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

PRAVILNIK O VREDNOTENJU AKTIVNOSTI DRUŠTEV ČLANIC 
ZVEZE LIKOVNIH DRUŠTEV SLOVENIJE 

(P6 PVAD) 
 

1.Splošne določbe 
 

1.1. 
 

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

 
1.2. 

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

 
1.3. 

 
Podlaga za vrednotenje aktivnosti društva je: 

 organizacija posamezne tematske razstave projekta Zlata paleta, ki jo razpiše Zveza ZLDS in organizira 
društvo 

 organizacija Tabora ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije, ki ga organizira Zveza ZLDS  

 prisotnost predstavnika društva včlanjenega v Zvezo ZLDS in število njegovih prisotnih članov, na 
prireditvi, ki jih v sklopu projektov prireja Zveza ZLDS (Tabor, Zlata paleta) 

 skupno število oddanih del v izbor posameznega tematskega sklopa 
 

1.4. 
 
Podlaga za izračun aktivnosti društva je skupno število pridobljenih točk po kriterijih točke 2. Vrednotenje 
aktivnosti. 
 

1.5. 
 

Upravni odbor Zveze ZLDS vsako leto, za tekoče leto, podeli priznanje trem najaktivnejšim društvom za 
prisotnost  in aktivnost v projektu »Zlata paleta« in »Tabor ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije«. 
Priznanje se podeli v obliki diplome »Plakete«, na vsakoletni zaključni prireditvi. 
  

 
2.Vrednotenje aktivnosti 

 
2.1. 

 
Skupno število oddanih del v izbor posameznega tematskega sklopa.  
Zveza ZLDS vodi evidenco oddanih del v izbor za posamezno tematsko razstavo projekta Zlata paleta. 
 
Točkovna vrednost vsakega oddanega dela: 

- 10 točk  
 

2.2. 
 
Organizacija posamezne tematske razstave projekta Zlata paleta, ki jo razpiše Zveza ZLDS in jo organizira 
društvo Zveze ZLDS.   
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Točkovna vrednost: 
- 100 točk  

2.3. 
 

Organizacija Tabora ljubiteljskih slikarjev in fotografov Slovenije, ki ga organizira Zveza ZLDS. 
  
Točkovna vrednost: 

- 100 točk  
 

2.4. 
 

Prisotnost predstavnika društva včlanjenega v Zvezo ZLDS in število njegovih prisotnih članov na prireditvah 
tematskih razstav, ki jih v sklopu projekta Zlata paleta prireja Zveza ZLDS. 
 
Točkovna vrednost: 

- 50 točk  za prisotnost predstavnika društva včlanjenega v Zvezo ZLDS 
- 25 točk  za prisotnost najmanj 2 članov (predstavnik in član) 
- 10 točk  za prisotnost vsakega naslednjega člana, vendar največ 5 članov 

 
2.5. 

 
Prisotnost društva včlanjenega v Zvezo ZLDS in število njegovih prisotnih članov na Taboru  ljubiteljskih 
slikarjev in fotografov Slovenije in razstavi, ki jih v sklopu projektov prireja Zveza ZLDS.  
 
Točkovna vrednost: 

- 50 točk  za prisotnost predstavnika društva včlanjenega v Zvezo ZLDS 
- 25 točk  za prisotnost najmanj 2 članov (predstavnik in član) 
- 10 točk  za prisotnost vsakega naslednjega člana, vendar največ 5 članov 

 
2.6. 

 
Prisotnost društva včlanjenega v Zvezo ZLDS in število njegovih prisotnih članov na Zaključni prireditvi Zveze 
ZLDS.  
Seštevek točk se šteje v ocenjevanje aktivnosti za prihodnje leto.  
 
Točkovna vrednost: 

- 50 točk  za prisotnost predstavnika društva včlanjenega v Zvezo ZLDS 
- 25 točk  za prisotnost najmanj 2 članov (predstavnik in član) 
- 10 točk  za prisotnost vsakega naslednjega člana, vendar največ 5 članov 

 
3. Podelitev plaket 

 
3.1. 

 
Predstavnik Zveze ZLDS na zaključni razstavi tekočega leta podeli trem najaktivnejšim društvom Bronasto, 
Srebrno in Zlato plaketo aktivnosti. 
 

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


