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

PRAVILNIK OPREMA DEL ZA RAZSTAVO ZVEZE ZLDS 
(P3 ODZP) 

 
1.Splošne določbe 

 
1.1.  

 
Pravilnik Oprema del za razstavo določa in ureja področje opremljanja likovnih del v projektu 
Zlata paleta Zveze ZLDS.  

 
1.2. 

Podlaga za določanje kriterijev opreme likovnega dela je tehnika likovnega dela, ki ga 
posameznik prijavi na izbor posameznega tematskega sklopa in je v skladu z 2. točko 
Vsebinski sklopi projekta Zlata paleta, velikost in opremljenost del Pravilnika za izvedbo 
projekta Zlata paleta. 

 
 
 

2. Tehnike del, oprema in signacija 
 
 

2.1. Osnovne tehnike 
 
 

2.1.1.Risba: svinčnik (grafit), barvni svinčnik, kemični svinčnik,  oglje, kreda, trstika – tuš, 
kovinsko pero – tuš, čopič – tuš, lavirana risba, perorisba, flumaster, … 

 
 

2.1.1.1. Signacija je osnovna informacija o risbi in daje informacijo o tehniki, naslovu  dela, 
imenu in priimku avtorja in letu nastanka.  

 
Zapis mora vsebovati: 
Levo: Tehnika 
Sredina: »Naslov dela«  (v narekovajih) 
Desno: Podpis avtorja, leto nastanka likovnega dela 
 
Mesto signiranja je:  

 pod spodnjo linijo risbe (signiranje izključno s svinčnikom) 

 na paspartu pod okvirju (signiranje s svinčnikom na bel paspartu, na črn paspartu 
signiramo z belo barvico) 

     poravnano z levim in desnim robom risbe.  
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Primer: 
Kemični svinčnik      »Naslov dela«    Ime in Priimek, 2010 

 
Če signiramo na list pod risbo in ne na paspartu je potrebno upoštevati odmik paspartuja od 
roba risbe od 1,5 do 2 cm.  
 
 
2.1.1.2. Paspartu odmakne umetnino od stekla in jo zaščiti pred poškodbami.  
 
     Širina paspatruja:  

 od 4 do 6 cm 
      
     Barva paspartuja: 

 bela, če je risba temna 

 črna, če je risba svetlejša 
 
2.1.1.3. Okvir, ki ga izberemo za risbo: 
 

 širina okvirja med 1,5 cm  in 2 cm 

 barva okvirja  
črna (če je paspartu bele barve in temnejša risba)  
srebrn (če je paspartu črn in risba svetlejša) 

 steklo naj bo navadno (svetleče) 

 obešalni sistem (»žagica«, daljša za lažje uravnavanje pri obešanju) 

 klip okvirji in plastični okvirji z zaporno zanko niso dovoljeni 
 

 
 
2.1.2.Osnovne tehnike: akvarel, pastel, tempera, gvaš, … 
 
 
2.1.2.1. Signacija vsebuje podpis avtorja, desno spodaj. 
 
2.1.2.2. Paspartu 
 

 Barva:  
bela, topla bela. 

 Širina paspatruja:  
od 4 do 6 cm 

 
2.1.2.3. Okvir: 
 

 širina okvirja med 1,5 cm  in 2 cm 

 barva okvirja  
 črna 
 srebrn 
 naravna  

 steklo naj bo navadno (svetleče) 

 obešalni sistem (»žagica«, daljša za lažje uravnavanje pri obešanju) 
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 klip okvirji in plastični okvirji z zaporno zanko niso dovoljeni 
 
 
2.1.3.Grafika: linorez, lesorez, bakrorez, kartonski tisk, litografija, suha igla, sitotisk, jedkanica, 
računalniška grafika, monotipija,...  
 
 
2.1.3.1. Signacija je osnovna informacija o grafiki. Vsaka avtorska grafika mora biti ustrezno 
označena –signirana z osnovnimi podatki, če hočemo, da se jo obravnava kot originalen odtis. 

 
Zapis mora vsebovati: 
Levo: Tehnika, zaporedni odtis / število vseh odtisnjenih izvodov (naklada) 
       (E.A. je oznaka za avtorski odtis) 
Sredina: »Naslov dela«  (v narekovajih) 
Desno: Podpis avtorja, leto nastanka grafičnega dela 
 
Mesto signiranja je:  

 pod spodnjo linijo grafičnega odtisa (signiranje izključno s svinčnikom) 

 na paspartu (signiranje s svinčnikom na bel paspartu, na črn paspartu signiramo z belo 
barvico) 

poravnano z levim in desnim robom grafičnega odtisa.  
 
Primer: 
Suha igla, 5/20              »Naslov dela«        Ime in Priimek, 2010 

 
Če signiramo na grafični list neposredno pod odtisom in ne na paspartu je potrebno upoštevati 
odmik paspartuja od roba grafičnega odtisa od 1,5 do 2 cm. 
 
2.1.3.2. Paspartu odmakne grafični list od stekla in ga zaščiti pred poškodbami.  
     

 Barva paspartuja je: 

 bela, če je grafika temna 

 črna, če je grafika svetlejša 
 
2.1.3.3. Okvir, ki ga izberemo za grafični list: 

 širina okvirja med 1,5 cm  in 2 cm 

 barva okvirja  
 črna (če je paspartu bele barve in temnejša risba)  
 srebrn (če je paspartu črn in risba svetlejša) 

 steklo naj bo navadno (svetleče) 

 obešalni sistem (»žagica«, daljša za lažje uravnavanje pri obešanju) 

 klip okvirji in plastični okvirji z zaporno zanko niso dovoljeni 
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2.2. Klasično slikarstvo 

 

Okvir umetniškemu delu zagotavlja strukturo in podporo, vzpostavlja vez med steno in 
umetniškim delom. 
 

Za dela klasičnega slikarstva so primerni širši okvirji z uporabo paspartu letvice.  
 

 Širina okvirja: skupaj s paspartu letvico vsaj 12 cm v razmerju 
okvir 8cm in paspartu letvica 4 cm 

 Barva okvirja: zlata (zlata barva je nevtralna in se poda k vsakemu delu) 

 Obešalni sistem (»žagica«, daljša za lažje uravnavanje pri obešanju) 

 klip okvirji in plastični okvirji z zaporno zanko niso dovoljeni 
 
Dela klasičnega slikarstva ne potrebujejo stekla, platno oz. podlaga mora "dihati", prav tako pa 
mora slika poudariti poteze s čopičem.  
 
Podpis avtorja mora biti nevsiljiv in ne sme pritegniti pozornosti gledalca. 

 

 

2.3. Sodobno slikarstvo 

 

Dela sodobnega slikarstva ne potrebujejo okvirja, če gre za dela na platnu, ki so napeta na 
podokvir ali dela z lastnim okvirjem.  

Avtor se sam odloči ali bo rob takšnega dela ohranil bel ali pa ga bo barvno obdelal. Popacan 
rob ni sprejemljiv. 

Podpis avtorja mora biti nevsiljiv in ne sme pritegniti pozornosti gledalca. 

Obešalni sistem (»žagica«, daljša za lažje uravnavanje pri obešanju). 

 

 

2.4. Fotografija in kiparstvo 

 

2.4.1. Fotografija 

 
Okvirjanje fotografij ni potrebno. 
 
Fotografijo kaširamo. Delo na papirju nalepimo na ravno podlago, pri tem uporabimo Kappa 
kašir peno.  
 
Podpis avtorja na hrbtni strani dela. 
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Obešalni sistem: samolepilna obešanka, drugi obešalni sistemi niso dovoljeni, prav tako ne 
lepljenje obešank z lepilnim trakom,…  
 
 

2.4.2. Kiparstvo 

 
Kiparska dela morajo biti fiksna in stabilna v postavitvi. Prostostoječa so lahko brez ali s 
podstavkom.  
 
Relief mora biti opremljen za obešanje (obešalni sistem »žagica«, daljša za lažje uravnavanje 
pri obešanju) ali z jasnimi navodili in dodanimi pripomočki za postavitev v prostoru. 
 
Obvezen je podpis avtorja in leto izdelave, ki ga avtor diskretno odtisne v material. 

 
 

3. Končne določbe 

3.1. 

Nepravilno opremljeno delo lahko pooblaščeni član UO Zveze ZLDS, ki opravlja prevzem del, 
zavrne. 

3.2. 

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s pravilnikom Oprema del za razstavo  je pooblaščen 
strokovni vodja projekta ali predsednik Zveze ZLDS. 

3.3. 

Pravilnik in spremembe za izvedbo začne veljati s 01.03.2021. 

 

Trbovlje, 07.05.2021     Zveza likovnih društev Slovenije 
         
        Blanka Božič 
        predsednica 
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