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VLADA
2919.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o upravnem poslovanju

Na podlagi 19., 63., 64. in 139. člena ter za izvrševanje
97., 178., 178.b, 178.e in 178.h člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)
in na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US,
126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12,
47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) ter za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega
gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14) Vlada
Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o upravnem poslovanju
1. člen
V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18
in 14/20) se v 23. členu drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Državni portal eUprava omogoča fizičnim osebam
brezplačno in prostovoljno uporabo varnega elektronskega predala ter hrambo dokumentov za namene poslovanja z organi.«.
2. člen
V 63.a členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Na dokumentu, izdanem v elektronski obliki in podpisanem z elektronskim podpisom, se na vidnem mestu označi,
da je podpisan z elektronskim podpisom, kdo ga je podpisal,
datum podpisa, številka dokumenta, podatke o izdajatelju, identifikacijski številki in veljavnosti potrdila za elektronski podpis.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V 65. členu se v drugem odstavku doda nov drugi stavek,
ki se glasi:
»Potrditev ni potrebna, če je fizična kopija opremljena s
podatki iz drugega odstavka 63.a člena te uredbe.«.
4. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»86. člen
(dovoljenje za vročanje po elektronski poti)
Vročanje po elektronski poti se opravi v varni elektronski
predal v informacijskem sistemu pravne ali fizične osebe, ki ima
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dovoljenje ministrstva, pristojnega za javno upravo, za vročanje
po elektronski poti.«.
5. člen
Za 86. členom se dodajo novi 86.a, 86.b, 86.c, 86.č, 86.d,
86.e, 86.f in 86.g člen, ki se glasijo:
»86.a člen
(pogoji za izdajo dovoljenja)
Dovoljenje za vročanje po elektronski poti se izda pravni
ali fizični osebi, ki opravlja vročanje kot svojo dejavnost, če
informacijski sistem pravne ali fizične osebe omogoča:
– vročanje po elektronski poti v varni elektronski predal v
skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), Pravilnikom o obliki in vsebini
ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 1/19) in to uredbo,
– izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje v skladu s tehničnimi pogoji, ki jih določi
vlada,
– vlaganje dokumentov v varni elektronski predal, ne
glede na obseg in število dokumentov, ki so že v varnem elektronskem predalu,
– sledljivost dostopa do varnega elektronskega predala in
preprečevanje nepooblaščenih dostopov ter
– dostop do varnega elektronskega predala imetniku
predala, v primeru državnega organa, organa samoupravne
lokalne skupnosti, pravne ali fizične osebe, registrirane za
opravljanje dejavnosti, pa osebi, ki je določena za prevzem
dokumentov, če imetnik predala ali oseba izkaže svojo istovetnost.
86.b člen
(postopek izdaje dovoljenja)
(1) Vložnik zahteve v postopku izdaje dovoljenja predloži
listinska dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena.
V postopku mora ministrstvu, pristojnemu za javno upravo,
omogočiti testiranje informacijskega sistema.
(2) Dovoljenje se izda, če se na podlagi listinskih dokazov in opravljenega testiranja ugotovi, da informacijski sistem
ustreza pogojem iz te uredbe. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti se vložnik zahteve pozove, da jih odpravi v roku, ki ga
določi ministrstvo, pristojno za javno upravo. Če vložnik v roku
pomanjkljivosti ne odpravi, se zahteva za izdajo dovoljenja
zavrne.
86.c člen
(sporazum)
Po izdaji dovoljenja ministrstvo, pristojno za javno upravo, z imetnikom dovoljenja sklene sporazum, v katerem se
podrobneje uredijo medsebojna razmerja v zvezi z izmenjavo
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elektronskih sporočil in drugih dokumentov v postopku vročanja
po elektronski poti.
86.č člen
(vročanje v varne elektronske predale organov)
(1) Poleg načina vročanja iz 86. člena te uredbe se vročanje po elektronski poti opravi v varni elektronski predal v
informacijskem sistemu ministrstva, pristojnega za javno upravo, ki je za opravljanje elektronskega vročanja vzpostavljen na
podlagi zakona.
(2) Ne glede na 86. člen te uredbe se vročanje organu po
elektronski poti opravi v varni elektronski predal v njegovem
informacijskem sistemu.
(3) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, preveri skladnost informacijskih sistemov iz prvega in drugega odstavka
tega člena z informacijskim sistemom za vročanje. Z organom
iz prejšnjega odstavka se sklene sporazum, v katerem se
podrobneje uredijo medsebojna razmerja v zvezi z izmenjavo
elektronskih sporočil in drugih dokumentov v postopku vročanja
po elektronski poti.
86.d člen
(odprava pomanjkljivosti in odvzem dovoljenja)
(1) Če informacijski sistem pravne ali fizične osebe ne
deluje v skladu s pogoji iz 86.a člena te uredbe, ministrstvo,
pristojno za javno upravo, pozove pravno ali fizično osebo, da
odpravi pomanjkljivosti v določenem roku. Če pomanjkljivosti v
roku niso odpravljene, se dovoljenje za vročanje po elektronski
poti odvzame.
(2) Po dokončnosti odločbe o odvzemu dovoljenja se
onemogoči opravljanje vročanja preko informacijskega sistema pravne ali fizične osebe. Dokumenti, ki so po odvzemu
dovoljenja še v postopku vročanja, se vročijo kljub odvzetemu
dovoljenju.
(3) Pravna ali fizična oseba o odvzemu dovoljenja ali
prenehanju opravljanja dejavnosti iz drugih razlogov obvesti
uporabnika varnega elektronskega predala in mu omogoči,
da v roku treh mesecev prevzame dokumente iz varnega
elektronskega predala. Obvestilo se vloži v varni elektronski
predal in pošlje na elektronske naslove, na katere se pošiljajo
informativna sporočila o prevzemu pošiljk.
(4) Če pravna ali fizična oseba preneha opravljati dejavnost vročanja, se dokumenti, ki niso bili vročeni v skladu z
zakonom, vročijo na drug način.
86.e člen
(odprava pomanjkljivosti v informacijskih sistemih organov)
Če informacijski sistem organa iz drugega odstavka
86.č člena te uredbe ne deluje v skladu s pogoji iz 86.a člena
te uredbe, ministrstvo, pristojno za javno upravo, organ pozove, da pomanjkljivosti odpravi. Če pomanjkljivosti ne odpravi v
roku, ministrstvo, pristojno za javno upravo, onemogoči povezavo med informacijskim sistemom za vročanje in informacijskim sistemom organa, dokler pomanjkljivosti niso odpravljene.
86.f člen
(objava na spletni strani)
(1) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, na svoji spletni
strani objavi seznam ponudnikov varnih elektronskih predalov,
ki imajo dovoljenje ministrstva, pristojnega za javno upravo, za
vročanje po elektronski poti.
(2) Ministrstvo, pristojno za javno upravo, na svoji spletni
strani objavi obvestilo o odvzemu dovoljenja ali prenehanju
opravljanja dejavnosti vročanja pravne ali fizične osebe.
86.g člen
(priprava na vročanje po elektronski poti)
(1) Pred elektronskim vročanjem v varni elektronski predal
se nedvoumno preveri obstoj varnega elektronskega predala.
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(2) Informacijski sistem organa pošlje informacijskemu
sistemu za vročanje dokument, ki se elektronsko vroča.
(3) Informacijskemu sistemu za vročanje se pošljejo naslednji podatki:
1. osebno ime oziroma naziv naslovnika;
2. naslov varnega elektronskega predala naslovnika;
3. morebitni naslov elektronske pošte naslovnika;
4. številka dokumenta, datum izdaje dokumenta, kratek
opis dokumenta in oznaka organa, ki dokument pošilja.
(4) Podatki in dokumenti se na celotni poti med elektronsko evidenco dokumentarnega gradiva in varnim elektronskim
predalom ščitijo tako, da nepooblaščene osebe ne morejo
dostopati do njihove vsebine.
(5) Informacijski sistem za vročanje hrani podatke iz tretjega odstavka tega člena en mesec od prejema zahteve za
vročitev.«.
6. člen
V 88. členu se v drugem odstavku števnik »86.« nadomesti z besedilom »86.g«.
7. člen
Za 89. členom se doda nov 89.a člen, ki se glasi:
»89.a člen
(elektronsko vročanje drugih dokumentov)
Organ preko informacijskega sistema za vročanje v varni
elektronski predal lahko pošlje tudi dokumente, ki se ne vročajo
po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.«.
8. člen
V 101. členu se v besedilu člena, ki postane prvi odstavek, na koncu 3. točke pika nadomesti s podpičjem in za njo
dodata novi 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4. z zahtevo za izplačilo nadomestila za čas začasne
zadržanosti od dela, ki se izplača v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, če se vloži preko informacijskega sistema Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
5. uveljavljanja pravice do pokojnine, pravice na podlagi invalidnosti, pravice do letnega dodatka, pravice do
dodatka za pomoč in postrežbo ter vlaganja zahtev in izdaje
potrdil na področju matične evidence zavarovancev in uživalcev pravic, če je zahteva vložena preko informacijskega
sistema eZPIZ.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»(2) V vlogah iz prejšnjega odstavka se vložnik lahko
identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, z uradno dodeljeno identifikacijsko številko
ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ. V primeru dvoma, kdo je
vložil vlogo, organ postopa po zakonu, ki ureja splošni upravni
postopek, kot če vloga ni podpisana oziroma če dvomi v pristnost podpisa.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Organi uskladijo poslovanje z novim drugim odstavkom
63.a člena uredbe do 31. januarja 2021.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen spremenjenega 23. člena uredbe, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, in spremenjenega 86. člena novega
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86.a in 89.a člena ter 4. točke spremenjenega 101. člena uredbe, ki začnejo veljati 1. januarja 2021.
Št. 00714-20/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-3130-0022
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2920.

Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju
obveznega zdravstvenega zavarovanja
zaradi preprečitve širjenja nalezljive
bolezni COVID-19

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13
– ZDU-1G, 65/14 in 55/17) in v zvezi s 3. točko prvega odstavka 37. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS,
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP in
142/20) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega
zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve
širjenja nalezljive bolezni COVID-19
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in
širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 določijo začasni ukrepi
pri izvajanju obveznega zdravstvenega zavarovanja.
2. člen
(odločanje imenovanega zdravnika in zdravstvene komisije)
Imenovani zdravnik in zdravstvena komisija od 19. oktobra 2020 odločata o zadevah iz svoje pristojnosti na podlagi 81. in 82. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10
– ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13
– ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14
– ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in
36/19) le na podlagi razpoložljive dokumentacije.
3. člen
(medicinski pripomočki)
Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) lahko s sklepom, ki
se objavi na spletni strani ZZZS, z namenom iz 1. člena tega
odloka in zaradi varovanja pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov (v nadaljnjem besedilu: MP) ter nemotene
izdaje in izposoje MP določi:
– način predložitve naročilnice dobavitelju in način prevzema MP,
– obveznost in način poslovanja dobaviteljev z zavarovanimi osebami in ZZZS,
– izdajo in izposojo MP brez prisotnosti zavarovane osebe
in uporabe kartice zdravstvenega zavarovanja,
– druge nujne ukrepe pri preskrbi zavarovanih oseb z MP.
4. člen
(veljavnost začasnih ukrepov)
(1) Strokovno utemeljenost ukrepa iz 2. člena tega odloka
Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih 21 dni in ob upo-
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števanju strokovnih razlogov odloči, da se ta ukrep še naprej
uporablja, ali pa ukrep spremeni oziroma odpravi ter o tem
obvesti Državni zbor in javnost.
(2) Začasni ukrep iz prejšnjega člena velja do prenehanja
razlogov zanj, kar ugotovi generalni direktor ZZZS s sklepom,
ki ga objavi na spletni strani ZZZS.
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00725-46/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-2711-0114
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

2921.

Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev
v letu 2020

Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14,
32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020
1. člen
(vsebina in namen)
(1) Ta odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje
in postopek dodelitve finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju
prašičjega mesa v letu 2020 z namenom ohranitve ekonomske
sposobnosti rejcev prašičev v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem
besedilu: finančna pomoč).
(2) Sredstva se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči
de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) št. 2019/316 z dne
21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013
o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske
unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I
z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba
1408/2013/EU).
2. člen
(pomen izrazov)
Izraza, uporabljena v tem odloku, pomenita:
1. primarna kmetijska proizvodnja je proizvodnja,
kot je opredeljena v 5. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst
pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju
za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne
1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU)
2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU)
št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem
in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1);
2. enotno podjetje je podjetje, kot je opredeljeno v drugem
odstavku 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.
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3. člen

(vlagatelj in upravičenec)
(1) Vlagatelj zahtevka za finančno pomoč iz Priloge, ki je
sestavni del tega odloka, (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) je
nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR,
26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), ki vloži zahtevek v skladu s tem
odlokom, izpolnjuje pogoje iz 4. člena tega odloka in redi:
– kategorijo prašičev pitancev od 30 kg dalje, pitane na
višjo težo, in kmečko rejo prašičev oziroma kategorijo prašičev pitancev od 30 do 110 kg (v nadaljnjem besedilu: prašiči
pitanci);
– kategorije plemenskih merjascev, plemenskih mladic
oziroma plemenskih svinj (v nadaljnjem besedilu: plemenski
prašiči).
(2) Upravičenec do finančne pomoči je vlagatelj iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev finančne
pomoči po tem odloku.
4. člen
(pogoji za pridobitev finančne pomoči)
(1) Za pridobitev finančne pomoči mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje:
1. vpisan je v evidenco imetnikov rejnih živali v letu 2020;
2. na dan 1. februarja 2020 je sporočil podatke o staležu
prašičev v evidenco rejnih živali in preračun števila živali na
glavo velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) izkazuje na
ta dan najmanj tri GVŽ plemenskih prašičev oziroma petnajst
GVŽ prašičev pitancev;
3. kmetijsko gospodarstvo je na dan oddaje zahtevka
vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
4. na dan oddaje zahtevka ne sme biti v stečaju, prisilni
likvidaciji ali v osebnem stečaju in ne sme imeti neporavnanih
davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega
50 eurov.
(2) Pri preračunu prašičev pitancev v GVŽ se upošteva
podatek o številu vpisanih živali na dan 1. februarja 2020 ali
podatek o povprečnem številu živali v turnusu za leto 2020 iz
Priloge 1 Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14, 15/16 in 78/18). Če sta
podana oba podatka, se upošteva podatek z višjo vrednostjo.
(3) Podatke za odločanje o finančni pomoči pridobi Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija) iz evidence rejnih živali od
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektorja za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme.
5. člen
(finančne določbe)
(1) Za pomoč iz tega odloka se zagotovijo sredstva v
višini do 739 806,13 eura iz proračunskih sredstev Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo).
(2) Skupni GVŽ je vsota GVŽ plemenskih prašičev, ki je
pomnožena s faktorjem dve, in GVŽ prašičev pitancev.
(3) Višina pomoči na GVŽ prašiča pitanca se izračuna
tako, da se zagotovljena sredstva iz prvega odstavka tega
člena delijo s seštevkom vseh skupnih GVŽ iz upravičenih
zahtevkov iz 6. člena tega odloka.
(4) Višina pomoči na GVŽ plemenskega prašiča se izračuna tako, da se višina pomoči na GVŽ prašiča pitanca iz
prejšnjega odstavka pomnoži s faktorjem dve.
(5) Višina pomoči za upravičenca se izračuna tako, da se
višina pomoči na GVŽ prašičev iz tretjega oziroma prejšnjega
odstavka tega člena pomnoži s številom GVŽ upravičenih prašičev pitancev oziroma GVŽ plemenskih prašičev upravičenca
v skladu drugim odstavkom prejšnjega člena.
(6) Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu ali enotnemu podjetju ne
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sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh
pomoči presegla intenzivnost pomoči, določena za posebne
okoliščine vsakega primera v predpisih Evropske unije.
(7) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v primarni
kmetijski proizvodnji, ki se odobri in izplača upravičencu ali
enotnemu podjetju, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena
Uredbe 1408/2013/EU. Finančna pomoč po tem odloku se ne
odobri ali se ustrezno zniža, da se zagotovi spoštovanje teh
zgornjih mej.
(8) Če je upravičenec, razen v primarni kmetijski proizvodnji, dejaven v enem ali več gospodarskih sektorjih oziroma
opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe
Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije
pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1),
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne
2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe
(EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in
ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7. 7. 2020, str. 3),
(v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč
de minimis, dodeljena v primarni kmetijski proizvodnji, v skladu
z Uredbo 1408/2013/EU lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v gospodarskih sektorjih ali dejavnostih, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo
dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna kmetijska
proizvodnja ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu
z Uredbo 1407/2013/EU.
(9) Če je upravičenec, razen v primarni kmetijski proizvodnji, dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč
de minimis, dodeljena v primarni kmetijski proizvodnji, v skladu
z Uredbo 1408/2013/EU lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje,
določene v Uredbi 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), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov
zagotovljeno, da primarna kmetijska proizvodnja ne prejema
pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
6. člen
(postopek za pridobitev sredstev)
Zahtevek mora vlagatelj vložiti na Agencijo Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč pri reji
prašičev«, do 25. novembra 2020.
7. člen
(odločba o finančni pomoči)
(1) V izreku odločbe o odobritvi finančne pomoči pri reji
prašičev v letu 2020 se navede, da gre za pomoč de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, pri čemer se navede njen popolni naslov in sklic na objavo v uradnem glasilu.
(2) Odločbo iz prejšnjega odstavka izda agencija najpozneje do 1. decembra 2020.
8. člen
(preveritev pred odobritvijo pomoči in poročanje)
(1) Agencija pred odobritvijo pomoči preveri višino že
dodeljene pomoči de minimis posameznemu vlagatelju ali enotnemu podjetju v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi ministrstvo, za pomoč de minimis v
drugih gospodarskih sektorjih pa v evidenci pomoči de minimis,
ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance.
(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, agencija predhodno preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa
podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega zgornjih mej
iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU v katerem koli obdobju treh
proračunskih let.
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(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis
poroča ministrstvu o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
(4) Agencija pred izdajo odločb pri Finančni upravi Republike Slovenije preveri, ali je vlagatelj na dan oddaje zahtevka
v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju in ali ima
neporavnane zapadle obvezne dajatve v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov.
(5) Agencija pred izdajo odločb preveri podatke o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega odloka iz uradnih evidenc.
9. člen
(hramba dokumentacije)
Agencija vodi in hrani evidence z informacijami in dokazili
o pomoči de minimis po tem odloku deset let od datuma zadnje
dodelitve pomoči.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-49/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-2330-0133
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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PRILOGA:
Zahtevek za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2020
1. Podatki o vlagatelju
1.1

Ime in priimek oziroma naziv vlagatelja:

1.2

EMŠO
ali matična
številka:

1.3

KMG-MID:

1.4

Naslov (ulica ali naselje):

1.5

Poštna št. in pošta:

1.6

Kontaktna oseba:
Telefon:
E-pošta:

1.7

Uveljavljam finančno pomoč pri reji prašičev po stanju na dan 1. februarja 2020 v
uradnih evidencah.

Davčna številka:

2. Izjave vlagatelja
Spodaj podpisani izjavljam, da:

1.

sem seznanjen s pogoji in obveznostmi odloka, ki ureja finančno pomoč pri reji prašičev
(v nadaljnjem besedilu: odlok);

2.

so vsi podatki, ki sem jih navedel v zahtevku, resnični, točni in popolni ter za svoje
izjave prevzemam vso kazensko in materialno odgovornost;

3.

sem seznanjen s tem, da bodo za odločanje uporabljeni podatki iz evidence rejnih
živali, ki jih je Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v
nadaljnjem besedilu: agencija) pridobila v skladu z odlokom;
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Stran

4.

za isti namen, ki ga navajam v zahtevku za pridobitev sredstev po tem odloku, še nisem
prejel javnih sredstev Republike Slovenije ali sredstev Evropske unije;

5.

soglašam s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc, ki so potrebni za odločanje o
zahtevku;

6.

sem seznanjen, da se finančna pomoč v pri reji prašičev dodeli kot pomoč de minimis v
primarni kmetijski proizvodnji, pri čemer skupna pomoč de minimis v primarni kmetijski
proizvodnji, odobrena istemu upravičencu, ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena
Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem
sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo
Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU)
št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU);

7.

se pomoč sektorju prašičjega mesa izvaja kot pomoč de minimis v kmetijstvu, pri čemer
skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, odobrena kateremu koli
upravičencu, ne sme presegati 25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih
let;

8.

sem seznanjen, da bo agencija pred izplačilom sredstev preverila izplačila, ki so mi bila
kot vlagatelju dodeljena kot pomoč de minimis v kmetijstvu in v primeru prekoračitev
ustrezno znižala izplačilo sredstev;

9.

sem seznanjen, da bo agencija, če smo enotno podjetje, predhodno preverila, ali
dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega
25.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let;

10.

bom z ločevanjem računov in dejavnosti ali na drug ustrezen način zagotovil ločenost
primarne kmetijske proizvodnje od drugih gospodarskih dejavnosti, s katerimi se
morebiti še ukvarjam.
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3. Izjava vlagatelja glede enotnega podjetja (IZPOLNIJO VSI VLAGATELJI):
Podpisani __________________________________________
gospodarstvo

izjavljam,

da

kmetijsko

(ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva)

JE enotno podjetje/NI enotno podjetje *

____________________
(številka KMG-MID)

(ustrezno obkrožite)

v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.
Če ste obkrožili JE enotno podjetje, obvezno izpolnite spodnjo preglednico:

Naziv
pravne/fizične
osebe

Naslov

Matična številka Davčna
podjetja
številka
podjetja

KMG-MID

Izjavljam, da so vsi podatki in navedbe v 1., 2. in 3. točki tega zahtevka resnični, za kar
prevzemam materialno in kazensko odgovornost.

Vlagatelj: __________________________
(ime in priimek)

Podpis vlagatelja

* Enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU pomeni vsa
podjetja, ki so med seboj v najmanj enem od teh razmerij:





podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja;
podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega
ali nadzornega organa drugega podjetja;
podjetje ima pravico izvajati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe,
sklenjene s tem podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi
delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje prejšnjega odstavka prek enega
ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje.
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Sklep o začasnem prenehanju teka rokov
za uveljavljanje pravic strank v sodnih
postopkih, določenih z zakonom

Na podlagi šestega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A,
63/13, 17/15, 23/17 – ZSSve, 22/18 – ZSICT, 16/19 – ZNP-1 in
104/20) in predlogov predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. Su 407/2020-324 z dne 13. 11. 2020 in št. Su
407/2020 z dne 16. 11. 2020 je Vlada Republike Slovenije
sprejela

SKLEP
o začasnem prenehanju teka rokov
za uveljavljanje pravic strank v sodnih
postopkih, določenih z zakonom
I
Roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih,
določeni z zakonom, ne tečejo.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in velja 30 dni.
Št. 00720-11/2020
Ljubljana, dne 19. novembra 2020
EVA 2020-2030-0044
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

Stran
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VSEBINA
2919.
2920.
2921.
2922.

VLADA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
upravnem poslovanju
Odlok o začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega
zdravstvenega zavarovanja zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19
Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2020
Sklep o začasnem prenehanju teka rokov
za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih,
določenih z zakonom

7461
7463
7463
7469
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