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PRAVILNIK ZA IZVEDBO PROJEKTA ZLATA PALETA 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.1. 

Za organizacijo in izvedbo projekta Zlata paleta veljajo določbe Pravilnika 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 jo 
določi UO ZLDS), ki je odgovorna, da so prejeta dela, zapisniki in izvedba v skladu z 
veljavnimi pravilniki ZLDS. 

1.4. 

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

1.5. 

Društva, ki niso člani ZLDS, ne morejo sodelovati pri projektu Zlata paleta. 
 
Pri izvajanju projekta lahko v okviru društev v sestavi ZLDS, sodeljujejo vsi slovenski 
ljubiteljski ustvarjalci, tudi tisti, ki niso člani društev v sestavi ZLDS, če sprejmejo pogoje 
in pravila tega pravilnika in se z društvom dogovorijo o povračilu stroškov in načinu 
sodelovanja. Povrnejo sorazmerni delež stroškov razstave.  

2. VSEBINSKI SKLOPI PROJEKTA IN LIKOVNE RAZSTAVE 

2.1. VSEBINSKI SKLOP 

Teme vsako leto določi UO ZLDS. 
 
Za likovna dela pod  točko 2.2.1 do 2.2.5. velja, da so izdelana namensko za razpisano 
društveno razstavo (ali samo za izbor strokovne žirije) in niso starejša od enega leta. 
Dela za tekmovanje na zveznih tematskih razstavah se lahko začno delati takoj po 
ustreznih zveznih tematskih razstavah za Zlato paleto prejšnjega leta. 
 
Vsak posameznik lahko odda toliko del, kolikor je razpisanih tem za tekoče leto. Vsa 
oddana dela po tem pravilu so lahko izbrana za razstavo (zanje prejme priznanje). 
Strokovna žirija lahko avtorju podeli le en certifikat (ne glede na oddano število del). 
 
Zvezna strokovna žirija lahko izmed del, izbranih za razstavo, podeli najmanj 5 in največ 
9 certifikatov. Izmed podeljenih certifikatov izbere najboljše delo – Zlato paleto. 
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2.2. TEMATSKE RAZSTAVE 

2.2.1. RISBE IN GRAFIKE 

RISBE 
 
Risarske tehnike: svinčnik (grafit), barvni svinčnik, kemični svinčnik,  oglje, kreda, 
trstika – tuš, kovinsko pero – tuš, čopič – tuš, lavirana risba, perorisba, flumaster. 
 
Velikost razstavljenih eksponatov: grafični list 20 x 30 cm, maksimalno 50 x 70 cm 
(najkrajša stranica 50, najdaljša 70), - brez okvirja in paspartuja. 
 
Opremljenost risbe: opremljeno za razstavo in v okvirju. 
 
GRAFIKE 
 
Grafične tehnike: linorez, lesorez, bakrorez, kartonski tisk, litografija, suha igla, sitotisk, 
jedkanica, računalniška grafika, monotipija. 
 
Velikost razstavljenih eksponatov: enako kot pri risbah. 
 
Opremljenost grafike: enako kot pri risbah. 

2.2.2. SLIKARSTVO 

Slikarske tehnike: niso omejene (mejna monotipija se prišteva h grafiki). 
 
Velikost razstavljenih eksponatov: maksimalno 50 x 80 cm  (najkrajša stranica 50, 
najdaljša 80), brez okvirja. 
 
Opremljenost del: opremljeno za razstave v okvirjih. 

2.2.3. ABSTRAKTNO SLIKARSTVO 

Slikarske tehnike: niso omejene, tudi kolaž, odpadejo visoki reliefi (lahko do 2 cm nad 
osnovo). 
 
Velikost razstavljenih eksponatov: maksimalno 70 x 100 cm (najkrajša stranica 70, 
najdaljša 100). 
 
Opremljenost del: Opremljeno za razstave brez okvirja. 
 
Pri abstraktnem slikarstvu je zaželjeno, da se upoštevajo predpisane teme ali pa 
se jim je potrebno čimbolj približati. 

2.2.4. KIPARSTVO 

Mala plastika: Tehnika in izbor materialov  prosta. 
 
Pri abstraktnem kiparstvu je zaželjeno, da se upoštevajo predpisane teme ali pa 
se jim je potrebno čimbolj približati. 
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Velikost razstavljenih eksponatov: 

- 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). 

 
Opremljenost del: Opremljeno za razstave in primerna za manipulacijo. (če so iz več 
elementov). 

2.2.5. FOTOGRAFIJA IN VIDEO 

Upoštevajo se vse fotografske tehnike.  
 
FOTOGRAFIJA: črno bela, barvna, čisti realizem (brez dodatne obdelave), abstrakcija. 
 
Velikost razstavljenih fotografij: minimalno 20 x 30 cm, maksimalno 50 x 70 cm 
(najkrajša stranica 50, najdaljša 70). 
 
Opremljenost del: opremljeno za razstavo, brez okvirja in paspartuja in ne pod 
steklom. 
 
VIDEO: Dolžina videa je omejena na 3 minute. 

2.2.6. ZAKLJUČNA RAZSTAVA 

Skladno z določbami Pravilnika o vrednotenju se na tej razstavi podelijo Zlate palete. 
 

3. IZBOR IN VREDNOTENJE LIKOVNIH DEL ZA ZLATO PALETO 

3.1. 

Izbor likovnih del za društvene in zvezne razstave opravljajo žirije skladno z določbami 
5. do 11. člena Pravilnika o vrednotenju. 

3.2. 

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

3.3. 

Likovna dela za tematske razstave, skupaj z zapisnikom (obrazec: Zapisnik društvene 
strokovne žirije) in potrdilom o oddaji del (obrazec: Potrdilo o prevzemu in vračanju del), 
pooblaščeni zastopniki oddajo na dogovorjenem mestu in jih z istim potrdilom tudi 
prevzamejo.  

3.4. 

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

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

- ime likovnega dela,  
- tema, 
- tehnika, 
- leto izdelave, 
- velikost, 
- cena (določi jo društvena žirija za potrebe morebitnega zavarovanja). 

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

3.5. 

V primeru, da je likovnemu izdelku podeljen certifikat ZLDS, se poleg društvenega žiga 
vtisne na nalepko žig ZLDS z evidenčno številko certifikata. 

3.6. 

Z zapisnikom društvene žirije in društvenim žigom na nalepki ter podatki na hrbtni strani 
razstavnega eksponata društvo jamči, da so bila oddana likovna dela za razstavo ZLDS 
izdelana in izbrana skladno z določili Pravilnika o vrednotenju in tega pravilnika. 

4. TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA RAZSTAV ZLDS – ZLATA PALETA 

4.1. 

Termine izborov del in lokacij razstav prejmejo društva najkasneje v oktobru za 
naslednje leto. 

4.2. 

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

4.3. 

Zastopniki društev, ki so oddali eksponate na razstave ZLDS, so po razstavi dolžni v 
določenem roku prevzeti razstavljene eksponate na razstavišču in jih vrniti 
razstavljalcem. Za razstavne eksponate, ki v določenem roku (največ pa en mesec po 
zaključku razstave) ne bodo prevzeti, ZLDS ne odgovarja. 

5. PRIZNANJA IN NAGRADE 

5.1. 

Priznanja in nagrade za kakovost likovnih del predlagajo na ravni društev društvene  
žirije, na ravni ZLDS pa zvezne strokovne žirije, podeljuje pa predsednik ZLDS v imenu 
UO ZLDS skladno z določbami 18. do 25. člena Pravilnika ZLDS. 
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6. ORGANIZACIJA IN IZVEDBA TEMATSKIH RAZSTAV  

6.1. 

Na vsakoletni razpis ZLDS za organizacijo in izvedbo  tematske razstave se lahko 
prijavi vsako društvo ali ustanova, ki ima na razpolago prostor za razstavo  od  40 do 
50 del. 

6.2. 

Koledar z vso vsebino (kdo je organizator izvedbe, rok  in kraj sprejema del, datum 
odprtja razstave, rok in način prevzema razstavljenih del) objavi UO ZLDS. Vsa društva 
so dolžna, da v roku 30 dni  (ali po dogovoru z oganizatorjem izvedbe) prevzamejo vsa 
razstavljena dela. Po tem roku ZLDS ne nosi več odgovornosti. Organizator izvedbe pa 
lahko, po določenem roku,  neprevzeta dela nameni dobrodelnim prireditvam. 

6.3 

Organizator je dolžan pri prevzemu del preveriti sledeče podatke: 

- zapisnik društvene žirije (žig, podpis, avtorji, mere, teme, tehnika itd.) 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 dela in pomanjkljiva, mora takoj zavrniti. 

7. KONČNE DOLOČBE 

7.1. 

UO 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. 

7.2. 

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

7.3. 

Pravilnik za izvedbo začne veljati s 01.01.2013. 
 
 

Trbovlje, oktober 2012 Predsednik ZLDS 
 

Branko Železnik 

 


