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Pojasnilo št. 1 z dne 3. 6. 2020
Dne 29. 5. 2020 je bil na spletno stran Ministrstva za infrastrukturo objavljen javni razpis, v
katerem v točki 1.11. INFORMACIJE navajamo: Potencialni vlagatelji lahko zastavijo

vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega razpisa na spletno
pošto mzi-mobilen.si@gov.si. Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom je
najkasneje 3. 6. 2020. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja podalo najkasneje 5.
6. 2020.
Skrajni rok za postavitev vprašanj v zvezi z javnim razpisom se podaljša na najkasneje 9. 6.
2020. Ministrstvo bo odgovore na zastavljena vprašanja podalo najkasneje 10. 6. 2020.

Vprašanje št. 1 z dne 2. 6. 2020
Podvprašanje št. 1.1.: Kaj pomeni pri točki D »PEŠBUS«: Najmanj 20 učencev ene šole,
najmanj 80 % časa izvajanja pešbusa? Ali to pomeni da se lahko izvaja 14 dni. Ali je potrebno
izvajati vsaj 80 % od 14 dni.
Odgovor št. 1.1.:
Če bo občina izvajala aktivnost »Pešbus« 5 dni, kar je minimalna zahteva za izvedbo
aktivnosti, mora za upravičenost stroška priskrbeti, da 80 % časa izvajanja (kar je 4 dni) vsak
dan v aktivnosti sodeluje najmanj 20 učencev, 20% časa (kar je 1 dan) pa je dopuščeno, da
je lahko učencev manj.
Na primeru 14 dni izvajanja aktivnosti, mora 80% časa (kar je 11 dni) izvajanja aktivnosti vsak
dan sodelovati najmanj 20 učencev, 20% časa (kar je 3 dni) pa lahko sodeluje manj učencev.
Podvprašanje št. 1.2.:
Ali je povezava, ki nas vodi do primerov dobre prakse lahko podlaga, za izdelavo
»PEŠBUSA«? Ter ali prejmemo vse žige, nalepke, ki so tukaj omenjene. Ali moramo le ta
material priskrbeti sami?
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Odgovor št. 1.2.:
Podlago za izvedbo aktivnosti ter podrobna navodila so na voljo v Priročniku za izvajanje
spremljane poti v šolo. Vsa gradiva in materiali ter usposabljanja in svetovanja so za izvajalce
Pešbusa brezplačni, dopis »aktivni v šolo« je na voljo na tej povezavi:

http://www.aktivnovsolo.si/wp-content/uploads/Pogoji-uporabe-GRADIV-inPREDSTAVITEV.pdf

Vprašanje št. 2 z dne 2. 6. 2020
Glede točke H – otroci in javni prostor: Kaj pomeni organiziran dogodek na javnem prostoru,
ki so ga preuredili otroci? Je dovolj razstava slik kako bi otroci preuredili prostor?
Odgovor št.. 2:
Organiziran dogodek v sklopu aktivnosti H – Otroci in javni prostor mora biti organiziran na
javnem prostoru, za katerega so otroci podali predlog preureditve in zagotavlja varno in
primerno dostopnost za vse.
Razstava slik oz. dogodek (npr. »otvoritev razstave«) je dovolj, če je razstava postavljena na
javnem prostoru, za katerega so otroci podali predlog.
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