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Navodila za izpolnjevanje obrazcev za najuspešnejše društvo 

2 – OBRAZEC ZA TEKMOVANJE KLUBOV 

Obrazec, »Podatki kluba« izpolnjuje samo predsednik društva oziroma nekdo, ki dela s predsednikom 

v dogovoru. Vsebuje dva zavihka »Izjava« - do 20 članov, če jih tekmuje več se ta zavihek podvoji in 

izpolnjuje naprej. Drugi zavihek je E7 

Zavihek IZJAVA 

 

Op.: Število prijavljenih v rubriki »...naj avtor« ni omejeno. Število članov, ki prispevajo točke za 

»tekmovanje kluba« tudi ne. Dodatno se izpolni to tabelo, vendar se tu označi »x« samo v prvi 

stolpec. Ob obravnavi vlog avtomatsko pride na površje 10 najuspešnejših avtorjev. Če avtor izrecno 

ne želi se ga v seznam najuspešnejših avtorjev ne omeni in tako naredi prostor naslednjemu.  
 

Zavihek E7 razstave kluba: 
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Sem se vpiše do 10 razstav , ki jih je organiziralo društvo. Razstavljenih mora biti vaj 10 slik ali 5 če so 

te velike vsaj 70 cm. V tem slučaju se vpiše 1005 in pripiše opozorilo. Razstave glede na njihovo 

obsežnost se točkujejo skladno s pravilnikom FZS (od 200 do 2000 točk). 

Za vse razstave v organizaciji društva je potrebno predložiti natisnjen zavihek E7 in ves dokazni 
material (katalogi, vabila, zgibanke …) 
 
OPOMBA: 
Najprej vnašajte razstave, ki prinesejo največ točk (najprej FIAP-ove in potem »navzgor«. Avtorske 
razstave vnašate zadnje, če vam zmanjka višje vrednotenih razstav do max. 10 vnesenih razstav!!). 
Če boste vnesli več kot 10 razstav se tabela zaklene (zamrzne), v okenčku »Suma točk«, se izpišejo 
»####« 
 
Iz pravilnika o vrednotenju razstav  v organizaciji društev: 
53. člen  
Za najuspešnejše društvo se upošteva rezultat vseh članov društva po načinu izračuna kot za najboljšega razstavljavca, 
vendar brez točk samostojnih razstav avtorjev.  
Za vrednotenje organizacije razstav, ki jih organizira društvo, se upoštevajo naslednji kriteriji:  
- organizacija avtorske razstave 200 točk  

- organizacija društvene razstave 300 točk  

- organizacija razstave povabljenega društva 300 točk  

- organizacija meddruštvene razstave 600 točk  

- organizacija državne razstave 1000 točk  

- organizacija mladinske pregledne razstave 1000 točk  

- organizacija članske pregledne razstave 2000 točk  

- organizacija mednarodne razstave 1500 točk  

- organizacija FIAP razstave (enojna razstava) 2000 točk  

- organizacija FIAP krožne razstave (primarni) 3000 točk  

- organizacija FIAP krožne razstave (sekundarni) 1000 točk 
V kolikor ima katera koli razstava samo digitalni katalog se razstavi prizna le 60% navedenih točk.  
Dokumentacija o razstavah mora vsebovati vse podatke, ki jih zahteva nov pravilnik FZS- Čl. 24 do 30. 
32. člen  
Če razstava ne izpolnjuje predpisanega števila avtorjev oziroma zahtevanih razstavljalskih nazivov ali zahtevanega števila 
držav v skladu z 28 členom, se upoštevajo točke, ki veljajo za razstavo nižje stopnje. Organizator je v katalogu razstave 
dolžan objaviti statistiko, iz katere je razvidno število avtorjev, razstavljavske nazive ter stopnjo razstave. 
Seštevek točk vseh dejavnih razstavljavcev društva in organizacije do največ 10 razstav po izboru društva, določa uspešnost 

društva v preteklem letu. 
 

Rok za oddajo vlog je 31.5. 

Vse vloge v elektronski obliki (vseh avtorjev plus klubska) predsednik društva pošlje na naslov 

vasja.doberlet@gmail.com 

Vsa dokazila o razstavah predsednik pošlje predsdniku FZS (Igor Debevec, Ljubljanska cesta 135A 

1353 Borovnica) 

Dobljene individualne podatke avtorjev in klubskega obrazca se na FZS obdela in obdelanega vrne 

društvu v preverjanje korektnosti obdelave in potrditev. 

Obrazec_1: podatki-kluba  

Obrazec_2: podatki-avtorja 
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