Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5,
Ljubljana
objavlja
spremembo Javnega razpisa za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti
Slovenije
V Javnem razpisu za spodbujanje ponovne vzpostavitve letalske povezljivosti Slovenije (Uradni list
RS, št. 155/20 z dne 26. 10. 2020) se točka 5.1 »Splošni pogoji za kandidiranje« spremeni tako, da se
sedaj glasi:
1. »Prijavitelj ima prometne pravice za opravljanje mednarodnega rednega prevoza potnikov v
zračnem prometu na razpisani liniji.
2. Prijavitelj ima vsa dovoljenja za opravljanje mednarodnega rednega prevoza potnikov v zračnem
prometu (spričevalo letalskega prevoznika – AOC, zavarovalno polico skladno z Uredbo (ES)
785/20041, operativno licenco ali dovoljenja operatorja iz tretje države, če ima prijavitelj sedež
poslovanja v tretji državi (TCO – third country operator certificate).
3. Prijavitelj ni na seznamu letalskih prevoznikov Evropske komisije, ki ne izpolnjujejo varnih
standardov, objavljenem na https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/search_en.·
4. Pri dodelitvi pomoči je upoštevano pravilo kumulacije državnih pomoči - skupna višina državne
pomoči za projekt v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne bo presegla zneska državne pomoči, kot
to določa shema državne pomoči Programa izvajanja finančnih spodbud MGRT - de minimis (št.
priglasitve: M001-2399245-2015/I) oz. v primeru potrditve Evropske komisije v zvezi s priglašeno
shemo Slovenije na podlagi točke 3.1 Začasnega okvira (št. priglasitve: SA.59124).
5. Prijavitelj ni bilo podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU2 na dan
31.12.2019.
6. 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.
7. Prijavitelj ima za vročanje dokumentov pooblaščeno pravno ali fizično osebo s poslovnim
naslovom ali bivališčem v Republiki Sloveniji (pooblaščenec za vročitve)3 ali ima v Republiki
Sloveniji ustanovljeno podružnico.
8. 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 vloge4.«
Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.
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Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za
letalske prevoznike in operaterje
2

Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 26. 6. 2014, str. 1), zadnjič popravljena s Popravkom Uredbe Komisije
(EU) 2017/1084 z dne 14. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014, kar zadeva pomoč za pristaniško in letališko
infrastrukturo, pragove za priglasitev za pomoč za kulturo in ohranjanje kulturne dediščine in pomoč za športno in večnamensko
rekreacijsko infrastrukturo ter sheme regionalne pomoči za tekoče poslovanje za najbolj oddaljene regije, in o spremembi
Uredbe (EU) št. 702/2014, kar zadeva izračun upravičenih stroškov (UL L št. 26 z dne 31. 1. 2018, str. 53).
3
Pooblaščenec za vročitve je potreben za pospešitev postopkov obravnave vloge v primerih, da ima potencialni prijavitelj sedež
v drugi državi.
4
Samo za prijavitelje, ki so registrirani v Sloveniji.
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Številka: 4300-12/2020/5
Ljubljana, dne 28.10.2020

Zdravko Počivalšek
MINISTER
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