
 
 

 

Razpis za pridobivanje fotografskih nazivov FZS za leto 2022 
Vloge za F1 FZS, KMF FZS, MF FZS (elektronska in papirna oblika) 

 

 

IO FZS v dogovoru z US FZS objavlja razpis za oddajo vlog za pridobivanje razstavljalskih nazivov FZS za 

leto 2022. Vloge morajo biti pripravljene v skladu s petim poglavjem Pravil Fotografske zveze Slovenije 

ter Smernicami in priporočili Umetniškega sveta za pridobivanje fotografskih nazivov FZS, 

objavljenimi na spletni strani FZS v zavihku »Dokumenti«. 

 

Vlogo se oddaja v elektronski in v papirni obliki.  

 

1. Elektronska oblika sestoji iz 

 

A. izpolnjene datoteke e-obrazca eFZS 003– vloga za pridobitev nazivov FZS, ki je na voljo na 
spletni strani FZS pod zavihkom DOKUMENTI ter 
 

B. digitalnih fotografij, ki se jih posreduje po WeTransferju (https://wetransfer.com), s katerimi 

avtor kandidira za fotografski naziv. Te fotografije morajo biti v JPG formatu in sRGB barvnem 

prostoru dimenzij najmanj 3000 pikslov po daljši stranici pri resoluciji 300 dpi.  

 

Elektronsko obliko se posreduje po e-pošti na naslov fzs.web@gmail.com . 

 

2. Papirna oblika sestoji iz  

 

A. papirnih fotografij, v skladu s Smernicami in priporočili US za pridobivanje fotografskih nazivov 

FZS ter določbami 43. člena Pravil FZS (30x40 oziroma 30x45 cm ali izvedenke omenjenih 

formatov). Fotografije ne smejo biti kaširane, rob fotografije pa je lahko največ 5mm, 

 

B. izpolnjenega obrazca eFZS 003a - fotografska mapa za US, ki je na voljo na spletni strani FZS 

pod zavihkom DOKUMENTI, 

 

C. natisnjenega zavihka 1A (e-obrazca eFZS 003), ki ga podpišeta vlagatelj in predsednik društva 

kandidata,  

 

D. kandidati za KMF in MF morajo izpolniti še zavihek 4A ter vlogi priložiti dokumentacijo 

navedenih samostojnih razstav, 

 

Papirno obliko vlog za naslove in fotografije mora kandidat s priporočeno pošiljko poslati na naslov 

tajnika FZS: Stane Vidmar, Ukova 4, 4270 Jesenice. Velja datum poštnega žiga. 

 

https://www.fzs-zveza.si/wp-content/uploads/2021/02/Smernice-in-priporo%C4%8Dila-US-za-pridobivanje-fotografskih-nazivov-FZS.pdf
https://www.fzs-zveza.si/wp-content/uploads/2021/02/vloga-za-pridobitev-nazivov-FZS.xls
https://wetransfer.com/
mailto:fzs.web@gmail.com
https://www.fzs-zveza.si/wp-content/uploads/2021/02/Smernice-in-priporo%C4%8Dila-US-za-pridobivanje-fotografskih-nazivov-FZS.pdf
https://www.fzs-zveza.si/wp-content/uploads/2021/02/Smernice-in-priporo%C4%8Dila-US-za-pridobivanje-fotografskih-nazivov-FZS.pdf
https://www.fzs-zveza.si/wp-content/uploads/2020/02/Pravila-FZS-2020-%C4%8Distopis.pdf
https://www.fzs-zveza.si/wp-content/uploads/2021/11/obrazec-eFZS-003a.pdf


3. Umetniški svet bo ocenjevanje izvedel v skladu s sprejetimi Smernicami in priporočili US za 

pridobivanje fotografskih nazivov FZS in določili Pravil Fotografske zveze Slovenije. 

 

4. Kolekcija (mapa) lahko vsebuje tudi fotografije, ki jih je avtor uporabil pri prejšnjih uspelih ali 

neuspelih kandidiranjih. 

 

5. Pristojbina za vloge znaša: 

– 30,00 EUR za vlogo za F1 FZS 

– 40,00 EUR za vlogo za KMF  FZS 

– 50,00 EUR za vlogo za MF FZS 

Pristojbino nakažite na TRR: SI56 1010 0005 1947 763 (BAKOSI2XXXX) z navedbo »pristojbina za 

naziv« najkasneje ob oddaji vloge. 

 

6. Vse digitalne fotografije potrjenih kolekcij ostanejo v skrbništvu FZS. Kandidat soglaša, da se te 

fotografije, seveda z navedbo avtorja, lahko brez plačila nadomestila koristijo v nekomercialno 

uporabo za promocijo fotografije FZS-ja. 

 

 

Rok za oddajo je 15. 10. 2022 (velja datum poštnega žiga). 

 

 

 

Predsednik US:        Predsednik FZS: 

Matej Peljhan          Igor Debevec 
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