
OCENJEVALNI LIST 

VPR-2019/2020-2 

OCENA REFERENČNOSTI PRIJAVITELJA ŠT. TOČK - 100 

a.) Dosežki na strokovno spremljanih prireditvah v letih 2016 – 2018 
(navedite 2 po vašem mnenju najpomembnejša na leto): 

30  
 

- Dosežki v Sloveniji (5  točk na leto) (15)  

- Dosežki ali udeležbe v tujini (5 točk na leto) (15) 

b.) Pomembnejši samostojni projekti v letih 2016 – 2018: 42  

- Tematski/avtorski zaokroženi koncerti, organizacija večje prireditve (navedite 
2 po vašem mnenju najpomembnejša na leto) 
(6 točk na leto) 

(18)  

- Naročila in izvedba novitet (12)  

- Izdaja nosilcev zvoka,   (12)  

c.) Povezovanje z drugimi referenčnimi umetniki oz. umetnostnimi zvrstmi v letih 
2016 – 2018 (razen skladateljev) 

8 

d.) Status društva v javnem interesu na področju kulture 20 

 

OCENA PRIJAVLJENEGA PROJEKTNEGA SKLOPA  
- KONCERTI 

ŠT. TOČK - 60 

Idejna zasnova, vsebina in aktualnost 25 

Prispevek k vsebinski pestrosti na zborovskem področju/razvoju zborovske dejavnosti v 
Sloveniji /prispevek k razvoju umetniške produkcije na zborovskem področju 

25 

Reference strokovnega vodstva oz. strokovnih sodelavcev/gostujočih umetnikov 10 

 

OCENA PRIJAVLJENEGA PROJEKTNEGA SKLOPA 
- NOVA AVTORSKA DELA ALI ZALOŽNIŠTVO 

ŠT. TOČK - 60 

Idejna zasnova naročila ali  
izbora skladb/posnetkov  

25 

Prispevek k pestrosti zborovske literature ali  
k pestrosti izdaj na zborovskem področju 

35 

 

OCENA PRIJAVLJENEGA PROJEKTNEGA SKLOPA 
- GOSTOVANJA PO SLOVENIJI OZ. ZAMEJSTVU ALI MEDNARODNO SODELOVANJE  

ŠT. TOČK - 60 

Načrt in vsebina gostovanja po Sloveniji oz. zamejstvu ali  
Reference festivala/tekmovanja v tujini oz. oblika in vsebina drugega mednarodnega 
sodelovanja ter reference sodelujočih skupin 

30 

Doprinos k pestrosti/dostopnosti zborovske ponudbe v Sloveniji oz. zamejstvu ali 
Pomen udeležbe v tujini za zbor in slovensko prepoznavnost oz. pomen gostovanja izbranih 
skupin v Sloveniji 

30 

 

Prijavitelj poleg ocene referenčnosti (do 100 točk) prejme točke za prijavljene projektne sklope (do 

60 točk na prijavljeni sklop). V prijavi mora izbrati dva (2) projektna sklopa za leto 2019 in dva (2) 

projektna sklopa za leto 2020. Najvišje možno število vseh prejetih točk je 340. 


