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PREDSTAVITEV PROJEKTOV 
 
~ ZLATA PALETA 

Zlata paleta je projekt tekmovalnega značaja, na nivoju slovenskih likovnih društev. 

Društva, ki so vključena v Zvezo likovnih društev Slovenije, lahko med letom sodelujejo 

na 4 tematskih razstavah predstavljenih v nadaljevanju. 
 

Preko društev lahko na posameznih tematskih razstavah sodelujejo posamezniki, 

ljubitelji likovne umetnosti (tj. ne profesionalni umetniki). Posamezniki del ne oddajajo 

direktno, temveč so za njih oddana s strani predstavnikov društev v zato predpisanih 

terminih. Na društvenem nivoju mora predhodno potekati izbor del s strani društvene 

komisije (1 do 3 člani), ki izberejo primerna dela za nadaljnji zvezni izbor. Člani 

društvene komisije s svojimi deli ne smejo sodelovati na tematski razstavi za katero so 

izbirali dela. 
 

Društvo lahko skupno odda neomejeno število del upoštevajoč, da lahko vsak 

posameznik odda do 3 dela na vsako samostojno oz. do 6 del na združene tematske 

razstave (pojasnjeno v nadaljevanju pri posamezni tematski razstavi) in da lahko 

odda samo po eno delo na eno razpisano temo. Za vsako oddano delo (tudi 

diskvalificirana dela, ki ne zadoščajo predpisom) se društvu zaračuna kotizacija v 

višini 5 €. 
 

Vsako oddano delo mora biti poimenovano z unikatnim nazivom (dela ne smejo biti 

»brez naslova«). Naslov mora odražati naslov teme. Vsa oddana dela so lahko 

izbrana za razstavo (zanje prejme priznanje). Strokovna žirija pa lahko avtorju, ne 

glede na oddano število del, podeli le en certifikat na samostojno tematsko razstavo 

(oz. dva v primeru združenih tematskih razstav: po eno za grafiko in eno za osnovno 

tehniko oz. eno za fotografijo in eno za kiparstvo). Vsa dela, ki prejmejo certifikat 

kakovosti so zadržana in ponovno razstavljena na zaključni razstavi ob koncu leta. 
 

Razpisane teme za leto 2021: 

 V paru 

 Trenutek 

 Zaporedje 
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TERMINSKI NAČRT OSNOVNE TEHNIKE IN GRAFIKE 
 

 

1. Tematska razstava "OSNOVNE TEHNIKE IN GRAFIKE" 

OPREDELITEV: Osnovne tehnike in grafike (posameznik lahko odda do 3 

osnovne tehnike in 3 grafike; po 1 na razpisano temo). 
 

TEHNIKE: 

 V izbor se upoštevajo samo ČISTE tehnike (brez mešanih tehnik) – vse kar je 

praviloma pod steklom, torej npr. svinčnik, kemični svinčnik, barvni svinčnik, 

flomaster, kovinsko pero - tuš, perorisba, suhi in oljni pasteli, voščenke, 

kreda, oglje, akvareli, gvaš ipd. 

 H grafiki spada tudi monotipija. 

 

MERE in OPREMA: 

 Minimalno 20 x 30 cm (oziroma A4), maksimalno 50 x 70 cm (pri grafiki to 

velja za grafični list, merjen znotraj paspartuja oz. okvirja – ni omejitve za 

velikost samega odtisa). 

 Dela morajo biti opremljena za razstavo in v okvirju – »klip« sistem ne pride v 

poštev. 

 

TERMINI:  

 Oddaja del: Elektronska prijava na izbor do četrtka 4.3.2021 do 24. ure 

 Izbor Strokovna komisija: Strokovna komisija bo opravila izbor v skladu z 

 epidemiološko sliko in navodili oziroma predpisi vlade RS 
 Razstava: Glede na epidemiološko sliko  

 
* Opozorilo: Prerisovanje in kopiranje del znanih avtorjev ni dovoljeno.  

 

 

 
 

Opomba:  V primeru da se predvideni datumi spremenijo vas bomo pravočasno 

obvestili. 
 

 

22.1.2021      Zveza likovnih društev Slovenije  

       Blanka Božič, Predsednica 

 


