Vprašanje:
Ali po tem razpisu spadajo med upravičence tudi javno-zasebna partnerstva?
Odgovor:
Skladno s točko 5.1 javnega razpisa "Upravičenci in prijavitelji" so finančne spodbude
namenjene občinam za naložbe v izgradnjo sistemov P+R parkirišč. Do prijave je upravičena
posamezna občina ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za nosilca
investitorskih poslov, v primeru, da je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več
občin. Pri tem je obvezno potrebno priložiti tudi pogodbo oziroma sporazum med občinami.
Posamezna občina lahko prijavi več operacij tako, da za vsako operacijo odda ločeno vlogo na
ta javni razpis.
Vprašanje:
Ali med upravičene stroške lahko uvrščamo tudi parkirišča za kolesa, nadzorni sistem,
prodajne avtomate in druge elemente parkirišč, ki prinašajo dodatne točke iz naslova
merila 5?
Odgovor:
Upravičeni stroški za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike so opredeljeni v javnem
razpisu (poglavje 4) in v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Stroški, ki niso opredeljeni
kot upravičeni, so neupravičeni stroški za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike in jih
zagotavlja upravičenec. Dodatni elementi parkirišča so del meril za ocenjevanje vlog in ne
opredeljujejo upravičenih stroškov.
Vprašanje:
V kakšni maksimalni oddaljenosti od JPP mora biti urejeno parkirišče?
Odgovor:
P+R sistem parkirišč mora biti urejen na način, da parkirišče zagotavlja navezavo na uporabo
javnega potniškega prometa. Parkirišče mora biti urejeno v neposredni bližini JPP.
Vprašanje:
Ali lahko investitorka uredi več manjših parkirišč (20 parkirnih mest, prostor za kolesa,
prodajni avtomati) v svoji občini? Npr. v večih naseljih/vaseh bi v bližini avtobusnih
postajališč uredili enaka parkirišča? Operacija bi bila ena, samo izvedena v enakem
obsegu na večih lokacijah.
Odgovor:
V okviru enega projekta je možno prijaviti le eno parkirišče, lahko pa posamezna občina
prijavi več operacij tako, da za vsako operacijo odda ločeno vlogo na ta javni razpis. Pri tem
je potrebno vedeti, da ocenjena vrednost operacije (po tekočih cenah) ne sme biti nižja od
400.000 EUR (brez DDV), kar je razvidno iz splošnih pogojev razpisa. Minimalno število
parkirnih mest, ki jih operacija mora zagotavljati je 20.
Vprašanje:
Ali je pod točko 4. razpisa upravičeni stroški možno uveljavljati stroške nakupa opreme
- koles, katerih najem bi se plačeval z URBANO?
Odgovor:
Nabava te opreme se ne more uvrstiti med upravičene stroške.

Vprašanje:
V primeru, da je ocenjena vrednost investicije brez DDV v višini 401.000 EUR in v tej
višini prijavljena na JR, po izvedem postopku JN, pa investitor pridobi izvajalca del za
izvedbo investicije napr. višini 380.000 EUR brez DDV, ali je v tem primeru investicija
še vedno upravičena do sofinanciranja?
Odgovor:
V splošnih pogojih je navedena ocenjena vrednost operacije in ne pogodbena vrednost.
Vprašanje:
Ali je za investicijo v višini 400.000 EUR brez DDV, poleg priložene investicijske
dokumentacije, potrebno izdelati izračun finančne vrzeli?
Odgovor:
Ne. V primeru, da je vrednost operacije enaka ali višja od 1.000.000,00 EUR, mora biti
sestavni del tudi izračun finančne vrzeli izdelan v skladu z Delovnim dokumentom št. 4
Evropske komisije – Navodilom za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in
koristi. Vse operacije, ki imajo ocenjeno vrednost pod 1.000.000,00 EUR in bi med
izvajanjem operacije dosegle ali presegle to mejno vrednost morajo naknadno zagotoviti
izračun finančne vrzeli.
Vprašanje:
Po JR so upravičeni stroški do sofinanciranja, če nastanejo v obdobju od 14.4.2011 do
vključno 15.9.2015. Ali to pomeni, da lahko prične izvajalec z izvedbo investicije pred
izdajo sklepa o odobritvi investicije ministrstva, oziroma ali je možno prijaviti že začete
investicije, ali celo že izvedene investicije v tem obdobju?
Odgovor:
Prijaviti ni možno le investicij, ki so bile že izvedene pred prejetjem sklepa o odobritvi
sofinanciranja z EU sredstvi.
Vprašanje:
Ali mora biti Načrt razvojnih programov ob prijavi vrednostno usklajen s prijavljeno
investicijo oz. ali ga je možno kasneje uskladiti?
Odgovor:
V skladu s splošnimi pogoji morajo imeti občine zagotovljena sredstva lastne udeležbe v
občinskem proračunu, oziroma zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega
projekta; priložen mora biti dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije (odlok o
veljavnem proračunu lokalne skupnosti in NRP, v katerega je uvrščen projekt, ki je predmet
vloge za načrtovano obdobje izvajanja operacije; lastni viri občine in krediti občine).
Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oz. ob upoštevanju virov po tem
javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije (po tekočih cenah).
V primeru, da ti viri niso dokazljivi, se vloga zavrne.
Vprašanje:
Ali je je nakup in postavitev polnilnice za vozila na elektro pogon upravičen strošek?
Odgovor:
Ne.
Vprašanje:
Ali je strošek nakupa zemljišča za potrebe javnega razpisa »Parkiraj in pelji se« lahko
upravičen strošek?
Odgovor:

Ne. Upravičeni stroški za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike so opredeljeni v javnem
razpisu (poglavje 4) in v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Stroški, ki niso opredeljeni
kot upravičeni, so neupravičeni stroški za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike in jih
zagotavlja upravičenec.
Vprašanje:
Celotno investicijo sestavljajo tako upravičeni stroški kot tudi neupravičeni stroški, za
upravičene stroške je v razpisu navedeno obdobje upravičenosti od 14.04.2011 do
15.09.2015. Kakšno je obdobje upravičenosti za neupravičene stroške?
Odgovor:
Upravičeni stroški za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike so opredeljeni v javnem
razpisu (poglavje 4) in v Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Stroški, ki niso opredeljeni
kot upravičeni, so neupravičeni stroški za sofinanciranje s sredstvi kohezijske politike in jih
zagotavlja upravičenec. Nastanejo lahko v obdobju upravičenosti, vendar niso skladni z
določili razpisa (poglavje 4) ali z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 razpisa oz. so
skladni, vendar nastanejo izven obdobja upravičenosti.
Vprašanje:
Kaj mora vključevati v primeru skupine projektov, kjer je prijavitelj nosilna občina v
imenu ene ali več občin, zahtevan predložen Načrt razvojnih programov. Zanima nas ali
to pomeni, da mora imeti vsaka občina, ki nastopa v skupnem projektu, v svojem načrtu
razvojnih programov proračuna opredeljeno investicijo v skupni vrednosti projekta ali
samo za svoj del investicije? Ali to pomeni, da mora imeti celotno vrednot projekta v
načrtu razvojnih programov proračuna prijavitelj, to je nosilna občina, projektni
partnerji pa samo svoj del investicije?
Odgovor:
Občine morajo imeti zagotovljena sredstva lastne udeležbe v občinskem proračunu, oziroma
zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljenega projekta; priložen mora biti dokument o
zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije (odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti
in NRP, v katerega je uvrščen projekt, ki je predmet vloge za načrtovano obdobje izvajanja
operacije; lastni viri občine in krediti občine). Vsaka občina, ki nastopa v skupnem projektu,
mora imeti v svojem načrtu razvojnih programov proračuna opredeljeno investicijo za svoj
del investicije.
Vprašanje:
Kot priloga 5 morajo občine predložiti Razvojni program oziroma strategijo razvoja
občine oz. dokument, s katerim občina opredeli načrtovane aktivnosti občine. Zanima
nas, kateri dokumenti so tukaj mišljeni?
Odgovor:
Mišljen je dokument, ki vsebuje strategijo razvoja občine za obdobje enako ali daljše od časa
izvedbe investicije P+R.
Vprašanje:
V skladu z dosedanjimi navodili MGRT je bilo potrebno v okviru CBA analize
upoštevati za finančno analizo in s tem izračun finančnega primanjkljaja 7% diskontno
stopnjo, za prikaz ekonomske upravičenosti (koristi nad stroškom) pa 5% ekonomsko
diskontno stopnjo. Ali je tak način sprejemljiv v okviru tega razpisa ali so drugačna

navodila glede diskontnih stopenj?
Odgovor:
Prva alineja posebnih pogojev javnega razpisa (točka 5.3) navaja, da mora biti investicijska
dokumentacija, izdelana v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, 60/06 in
54/10), ki v izračunu upošteva 7% diskontno stopnjo.
Vprašanje:
V razpisni dokumentaciji ste omejili višino sofinanciranja na 1.500.000 EUR, s čimer ste
postavili v neenakopraven položaj projekte, ki imajo večji obseg investicije glede na
manjše projekte, kjer bo prispevek skupnosti enak stopnji primanjkljaja v financiranju
* stopnji financiranja za prednostno os (85%). Zato predlagamo, da višino
sofinanciranja povečate na 3.000.000 EUR ali pa, da je višina sofinanciranja skupnosti
pri projektu v skladu z izračunanim prispevkom skupnosti izračunanega na osnovi
finančne in ekonomske analize.
Odgovor:
V točki 5.2 Splošni pogoji je navedeno, da ocenjena vrednost operacije ne sme biti višja od
zneska sofinanciranja 1.500.000 EUR razen v zadnjem krogu odpiranja, ko je lahko znesek
sofinanciranja višji od 1.500.000 EUR, v kolikor bodo za to razpoložljiva zadostna sredstva.
Vprašanje:
Ali med upravičene stroške lahko uvrščamo tudi ureditev novega avtobusnega
postajališča (nadstrešnica, sedišča, sanitarije)?
Odgovor:
Ne.
Vprašanje:
V javnem razpisu pod točko 5.2. splošni pogoji piše: Operacija je vključena v razvojni
program oz. strategijo razvoja občine oz. dokument s katerim občina opredeli
načrtovane aktivnosti občine. Ali OPPN ( občinski podrobni prostorski načrt) zadostuje
kot razvojni program?
Odgovor:
Če OPPN vsebuje strategijo razvoja občine za obdobje enako ali daljše od časa izvedbe
investicije P+R in predvideva izvedbo investicij v projekte P+R, OPPN zadostuje pogojem
javnega razpisa.
Pogoj je izpolnjen tudi v primerih, da je operacija vključena v okvire regionalnih razvojnih
programov ali razvojne strategije občine/mesta.
Vprašanje:
Med vprašanji in odgovori v enem od odgovorov piše, da ocenjena vrednost operacije ne
sme biti višja od zneska sofinanciranja 1.500.000 € (spodaj prilagam vprašanje in
odgovor). V razpisu ni omejena zgornja meja investicije. Je napaka pri odgovoru ali v
razpisu?
Vprašanje:
V razpisni dokumentaciji ste omejili višino sofinanciranja na 1.500.000 EUR, s čimer ste
postavili v neenakopraven položaj projekte, ki imajo večji obseg investicije glede na manjše
projekte, kjer bo prispevek skupnosti enak stopnji primanjkljaja v financiranju * stopnji
financiranja za prednostno os (85%). Zato predlagamo, da višino sofinanciranja povečate na
3.000.000 EUR ali pa, da je višina sofinanciranja skupnosti pri projektu v skladu z
izračunanim prispevkom skupnosti izračunanega na osnovi finančne in ekonomske analize.

Odgovor:
V točki 5.2 Splošni pogoji je navedeno, da ocenjena vrednost operacije ne sme biti višja od
zneska sofinanciranja 1.500.000 EUR razen v zadnjem krogu odpiranja, ko je lahko znesek
sofinanciranja višji od 1.500.000 EUR, v kolikor bodo za to razpoložljiva zadostna sredstva.
Odgovor:
Višina sofinanciranja se ne bo spreminjala.
V javnem razpisu se kot zgornjo mejo navaja višino sofinanciranja, torej najvišjo možno
dodelitev sredstev evropskega kohezijskega sklada posameznim operacijam P+R.
Do napake je prišlo v odgovoru na vprašanje, ki ga navajate. Objavljen je dopolnjen odgovor,
in sicer v točki 5.2 Splošni pogoji je navedeno, da bo najvišji znesek sofinanciranja
1.500.000 EUR, razen v zadnjem krogu odpiranja, ko je lahko znesek sofinanciranja višji od
1.500.000 EUR, v kolikor bodo za to razpoložljiva zadostna sredstva.
Vprašanje:
Ali je za zadnji krog odpiranja, če do njega pride, utemeljeno pričakovati, da se bodo
poleg neomejene zgornje meje sofinanciranja spremenili še kakšni drugi splošni ali
posebni pogoji iz točke 5.2. ali točke 5.3. razpisne dokumentacije?
Konkretno nas zanima:
- ali bi bilo mogoče v zadnjem krogu odpiranja prijaviti tudi projekte, ki imajo skupno
vrednost nižjo od 400.000 EUR? Menimo namreč, da bi takšna določba manjše lokacije
postavila v enakopravnejši položaj, hkrati pa bi pripomogla k učinkovitejšemu črpanju
EU sredstev;
- ali bi bilo mogoče v zadnjem krogu odpiranja prijaviti več lokacij na eno
prijavo/operacijo? Če da, ali bi v tem primeru bil potreben skupen DIIP prijaviteljev?
Odgovor:
Ne. Pogoji, določeni z javnim razpisom se v zadnjem krogu ne bodo spreminjali.
Vprašanje:
Ali glede na poglavje 4 med prometno signalizacijo in opremo spada tudi oprema za
parkirni sistem oz. kaj točno je mišljeno pod prometna signalizacija in oprema?
Odgovor:
Tu je mišljena oprema potrebna za funkcionalno delovanje parkirišča.
Vprašanje:
Ali se lahko v sklopu parkirišča izvede kolesarnica?
Odgovor:
Da.
Vprašanje:
Ali mora biti ime projekta identično v Strategiji razvoja občine ter NRP-ju?
Odgovor:
V kolikor ime ni povsem identično, mora biti iz vsebine projekta razvidno, da se nanaša na
isti projekt.
Vprašanje:
V razpisu je v točki 7. Navodila za izdelavo vloge z obrazci navedeno: »Priloga 1.3 –
Finančni načrt: NRP obrazec za operacijo iz občinskega proračuna za vsako udeleženo
občino« in v točki »Priloga 1.5. Razvojni program oziroma strategija razvoja občine
oziroma dokument, s katerim občina opredeli načrtovane aktivnosti občine«. Ali gre v
obeh točkah za isti dokument, to je načrt razvojnih programov, v katerega je uvrščen

prijavljeni projekt, v primeru, da je v operacijo udeležena le ena občina oziroma
prijavitelj?
Odgovor:
Ne. Z razvojnim programom oz. strategijo razvoja občine je mišljen dokument, ki vsebuje
strategijo razvoja občine in načrtovane aktivnosti za obdobje enako ali daljše od časa izvedbe
investicije P+R. Splošni pogoji (točka 5.2 Javnega razpisa) določajo, da mora biti operacija
P+R, ki bo predlagana za sofinanciranje s sredstvi javnega razpisa, vključena v ta dokument.
Finančni načrt - NRP obrazec za operacijo iz občinskega proračuna za vsako udeleženo
občino zadostuje pogoju javnega razpisa, ki v točki 5.2 Splošni pogoji določa, da je ob vlogi
potrebno priložiti dokaze o zaključeni finančni konstrukciji operacije.
Vprašanje:
Ali je lahko v NRP-ju in v proračunu občine celotna vrednost projekta prikazana kot
lastna sredstva ali mora občina popraviti NRP in proračun ter prikazati vse vire?
Odgovor:
Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oz. ob upoštevanju virov po tem
javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije. V primeru, da ti viri
niso dokazljivi, se vloga zavrne. NRP mora vsebovati informacijo o investiciji po virih.
Vprašanje:
Investitor prijavlja investicijo v izdelavo parkirišča za potrebe “P in R”, katere vrednost
znaša 431.060,00 €. Ker ima investitor pri tej investiciji pravico do odbitka vsega DDV
je torej vrednost investicije enaka neto vrednosti - torej vrednosti brez povračljivega
DDV za katero je investitor tudi dolžan zagotoviti vire financiranja. Če bi bil obračunan
še ves DDV – čeprav je v tem primeru ves povračljiv in ne predstavlja stroška investicije
za investitorja – pa bi informativno celotna vrednost investicije skupaj z DDV
(povračljivim) presegla 500.000,00 €. Po navodilih finančnega ministrstva iz leta 2010 se
v investicijski dokumentaciji v tem primeru DDV evidentira le informativno in se ga ne
vključi v vrednost investicije. Ali je za tako investicijo dovolj izdelava DIIP ali je
potrebno izdelati tudi IP?
Odgovor:
Mejne vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske
dokumentacije po stalnih cenah, so v skladu z Uredbo
o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10) z vključenim davkom na dodano vrednost.
Vprašanje:
V okviru javnega razpisa je upravičen strošek gradnja parkirišča. Kaj pa v primeru, če
gre zaradi prostorskih omejitev za gradnjo parkirne hiše za potrebe sistema P+R. Ali so
stroški izgradnje parkirne hiše upravičen strošek?
Odgovor:
Da.
Vprašanje:
V Javnem razpisu "Parkiraj in pelji se" je v 4.t. pod Upravičeni stroški navedeno, da
lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo ter
dokazujejo v skladu z Navodili OU o upravičenih stroških za sredstva evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 in dokumentacijo javnega
razpisa. V omenjenih navodilih OU je v prilogi Katalog upravičenih stroškov pod
področje javnega potniškega prometa navedeno, da so stroški izdelave projektne in

investicijske dokumentacije upravičen strošek v razpisu pa je navedeno, da sta
investicijska in projektna dokumentacija neupravičen strošek. Smatramo, da je to
upravičen namen, saj brez tega se investicije ne more izvesti.
Odgovor:
V razpisni dokumentaciji projektna in investicijska dokumentacija nista navedeni kot
upravičen strošek.
Vprašanje:
Ali je v JR »Parkiraj in pelji se« definiran min. prag števila točk doseženih pri merilih
za ocenjevanje vlog za opravičenost prijave investicije na vaš razpis?
Odgovor:
Ne.
V zvezi z javnim razpisom "Parkiraj in pelji se" vse potencialne ponudnike obveščamo,
da je na internetu objavljen popravljen obrazec pogodbe in sicer smo popravili ime in
priimek podpisnika.
Vprašanje:
Zanima me glede prvega roka za prijavo – kdaj je lahko vloga oddana na pošti? Kot
razumemo razpisno dokumentacijo, je lahko še v petek do 11. Ure oddamo na pošto – je
to res?
Odgovor
Vloge morajo biti oddane najkasneje do roka za oddajo vlog, ki je naveden v tem javnem
razpisu. Gre za rok prejema vlog na MZIP, zato je treba vlogo oddati na pošti pravočasno.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, se ne bodo odpirale in bodo zavržene.

