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           Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, Ljubljana

       objavlja

dopolnitev Javnega poziva za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za 
poletno sezono 2022

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju: MZI) je dne 13. 5. 2022 na spletni strani objavilo Javni 
poziv za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022 (v 
nadaljevanju: javni poziv). Finančna pomoč se bo upravljavcem žičniških naprav, ki bodo vlogo za 
sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za poletno sezono 2022 in zahtevek za 
izplačilo nepovratnih sredstev v povezavi z vlogo oddali pravočasno, dodeljevala skladno z mnenjem 
Ministrstva za finance o skladnosti sheme pomoči »Sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja 
žičniških naprav za prevoz oseb (št. priglasitve: BE01-2399270-2021) z dne 15.6.2021, ki temelji na 
Zakonu o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20), 
Pravilniku o sofinanciranju vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav za prevoz oseb (Uradni list 
RS, št. 96/21) in Uredbi 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.

V okviru javnega poziva MZI kot obdelovalec osebnih podatkov pridobiva, evidentira, obdeluje in 
hrani osebne podatke v okviru in izključno za namen sofinanciranja vzdrževanja in obratovanja 
žičniških naprav, in jih ne bo obdelovalo za noben drug namen. MZI osebnih podatkov ne bo 
preneslo in/ali izvozilo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, razen če to zanj zahtevajo 
veljavni prisilni predpisi, v slednjem primeru bo MZI pred posredovanjem pisno obvestilo upravljavca 
žičniških naprav, razen če tako obvestilo ni dopustno v skladu z veljavnim pravom. Prav tako MZI 
osebnih podatkov ne bo posredovalo podizvajalcem oz. zunanjim pogodbenim podizvajalcem. MZI 
se zavezuje ravnati s prejetimi osebnimi podatki fizičnih oseb upravljavca žičniških naprav v skladu z 
veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, zlasti Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošne uredbe o varstvu 
podatkov, UL L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20).

Vlagatelj/prijavitelj/upravičenec, ki bo na MZI posredoval vlogo za sofinanciranje in zahtevek za 
izplačilo nepovratnih sredstev v povezavi z vlogo, mora z njim povezane fizične osebe, na katere se 
nanašajo v okviru zahtevka za izplačilo nepovratnih sredstev priložena dokazila, ki vsebujejo osebne 
podatke, seznaniti oz. obvestiti, da bo obdeloval njihove osebne podatke. Pri tem mora od vseh 
fizičnih oseb, v skladu s točko (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, 
pridobiti privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

Vlagatelj mora k vlogi za sofinanciranje in zahtevku za izplačilo nepovratnih sredstev predložiti 
podpisano izjavo (priložena), s katero potrjuje, da je z obdelavo seznanil vse z njim povezane fizične 
osebe, ki bodo sodelovale pri prijavi in izvajanju operacije sofinanciranja, in da je od njih pridobil
p r i v o l i t v e  z a  o b d e l a v o  o s e b n i h podatkov. Izjava vsebuje tudi zavezo 
vlagatelja/prijavitelja/upravičenca, da bo z obdelavo osebnih podatkov seznanil tudi fizične osebe, ki 
bodo naknadno pristopile k izvajanju operacije sofinanciranja in od njih pridobil privolitve za obdelavo 
osebnih podatkov. 



Vlagatelj/prijavitelj/upravičenec mora k vlogi za sofinanciranje vzdrževanja in obratovanja 
žičniških naprav za poletno sezono 2022 predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano Izjavo o 
seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov, s katero potrjuje, da je z 
obdelavo osebnih podatkov seznanil vse z njim povezane fizične osebe, ki sodelujejo oz. bodo 
sodelovale pri izvajanju operacije sofinanciranja vzdrževanja in obratovanja žičniških naprav in da je 
od njih pridobil privolitev za obdelavo njihovih osebnih podatkov. 

Številka: 440-10/2022/19-02621603
Ljubljana, 26. 5. 2022               

Monika Pintar Mesarič
Generalna direktorica    

Priloga:

- Izjava o seznanitvi in pridobitvi privolitev za obdelavo osebnih podatkov
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