Na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. èlena Statuta Fotografske zveze Slovenije z dne 15.
3. 2013, je izvrilni odbor FZS (v nadaljnjem besedilu IO FZS) na svoji seji dne 13.3.2015,
sprejel

PRAVILNIK
O PODELJEVANJU DIPLOM FZS
ZA NAJUSPENEJI POSNETEK, RAZSTAVLJALCA IN DRUTVO LETA

1. èlen (vrste
priznanj)
IO FZS podeljuje za razstavljalske uspehe v preteklem letu naslednja
priznanja:
·
·
·

6 diplom za najuspeneji posnetek FZS
10 diplom za najuspenejega razstavljalca FZS
6 diplom za najuspeneje drutvo FZS

2. èlen
(postopek prijav)
Upotevajo se rezultati, ki so bili doseeni na razstavah od 1.1. 31.12 preteklega leta, pri
èemer se upotevajo datumi iriranja del.
Izvrni odbori drutev poljejo rezultate v urejeni obliki na naslov FZS do 31. maja tekoèega
leta, pri èemer se upoteva datum potnega iga. IO FZS lahko rok za oddajo vlog izjemoma
tudi podalja.

3.
èlen
(vrste toèkovanj)
Drutva na podlagi osvojenih toèk pripravijo vloge za:
·
·
·

do najveè 6 najuspenejih posnetkov
do najveè 10 najuspenejih razstavljalcev
vseh dejavnih razstavljalcev drutva
4. èlen
(najuspeneji posnetek)

Za najuspeneji posnetek FZS v preteklem letu enakovredno tekmujejo vse fotografije. Èe
avtor razstavlja isti posnetek v razliènih kategorijah (ÈB, barvne, papirne...), lahko osvojene
toèke zdrui. tevilo toèk izraèunamo s pomoèjo tabele iz 15. èlena Pravilnika o podeljevanju
naslovov FZS.

Za rezultat se upotevajo toèke doseene na najveè 20 nateèajih po izboru avtorja in
dodatno e rezultat na letni pregledni razstavi. Pri kronih razstavah se teje vsako
razstavièe za samostojno razstavo.
Avtor lahko dobi istoèasno veè priznanj za najuspeneje posnetke.
5. èlen
(najuspeneji razstavljalec)
Najuspenejega razstavljalca FZS dobimo tako, da setejemo toèke doseene na 20
nateèajih po izboru avtorja, na slovenski pregledni razstavi, vse preostale nagrade in
priznanja ter toèke za samostojne razstave po spodnji tabeli. Pri kronih razstavah se teje
vsako razstavièe za samostojno razstavo.
Samostojne razstave
Improvizirano razstavièe
Galerija
Muzej, nacionalna galerija

V Sloveniji
200
500
1000

V tujini
400
1000
2000

Na samostojni razstavi mora biti razstavljeno najmanj 7 del.
Za razstavo na improviziranem razstavièu mora biti natisnjeno vsaj tiskano vabilo z eno
reproducirano fotografijo, za ostala razstavièa pa zloenka ali katalog z mnenjem ali
recenzijo.
Galerija (galerijski prostor) je prostor, primarno namenjen galerijski dejavnosti in ima
strokovno ali umetniko telo, ki odloèa o sprejemu razstave v program galerije.
6. èlen
(najuspeneje drutvo)
Za najuspeneje drutvo upotevamo rezultat vseh èlanov drutva po naèinu izraèuna kot
za najboljega razstavljalca, vendar brez toèk za samostojne razstave in naslednjo toèkovno
tabelo za organizatorje razstav
avtorska razstava
klubska
regijska
dravna
pregledna
mednarodna
FIAP

200
300
600
1000
1500 (mladinska 1000)
1500
2000

Setevek toèk vseh dejavnih razstavljalcev drutva v skladu s 6. èlenom tega pravilnika in
organizacije do najveè 10 razstav po izboru drutva, doloèa uspenost drutva v preteklem
letu.
7. èlen
(razglasitev nagrajencev)
IO FZS na podlagi prispelih vlog sestavi lestvico in razglasi najuspeneje posnetke,
razstavljalce in drutva leta. Predsednik ali pooblaèenec IO FZS za ocenjevanje vlog lahko
od vlagateljev zahteva dopolnitev poroèil in predloitev novih dokazov.

8. èlen
(podelitev priznanj)
Zmagovalca se praviloma razglasi na odprtju slovenske pregledne razstave fotografij ter
objavi v njenem katalogu. Izjemoma se lahko zmagovalca razglasi na kateri drugi slovenski
razstavi fotografij, ki poteka pod pokroviteljstvom FZS, èe v tekoèem letu pregledna razstava
ni organizirana.
9. èlen
(prehodne in konène doloèbe)
Ta pravilnik velja od dneva sprejetja in se prviè uporablja za ocenjevaje za leto 2015.
S tem preneha veljati pravilnik o podeljevanju diplom FZS za najuspeneji posnetek,
razstavljalca in dutvo leta, ki je bil sprejet 16.11.1996.

Gornja Radgona, 13.3.2015

Predsednik FZS
Ivo Borko

