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Številka: 410 - 0030/2020 - 3, 639 
Datum:  12. 3. 2020 

 

JAVNI RAZPIS  

ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBE TIPSKIH ZAŠČIT ZA ZAPIRANJE IN SKRIVANJE ZBIRNIH 
MEST ZA ODPADKE ZA LETO 2020 ZA VEČ - STANOVANJSKE STAVBE ALI POSLOVNE 

PROSTORE NA OBMOČJU OBČINE KOČEVJE 

 

1. Naziv in sedež podeljevalca sredstev 

Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, telefon 01 8938 220 

  

2. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izvedbo tipske zaščite za 
zabojnike za smeti na območju občine Kočevje.  

Priznani strošek investicije, ki ne vključuje DDV, je izvedba tipske zaščite v polni funkciji in podobi, 
brez stroška izvedbe podlage zbirnega mesta (brez gradbenih del). 

 

3. Pogoji za sodelovanje na razpisu 

Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki imajo registriran sedež ali prijavljeno stalno 
bivališče v območju občine Kočevje in izpolnjujejo pogoje: 

- za izvedbo tipske zaščite za zabojnike je bil uporabljen zgled načrta Občine Kočevje za tipske 
zaščite (konstrukcija ekoloških otokov in zbirnih mest na območju občine Kočevje, marec 2017), 
dosegljiv na spletni strani https://www.kocevje.si/objava/187316). 

- izvedba tipske zaščite je po funkcionalnosti in zunanjem vizualnemu izgledu ustrezna z že 
izvedenimi primeri (kot na primer Ulica heroja Marinclja 1 – 11. pri hostlu Bearlog, pri kampu 
Jezero).  

https://www.kocevje.si/objava/187316
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- izvedena tipska zaščita ima vsa pripadajoča soglasja pri postavitvi enostavnih objektov za potrebne 
odmike od varovalnih pasov (lokacijska informacija in odgovor na Vlogo za ureditev zbirnega mesta 
s komentarji soglasodajalcev; vloga dosegljiva na spletni strani  
https://www.kocevje.si/objava/187316). 
 

V primeru etažne lastnine se na razpis lahko prijavijo vsi etažni lastniki skupaj ali v njihovem imenu 
upravnik ali druga fizična ali pravna oseba z ustreznim pooblastilom. 

V primeru, kjer so investitorji fizične ali pravne osebe in investicija v dokumentaciji ni podana za 
vsakega posebej, se finančna spodbuda dodeli upravniku objekta na osnovi solastniških deležev 
stavbe, ki pripadajo fizičnim ali pravnim osebam.  

 

4. Merila za ocenjevanje kandidatov za sofinancerska sredstva  

- lokacija umestitve tipske zaščite 

- izvedba tipske zaščite glede na finančno vrednost (povezano z velikostjo objekta oziroma številom 
prebivalcev) 

- v primeru dosega enakih točk se finančna spodbuda dodeli vsem upravičencem v manjšem obsegu. 

Pomen objekta, za katerega se izdeluje tipska zaščita, z vidika kulturne dediščine in arhitekturne 
vrednosti 

Objekt, za katerega se vzpostavlja zaščita za zbirno mesto, je opredeljen kot objekt kulturne 
dediščine 

10 točk 

Objekt, za katerega se vzpostavlja zaščita za zbirno mesto,  je opredeljen kot stavbna 
dediščina 

5 točk 

Objekt, za katerega se vzpostavlja zaščita za zbirno mesto, leži v območju kulturne dediščine  2 točki 

 

Lastništvo parcele, na katero se postavi tipsko zaščito 

Parcela, na katero se umešča tipsko zaščito za zbirno mesto, je v lasti investitorja te zaščite 10 točk 

Parcela, na katero se umešča tipsko zaščito za zbirno mesto, je v lasti občine, oziroma je v 
javni uporabi (javno dobro, družbena lastnina, in podobno) 

5 točk 

 

Lokacija umestitve tipske zaščite 

Umeščena tipska zaščita je v vidnem polju iz glavne ulice in glavne fasade objekta, kateremu 
pripada 

2 točki 

https://www.kocevje.si/objava/187316
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Umeščena tipska zaščita je umaknjena od glavne ulice ter od dostopa k vhodu objekta, 
kateremu pripada 

5 točk 

Umeščena tipska zaščita je skoraj neopazna in ne vpliva na ambient objekta, ulice, ali širšega 
prostora 

10 točk 

 

Izvedba tipske zaščite glede na finančno vrednost (povezano z velikostjo objekta, kateremu 
zaščita pripada, oziroma številom prebivalcev v njem) 

Izvedba tipske zaščite v vrednosti od 5000€ - 7500€ brez ddv 2 točki 

Izvedba tipske zaščite v vrednosti nad 7500€ brez ddv 5 točk 

Izvedba tipske zaščite v vrednosti nad 10000€ brez ddv 10 točk 

 

 

5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev za predmet javnega razpisa in maksimalna višina 
finančne spodbude posameznemu vlagatelju:  

Za finančne vzpodbude ima Občina Kočevje v proračunu za leto 2020 na proračunski postavki 
3515030 Subvencije za izvedbo tipskih zaščit za zabojnike zagotovljena sredstva v višini 
15.000,00€. 

Odpiranja prispelih prijav bodo izvajana v spodaj navedenem roku. V primeru preostanka sredstev 
se razpis ponovi.    

Prosilce bo Občina Kočevje uvrstila tako, da bo prejemnikom sredstev na podlagi zbranih točk in 
števila popolnih vlog, sofinancirala do največ 50% vrednosti investicije in največ do 5000€ 
(brez ddv) celotne investicije.  

 

6. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena sredstva  

Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2020, oziroma 
najkasneje do 30. 11. 2020, na podlagi pogodbe o finančni spodbudi.  

 

7. Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev 

Rok za oddajo vloge je 1. 8. 2020 do 14.00. 

Vloge, ki vsebujejo prijavni obrazec ''Vloga za dodelitev finančne spodbude za izvedbo tipske 
zaščite za zbirno mesto v občini Kočevje za leto 2020'' in obvezno dokumentacijo v prilogi, ki 
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je predložena kot dokazilo, morajo biti dostavljene na naslov Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 
1330 Kočevje po pošti ali osebno na vložišče občine.  

Vloge morajo biti oddane na sedež občine do roka oddaje ne glede na način dostave (osebno, 
dostavne službe, pošta). 

Občina Kočevje bo prispele vloge odpirala 2. 8. 2020 ob 09.00 v prostorih OU Občine Kočevje. 

Vloge morajo biti v zapečateni ovojnici pod oznako: ''Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za 
sofinanciranje izvedbe tipskih zaščit za zapiranje in skrivanje zbirnih mest za odpadke za leto 2020 
za več-stanovanjske stavbe ali poslovne prostore na območju občine Kočevje. 
 

8. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa:  

- Komisija, ki jo je imenoval župan, pristopi k odpiranju prispelih vlog skladno s terminskim planom 
iz  7. člena tega razpisa. O odpiranju vlog se vodi zapisnik.  

- Vloge se bodo obravnavale po vrstnem redu prispetja na občino Kočevje, 

- Popolna vloga je vloga za pridobitev sredstev, ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge in je 
vložena na predpisanem obrazcu, 

- Komisija odpre pravočasno prispele vloge. V primeru nepopolne vloge komisija prosilca pozove, 
da v roku 5 delovnih dni po prejemu poziva vlogo dopolni. Če prosilec vloge v navedenem roku 
ne dopolni, se vlogo izloči iz postopka ocenjevanja, o čemer se vlagatelja obvesti.  

- Vloge, prispele izven razpisanega roka, komisija izloči iz postopka obravnave, in neodprte vrne 
prijavitelju na njegov naslov.  

- Popolne vloge komisija oceni na podlagi pogojev iz 3. točke in meril, podanih v 4. točki tega 
razpisa in pripravi prednostni seznam upravičencev do dodeljenih sredstev. Vsem prijaviteljem 
bodo izdane odločbe.  

- Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo pri županu Občine Kočevje v roku 15 dni od prejema odločbe. 
Predmet pritožbe ne morajo biti postavljeni pogoji in merila ocenjevanja vlog. Odločitev župana 
zoper pritožbo je dokončna.  

- S prejemniki sredstev bo Občina Kočevje sklenila pogodbe o dodeljevanju finančne spodbude za 
izvedbo tipskih zaščit za zbirna mesta za leto 2020, v katerih se bodo določile medsebojne 
pravice in obveznosti. 

- Podpisana pogodba je pogoj za nakazilo dodeljenih sredstev. 

 

9. Nakazilo dodeljenih sredstev prejemnikom:  

Prejemnik sredstev je dolžan najkasneje do 15. 8. 2020 Občini Kočevje predložiti zahtevek za 
izplačilo finančne spodbude za izvedbo tipske zaščite za zbirno mesto. Zahtevku je potrebno priložiti: 
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- Izstavljen originalni račun izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg investicije, 

- Potrdilo o plačilu računa iz prejšnje alineje, 

- Fotografije izvedene tipske zaščite za zabojnike, z vidno hišno številko objekta, ki ji ta pripada, in 
z vidnim kontekstom objekta.  

 
10. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo 

Brezplačna razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na 
spletni strani Občine Kočevje www.kocevje.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo na 
vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje v času uradnih ur.  

11. Dokumentacija, ki mora biti priložena k vlogi:  

- Obr.1 Vloga za dodelitev finančne spodbude za izvedbo tipske zaščite za zbirno mesto za leto 
2020, 

- Obr.2 Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in razpisne dokumentacije, 

- Parafiran in podpisan vzorec pogodbe o sofinanciranju izvedbe tipske zaščite za zbirno mesto za 
leto 2020, 

- Dokazila o lastništvu ali solastništvu stavbe in pripadajoče funkcionalne površine okoli objekta, 

- Predračun za izvedbo tipske zaščite, 

- Kopijo odgovora Občine in soglasodajalcev na Vlogo za ureditev zbirnega mesta; 

- Pooblastilo upravniku objekta, v kolikor se prijavlja na razpis v imenu solastnikov objekta 
(overjeno pooblastilo upravniku nadomešča upravno overjene izjave vseh solastnikov objekta), 

- Fotografijo stanja okolice objekta po izvedbi del.  

 

12. Dodatne informacije o razpisu lahko interesenti dobijo po telefonu 01 8938 251 (Tanja 
Štajdohar Urh) ali po e pošti – tanja.stajdohar-urh@kocevje.si. 

 

 

http://www.kocevje.si/

