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Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov
za turistične nastanitve
1. Pravna podlaga: Proračun Republike Slovenije
za leto 2019 (Uradni list RS, št. 71/17), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019
(Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H in 83/18), prvi
odstavek 106.h člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in
13/18, v nadaljevanju: ZJF), Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), Program izvajanja
finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo 2015–2020 (št. 3030-14/20158 z dne 22. 4.
2015) in Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma
2017–2021.
2. Ime oziroma naziv in sedež proračunskega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: uporabnik državnega proračuna: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. Namen, cilj in predmet javnega razpisa
3.1. Namen in cilj javnega razpisa
Politika razvoja slovenskega turizma je usmerjena
v trajnostno rast in premagovanje dveh razkorakov: razkoraka med turističnim zelenim potencialom in njegovo
gospodarsko realizacijo, ter razkoraka med zeleno obljubo in dejansko kakovostjo turistične izkušnje. Trajnostni
razvoj smo prepoznali kot razvojno usmeritev celotnega
slovenskega turizma in vzpostavili institucionalni okvir, ki
podpira prizadevanja pristojnih organov za sprejemanje
razvojnih ukrepov v to smer.
Od leta 2015 je v Sloveniji vzpostavljena Zelena
shema Slovenskega turizma (ZSST), ki je nacionalni
program, certifikacijska shema in znak za destinacije ter
ponudnike namestitev. Znak promovira zeleno delovanje
turističnih ponudnikov in destinacij, pri čemer ponudniki turističnih nastanitev pridobijo znak Slovenia Green
Accommodation. Ponudniki lahko pristopijo k zeleni shemi na podlagi že pridobljenega enega od mednarodno
uveljavljenih okoljskih znakov, ki so predmet tega javnega razpisa in so navedeni v nadaljevanju.
Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega
in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma,
k uvajanju okoljskega/ekološkega managementa in

okoljskih/ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka.
Cilj javnega razpisa je spodbujanje uvedbe okoljskih znakov za turistične nastanitve.
Cilj javnega razpisa bomo dosegli s sofinanciranjem
stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih
znakov za turistične nastanitve in stroškov, povezanih
s promocijo konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je pridobil z znakom.
3.2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov pridobitve mednarodno uveljavljenih okoljskih znakov za turistične nastanitve ter stroškov, povezanih s promocijo
konkurenčne prednosti turističnega ponudnika, ki jo je
pridobil z znakom. Ti znaki so naslednji: Znak za okolje
EU – EU Ecolabel, Bio Hotels, Green Globe, Green Key,
Travelife, EMAS in Ecocamping.
4. Ciljne skupine/upravičenci: na razpis za ta namen se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, društva
in drugi subjekti javnega in zasebnega prava, ki delujejo
na področju turizma in so registrirani za dejavnost po
SKD 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300,
in ki doslej niso bili prejemniki sredstev ministrstva za
namen uvedbe istega okoljskega znaka za turistične nastanitve. Prijavitelj, ki je že pridobil sredstva za uvedbo
določenega znaka, pa lahko kandidira za uvedbo drugega znaka, v kolikor je predhodno že pridobil zadevni
znak. Prijavitelj lahko kandidira za največ dva znaka
hkrati, v kolikor je zadevna znaka pridobil.
5. Pogoji za kandidiranje
Vloga prijavitelja mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz
vsebine celotne vloge. Če vloga ne bo izpolnjevala vseh
pogojev, se zavrne.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po izdaji sklepa o dodelitvi sredstev, se pogodba o sofinanciranju ne bo podpisala, sklep o dodelitvi sredstev
pa se odpravi.
V primeru, da se neizpolnjevanje pogojev ugotovi
po podpisu pogodbe o sofinanciranju, pa bo ministrstvo
odstopilo od pogodbe o sofinanciranju, pri čemer je
upravičenec dolžan vrniti vsa že prejeta sredstva skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema
sredstev na njegov transakcijski račun do dneva vračila
sredstev v državni proračun Republike Slovenije.
5.1. Splošni pogoji za kandidiranje
Splošni pogoji za kandidiranje so:
1. Prijavitelj je pravna in fizična osebe, društvo in
drugi subjekt javnega in zasebnega prava, ki deluje
na področju turizma in opravlja dejavnost v Republiki
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Sloveniji ter je registriran za dejavnost po SKD: 55.100,
55.201, 55.202, 55.203, 55.204 ali 55.300.
2. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva in izvajalskih institucij ministrstva (Slovenski podjetniški sklad, Javna agencija
Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Slovenski
regionalno razvojni sklad) (v višini 50 eurov ali več na
dan oddaje vloge) iz naslova pogodb o sofinanciranju
iz javnih sredstev, pri čemer ni pogoj, da bi bile le-te že
ugotovljene s pravnomočnim izvršilnim naslovom.
3. Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki
ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini
50 eurov ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti
tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjega leta do dne oddaje vloge.
4. Med prijaviteljem in ministrstvom oziroma izvajalskimi institucijami ministrstva niso bile pri že sklenjenih
pogodbah o sofinanciranju ugotovljene hujše nepravilnosti pri porabi javnih sredstev in izpolnjevanju ključnih
pogodbenih obveznosti, zaradi česar je ministrstvo oziroma izvajalska institucija odstopila od pogodbe o sofinanciranju, od odstopa od pogodbe pa še ni preteklo
5 let.
5. Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje
vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS,
št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.,
27/16, 31/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C in 54/18 – odl.
US).
6. Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17) in ni podjetje v težavah
skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU)
št. 651/2014.
7. Glede prijavitelja ni podana prepoved poslovanja v razmerju do ministrstva v obsegu, kot izhaja iz
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
8. Prijavitelj za iste upravičene stroške in aktivnosti,
ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni pridobil in
ni v postopku pridobivanja financiranja iz drugih javnih
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega
proračuna), vključno z de minimis pomočjo (prepoved
dvojnega sofinanciranja).
9. Prijavitelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti in tudi vsebina sofinanciranega projekta se ne sme
nanašati na sledeče izključene sektorje:
– sektor predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
kadar je:
a) znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje ali
b) je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce;
– sektor premogovništva za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov, kakor jo zajema Sklep Sveta
št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 (UL. L. 336,
21. 12. 2010, str. 24).
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Pomoč ni dovoljena za aktivnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali
na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo.
Pomoč za kritje stroškov študij ali svetovalnih storitev,
potrebnih za uvajanje novega ali obstoječega proizvoda
na novem trgu v drugi državi članici ali tretji državi, se ne
šteje za pomoč dejavnostim, povezanim z izvozom.
Pomoč ni dovoljena v primerih, kadar je dodelitev
pomoči pogojena z obveznostjo, da upravičenec uporabi
doma proizvedeno blago ali storitve ali kadar je odvisna
od uporabe domačih proizvodov v breme uvoženih proizvodov. Prav tako pomoč ni dovoljena v primerih, ko bi se
upravičencem omejevala možnost izkoriščanja rezultatov
raziskav, razvoja in inovacij v drugih državah članicah.
10. Pri projektu je upoštevano pravilo kumulacije
državnih pomoči – skupna višina državne pomoči za
projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla največje intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot to določa Regionalna shema državnih pomoči
(št. priglasitve: BE02-2399245-2014) ter shema državne
pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT –
de minimis (št. priglasitve: M001-2399245-2015/I).
11. Dejanski lastnik/i prijavitelja v skladu z Zakonom
o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma
(Uradni list RS, št. 68/16) ni/niso vpleten/i v postopke
pranja denarja in financiranja terorizma.
12. Prijavitelj ni v postopku vračanja neupravičeno
prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Evropske
komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti.
13. Prijavitelj za iste že povrnjene upravičene stroške in aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja v tem
razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih
virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega
proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).
14. Projekt mora biti skladen z namenom, ciljem in
s predmetom javnega razpisa.
Za dokazovanje izpolnjevanja dodatnih razpisnih
pogojev prijavitelj podpiše Obrazec št. 2 v obliki izjave
(Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev, s katerim pod kazensko in materialno
pravno odgovornostjo potrdi izpolnjevanje in sprejemanje razpisnih pogojev za kandidiranje na tem javnem
razpisu). Obrazec št. 2 je del razpisne dokumentacije.
V primeru dvoma glede izpolnjevanja pogojev prijavitelja, lahko ministrstvo zahteva dodatna pojasnila
ali dokazila.
Za vse zgoraj naštete pogoje je dokazovanje
podrobneje predstavljeno v razpisni dokumentaciji
v tč. 3.6.1 in obrazcu 2.
5.2. Posebni pogoji za prijavitelje
Prijavitelj mora imeti sedež v Republiki Sloveniji. Nastanitveni objekti, ki so pridobili okoljski znak za
turistične nastanitve, morajo biti locirani v Sloveniji in
morajo izpolnjevati naslednje pogoje za kandidiranje:
1. Pridobitev okoljskega znaka za turistične nastanitve, ki je naveden v tem razpisu.
2. Prijavitelj mora predložiti dokazilo o lastništvu,
zakupu, najemu, upravljanju oziroma drugi pravici razpolaganja z nepremičnino, ki je prejela okoljski znak.
6. Merila za ocenjevanje vlog in postopek izbora
Postopek in način izbora je podrobno naveden
v razpisni dokumentaciji, točka 4.
Vloge na javni razpis obravnava strokovna komisija, ki jo je imenoval minister, pristojen za gospodarski
razvoj in tehnologijo.
Strokovna komisija bo v prvi fazi preverjala formalno popolnost vlog. Prijavitelji, ki bodo podali formalno
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nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema
poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene.
Prijavitelj v dopolnitvi v skladu z Uredbo o merilih,
postopkih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni
list RS, št. 56/11) ne sme spreminjati:
1. višine zaprošenih sredstev,
2. tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede
na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku
dodelitve sredstev.
V kolikor bi prijavitelji v dopolnitvi spreminjali zgoraj
navedene dele vloge, se upoštevajo navedbe iz prvotne
vloge.
Dopolnitev vlog je namenjena zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, obrazcev oziroma po-

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
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datkov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na javni razpis.
Izključno prijavitelj sme ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega proračuna popraviti
očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in
ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
V drugi fazi bo strokovna komisija preverjala izpolnjevanje pogojev za kandidiranje. Vloge, ki ne bodo
izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo
skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. Popolne vloge,
ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom razpisa, bo strokovna komisija ocenila
v skladu z objavljenimi merili.
Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne
vloge komisija najprej ugotovi, ali vloga izpolnjuje vse
pogoje javnega razpisa. Če ugotovi, da ne izpolnjuje vseh
pogojev javnega razpisa, se nadaljnjega ocenjevanja po
merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge
pa strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:

MERILO
Skladnost z razvojnimi dokumenti na nacionalni ravni
Skladnost z razvojnimi dokumenti turistične destinacije
Kakovost projekta
Tržni potencial projekta
Širši družbeni vpliv
Regionalni kriterij
Skupaj

točke

Največje št. točk pri posameznem
sklopu in pod-sklopu
10
10
30
30
10
7
97

Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje, je 60 točk. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega
sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk,
presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi
bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da
bo več projektov z enako oceno, se bo upoštevalo število točk pri merilu kvaliteta projekta.
V primeru, da bodo projekti tudi pri tem merilu dosegli enako oceno, se bo upoštevala višina točk pri merilu
vezanem na regionalni kriterij.
Skupno število možnih točk je 97.
Način ocenjevanja vlog, način uporabe in pomen
posameznih meril za ocenjevanje vlog so natančneje
opredeljeni v točki 3.11 in 4.4 razpisne dokumentacije.
7. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je
105.000,00 EUR.
Proračunska postavka
PP 173210 (Trženje in razvoj turizma)
Skupaj

Leto 2019
105.000,00

Leto 2020

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni z objavo spremembe javnega razpisa o povečanju sredstev
v Uradnem listu RS do izdaje sklepov o izboru za sofinanciranje.
Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen
v primeru premajhnega števila ustreznih vlog.

Leto 2021

SKUPAJ
105.000,00
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Dinamika sofinanciranja operacije bo določena
s pogodbo o sofinanciranju med ministrstvom in izbranim prijaviteljem kot upravičencem, v odvisnosti od finančnega načrta izvajanja projekta in od razpoložljivosti
proračunskih sredstev.
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti
proračunskih sredstev in programa ministrstva za ta
namen. V kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice
porabe na proračunskih postavkah, lahko ministrstvo
razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju, ali skladno s pogodbo o sofinanciranju določi novo
pogodbeno vrednost ali dinamiko izplačil. V kolikor se
izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se
šteje, da odstopa od vloge oziroma od pogodbe o sofinanciranju.
Ministrstvo si pridružuje pravico, da lahko javni razpis, kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)dodelitvi sredstev,
prekliče z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
Sredstva morajo biti porabljena v letu 2019.
Za upravičene stroške, ki bodo financirani, se šteje
tiste, ki so nastali na osnovi prvega izdanega naročila
za izvedbo aktivnosti od 1. 1. 2018.
Obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2018 do
15. 10. 2019.
9. Shema in skladnost s pravili državnih pomoči:
skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju, na
podlagi pravila de minimis ne sme presegati največje
intenzivnosti pomoči ali zneska državne pomoči, kot določa shema državnih pomoči de minimis. Skupni znesek
pomoči, dodeljen istemu podjetju/upravičencu na podlagi
pravila de minimis ne sme presegati 200.000,00 EUR
v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se
upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000,00 EUR za podjetja, ki delujejo
v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa
se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora.
10. Upravičeni stroški, intenzivnost pomoči in način
financiranja
Upravičeni so naslednji stroški:
a) svetovalne storitve na področju ekološkega managementa, ki so izvedene s strani zunanjih svetovalcev
z namenom pridobitve okoljskega znaka,
b) stroški informiranja in komuniciranja turistične
ponudbe ponudnika, ki je pridobil okoljski znak za turistične nastanitve,
c) stroški izdelave promocijskega materiala, na katerem je jasno razviden okoljski znak.
Vsi ostali stroški so neupravičeni.
11. Način financiranja upravičenih stroškov
Višina sofinanciranja upravičenih stroškov uvajanja
okoljskega znaka za turistične nastanitve lahko dosega
največ 7.000,00 EUR za posamezen nastanitveni objekt
in znak.
Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo,
in sicer v enkratnem znesku po predložitvi in potrditvi
zahtevka za izplačilo.
Sredstva dodeljena v okviru zadevnega razpisa predstavljajo pomoč po pravilu »de minimis«.
V okviru obravnave vlog prijaviteljev bo strokovna
komisija izpolnjevanje pogoja za dodelitev pomoči po
pravilu »de minimis« preverila na podlagi podatkov prijavitelja, ki so sestavni del vloge za izvedbo projekta in
dodatno s poizvedbo pri Sektorju za spremljanje državnih pomoči na Ministrstvu za finance.
V primeru, da strokovna komisija ugotovi, da bi
skupna vrednost pomoči, dodeljene prijavitelju, prese-
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gala 200.000,00 EUR v obdobju treh poslovnih let, ne
glede na obliko ali namen pomoči, pomoči takšni vlogi
po pravilu »de minimis« ne bo dodelila.
V primeru prekoračitve dovoljenega zneska pomoči
po pravilu »de minimis« v predpisanem obdobju, in sicer
z dodelitvijo sredstev na podlagi tega javnega razpisa, je
upravičenec dolžan prejeta sredstva, s katerimi je zgornjo mejo dovoljene de minimis pomoči presegel, v celoti
vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Dovoljena je kumulacija pomoči po pravilu »de minimis« z drugimi vrstami pomoči za iste upravičene
stroške, vendar le, če se s takšno kumulacijo ne preseže
največja intenzivnost pomoči in znesek pomoči, dopustnih po drugih predpisih (shemah).
12. Roki in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo vlog je en delovni dan pred odpiranjem.
Prvo odpiranje prispelih vlog bo 16. 4. 2019, drugo
pa 11. 6. 2019.
Navodila za izdelavo popolne vloge so navedena
v razpisni dokumentaciji, točka 4.
Popolno vlogo, v skladu z razpisno dokumentacijo,
je potrebno vložiti na naslov: Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo, Trubarjeva 11, 2000 Maribor. Kot
pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, ne glede
na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo najkasneje en delovni
dan pred predvidenim odpiranjem.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, ki so v razpisni dokumentaciji, in sicer v zaprti
ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez
okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga na razpis okoljski znaki«,
in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Prijavitelj priloži vlogi tudi prijavni obrazec v elektronski obliki (Word) na elektronskem mediju (USB
ključek, DVD ali CD), kar pa ne predstavlja elementa
presoje popolnosti vloge.
13. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo en
delovni dan pred odpiranjem. Vloge, ki bodo prispele po
roku za zadnje odpiranje, se s sklepom zavržejo. Prijavitelja bo o tem ministrstvo pisno obvestilo.
Neustrezno označene ter nepravočasno prispele
vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Na odpiranju bo strokovna komisija preverila pravočasnost, pravilno označenost in popolnost prispelih vlog.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog
pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge
niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati
višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže
na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih
je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Rok
za dopolnitev vlog ne sme biti daljši od osmih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu
s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Strokovna komisija za dodelitev sredstev bo z merili
za ocenjevanje obravnavala (ocenila) vse pravočasne,
formalno popolne in ustrezne vloge. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne.
14. Varovanje osebnih podatkov in poslovna skrivnost
Varovanje osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji, bo zagotovljeno v skladu z veljavno
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zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov, vključno s Splošno uredbo (GDPR) in s 115. in 140. členom
Uredbe št. 1303/2013/EU. V zvezi s tem ministrstvo
napotuje na splošne informacije oziroma na obvestilo
o varstvu osebnih podatkov, objavljeno na spletni strani
ministrstva na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/varstvo_osebnih_podatkov/.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih podatkov, ki jih prijavitelj posebej označi, in sicer poslovne skrivnosti, osebni
podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14,
50/14, 19/15 – odl. US in 7/18; v nadaljnjem besedilu:
ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se
lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge,
ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelj mora
pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen
javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne
označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo
lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ.
Namen obdelave osebnih podatkov, ki jih ministrstvu posredujejo prijavitelji, je izvedba javnega razpisa,
vodenje podatkov, evidenc, analiz in drugih zbirk za
ministrstvo in nadzorne organe, in sicer o izidu javnega
razpisa in o izvajanju pogodbe o (so)financiranju. Nadalje je namen obdelave osebnih podatkov tudi izdelava
študij in vrednotenj, sodelovanje in priprava oziroma
izdelava vlog v postopkih pred pristojnimi organi (postopki pred sodnimi, preiskovalnimi ali drugimi pristojnimi organi). Osebni podatki se bodo obdelovali tudi za
namene učinkovitega delovanja informacijskih sistemov
ali pripomočkov, ki jih uporablja ali jih je dolžno uporabljati ministrstvo.
Podatki o sofinanciranih operacijah, za katere je
tako določeno s predpisi ali ki so javnega značaja, se
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bodo objavili. Objavljen bo seznam prijaviteljev, ki bo obsegal navedbo prijavitelja, naziv operacije, programsko
območje prijavitelja in znesek javnih virov financiranja
operacije. Objave podatkov o operaciji in prijaviteljih do
sredstev bodo izvedene v skladu z ZDIJZ.
15. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni
o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog.
Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izboru pozvani k podpisu pogodbe. Prijavitelj lahko umakne
vlogo za pridobitev sredstev do pravnomočnosti sklepa o izboru.
Zoper sklep o (ne)izboru, se lahko v tridesetih dneh
od prejema sklepa sproži upravni spor z vložitvijo tožbe
na Upravno sodišče Republike Slovenije. Predmet tožbe
ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb o sofinanciranju z drugimi prijavitelji.
Rezultati predmetnega javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletni strani
ministrstva.
16. Razpoložljivost razpisne dokumentacije: vsi
potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so
navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani
MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/
17. Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in
pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na
elektronski naslov gp.mgrt@gov.si s pripisom JR okoljski znaki.
Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti
obveščeni preko spletne strani http://www.mgrt.gov.si/.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-1429/19
Ime, priimek in stalno prebivališče fizičnih oseb, ki
imajo v premoženju družbe Tv Celje d.o.o. najmanj pet
odstotni delež kapitala: Ivan Pfeifer, Ob Strugi 23, 3313
Polzela – 51 %, Janko Šopar, Ul. Matevža Haceta 12,
3000 Celje – 49 %.
Ob-1453/19
Ime medija: NOVI TEDNIK, RADIO CELJE.
Izdajatelj: NT&RC d.o.o., Prešernova ulica 19, 3000
Celje.
Družbeniki z več kot 5 % deležem kapitala ali
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– NT&RC d.o.o., Prešernova ulica 19, 3000 Celje
8,6317 %,
– RADIO TEDNIK PTUJ d.o.o., Osojnikova cesta 3,
2250 Ptuj 10,0092 %,
– SAP SERVO d.d., Središka ulica 4, 1000 Ljubljana 14,8760 %,
– ANICA ŠROT AUŽNER, Jagoče 3c, 3270 Laško
12,4273 %,
– ATKA-PRIMA d.o.o., Kidričeva ulica 24b, 3000
Celje 19,9878 %,
– RADIO KRKA d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000
Novo mesto 15,9779 %,
– SVET 24 d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana
- Polje 18,0900 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Anica Šrot Aužner,
direktorica.
Ob-1467/19
Ime medija: RADIO BREZJE in RADIO POHORJE.
Izdajatelj: B.&B.BELNA d.o.o., Sadjarska pot 27,
Šentilj.
Direktor: Bojan Belna, Danijel Hočevar.
Lastnik: 100 % R2 investicije, investicije d.o.o.
Ob-1487/19
Imena medijev: Posebna izdaja Kajveš, Kajveš,
TOP! Za najstnike, Dom2, Ženska, Zeleni raj, Avenija,
Zvezde so rojene, Vklop, Zarja, Maja, Bodi zdrava, Pomagaj si sam, Auto bild, Ekipa24.si, Posebna izdaja slikovne križanke, Posebna izdaja Ekipa, Salomonov oglasnik, Salomonov ugankar, Salomonov genialec, Čvek
v križankah, Ekipa SN, EkipaSN revija, Moj horoskop,
njena.si, odkrito.si, Jej zdravo, Politikin zabavnik.
Izdajatelj: SALOMON d.o.o. Ljubljana, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– DOLENJSKI LIST Novo mesto d.o.o., Germova
ul. 4, 8000 Novo mesto – 54,6115 %
– KRATER d.o.o. – v stečaju, Likozarjeva 3, 1000
Ljubljana – 45,3886 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Gregor Repič, direktor.

Izdajatelj: RADIO GLAS LJUBLJANA, d.o.o.,
Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 62 % – SALOMON, d.o.o., Ljubljana, Vevška 52,
1260 Ljubljana – Polje
– 19 % – NOVA NALOŽBA d.o.o., Litijska cesta 38,
1000 Ljubljana
– 19 % – IVAN KRALJ, Velike Brusnice 86, 8321
Brusnice.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Škerlak, direktor.
Ob-1489/19
Ime medija: Radio Aktual D.
Izdajatelj: Studio D, Regionalna radijska postaja
d.o.o., Novo mesto, Ljubljanska cest 26, 8000 Novo
mesto.
Lastniki z več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– RGL d.o.o., Ljubljana, Papirniški trg 17, 1260
Ljubljana – 80,94 %
– Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto – 19,06 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Škerlak, direktor.
Ob-1490/19
Imena medijev: Svet24, svet24.si, »IN«.
Izdajatelj: SVET24, informativne vsebine, d.o.o.,
Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo: Alena Nardini, Lucija, Obala 144F,
6320 Portorož – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Igor Klun, direktor.
Ob-1491/19
Imena medijev: Dolenjski list, dolenjskilist.si, lokalno.si.
Izdajatelj: DOLENJSKI LIST Novo mesto, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo: EUROFIT d.o.o., Selo pri Radohovi
vasi 1, 1296 Šentvid pri Stični – 99,516 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Gregor Repič, direktor.
Ob-1492/19
Ime medija: Radio Aktual Kum.
Izdajatelj: RADIO KUM TRBOVLJE, d.o.o., Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje.
Lastniki z najmanj 5 % deležem kapitala ali
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: STUDIO D,
Regionalna radijska postaja d.o.o., Ljubljanska cesta 26,
Novo mesto – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Simon Prelesnik, direktor.

Ob-1488/19

Ob-1493/19

Imena medijev: Radio Aktual, Radio Salomon, Radio Veseljak, Radio Aktual Obala, Radio Veseljak Lisca,
Radio Veseljak Posavje.

Ime medija: Radio Krka.
Izdajatelj: RADIO KRKA Novo mesto d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
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Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 19 % – DOLENJSKI LIST NOVO MESTO d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
– 19 % – NEP TRADE d.o.o., Agrokombinatska cesta 12, 1000 Ljubljana
– 19 % – CURATOR NOVA d.o.o., Središka ulica 4,
1000 Ljubljana
– 19 % – KRALJ IVAN, Velike Brusnice 86, 8321
Brusnice
– 19 % – LUXURIA d.o.o. Ljubljana, Žaucerjeva ulica 12, 1000 Ljubljana
– 5 % – MARMED d.o.o., Brodska cesta 8, 1000
Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Aurelia Florina Papež, direktorica.
Ob-1494/19
Ime medij: REPORTER, REPORTER MAGAZIN.
Izdajatelj: REPORTER MEDIA d.o.o., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljavskih oziroma glasovalnih pravic imajo: Tara Milikić, Zvezda 1, 1210 Ljubljana - Šentvid – 100 %.
Odgovorna oseba izdajatelja: Silvester Šurla, direktor.
Ob-1495/19
Ime medija: Štajerski tednik, Štajerske novice, Mariborske novice, Radio Ptuj.
Izdajatelj: RADIO TEDNIK Ptuj d.o.o., Osojnikova
cesta 3, 2250 Ptuj.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 9.2268 % – EKO JEKLO d.o.o., Papirniški trg 17,
1260 Ljubljana - Polje
– 10.6732 % – MEDIA24 d.o.o., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana - Polje
– 15.2299 % – REPORTER MEDIA d.o.o., Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje
– 15.3570 % – KRALJ IVAN, Velike Brusnice 86,
8321 Brusnice
– 15.2015 % – RECIKEL d.o.o., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana - Polje
– 14.3678 % – MARMED d.o.o., Brodska cesta 8,
1000 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Drago Slameršak,
direktor.
Ob-1496/19
Ime medija: TV VESELJAK.
Izdajatelj: VESELJAK TV, televizijska dejavnost, d.o.o., Papirniški trg 17, Ljubljana - Polje.
Več kot 5 % kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo: 100 % – SALOMON d.o.o., Vevška
cesta 52, 1260 Ljubljana - Polje.
Odgovorna oseba izdajatelja: Uroš Kušar, direktor.

Stran

345

Stran

346 /

Št.

12 / 27. 2. 2019

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

VSEBINA

Javni razpisi

339

Objave po Zakonu o medijih

344

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – v. d. direktorja dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o. – direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Internet:
www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

