popravkov in
meril za uporabo pavšalnih stopenj, povezanih z resno neskladnostjo s pravili skupne ribiške politike.

• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/79 z dne 19. januarja 2022 o določitvi pravil za uporabo Uredbe
(EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta glede beleženja, pošiljanja in predstavitve podatkov
o izvajanju na operativni ravni.

• Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/46 z dne 13. januarja 2022 o izvajanju Uredbe (EU) 2021/1139
Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo
ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004, kar zadeva opredelitev energetsko učinkovitih tehnologij in
specifikacijo elementov metodologije za določitev običajnega ribolovnega napora ribiških plovil.

ZAKONODAJNI OKVIR EU – IZVEDBENE UREDBE 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, višina še v 
pogajanju z EK.

• Stopnja sofinanciranja za CLLD: med 50 % in 100 %, od tega  
 Pripravljalna podpora : 100 % .
 Tekoči stroški in animacija do 100 % .
 Operacije sodelovanja  do 85 %/ ali 80 % Poenotenje ???
 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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SPLOŠNE INFOMACIJE O SKLADU ESPRA in CLLD 2021-2027

 Izvajanje ukrepa CLLD za ribiški sklad ni obvezno. 
 Izvaja se samostojno, kar  pomeni ločene in samostojne LASR.
 Izvajanje na območju celotne Slovenije.
Načrtujemo 6 LASR, 1 na obali, kjer je celoten obalni pas definiran 

kot enotno ribiško območje in 5 na celini ob izpolnjevanju zahtevanih 
pogojev, v kolikor bodo sredstva zmanjšana, jih je lahko tudi manj. 

Ni vpliva kohezijskih regij.
AKTRP ostaja Posredniški organ, postopek potrditve operacij in 

zahtevkov podoben, kot v obdobju 2014-2020.
 Ločena Uredba za CLLD iz ESPRA 2021-2027, ki bo podlaga za JR z 

razpisno dokumentacijo za izbor in potrditev LASR in SLR.
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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 ?

 Objavljeno je bilo Povabilo za izkaz interesa za oblikovanje lokalnih akcijskih 
skupin za ribištvo za izvajanje ukrepa CLLD iz ESPRA.

 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). Ti pogoji so
podobni/poenoteni z ostalimi skladi.

 Izvedeni so bili preliminarni sestanki z vsemi deležniki, ki so se odzvali na
povabilo za izkaz interesa.

 Februarja 2022 je bil na EK poslan 3. osnutek OP, vsebine za CLLD so bile
predstavljene in usklajene s predstavniki delujočih LAS v obdobju 2014-2020,
prav tako so usklajene z EK, pogajamo se še o višini načrtovanih sredstev.

 Odziv EK pričakujemo konec marca.

.
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 Pripravljeni so predlogi/ključ za razdelitev finančnih sredstev posameznim LASR, ko bo
odločitev na nivoju OU sprejeta, jo bomo tudi predstavili sektorju.

 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).

 Naš moto: ohraniti, kar je delovalo dobro in izboljšati, kar je le mogoče, predvsem z
vidika poenostavitev za vse vključene deležnike/ tako LASR, kot OU in PA.

 Dostopnost ter redna, proaktivna in odprta komunikacija z deležniki na
terenu.
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STRATEŠKI OKVIR za pripravo SLR

Evropski zeleni 
dogovor

Strategija za 
biotsko 

raznovrstnost

Strategija od vil do 
vilic

Maja 2020 je EK predstavila strateške dokumente prihodnjega razvoja EU …

HVALA ZA POZORNOST!

espra.mkgp@gov.si


