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Občni zbor Zveze likovnih društev Slovenije ( v nadaljevanju Zveza ZLDS ) je na svoji redni seji, dne 
07.05.2021, sprejel  

 
PRAVILNIK ZA DELO STROKOVNE KOMISIJE ZVEZE LIKOVNIH DRUŠTEV SLOVENIJE 

(P7 PSKZP) 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.1. 

Za izbor likovnih del, organizacijo in izvedbo projekta Zlata paleta veljajo določbe Pravilnika Zveze 
ZLDS o vrednotenju, razstavljanju in nagrajevanju likovnih del (v nadaljevanju Pravilnik o vrednotenju). 

1.2. 

S temi pravili so določeni vsebina, način in posebna pravila izvajanja drugo stopenjske Strokovne 
komisije (v nadaljevanju Komisija) Zveze likovnih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza ZLDS) pri 
izbiri  likovnih del v projektu Zlata paleta. 

1.3. 

Podrobna pojasnila in navodila za izvajanje daje predsednik Zveze ZLDS, vodja projekta, odgovorna 
oseba, ki poskrbi, da so prejeta dela, zapisniki in izvedba v skladu z veljavnimi pravilniki Zveze ZLDS. 

1.4. 

O morebitnih spornih zadevah odloča Upravni odbor Zveze ZLDS (v nadaljevanju UO Zveze ZLDS). 
 
 

2. SESTAVA STROKOVNE KOMISIJE ZVEZE ZLDS 
 

2.1. 
 

Za vsako tematsko razstavo oddana dela na drugi stopnji ocenjevanja, ocenjuje tri članska Strokovna 
komisija Zveze ZLDS. 

 
2.2. 

 
Strokovno komisijo Zveze ZLDS sestavljajo trije člani iz zvrst: 

 magistrov umetnosti 

 akademskih slikarjev 

 akademskih kiparjev 

 profesorjev likovne umetnosti 

 umetnostnih zgodovinarjev 

 diplomiranih slikarjev 

 diplomiranih kiparjev 

 fotografi s končano višjo izobrazbo  
 

2.3. 
 

Člani društev, ki so vključena v Zvezo ZLDS in so iz zvrst opredeljenih v 2.2. točki,  ne morejo 
sodelovati v sestavi Strokovne komisije Zveze ZLDS.  
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2.4. 

 
Strokovni komisiji Zveze ZLDS se pri delu priključi predsednik Zveze ZLDS, v njegovi odsotnosti dela 
prevzame podpredsednik Zveze ZLDS. V izboru likovnih del predsednik Zveze ZLDS nima 
pridstojnosti,  vodi zapisnik  in skrbi, da potek ocenjevanja likovnih del poteka skladno s tem 
Pravilnikom in Pravilnikom o vrednotenju, rezstavljanju in nagrajevanju likovnih del. 
 
 

3. POGOJI SODELOVANJA V STROKOVNI KOMISIJI ZVEZE ZLDS 
 

3.1. 
 

Zveza ZLDS, za vsak tematski sklop projekta Zlata paleta, pozove zainteresirane zunanje strokovne 
sodelavce k sodelovanju v Strokovni komisiji Zveze ZLDS v projektu Zlata paleta tekočega leta. 

 
3.2. 

 
Zainteresirani strokovni sodelavec lahko sodeluje v Komisiji, če sprejme razpisne pogoje sodelovanja v 
Komisiji, ki jih pripravi UO Zveze ZLDS, in to potrdi s podpisom pristopne izjave. 
Razpisne pogoje sestavljajo: 

 finančna konstukcija in ovrednotenje dela članov Komisije, ki jo pripravi UO Zveze ZLDS 

 izbor predsednika/ce Komisije 

 način izbora po fazah 

 posamezno 

 skupinsko 

 upoštevanje navodil predstavnika Zveze ZLDS  

 število izbranih likovnih del posameznega tematskega sklopa 

 število dodeljenih Cerifikatov kakovosti glede na število likovnih del 

 zapis kritike k tematskemu sklopu za vabilo, tematski in zaključni katalog 

 zapis kritike za avtorje izbranih likovnih del za najvišja priznanja Bronaste, Srebrne in Zlate palete  
 

3.3. 
 

Zunanji strokovni sodelavec se s podpisom pristopne izjave za sodelovanje v Komisiji zaveže, da bo 
deloval: 

 strokovno 

 moralno odgovorno 

 korektno 

 brez pristranske izbire oziroma izločanja del 

 da bo upošteval načelo molčečnosti 
 

3.4. 
 

Zunanji strokovni sodelavec lahko sodeluje v sestavi Komisije na več izborih tematskih sklopov, če je 
pri opravljanju nalog v Komisiji upošteval našteto iz prejšnje 3.2. in 3.3. točke tega pravilnika. 
 

 
3.5. 

 
V primeru, da sodelovanje v Komisiji izbranemu članu  terminsko ne odgovarja, mora o tem pravočasno 
obvestiti predstavnika Zveze ZLDS. Zveza ZLDS k sodelovanju povabi drugega zunanjega 
strokovnega sodelavca ali pa prestavi čas drugo stopenjekega izbora likovnih del.   
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4. DELOVANJE STROKOVNE KOMISIJE ZVEZE ZLDS 

 

4.1 
 
Izbor likovnih del za društvene in zvezne razstave ter nagrajevanje likovnih del, opravlja Strokovna 
komisija Zveze ZLDS skladno z določbami od 5. do 12. člena Pravilnika o vrednotenju likovnih del. 

 
4.2. 

Strokovna komisija ZvezE ZLDS v sestavi najmanj treh članov, po strokovni oceni predlaga in izbere 
likovna dela, ki jih Zveza ZLDS uvrsti na tematsko razstavo.  
Strokovna komisija ZvezE ZLDS med izbranimi likovnimi deli predlaga dela, ki jim Zveza ZLDS podeli: 

 Priznanja 

 Certifikat kakovosti  

 Diplomo in Bronasto, Srebrno ali Zlato paleto  
 

4.3. 
 
Strokovna komisija Zveze ZLDS lahko avtorju podeli le en Certifikat kakovosti znotraj posameznega 
tematskega sklopa. Med izbranimi deli  za razstavo za posamezen tematski sklop pa lahko podeli 
najmanj 5 in največ 9 Certifikatov kakovosti v skladu s Pravilnikom za izvedbo projekta Zlata paleta in 
Pravilnika o vrednotenju .  
 

4.4. 
 
Med deli posameznega tematskega sklopa, ki prejmejo Certifikat kakovosti, Strokovna komisija Zveze 
ZLDS izbere tri najboljša dela, ki prejmejo najvišje priznanje Diplomo in  Bronasto, Srebrno ali Zlato 
paleto. 
 

4.5. 
 
Skladno s polnimi pooblastili predstavnik Zveze ZLDS vodi zapisnik o izboru likovnih del drugo 
stopenjske Strokovne komisije Zveze ZLDS in skrbi za njeno delovanje v skladu s tem Pravilnikom in 
Pravilnikom o vrednotenju. 
Podlaga zapisniku Strokovne komisije Zveze ZLDS je zbir podatkov zbranih iz  Zapisnikov društvene 
strokovne komisije, ki so jih predstavniki društev ali njihovi pooblaščeni člani posredovali preko 
programske aplikacije v digitalni obliki ob prijavi na izbor posameznega tematskega sklopa. 
 
Predstavnik Zveze ZLDS dopolni zapisnika s podatki: 

 datum izvedbe izbora likovnih del 

 ime in priimek članov Strokovne komisije Zveze ZLDS 

 strokovni naziv članov Strokovne komisije Zveze ZLDS  

 ime in priimek člana, ki je prevzel predsedovanje Strokovni komisiji Zveze ZLDS 
 

Predstavnik  Zveza ZLDS v zapisniku v vrstici ob likovnem delu zabeleži odločitev Strokovne komisije 
Zveze ZLDS z oznako: 

 P (priznanje) 

 C (certifikat kakovosti) 

 B (bronasta paleta) 

 S ( srebrna paleta) 

 Z (zlata paleta) 
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Avtorja likovnega dela in naslov likovnega dela, ki ga Strokovna komisija Zveze ZLDS izbere kot 
najkakovostnejše likovno delo in ga predlaga za najvišje priznanje Bronasto, Srebrno ali Zlato paleto, 
predstavnik Zveze ZLDS zapiše na pred tiskani obrazec. Obrazec s podatki nominiranca podpišejo vsi 
člani Strokovne komisije Zveze ZLDS, ga zaprejo v kuverto in s podpisom preko lepljenega roba 
kuverto zapečatijo.  Kuverta se odpre ob podelitvi v izogib napaki pri vročitvi omenjenega priznanja. 
 
Člani strokovne komisije Zveze ZLDS zapisnik pregledajo in ga podpišejo. Podpiše ga tudi predstavnik 
Zveze ZLDS.  

5. KONČNE DOLOČBE 

5.1. 

Zveza ZLDS v sodelovanju z organizatorjem izvedbe lahko zaradi nepredvidljivih objektivnih okoliščin 
spremeni določene lokacije, termine in način izbire likovnih del. O nujnih spremembah mora 
pravočasno obvestiti vse udeležence projekta Zlata paleta in člane Strokovne komisije Zveze ZLDS. 

5.2. 

Zapisnik izbora likovnih del posameznega tematskega sklopa znotraj projekta Zlata paleta se trajno 
hrani v arhivu Zveze ZLDS.   

 
5.3. 

 
Javnost je pri izboru likovnih del in zasedanju Strokovne komisije Zveze ZLDS izključena. 

5.4. 

V primeru spora oziroma pritožbe nad delom in izbiro Strokovne komisije Zveza ZLDS posameznega 
tematskega sklopa, poda društvo član Zveza ZLDS, uradni ugovor, ki ga naslovi na UO Zveze ZLDS. 
UO Zveze ZLDS spis odstopi v vpogled predsedniku Strokovne komisije Zveze ZLDS, ki je predsedoval 
Strokovni komisiji Zveze ZLDS spornega tematskega sklopa, in ga pozove, da poda strokovno razlago 
in utemelji izbiro. 
UO Zveze ZLDS na svoji redni seji, vendar pred Zaključno prireditvijo oz. podelitvijo Diplom in palet v 
tekočem letu, na podlagi odgovora predsednika Strokovne komisije Zveze ZLDS, poda odgovor 
društvu članu Zveze ZLDS.  
Član Zveze ZLDS odgovor sprejme ali pa ravna v skladu s 40. členom Statuta Zveze likovnih društev 
Slovenije. 

5.5. 
 

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom je pooblaščen vodja projekta oziroma predsednik Zveze 
ZLDS. 
 
 
Pravilnik Strokovne komisije Zveze ZLDS začne veljati s 01.01.2021. 
 
 
Trbovlje, 07.05. 2021           Zveze likovnih društev Slovenije ZLDS 

         
             Blanka Božič 
             predsednica  
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