Javni razpis za sofinanciranje “Priprava in izvedba aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti
2020”

Odgovori na vprašanja 2

Številka: 370-8/2020/14-02519718
Datum: 4. 6. 2020

Pojasnilo št. 2 z dne 4. 6. 2020
Dne 29. 5. 2020 je bila na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo objavljena razpisna
dokumentacija, v kateri smo na strani 26, v minimalnih zahtevah za izvedbo aktivnosti G
»PARK (irni) dan, smo pod točko 5 zapisali: »Lokacija preurejenih parkirnih mest: Na
centralnih lokacijah v ulicah z večjo gostoto pešcev in po možnosti intenzivnim programom v
pritličjih bližnjih stavb.«. Opis enote spreminjamo: Na centralnih lokacijah, v ulicah z večjo
gostoto pešcev in po možnosti intenzivnim programom v pritličjih bližnjih stavb.

Vprašanje št. 1 z dne 3. 6. 2020
Vezano na javni razpis za sofinanciranje priprav in izvedbe aktivnosti tedna mobilnosti v letu
2020 v okviru projekta LIFE IP CARE 4 CLIMATE – LIFE17 IPC/SI000007 imamo vprašanje,
ali se lahko občina prijavi pod aktivnost G – »PARK(irni) DAN« s parkiriščem, ki ni v ulici
ampak v neposredni bližini občinske zgradbe (center mesta), kolesarske povezave in
pešpoti. Občina v samem centru mesta nima parkirnih površin v ulicah.
Odgovor št.. 1:
V skladu s pojasnilom št. 2 z dne 4. 6. 2020, lahko občina preuredi parkirišča, ki niso v ulici.

Vprašanje št. 2 z dne 4. 6. 2020
Zanima nas, kako je s stroški za material, ki nastanejo. Ali se v primeru slabega vremena, ko
dogodek nebi bil izpeljan, kljub temu povrnejo?
Odgovor št.. 2:
V primeru slabega vremena, je lahko dogodek prestavljen na drug datum. Aktivnosti
(dogodek) se lahko izpelje do skrajnega roka za izvedbo aktivnosti, kar je 31. 10. 2020. Če je
aktivnost (dogodek) izpeljana do 31. 10. 2020 (in je bila prestavljena zaradi slabega vremena)
je strošek upravičen.
info@care4climate.si
www.care4climate.si

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega
programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.
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