
MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV S PODROČJA KULTURE IN TURIZMA V 

OBČINI SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

 
 

I. KULTURA 

 

1. Pihalni orkestri 

DEJAVNOST ŠT. MOŽNIH TOČK 

samostojni premierni koncert  do 800 

samostojni celovečerni koncert do 600 

udeležba na reviji ali srečanjih z ocenjevanjem do 400 

ponovitev samostojnega celovečernega koncerta do 200 

polovični koncert do 150 

nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi do 100 

 

2. Instrumentalne skupine, manjši sestavi 

DEJAVNOST ŠT. MOŽNIH TOČK 

samostojni premierni koncert do 300 

samostojni celovečerni koncert do 200 

udeležba na reviji ali srečanjih z ocenjevanjem do 100 

ponovitev samostojnega celovečernega koncerta do 90 

polovični koncert do 60 

nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi do 30 

 

3. Pevski zbori 

DEJAVNOST ŠT. MOŽNIH TOČK 

samostojni premierni koncert do 600 

samostojni celovečerni koncert do 400 

udeležba na reviji ali srečanjih z ocenjevanjem do 300 

ponovitev samostojnega celovečernega koncerta do 150 

polovični koncert do 100 

nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi do 70 

 

4. Okteti in manjši pevski sestavi 

DEJAVNOST ŠT. MOŽNIH TOČK 

samostojni premierni koncert do 300 

samostojni celovečerni koncert do 200 

udeležba na reviji ali srečanjih z ocenjevanjem do 100 

ponovitev samostojnega celovečernega koncerta do 90 

polovični koncert do 60 

nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi do 30 

 

5. Ljudski pevci in godci 

DEJAVNOST ŠT. MOŽNIH TOČK 

samostojni premierni koncert do 150 

samostojni celovečerni koncert do 100 

udeležba na reviji ali srečanjih z ocenjevanjem do 50 

polovični koncert do 40 

nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi do 20 

 

6. Plesne in mažoretne skupine  

DEJAVNOST ŠT. MOŽNIH TOČK 

samostojni premierni koncert do 300 

samostojni celovečerni koncert do 200 

udeležba na reviji ali srečanjih z ocenjevanjem do 100 

ponovitev samostojnega celovečernega koncerta do 90 

polovični koncert do 60 

nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi do 30 



 

7. Folklorne skupine 

DEJAVNOST ŠT. MOŽNIH TOČK 

samostojni premierni koncert do 400 

samostojni celovečerni koncert do 300 

udeležba na reviji ali srečanjih z ocenjevanjem do 250 

ponovitev samostojnega celovečernega koncerta do 100 

polovični koncert do 70 

nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi do 50 

 

8. Gledališke in lutkovne skupine 

DEJAVNOST ŠT. MOŽNIH TOČK 

premierna predstava do 400 

udeležba na reviji ali srečanjih z ocenjevanjem do 250 

ponovitev predstave do 100 

kasnejše ponovitve do 50 

 

9. Literarna dejavnost 

DEJAVNOST ŠT. MOŽNIH TOČK 

literarni večer z lastnimi deli   do 150 

literarni večer z deli drugih avtorjev  do 100 

nastop na prireditvi, proslavi ali predstavitvi   do 20 

 

10. Likovne, fotografske in kiparske skupine 

DEJAVNOST ŠT. MOŽNIH TOČK 

organizacija kolonije, natečajev  do 300 

priprava skupinske razstave z lastnimi novimi deli   do 200 

organizacija delavnice   do 100 

 

II. TURIZEM 

 

DEJAVNOST ŠT. MOŽNIH TOČK 

izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva                                       do 300 

spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih 

pospeševanja turizma                                                                                      
do 200 

akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja   do 200 

organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah               do 200 

akcije na področju urejanju okolja                                                                  do 100 

 

 

III. ORGANIZACIJA KULTURNIH ALI TURISTIČNIH PRIREDITEV IN DRUGE AKTIVNOSTI 

 

DEJAVNOST ŠT. MOŽNIH TOČK 

Organizacija večje prireditve, ki jo društvo samostojno organizira v 

sodelovanju z drugimi društvi in izvajalci 
do 400 

Organizacija koncerta ali turistične prireditve  do 300 

Organizacija gledališke, lutkovne predstave  do 300 

Raziskave s področja kulturne dediščine  do 300 

Organizacija izobraževanj, ki jih društva samostojno pripravijo do 200 

Izvajanje rednih vaj pod strokovnim vodstvom, v obsegu minimalno 60 ur 

letno 
do 600 

Stroški za delovanje društva ali zveze se določijo za vsako proračunsko 

obdobje posebej, glede na razpoložljiva sredstva in znašajo za leto 2020 
250 EUR 

 

IV. DODATKI  ZA KAKOVOST, MEDDRŽAVNO SODELOVANJE IN VISOKO OBLETNICO 

         DELOVANJA 

 

V.    ZALOŽNIŠTVO (od 10% do 20% razpoložljivih sredstev posameznega področja – kulture oziroma turizma) 


