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

 
PRAVILNIK ZA IZVEDBO PROJEKTA ZLATA PALETA 

(P2 IZP) 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.1. 

Za 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 tega projekta. 

1.3 

Podrobna pojasnila in navodila za izvajanje daje 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). 

1.5. 

Društva, ki niso člani Zveze ZLDS in posamezniki, ki niso člani društev Zveze ZLDS, ne 
morejo sodelovati pri projektu Zlata paleta. 
 

1.6. 
 

Člani društev Zveze ZLDS, ki niso zgolj ljubiteljski likovni ustvarjalci, ne morejo sodelovati pri 
projektu Zlata paleta. 
 

1.7. 
Udeležba pri projektu Zlata paleta, sodelovanje pri razstavljanju na tematskih razstavah in 
zaključni razstavi, je na lastno odgovornost avtorjev likovnih del. Organizator ne prevzema 
nobene odgovornosti za poškodbe ali odtujitev likovnih del v galerijah brez zavarovanja. 
Organizator bo z deli ravnal spoštljivo in odgovorno.   

 
1.8. 

 
Termine izbora del in lokacij razstav prejmejo društva od UO Zveze ZLDS najkasneje v 
oktobru tekočega leta za naslednje leto. 
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2. VSEBINSKI SKLOPI PROJEKTA ZLATA PALETA, 

 
2.1.  

 
Osnovne Tehnike: svinčnik (grafit), barvni svinčnik, kemični svinčnik,  oglje, kreda, trstika – 
tuš, kovinsko pero – tuš, čopič – tuš, lavirana risba, perorisba, flumaster, akvarel, pastel, 
gvaš,... 

 
Grafične tehnike: linorez, lesorez, bakrorez, kartonski tisk, litografija, suha igla, sitotisk, 
jedkanica, računalniška grafika, monotipija. 
 
Klasično slikarstvo: Slikarske tehnike niso omejene; olje, akril,..(mejna monotipija se prišteva 
h grafiki). 
 
Sodobno slikarstvo: Slikarske tehnike niso omejene; olje, akril, tudi kolaž, odpadejo visoki 
reliefi (lahko do 2 cm nad osnovo). 

 
Fotografija: črno bela, barvna, čisti realizem (brez dodatne obdelave), abstrakcija. 
 
Kiparstvo: Tehnika in izbor materialov je prosta. Pri abstraktnem kiparstvu je zažejleno, da se 
upoštevajo predpisane teme ali pa se jim je potrebno čimbolj približati. 

 
2.2. 

 
Za likovna dela pod  točko 2.1. velja, da so izdelana namensko za razpisano društveno 
razstavo ali samo za izbor strokovne žirije in niso starejša od enega leta.  
Da so izključno avtorska.  
Da pred natečajem niso bila predstavljena na razstavah ali objavljena na družbenih omrežjih. 
Prerisovanje del znanih avtorjev in predstavnikov likovne umetnosti  ni dovoljeno. 
 

2.3. 
 
Vsak posameznik lahko odda za vsak posamezni sklop pod točko 2.1.  toliko del, kolikor je 
razpisanih tem za tekoče leto.  
 

 
3. TEME 

 
3.1. 

 
Teme vsako leto določi UO Zveze ZLDS za naslednje koledarsko leto. 
 

3.2. 
 

Teme lahko predlagajo vsa društva, ki so člani Zveze ZLDS.  
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3.3. 

 
Med predlaganimi temami, na podlagi priporočila strokovnega člana, izbere UO Zveze ZLDS 
tri teme, in jih najkasneje do izteka polletja tekočega leta posreduje društvom. 
 

3.4. 
 

Dela za tekmovanje na zveznih tematskih razstavah se lahko začno delati takoj po ustreznih 
zveznih tematskih razstavah za Zlato paleto prejšnjega leta, takoj, ko UO Zveze ZLDS 
predstavnikom društev sporoči teme  za naslednje leto. 
 
 

4. VELIKOST IN OPREMLJENOST DEL  

4.1. Velikost del 
 

Osnovne Tehnike: minimalno 20 x 30 cm, maksimalno 50 x 70 cm  
Grafične tehnike: minimalno 20 x 30 cm, maksimalno 50 x 70 cm  
Klasično slikarstvo: najkrajša stranica 40 cm, najdaljša 80 cm (brez okvirja)  
Sodobno slikarstvo: najkrajša stranica 40 cm, najdaljša 80 cm  
Fotografija: minimalno 20 x 30 cm, maksimalno 50 x 70 cm  
Kiparstvo:  
       - plastika: minimalno 15 x 15 x 15 cm, maksimalno 40 x 40 70 cm brez podstavka;  
       - relief: minimalno 20 cm, maksimalno 50 cm – lahko tudi druga oblika (npr. krog).  
 

4.2. Opremljenost del 
 

Delo, ki ga posameznik prijavi na izbor posameznega tematskega sklopa, mora biti opremljeno 
v skladu s Pravilnikom Oprema del za izbor in razstavo (v nadaljevanju Pravilnik o opremi del), 
ki določa in ureja področje opremljanja likovnih del posameznega tematskega sklopa v 
projektu Zlata paleta Zveze ZLDS.  

 

5. RAZPIS IN PRIJAVA LIKOVNIH DEL NA NATEČAJ ZA ZLATO PALETO 

5.1. Razpis natečaja tematskega sklopa Zlate palete 

UO Zveze ZLDS za vsak tematski sklop posebej razpiše datum in kraj tematske razstave ter 
datum izbora likovnih del. 
 
UO Zveze ZLDS likovna društva članice Zveze ZLDS  po elektronski pošti, z objavo na spletni 
strani Zveze ZLDS in preko računalniške aplikacije, pozove k sodelovanju na natečaju. 
 
Poziv k sodelovanju objavi vsaj trideset dni pred izborom likovnih del razpisanega tematskega 
sklopa, oziroma najkasneje štirinajst dni pred izborom do 18. ure zadnjega dne, ko se izteče 
rok poziva.  
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5.2. Prijava na natečaj za temaski sklop Zlate palete 

 
5.2.1. 

 
Prvostopenjski izbor likovnih del za društvene in zvezne razstave opravi društvena strokovna 
komisija skladno z določbami 5. do 11. člena Pravilnika o vrednotenju.  
 
Prvostopenjsko vrednotenje likovnih del z metodo večstopenjske selekcije opravi društvena 
strokovna komisija skladno z določbami 12. člena Pravilnika o vrednotenju. 
 
Skladno z razpisnimi pogoji in temami, na podlagi strokovnih meril  in kriterijev, društvena 
strokovna komisija s polnimi pooblastili društva sestavi Zapisnik društvene strokovne komisije.  

 
5.2.2. 

 
Zastopniki društev ali njihov pooblaščeni član avtorje in njihova dela izbrana na prvostopenjski  
društveni žiriji, z obrazcem Zapisnik društvene strokovne komisije ( ki ga je društvu posredoval 
UO Zveze ZLDS) ali preko računalniške aplikacije prijavijo na tekmovanje.  
 
Predstavnik društev ali njihov pooblaščeni član podatke, vpisane  v izključno s strani UO 
Zveze ZLDS predpisan obrazec v Excel obliki ali računalni9ško aplikacijo, po elektronski pošti 
posreduje predstavniku UO Zveze ZLDS, ki ga pozove k oddaji prijave. 
 
Skenirani zapisniki s podatki, fotografije zapisnika s podatki in ostale oblike niso sprejemljive. 

 
5.2.3. 

 
Obrazec Zapisnik društvene strokovne komisije mora vsebovati jasno razvidne podatke: 

- Leto izvedbe Zlate palete 
- Člane strokovne komisije: ime in priimek, naziv 
- Tematsko razstavo 
- Kraj izbora  
- Datum izbora  
- Naziv društva 
- Teme, ki jih je predpisal UO Zveze ZLDS 
- Zaporedno številko 
- Pravilno naveden avtor (priimek in ime) 
- Datum rojstva  
- Naslov likovnega dela  
- Tehnika 
- Mere  
- Tema opredeljena s številko 
- Ime in priimek predsednika žirije  
- Ime in priimek predstavnika društva  

 

5.2.4. 

 
Rok za oddajo Zapisnika društvene strokovne komisije v elektronski obliki je zapisan v pozivu 
k oddaji del s strani UO Zveze ZLDS in je vsaj štiri dni pred izborom, do 18 ure.  
Po tem roku, tri dni pred izborom likovnih del, Zveza ZLDS poziv na natečaj zapre.  

https://zdlslovenija.wixsite.com/zlds
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5.2.5. 

 
Preko E prijave in prijave preko računalniške aplikacije je potrebno k Zapisniku društvene 
strokovne komisije priložiti tudi fotografijo likovnega dela.  

 
5.2.6. 

 
Delo na fotografiji mora biti identično originalu.  
Pri posnetku avtor upošteva vpad svetlobe in lastne sence.  
Fotografija mora vsebovati zgolj posnetek dela frontalno brez ozadja in okvirja.  
Fotografija mora biti obrezana in pripravljena za katalog.  
Fotografije z ozadji kot so: stoli, stene, tla, slikarsko stojalo ali postrani posneta dela, ne bodo 
sprejete.   
 

5.2.7. 

 
Fotografije naj bodo v jpg formatu, velikosti med 3-5 MB (resolucija vsaj 300 dpi). Dela manjša 
od 2 MB in večja od 5 MB ne bodo sprejeta.  
Računalniška aplikacija velikost pripete fotografije kontrolira in vam v primeru neskladnosti 
zahtevanih dimenzij priponko zavrne. 
 

5.2.8. 

 
Za likovna dela, ki jih pooblaščeni predstavnik društva prijavlja preko E-prijave fotografije 
opremi z: 
Priimek Ime Oznako za tematski sklop Naslov dela Leto nastanka velikost tema 

Med priimkom in imenom uporabi piko, med vsemi ostalimi sklopi pa podčrtaj 
Primer: (Testni.Ivan_O_Korona_2021_60x80_1.jpg) O za osnovne tehnike 
Primer: (Testni.Ivan_G_Korona_2021_60x80_1.jpg) G za grafiko 
Primer: (Testni.Ivan_R_Korona_2021_60x80_1.jpg) R za klasično slikarstvo 
Primer: (Testni.Ivan_S_Korona_2021_60x80_1.jpg) S za sodobno slikarstvo 
Primer: (Testni.Ivan_F_Korona_2021_60x80_1.jpg) F za fotografijo 
Primer: (Testni.Ivan_K_Korona_2021_60x80_1.jpg) K za kiparstvo 
 
Likovna dela prijavljena preko računalniške aplikacije, program opremi fotografijo avtomatično 
iz vpisanih podatkov v vrstici zapisnika društvene strokovne komisije h kateri pripenjate 
fotografijo.  
 

5.2.9. 

 
Prijave s prilogami pošljete pooblaščenemu predstavniku Zveze  ZLDS. 

 
Strokovna komisija ZLDS lahko že izbrano in nagrajeno delo zavrne, če to odstopa od 
prijavljene fotografije. 
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6. IZBOR DEL, PRIZNANJA 
 

6.1 

 
Izbor likovnih del za društvene in zvezne razstave opravljajo žirije skladno z določbami 5. do 
11. člena Pravilnika o vrednotenju likovnih del in Pravilnika o delu Strokovne komisije Zveze. 
 
Izbor likovnih del lahko poteka  

a. fizično na izbrani lokaciji,  
b. po E-prijavi ali na podlagi prijave  
c. preko računalniške aplikacije. 

 
V primeru b. In c. izbor poteka na podlagi posredovanih fotografij likovnih del. 
 
V primeru načina izbora iz alineje a., so zastopniki društev, ki so oddali eksponate na izbor za 
tematsko razstavo Zlate palete Zveze ZLDS in je izbor potekal z ogledom likovnih del fizično, 
dolžni: 

 ob oddaji del v izbor predložiti zastopniku Zveze ZLDS zapisnik društvene strokovne 
komisije 

 po izboru prevzeti dela, ki jih Strokovna komisija ZLDS ni uvrstila na razstavo. Za dela, ki 
jih predstavniki društev ne bodo prevzeli Zveza ZLDS in društvo organizator izbora ne 
odgovarja. 

6.2. 

Vrednotenje likovnih del z metodo večstopenjske selekcije opravljajo društvene in zvezne 
strokovne žirije skladno z določbami 12. člena Pravilnika o vrednotenju likovnih del. 

6.3. 

Priznanja in nagrade za kakovost likovnih del na ravni Zveze ZLDS, predlagajo člani strokovne 
komisije v sestavi najmanj treh članov, podeljuje pa predsednik Zveze ZLDS v imenu UO 
Zveze ZLDS skladno z določbami 18. do 25. člena Pravilnika o vrednotenju likovnih del Zveze 
ZLDS. 
 

6.4. 

 
Vsa oddana dela posameznika po tem pravilniku so lahko izbrana za razstavo. Avtor dela 
zanje prejme priznanje ali certifikat kakovosti, ki ga podeljuje ZLDS.  
 

6.5. 

 
Strokovna komisija Zveze ZLDS lahko avtorju podeli le en certifikat kakovosti znotraj 
posameznega sklopa pod točko 2.1., ne glede na oddano število del. 
 

6.6. 
 

Strokovna komisija Zveze ZLDS lahko med izbranimi deli  za razstavo za posamezen sklop 
pod točko 2.1., podeli najmanj 5 in največ 9 certifikatov kakovosti.  
 

https://zdlslovenija.wixsite.com/zlds
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6.7. 

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

6.8. 
 

Avtor dela, ki ga je Strokovna Komisija Zveze ZLDS zavrnila, prejme Zahvalo. 
 
 

6.9. 

 
Na hrbtno stran likovnega dela, ki je prejelo certifikat kakovosti, predstavnik UO Zveze ZLDS 
ob oddaji dela po zaključni razstavi, oddtisne žig s simbolom in številko certifikata kakovosti, ki 
ga je prejelo likovno delo. 
 

6.10. 

 
Zahvale, priznanja in certifikati kakovosti se podelijo na otvoritvi posameznih tematskih 
razstav. 

 
6.11. 

 
Izbrano delo, ki ga strokovna komisija izbere in uvrsti na tematsko razstavo, avtor ne sme 
objaviti na družbenih omrežjih ali v medijih pred podelitvijo priznanj in certifikatov  oziroma 
pred odprtjem tematske razstave. 

 

 
 

7.  ODDAJA LIKOVNIH DEL ZA TEMATSKO RAZSTAVO 
 

7.1. 

 
Likovna dela za tematske razstave, z natisnjenim zapisnikom (obrazec: Zapisnik društvene 
strokovne komisije) ali preko računalniške aplikacije vpisanih podatkov (točka 5.5.,) 
pooblaščeni zastopniki oddajo na dogovorjenem mestu.  
 
Natisnjeni zapisnik mora vsebovati tudi podpis predsednika strokovne društvene žirije, 
predstavnika društva in žig društva. 
 

7.2. 

 
Prevzem del predstavnik UO Zveze ZLDS potrdi na obrazcu Potrdilo o prevzemu in vračanju 
del,  z istim potrdilom prevzamejo predstavniki društev zavrnjena dela s strani zvezne 
strokovne žirije. 
 

7.3. 

 
Na hrbtni strani likovnega dela predstavnik UO Zveze ZLDS z žigom Zlds potrdi sodelovanje 
likovnega dela na tematski razstavi. 
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7.4. 

 
Vsako posamezno delo mora biti okvirjeno in opremljeno za razstavo v skladu s Pravilnikom o 
opremi del. 

 
7.5. 

 

Vsako posamezno delo mora biti opremljeno z jasno razvidnimi podatki za razstavo (obrazec: 
Podatki o avtorju in delu): 

- obvezen logotip Zveze ZLDS, 
- ime društva in obvezen žig društva, 
- pravilno naveden avtor in njegovi kontaktni podatki (ime in priimek, naslov, telefonska 

številka), 
- ime likovnega dela, (Vsako oddano delo mora biti poimenovano z unikatnim nazivom, 

dela ne smejo biti poimenovana »brez naslova«. Naslov mora odražati naslov teme.) 
- tema, (vsako leto določi UO Zveze ZLDS) 
- tehnika, 
- leto izdelave, 
- velikost, 
- cena (določi jo društvena komisija za potrebe morebitnega zavarovanja). 

 
Podatki morajo biti ustrezno prilepljeni ali priterjeni na hrbtni strani ali na podstavku oddanega 
dela. 

7.6. 

Z zapisnikom društvene komisije in društvenim žigom na nalepki ter podatki na hrbtni strani 
razstavnega eksponata društvo jamči, da so bila oddana izbrana likovna dela za tematsko 
razstavo Zveze ZLDS izdelana in izbrana skladno z določili Pravilnika o vrednotenju in 
Pravilnika o izvedbi projekta Zlata paleta. 
 

8. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA TEMATSKIH RAZSTAV 

8.1. 

Na vsakoletni razpis Zveze ZLDS za organizacijo in izvedbo  tematske razstave se lahko 
prijavi vsako društvo ali ustanova, ki ima na razpolago prostor za razstavo  od  30 do 40 del, 
oziroma do 80 del kadar sta združena dva sklopa v eni razstavi. 

8.2. 

Terminski koledar z vso vsebino (kdo je organizator izvedbe, rok  in kraj sprejema del, datum 
odprtja razstave, rok in način prevzema razstavljenih del) objavi UO Zveze ZLDS.  

8.3. 

Organizator tematske razstave je posamezno društvo, ki se je prijavilo na razpis, ki ga razpiše 
Zveza ZLDS vsako leto za prihodnje leto. 

https://zdlslovenija.wixsite.com/zlds
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8.4. 

Predstavnik UO Zveze ZLDS je za organizatorja tematske razstave dolžan pri prevzemu del 
preveriti sledeče podatke: 
-  zapisnik društvene žirije (žig, podpis, avtorji, mere, teme, tehnika,..) na  
 predpisanemu obrazcu, 
-  predpisane mere, 
- predpisane teme, 
- opremljenost izdelka s podatki za razstavo (z vsemi podatki na hrbtni strani ali 
 na podstavku, ki morajo biti ustrezno prilepljeni ali pritrjeni). 
 
Vsa neustrezna in pomanjkljivo opremljena dela, mora takoj zavrniti. 
 

8.5. 

 
Pri organizaciji tematske razstave društvo in Zveza ZLDS upoštevata pravila opredeljena v 
pravilniku Naloge za izvedbo tematskih razstav in Žpravilnika Oprema del. 

8.6. 

Na otvoritvi tematske razstave se podelijo priznanja in certifikati kakovosti likovnih del, ki jih  
na ravni Zveze ZLDS, predlagajo člani zvezne strokovne žirije, za vsak sklop posebej.  
 
Priznanja in certifikate kakovosti  podeljuje predsednik Zveze ZLDS skladno z določbami 18. 
do 25. člena Pravilnika o vrednotenju likovnih del ZLDS.  
 
Zahvale prevzame predstavnik društva. 
 

8.7. 

 
Po zaključeni tematski razstavi je predstavnik društva dolžan prevzeti dela, ki so na izboru za 
razstavo prejela priznanja, likovna dela s pridobljenimi certifikati kakovosti prevzame 
predstavnik Zveze ZLDS. Za dela, ki jih predstavniki društev ne bodo prevzeli Zveza ZLDS in 
društvo organizator izbora ne odgovarja. 

 
 

9. ZAKLJUČNA RAZSTAVA 
 

9.1. 

 
Skladno z določbami Pravilnika o vrednotenju likovnih del, se za posamezne tematske sklope 
na tej razstavi podelijo Bronaste, Srebrne in Zlate palete. 
 

9.2. 

 
Skladno z določbami Pravilnika o vrednotenju uspešnosti društev se na zaključni razstavi 
podelijo  Bronasta, Srebrna in Zlata plaketa uspešnosti posameznim društvom, ki so v točkovni 
shemi dosegla prva tri mesta.   
Pri vrednotenju uspešnosti se upošteva Pravilnik o vrednotenju uspešnosti društev. 
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9.2. 

 
Skladno z določbami Pravilnika o vrednotenju aktivnosti društev se na zaključni razstavi 
podelijo  Bronasta, Srebrna in Zlata plaketa aktivnosti posameznim društvom, ki so v točkovni 
shemi dosegla prva tri mesta.   
Pri vrednotenju uspešnosti se upošteva Pravilnik o vrednotenju aktivnosti društev. 

 
 

10. TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA RAZSTAV ZVEZE ZLDS – ZLATA PALETA 

10.1. 

Termine izbora del in lokacij razstav prejmejo društva od UO Zveze ZLDS najkasneje v 
oktobru za naslednje leto. 

10.2. 

Zaradi nemotene organizacije in kakovosti izvajanja likovnih razstav na ravni Zveze ZLDS 
morajo društva obveščati zvezo o poteku in rezultatih društvenih izborov (število udeležencev 
in število razstavnih eksponatov, ki jih pripravljajo za izbor na posamezni razstavi). 

10.3. 

Zastopniki društev, ki so oddali eksponate na tematske razstave Zveze ZLDS in zaključno 
razstavo Zveze ZLDS, so po razstavi dolžni v določenem roku prevzeti razstavljene eksponate 
na razstavišču in jih vrniti razstavljavcem. Za razstavne eksponate, ki v določenem roku (rok 
določa društvo, ki tematsko razstavo organizira ali Zveza ZLDS) ne bodo prevzeti, Zveza 
ZLDS ne nosi več odgovornosti, organizator tematske razstave pa lahko, po določenem roku,  
neprevzeta dela nameni dobrodelnim prireditvam. 

 
11. KONČNE DOLOČBE 

11.1. 

UO Zveze ZLDS v sodelovanju z organizatorjem izvedbe lahko zaradi nepredvidljivih 
objektivnih okoliščin spremeni določene lokacije in termine. O nujnih spremembah mora 
pravočasno obvestiti vse udeležence projekta Zlata paleta. 

 
11.2. 

 

UO Zveze ZLDS lahko zaradi nepredvidljivih objektivnih okoliščin spremeni določene lokacije in 
termine. 
 
UO Zveze ZLDS lahko zaradi nepredvidljivih objektivnih okoliščin spremeni način izbora del, 
organizacijo razstav in podelitev nagrad razstavljavcem.  
 
UO Zveze ZLDS lahko zaradi nepredvidljivih objektivnih okoliščin v celoti odpove izvedbo Zlate 
palete za tekoče leto, že izvedene izbore tekočega leta pa prekliče.  
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O nujnih spremembah mora pravočasno obvestiti vse udeležence projekta Zlata paleta. 

 
 

11.3. 

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom je pooblaščen vodja projekta ali predsednik 
Zveze ZLDS. 

 
 

11.4. 

Pravilnik za izvedbo projekta Zlata paleta začne veljati s 01.01.2021. 

 
 
 
 
 
Trbovlje, 07.05.2021      Zveza likovnih društev Slovenije 
 
         Blanka Božič  
         predsednica  
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