Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)

Odgovori na vprašanja 11

Številka: 371-16/2017/229 – 00191669
Datum: 9.5.2018

Obvestilo št. 2 z dne 12. 5. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo obvešča vse potencialne vlagatelje vlog, da 3. rok za oddajo vlog zaradi
nerazporejenih razpoložljivih sredstev bo. Ostanek nerazporejenih sredstev iz prvih dveh rokov se v
3. roku za oddajo vlog razdeli skladno s poglavjem 4.3. razpisne dokumentacije.
Predviden preostanek razpoložljivih sredstev na podlagi prijavljenih projektov ter pogoji in merili
razpisne dokumentacije (določena višina maksimalnih razpoložljivih zagotovljenih sredstev na občino)
v 1. in 2. roku za oddajo vlog je najmanj 4.172.276,46 €.
Obvestilo št. 3 z dne 12. 5. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo obvešča vse potencialne vlagatelje vlog, da bo za zagotovitev časa za
pripravo kvalitetnih vlog podaljšalo 3. rok za oddajo vlog na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov
trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017), objavljenem v Uradnem listu št. 54/17 dne 29. 9. 2017
(spremembi v UL št. 63/17 z dne 10. 11. 2017 in UL št. 11/18 z dne 23. 2. 2018).
3. rok za oddajo vlog bo po objavi spremembe v Uradnem listu sreda, 12. september 2018. Ostalo
besedilo javnega razpisa in obrazci ostanejo nespremenjeni.
Sprememba bo v Uradnem listu predvidoma objavljena v petek, 11. maja 2018. Čistopis besedila
javnega razpisa je objavljen na spletni strani MZI.

Vprašanje št. 93 z dne 4. 4. 2018
V imenu Občine vam posredujemo nekaj relevantnih vprašanj ob skorajšnji oddaji vloge na razpis JRUTM_1/2017.
Podvprašanje št. 93.1
Investitor (OŽ) predvideva, da bo operacijo izpeljal in zanjo izstavil ZzI v letu 2018. Ali lahko v primeru
spremembe dinamike izvajanja operacije s sklenitvijo aneksa k sofinancerski pogodbi del sredstev
»prestavimo« v leto 2019?
Odgovor št. 93.1
Da, skladno z dikcijo v vzorcu pogodbe: Dinamika sofinanciranja se lahko spremeni na pisni predlog
upravičenca le s pisnim dodatkom k pogodbi, vendar le ob utemeljenih razlogih in ob pogoju, da ima
ministrstvo na razpolago prosta proračunska sredstva.« je to možno.
Podvprašanje št. 93.2
Iz obrazca 3 je razvidna zgolj višina upravičenih sredstev, ki pa je višja od predvidene kvote, ki pripada
Občini Žalec. V investicijski dokumentaciji je del MZI oz. Kohezijskega sklada omejen na kvoto, ostalo
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se predvideva kot lastni delež Občine. Ali to zadostuje ali je potrebna korekcija v obrazcu 3? Če je
potrebna korekcija, prosimo za navodila.
Odgovor št. 93.2
Višina upravičenih stroškov do sofinanciranja v obrazcu 3 mora biti usklajena z investicijsko
dokumentacijo. V kolikor 80% višine upravičenih stroškov operacije presega določeno višino sredstev
na občino v Prilogi št. 1: višina razpoložljivih zagotovljenih sredstev po občinah (kvota), mora prijavitelj
to višino uskladiti tako v obrazcu 3 in kot tudi finančni konstrukciji projekta v investicijski dokumentaciji.
V obrazcu 3 se del upravičenih stroškov prenese na neupravičene stroške znotraj iste vrste stroška.
Podvprašanje št. 93.3
Kot navedeno v razpisni dokumentaciji, je rok za oddajo vloge petek, 6.4.2018 do 12. ure. Ali se ta
rok upošteva tudi pri vlogah oddanih preko pošte, t.j. žig na pošiljki?
Odgovor št. 93.3
Skladno z razpisno dokumentacijo mora vloga dospeti oz. biti oddana osebno na dan posameznega
roka za oddajo vlog do 12.00.

Vprašanje št. 94 z dne 16. 4. 2018
Na razpis JR-TM_1/2017 želimo prijaviti projekt ureditve skupnega prometnega prostora na območju
trga (shema v priponki), ki bi ga izvedli fazno.
Prosimo za pojasnila oz. odgovore na naslednja vprašanja:






Ali je do sofinanciranja upravičeno celotno območje prenove – (priponko)?
Ali je potrebno projekt/operacijo razdeliti na več ukrepov, ali je lahko celotno območje
opredeljeno kot shared space (trg in današnje ceste ter parkirišča, ureditev pasaž za pešce,
povezava do novega parkirišča ter nekaj razširitev pločnikov)?
Glede na predvideno faznost (priponka) – ali mora režim enosmerne ceste prek trga iz 1. faze
veljati vseh 5 let ali se jo lahko ukine že znotraj 5-letnega obdobja?
27. člena ZPrCP ne razumemo čisto oz. nismo našli podatka – kakšna je predpisana prometna
signalizacija za eksperimentalno ureditev?
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Odgovor
Zakon o cestah definira skupni prometni prostor kot cesto s posebej grajenim cestiščem, ki je
namenjena skupni uporabi udeležencev cestnega prometa v skladu z zakonom, ki ureja pravila
cestnega prometa, in je označena s predpisano prometno signalizacijo. V okviru ukrepa skupni
prometni prostor so torej upravičeni le stroški ureditve območja, ki bo funkcioniralo kot skupni prometni
prostor in izpolnjuje namen, določen v odgovoru št. 17. Namen, cilji in rezultati projekta morajo ostati
enaki vsaj 5 let po zaključku projekta.
Urejanje ločene infrastrukture le za pešce ni upravičen strošek ukrepa skupni prometni prostor, lahko
pa se prijavi kot ločen ukrep gradnje pločnikov. Prometna signalizacija mora biti skladna s Pravilnikom
o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17).

Vprašanje št. 95 z dne 4. 5. 2018
Na vas se obračamo z vprašanjem o predvidenem zadnjem 3. roku za prijavo na razpis JRUTM_1/2017, kdaj lahko pričakujemo natančnejše informacije v zvezi z razpoložljivimi sredstvi v
okviru 3. roka za oddajo vlog, ki je predviden za 05.07.2018?
Odgovor št. 95
Glej obvestili št. 2 in 3 zgoraj.
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