
I. kategorija,
koeficient 2

I. kategorija,
koeficient 2

I. kategorija,
koeficient 2 I.kategorija, točk: 80

I. kategorija,
koeficient 1,5 I. kategorija, koeficient 1,5

I. kategorija,
koeficient 1,5

II. kategorija,
koeficient 1,5

II. kategorija,
koeficient 1,5

II. kategorija,
koeficient 1,5 II. kategorija, točk 50

II. kategorija,
koeficient 1

II. kategorija,
koeficient 1

II. kategorija,
koeficient 1

- 3 do 6
razstav/delavnic

III. kategorija,
koeficient 1

III. kategorija,
koeficient 1

III. kategorija,
koeficient 1 III. kategorija, točk 15

- do 9 članov 50 - do 9 članov 50 - do 15 članov 50 - do 12 članov 50 - do 12 članov 50 - do 10 članov 50

- od 10 do 18 članov 110 - od 10 do 18 članov 110 - nad 16 članov 100 - nad 13 članov 110 - nad 13 članov 110 - nad 11 članov 110

- od 19 članov 150 - od 19 članov 150

PRILOGA 1: MERILA, POGOJI  IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI GORENJA VAS – POLJANE

1. Glasbene skupine 2. Folklorna, plesna skupina
3. Dramska, gledališka,
lutkovna skupina

4. Prireditve – projekti
kulturnega društva

5. Likovna, etnološko -
zgodovinska skupina, ročna dela
iz ljudskega izročila 6. Foto, video, filmska skupina 7. Literarna skupina

POGOJ POGOJ POGOJ POGOJ POGOJ POGOJ POGOJ

- Najmanj 3 priložnostni nastopi. - Najmanj 3 priložnostni nastopi.
- Najmanj 3 različne samostojne
dramske, gledališke, lutkovne točke.

- Najmanj 3 prireditve letno, če društvo
organizira samo prireditve. Prizna se
največ 12 prireditev letno. - Najmanj 3 razstave letno. - Najmanj 3 razstave letno. - Najmanj 3 nastopi letno.

KATEGORIJE SKUPINE KATEGORIJE SKUPINE KATEGORIJE PREDSTAVE KATEGORIJE PROJEKTA KATEGORIJE SKUPINE KATEGORIJE SKUPINE KATEGORIJE SKUPINE

- Nov koncertni program:najmanj 12
pesmi oz. vsaj 40 minut čiste glasbe (že
naučene pesmi iz prejšnjih sezon se
lahko prijavi šele po 3 letih). - Nova odrska postavitev.

- Premiera celovečernega gledališkega
dela in vsaj 1 ponovitev.

Prireditve, proslave: dan staršev, dan
državnosti, pozdrav pomladi, prireditev
ob kulturnem prazniku, občinsko
pregledno srečanje, kulturni večer . - Vsaj 7 razstav, delavnic.

- Člani enkrat letno izvedejo strokovno
izbrano društveno razstavo fotografij v
svojem kraju oz. območju.

- Samostojni literarni večer in vsaj 4
drugi nastopi.

- Izvedba letnega koncerta.
- Udeležba na območnem ali regijskem
preglednem srečanju.

- Udeležba na občinskem ali regijskem
preglednem srečanju. - Izdaja kakovostnega kataloga, zgibank

- Pozitivna strokovna ocena strokovnjaka
za fotografsko dejavnost.

- Sodelovanje na prireditvah v občini in
izven občine.

- Udeležba na območnem ali regijskem
srečanju. - Vsaj 8 nastopov. - Več kot 8 igralcev.

- Člani s svojimi deli najmanj 10 krat
letno sodelujejo na razstavah.

- Najmanj 3 koncertni ali drugi
priložnostni nastopi. - Zelo zahtevna scena, kostumi…

- Člani s svojimi fotografijami sodelujejo
na med območnih in državnih razstavah.

- Pol novega koncertnega programa.
- Prirejena odrska postavitev iz že
naučenih plesov.

- Premiera krajšega gledališkega dela
(do 40 min) in vsaj 1 ponovitev.

Otroško pustovanje, miklavževanje,
obsežnejši kulturni tečaji/delavnice.

- Člani s svojimi deli do 9x sodelujejo na
razstavah. - 3 nastopi.

- Izvedba letnega koncerta.
- Udeležba na občinskem preglednem
srečanju. - Od 5 do 7 igralcev.

- Člani s svojimi fotografijami sodelujejo
na občinskih razstavah. - Sodelovanje na občinskih prireditvah.

- Udeležba na občinskem preglednem
srečanju. - Vsaj 5 nastopov. - Zahtevna scena, kostumi…

- Najmanj 1 koncertni in 3 priložnostni
nastopi.

- Vsaj 3 nove skladbe.
- Ponavljanje že naučenih odrskih
postavitev.

- Najmanj 3 različne samostojne
dramske, gledališke, lutkovne točke.

Predstavitve (dia, video,
knjige),predavanja, otroške delavnice.

- Vsaj 3 priložnostni nastopi. - Vsaj 3 priložnostni nastopi. - Od 1 do 4 igralcev.

- Manj zahtevna scena, kostumi…

NASTOPI NASTOPI NASTOPI

Drugi tip prireditve po presoji razvrsti
komisija.

RAZSTAVE RAZSTAVE NASTOPI

- do 15 nastopov po 10 točk - do 15 nastopov po 10 točk - do 15 nastopov po 15 točk - do 10 razstav/delavnic po 10 točk
- do 10 razstav, projekcij
15 točk - do 10 nastopov po 10 točk

MATERIALNI STROŠKI (št.točk
glede na št. aktivnih članov)

MATERIALNI STROŠKI (št.točk
glede na št. aktivnih članov)

MATERIALNI STROŠKI (št.točk
glede na št. aktivnih članov)

MATERIALNI STROŠKI (št.točk
glede na št. aktivnih članov)

MATERIALNI STROŠKI (št.točk glede
na št. aktivnih članov)

MATERIALNI STROŠKI (št.točk
glede na št. aktivnih članov)

AVTORSKO BESEDILO ALI
MELODIJA AVTORSKI TEKST

EXTEMPORE...kolonija, zbiranje
gradiva (pogoj razstava/objava) ...
30 točk

Celovečerne izobraževalne oblike,
extempore, fotoizleti;
do 3x (Pogoj: razstava, objava)...
30 točk

EXTEMPORE...kolonija, zbiranje
gradiva (pogoj razstava/objava) ...
30 točk (do 1x)

- Avtorsko besedilo ali melodija do 3x:
10 točk

- Avtorski tekst za predstavo; do 3x:
od 10 do 30 točk

SODELOVANJE: Skupina oz. društvo,
ki kot organizator prireditve vključi v
program eno ali več skupin ali društev iz
občine ali izven...    10 točk

SODELOVANJE: Skupina oz. društvo,
ki kot organizator prireditve vključi v
program eno ali več skupin ali društev iz
občine ali izven...    10 točk

SODELOVANJE: Skupina oz. društvo,
ki kot organizator prireditve vključi v
program eno ali več skupin ali društev
iz občine ali izven...    10 točk

SODELOVANJE: Skupina oz. društvo, ki
kot organizator prireditve vključi v
program eno ali več skupin ali društev iz
občine ali izven...    10 točk

SODELOVANJE: Skupina oz. društvo, ki
kot organizator prireditve vključi v
program eno ali več skupin ali društev iz
občine ali izven...    10 točk

SODELOVANJE: Skupina oz. društvo, ki
kot organizator prireditve vključi v
program eno ali več skupin ali društev iz
občine ali izven...    10 točk

SODELOVANJE: Skupina oz. društvo,
ki kot organizator prireditve vključi v
program eno ali več skupin ali društev iz
občine ali izven...    10 točk

KATALOG/ zgibanka...
do 3x: od 5 do 20 točk, glede na
obsežnost in strokovno oceno

KATALOG/ zgibanka...
do 3x: od 5 do 20 točk, glede na
obsežnost in strokovno oceno

KATALOG/ zgibanka...
do 3x: od 5 do 20 točk, glede na
obsežnost in strokovno oceno

KATALOG/ zgibanka...
do 3x: od 5 do 20 točk, glede na
obsežnost in strokovno oceno

KATALOG/ zgibanka...
do 3x: od 5 do 20 točk, glede na
obsežnost in strokovno oceno

KATALOG/ zgibanka...                     do
3x: od 5 do 20 točk, glede na obsežnost
in strokovno oceno

KATALOG/ zgibanka...
do 3x: od 5 do 20 točk, glede na
obsežnost in strokovno oceno

IZID KNJIGE/CD plošče
od 120 do 200 točk glede na obsežnost
in strokovno oceno komisije.

IZID KNJIGE/CD plošče
od 120 do 200 točk glede na obsežnost
in strokovno oceno komisije.

IZID KNJIGE/CD plošče
od 120 do 200 točk glede na obsežnost
in strokovno oceno komisije.

IZID KNJIGE/CD plošče
od 120 do 200 točk glede na obsežnost
in strokovno oceno komisije.

IZID KNJIGE/CD plošče
od 120 do 200 točk glede na obsežnost
in strokovno oceno komisije.

IZID KNJIGE/CD plošče                   od
120 do 200 točk glede na obsežnost in
strokovno oceno komisije.

IZID KNJIGE/CD plošče
od 120 do 200 točk glede na obsežnost
in strokovno oceno komisije.



- Šolske kulturne skupine: Občina sofinancira njihovo dejavnost, kadar so s svojim delovanjem usmerjene izven okvirov matične šole. Materialni stroški šolskih kulturnih skupin se ovrednotijo in sofinancirajo
v višini ½ točk, ki skupini pripadajo po pravilniku, merilih in kriterijih.
- Cerkveni pevski zbori: Občina sofinancira dejavnost cerkvenega zbora v primeru, da le ta deluje tudi izven svojega poslanstva. Materialni stroški cerkvenih pevskih zborov se ovrednotijo in sofinancirajo v
višini  ½  točk, ki pevskim zborom pripadajo po pravilniku, merilih in kriterijih.
- Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje: Občina izobraževanja in izpopolnjevanja sofinancira skladno z 19. členom pravilnika.                
- V letu, ko izvajalec kulturnih dejavnosti v Občini Gorenja vas – Poljane, praznuje pomembnejšo obletnico delovanja (10, 20, 30 let…), mu pripada dodatnih 50 točk.      
- Kategorije: V primeru, da skupina oz. predstava (gledališka, dramska, lutkovna) ne izpolnjuje vseh pogojev za uvrstitev v določeno kategorijo, komisija pri ocenjevanju vlog presodi o uvrstitvi v določeno
kategorijo.

DODATNE TOČKE
Posamezni izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti pridobijo dodatne tocke na podlagi aktivnosti in dosežene kvalitete oz. za dosežene izjemne rezultate v preteklem koledarskem letu na:
- mednarodnih srečanjih 50 točk
- državnih srečanjih 30 točk
- regijskih srečanjih 20 točk
- območnih srečanjih 10 točk


