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MERILA ZA TOČKOVANJE OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE 

Javni razpis za sofinanciranje objektov kulturne dediščine v občini Šmarje pri Jelšah  

v letu 2020 

 

 MERILO Št. 

možnih 

točk * 

Št. 

dodeljenih 

točk * 

1 POMEN OBJEKTA Z VIDIKA KULTURNE DEDIŠČINE   

 Objekt je razglašen za kulturni spomenik državnega 

pomena 

15  

 Objekt je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena 10  

 Objekt je kulturna dediščina (vpisana je v Register kulturne 

dediščine) 

5  

2 LEGA OBJEKTA   

 Objekt se nahaja ob državni cesti 20  

 Objekt se nahaja v območju naselbinske dediščine (Kristan 

Vrh, Lemberg, Sveti Štefan) ali v območju kulturne krajine 

(Babna Gora, Tinska Gora) 

15  

 Objekt se nahaja ob občinski cesti 5  

3 OBJEKTI NEVARNI ZA OKOLICO   

 Objekt je nevaren za okolico in mimoidoče (objektu grozi 

porušitev) 

20  

 Objekt ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane 

lastnosti (zamakanje strehe, močno odpadanje ometa in 

fasadne členitve, močno poškodovano stavbno pohištvo) 

15  

 Objekt ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo posamezne 

varovane lastnosti (strešna kritina stara nad 50 let, delno 

odpadanje zaključnega sloja ometa in fasadne členitve, 

delno poškodovano stavbno pohištvo) 

5  

 Objekt je brez poškodb 0  

4 FINANČNA ZAHTEVNOST OBNOVE (z DDV)   

 Obnova v vrednosti nad 25.000,00 EUR 15  

 Obnova v vrednosti od 10.000,00 EUR do 25.000,00 EUR 10  

 Obnova v vrednosti do 10.000,00 EUR 5  

 

 



 

 

 

5 STAROST OBJEKTA   

 Objekt je iz 17. ali 18. stoletja 15  

 Objekt je iz 19. stoletja 10  

 Objekt je iz 20. stoletja 5  

6 LOKACIJA OBNOVITVENIH POSEGOV NA OBJEKTU   

 Posegi se izvajajo na celotnem fasadnem ovoju oz. celotni 

strehi 

15  

 Posegi se izvajajo na ulični fasadi  10  

 Posegi se izvajajo na stranskih fasadah oz. delu strehe 

(vidnih iz ceste) 

5  

 Posegi se izvajajo na dvoriščnih fasadah 0  

 SKUPAJ 100  

*Točke se v posamezni kategoriji med seboj ne seštevajo. 

 

 

 

 

 Župan: 

Matija ČAKŠ, dr. vet. med., spec. bujatrike, 

 l.r. 

 

 


