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Datum:  21. 3. 2020 

 

OCENJEVALNI LIST  

1. Prijavitelj 

Zaporedna številka: _________ 

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 ureditve podlage zbirnega mesta (brez gradbenih del). 

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

Doseženo št. 
točk 

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 Doseženo št. 
točk 

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 Doseženo št. 
točk 

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

2 točki  



 

  

02 

Umeščena tipska zaščita je umaknjena od glavne ulice 
ter od dostopa k objektu, kateremu pripada 

5 točk  

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

10 točk  

 

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

Doseženo št. 
točk 

Izvedba tipske zaščite v vrednosti do 5000€ brez 
ddv 

2 točki  

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

5 točk  

Izvedba tipske zaščite v vrednosti nad 7500€ brez 
ddv 

10 točk  

 

3. Dokumentacija, ki mora biti priložena k vlogi:  

Obr.1 Vloga za dodelitev finančne spodbude za izvedbo tipske zaščite za 
zbirno mesto za leto 2018 

 

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 2018 

 

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 pred izvedbo del, med drugim tudi z 
vidno hišno številko in fotografije stanja okolice objekta po izvedbi del 

 

 

SKUPAJ ŠTEVILO TOČK:  
 
 
OCENJEVALNA KOMISIJA : 
- Tanja Štajdohar Urh  _______________________________ 
- Ana Adamič               _______________________________ 
- Mojca Bence             _______________________________ 


