
Utemeljitev skrajšanja minimalnega roka za prejem ponudb v odprtem postopku 
oddaje javnega naročila skladno s četrtim odstavkom 40. člena ZJN-3 

 
 
SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ulica Josipine Turnograjske 6,1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: naročnik ali SID banka) na podlagi četrtega odstavka 40. člena ZJN-3 (Uradni 
list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) podaja utemeljitev glede skrajšanja 
minimalnega roka za prejem ponudb v odprtem postopku oddaje javnega naročila št. JN 
138/2020 za izbor finančnega posrednika za izvajanje finančnega instrumenta »EKP 
Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19«. 
 
 
Naročnik se je za skrajšanje minimalnega roka za prejem ponudb, določenega v drugem 
odstavku 40. člena ZJN-3, odločil iz razloga nujnosti in zato rok za prejem ponudb v odprtem 
postopku oddaje javnega naročila št. JN 138/2020, skladno s četrtim odstavkom 40. člena ZJN-
3, iz minimalnega roka 35 dni (oz. 30 dni v primeru oddaje ponudb z elektronskimi sredstvi)  
skrajšal na 21 dni od datuma, ko bo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu.  
 
Naročnik skrajšanje minimalnega roka za prejem ponudb utemeljuje s sledečimi objektivnimi 
razlogi. 
 
Finančni instrument »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19« je še en v vrsti 
ukrepov vlade za omilitev in odpravo posledic, ki jo je ta epidemija povzročila gospodarstvu. 
Njegov namen je prvenstveno zagotoviti takojšno zadostno likvidnost malih in srednje velikih 
podjetij in s tem preprečiti njihove stečaje. Kljub temu, da so kratkoročni obeti glede 
gospodarske aktivnosti negotovi, se predvideva, da se bo zaradi učinkov epidemije COVID-19 
ravno letos jeseni pokazala potreba po povečanju mikrofinanciranja slovenskega gospodarstva, 
predvsem malih in srednje velikih podjetij za potrebe obratnih sredstev. Gre za interventni 
ukrep, v okviru katerega se samo do 31. 12. 2020 (razen če bi Evropska komisija podaljšala 
veljavnost sheme pomoči) lahko podeljuje tudi pomoč skladno s Sporočilom Komisije Začasni 
okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19.  
 
Zaradi navedenega so roki za plasiranje sredstev iz virov Evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov (ESIS) v okviru zadevnega finančnega instrumenta  izjemno kratki. Finančni posrednik 
mora najmanj 68% (oseminšestdeset odstotkov) sredstev ESIS iz vsote prvih tranš po obeh 
finančnih sporazumih (ločeno za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija) 
nakazati končnim prejemnikom najkasneje do 30. 11. 2020. Nadalje mora finančni posrednik 
najmanj 91% (enaindevetdeset odstotkov) sredstev ESIS iz vsote prvih in drugih tranš po obeh 
finančnih sporazumih (ločeno za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija)  
nakazati končnim prejemnikom najkasneje do 31. 3. 2021. 
 
Opisani roki vezani na opravljanje storitev predstavljajo nevarnost, da bi se ob upoštevanju 
30-dnevnega roka za oddajo ponudbe izbor izvajalcev finančnega instrumenta premaknil v 
drugo polovico septembra, kar bi marsikaterega potencialnega izvajalca storitve lahko odvrnilo 
od oddaje ponudb in s tem zmanjševalo konkurenco.  
 
Naročnik na koncu dodaja, da skrajšanje roka ne izkrivlja konkurence. Potencialni ponudniki 
za opravljanje storitve izvajanja finančnega instrumenta so lahko le gospodarski subjekti 
(finančni posredniki), ki so registrirani kot banka ali hranilnica in kateri imajo dovoljenje Banke 
Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih ali dodatnih finančnih storitev, ter banke 
držav članic Evropske unije, ki imajo na območju Republike Slovenije ustanovljeno podružnico. 
Omenjeni gospodarski subjekti so bili s primerljivimi javnimi naročili, kjer se predmet in pogoji 



javnega naročila bistveno ne razlikujejo od predmetnega, že seznanjeni v okviru postopkov 
oddaje javnih naročil za »Izbor finančnih posrednikov za izvajanje finančnega inštrumenta 
»EKP Posojila za RRI (2014-2020)«, ki so bili na portalu e-Naročanje objavljeni pod številkami 
JN 87/2018, JN 97/2018 in JN 102/2019, ter še posebej v okviru postopka javnega naročila 
»Izbor finančnih posrednikov za izvajanje finančnega inštrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 
(2014-2020)« pod številkama JN 88/2018 in JN 98/2018. 
 
Glede na to, da se zadevno javno naročilo od predhodno objavljenih tako kar se tiče samega 
predmeta javnega naročila kot tudi pogojev ter razpisne dokumentacije minimalno razlikujejo, 
naročnik ocenjuje, da lahko vsi potencialni ponudniki pripravijo konkurenčne dopustne 
ponudbe v roku za oddajo ponudb, ki je krajši od roka 35 dni oziroma 30 dni od datuma, ko 
bo poslano v objavo obvestilo o javnem naročilu. Naročnik je pri določitvi krajšega roka 
ustrezno upošteval potreben čas, ki ga potencialni ponudniki potrebujejo za pripravo ponudbe, 
še posebej z vidika, da zaradi (pre)kratkega roka na njihovi strani ne bi nastale neupravičene 
ovire za dostop do informacij in nujne priprave zahtevane dokumentacije. Skladno s četrtim 
odstavkom 40. člena ZJN-3 rok za prejem ponudb tako ne bo krajši od 15 dni od datuma, ko 
bo v objavo poslano obvestilo o javnem naročilu št. 138/2020. 
 
 
 

Datum: 28. 7. 2020 

 

 

 

 


