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Občni zbor Zveze likovnih društev Slovenije ( v nadaljevanju Zveza ZLDS ) je na svoji redni 
seji, dne 07. maja 2021, sprejel spremembe in dopolnil 
 
 

PRAVILNIK O VREDNOTENJU USPEŠNOSTI DRUŠTEV 
(P5 PVUD) 

 
1.Splošne določbe 

 
1.1. 

 
Pravilnik o vrednotenju in nagrajevanju društev ureja področje, merila, kriterije in točkovna 
vrednotenja in nagrajevanja društev – članic (v nadaljevanje društev) za tekoče leto. 

 
1.2. 

 
Podlaga za vrednotenje uspešnosti društva so pridobljena priznanja, certifikati kakovosti in 
palete avtorjev likovnih del posameznega tematskega sklopa organiziranega skladno s 
programom Zveze ZLDS in projektom Zlata paleta. 

 
1.3. 

 
Pri uresničevanju ciljev se za vrednotenje in nagrajevanje uporabljajo merila in kriteriji določeni 
s tem pravilnikom. 
 

1.4. 
 

Upravni odbor Zveze ZLDS vsako leto, za tekoče leto, podeli priznanje trem najuspešnejšim 
društvom za likovne dosežke na tekmovanju v projektu »Zlata paleta«. Priznanje se podeli v 
obliki diplome »Plakete«, na vsakoletni zaključni prireditvi. 
  

 
 

2.Vrednotenje uspešnosti 
 

2.1. Priznanje 
 

Zveza ZLDS podeljuje Priznanje avtorju likovnih del, ki se je s svojim izvirnim in kakovostnim 
delom uvrstil na posamezno tematsko razstavo projekta Zlata paleta. 
 
Točkovna vrednost priznanja: 

- 30 točk  
2.2. Certifikat ZLDS 

 
Certifikat Zveze ZLDS  je posebno priznanje po oceni Strokovne komisije Zveze ZLDS o 
uporabni in umetniški vrednosti likovnega dela. 
 
Za izbrana dela po izboru Strokovne komisije Zveze ZLDS, Zveza ZLDS za vsak posamezni 
tematski sklop posebej, podeljuje avtorjem del Certifikat kakovosti Zveze ZLDS.  
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Certifikat kakovosti Zveze ZLDS je izkaznica kakovosti umetniškega likovnega dela v obliki 
listine, ki jo podeljuje Zveza ZLDS. 
 
Evidenčna številka Certifikata kakovosti Zveze ZLDS in podatki avtorja se vpišejo v Knjigo 
certifikatov, ki jo vodi predstavnik Zveze ZLDS. 
 
Točkovna vrednost Certifikata kakovosti Zveze ZLDS: 

- 70 točk  
 

2.3. Bronasta, Srebrna in Zlata paleta 
 

Strokovne komisije Zveze ZLDS med deli posameznega tematskega sklopa, ki so prejela 
Certifikat kakovosti Zveze ZLDS, izbere dela za posebna priznanja.  
 
Posebna priznanja  Zveze ZLDS za vrhunske dosežke na področju likovne ustvarjalnosti 
članov društev v sestavi Zveze ZLDS v tekočem letu projekta Zlate palete so Bronasta, 
Srebrna in Zlata paleta. 
 
Točkovna vrednost Bronasta paleta: 

-   90 točk 
Točkovna vrednost Srebrna paleta: 

- 110 točk 
Točkovna vrednost Zlata paleta: 

- 150 točk 
 

 
3. Podelitev plaket 

 
Upravni odbor Zveze ZLDS na zaključni razstavi tekočega leta podeli trem najuspešnejšim 
društvom Bronasto, Srebrno in Zlato plaketo uspešnosti. 
 

 
Pravilnik začne veljati s 01.03.2021. 
 
 
 
Trbovlje, 07.05.2021     Zveza likovnih društev Slovenije 
         
        Blanka Božič 
        predsednica 
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