Vprašanje:
Ali se lahko gradnja oz. ureditev javne razsvetljave za potrebe parkirišča p+r in njegove
okolice šteje za upravičen strošek?
Ali se lahko prestavitev in ureditev TK, KK in Elektro vodov šteje za upravičen strošek?
Odgovor:
Stroški prestavitve in ureditve komunikacijskih in elektroenergetskih vodov so upravičeni v
primeru, da so z operacijo neposredno povezani in so nujni potrebni za funkcionalno uporabo
parkirišča.
Vprašanje:
Občina je projekt umestila v proračun z imenom, ki ne vključuje termina P+R. Ali je je
lahko naziv projekta zaradi tega sporen pri prijavi projekta na javni razpis. Iz
projektne in investicijske dokumentacije ter strategije razvoja občine pri tem
nedvoumno izhaja, da gre za parkirišče, ki bo namenjeno sistemu P+R.
Odgovor:
V kolikor ime ni povsem identično, mora biti iz vsebine projekta razvidno, da se nanaša na
isti projekt.
Vprašanje:
V razpisu je zapisano, da je potrebno oceno stroškov investicije oblikovati na osnovi
popisa del. Za potrebe projekta je do sedaj bil izdelan le PGD, ki ne vključuje
natančnega popisa del, saj bo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi, ki določajo
vsebino projektne dokumentacije, natančen popis del pripravljen v nadaljevanju v
okviru PZI. Trenutno je v okviru PGD pripravljena groba rekapitulacija stroškov po
posameznih postavkah. Ali to ustreza zahtevam razpisa?
Odgovor:
Ocenjena vrednost operacije izhaja iz investicijske dokumentacije, ki mora izdelana v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) - torej na podlagi ustreznega
nivoja projektne dokumentacije (zadošča nivo PGD) - in potrjena s sklepom s strani
pooblaščenega zastopnika upravičenca (občinski svet/župan). Hkrati pa uvrščena v NRP.
Vprašanje:
Ali je v okviru razpisa »Parkiraj in pelji se« upravičen strošek premestitve
komunikacijskega kabla in elektroenergetskega omrežja? Obstoječi vod je nadzemni, po
investiciji bo izveden pod zemljo. Premestitev voda je potrebna za izvedbo parkirišča.
Ali je odstranitev nadzemnega voda in njegova napeljava pod zemljo upravičen strošek?
Odgovor:
Stroški prestavitve komunikacijskega in elektroenergetskega voda so upravičeni v primeru, da
so z operacijo neposredno povezani in so nujni potrebni za funkcionalno uporabo parkirišča.
Vprašanje:
Med odgovori na vprašanja je zapisano, da mora biti parkirišče urejeno v neposredni
bližini JPP. V danem primeru lahko občina zaradi prostorskih omejitev zagotovi
parkirišče P+R v oddaljenosti 300m od železniške postaje in 500m od avtobusnega
postajališča. Ali je oddaljenost do JPP ustrezna?
Odgovor:
Predmet sofinanciranja so projekti, ki so del razvoja javnega potniškega prometa in javnega
prevoza v slovenskih mestih in so smiselno uvrščeni v prostor z vidika potreb po prevozu

potnikov ter predstavljajo prestopno točko osebni avto javni prevoz.
Vprašanje:
Pri točkovanju zagotavlja izpolnjevanje pogoja »plačilo parkirnine velja kot plačilo
JPP« dodatnih 20 točk. Ali to velja tudi v primeru, če plačilo JPP (vozovnica) velja kot
plačilo parkirnine?
Odgovor:
Ne. Osnovni pogoj je, da uporabnik plača parkirnino, ki vključuje tudi ceno vozovnice. V
kolikor bi bil upoštevan vaš predlog, bi lahko prišlo do tega, da bi uporabnik parkirišča le-tega
uporabljal brezplačno, če ne bi za nadaljevanje svoje poti uporabljal JPP.
Vprašanje:
Občina želi v do konca izgradnje P+R (leto 2015) vzpostaviti linijo mestnega potniškega
prometa (LPP) do občinskega središča. V ta namen želi postaviti v P+R tudi urbanomat,
kjer bo plačilo parkirnine veljalo kot plačilo vozovnice. Glede na dejstvo, da občina in
LPP v tem trenutku še nimata sklenjenega dogovora in da linija še ni vzpostavljena, ali
lahko iz tega naslova pričakujemo max. število točk v okviru merila 1.
Odgovor:
Linija LPP mora biti že vzpostavljena ob oddaji vloge.
Vprašanje:
Ali je upravičen strošek ureditve kanalizacijske napeljave pod parkiriščem?
Odgovor:
Upravičen strošek je odvodnjavanje. Kanalizacijska napeljava ni funkcionalno povezana s
parkiriščem, zato je to neupravičen strošek.
Vprašanje:
Kdaj mora biti najkasneje vzpostavljen sistem P+R? Takrat, ko mora biti tudi
zaključena investicija (31.12.2015) ali lahko tudi kasneje?
Odgovor:
Operacija mora biti zaključena najkasneje do 31.12.2015.
Vprašanje:
V prijavnem obrazcu št. 1 se zahteva podatek o finančni vrzeli. Kaj naj tu vpišemo, če
gre za projekt, katerega vrednost je pod 1.000.000,00 €? (Če vpišemo 0 ali pustimo
prazno, se bo mogoče smatralo, da je vrzel 0%, kar pomeni, da projekt ne bi bil
upravičen do financiranja).
Odgovor:
Pustite prazno.
Vprašanje:
V Navodilih za izdelavo vloge z obrazci je navedeno, da se v obrazcu izjave označi z ξ
strinjanje z vsemi navedbami v izjavi. Obrazec same izjave že vsebuje znak ξ pred vsako
navedbo. Ali je treba te navedbe še kako dodatno potrditi, na primer s kljukico ali
prečrtanim kvadratkom?
Odgovor:
V kvadratek se naredi križec.
Vprašanje:
Pri merilih prinaša dve točki zagotovljen nadzor (na primer videonadzor). Ali lahko

projekt pridobi dve točki, če bo parkirišče pod nadzorom redarja?
Odgovor:
Mišljen je stalen nadzor parkirišča. Če je redarska služba zagotovljena za vse uradne ure
obratovanja parkirišča, da. V osnovi so dodatne točke namenjene projektom, ki predvidevajo
stalen nadzor parkirišča za preprečitev kraj, vandalizma ipd.
Vprašanje:
Občina nima sprejetega dokumenta o strategiji na področju urejanja prometa. Prav
tako nima sprejetega Proračuna za l. 2014 in 2015. Ali za sredstva za omenjeni leti lahko
kandidiramo z izjavo občinskega sveta, da bo občina v enem izmed proračunov za ti dve
leti potrdila novi NRP za ta projekt in zagotovila potrebna finančna sredstva?
Odgovor:
Razvojni program oz strategija razvoja občine mora biti priložena in operacija mora imeti
zaključeno finančno konstrukcijo.
Vprašanje:
V javnem razpisu ''Parkiraj in pelji se'' je v poglavju 10. pri roku oddaje vloge za drugi
rok naveden samo datum oddaje vloge 11.10.2013, a prav razumemo, da je vloge
potrebno oddati do tega datuma do 11:00 ure enako kot je bilo to pri prvi oddaji?
Odgovor:
Da.
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