Na osnovi 27. člena statuta Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) je Izvršni
odbor ZDSLU na svoji seji dne 12. 1 2006 sprejel naslednji

II.
PRAVILNIK O SPREJEMU REDNIH ČLANOV V DRUŠTVA, KI SO ČLANI
ZDSLU
1. člen
Ta pravilnik določa enotna merila vrednotenja kandidatov, ki želijo postati redni člani društev
povezanih v ZDSLU. Merila za sprejem novih rednih članov oblikujejo Umetniški sveti (US)
društev in US ZDSLU, ki je sestavljen iz predsednikov vseh društev. Na ta način zagotavljajo
določene kvalitete umetniškega ustvarjanja ter ustrezno raven kvalitete novih članov. Društva
se strinjajo, da izbor in sprejem novih rednih članov opravijo US društev in US ZDSLU.
2. člen
Kandidat z diplomo ALU ali druge enakovredne in primerljive umetniške šole in ki želi
postati redni član društev povezanih v ZDSLU, se sprejme na osnovi zahtevane predložene
dokumentacije.
Vloga mora vsebovati:
1. izpolnjeno pristopno izjavo / evidenčni list in življenjepis – CV – v dveh izvodih
2. potrdilo o plačani prijavnini, ki je enaka višini vsakoletne celotne članarine – 40 EUR,
3. izkaz strokovne usposobljenosti: overovljena kopija diplome oziroma spričevala,
4. izkaz likovne dejavnosti:
§ dokumentacija najmanj desetih likovnih del (foto, DIA,CD),
§ katalog / zloženka / list najmanj ene samostojne ali selekcionirane skupinske javne
razstave ali
§ ena ilustrirana publikacija v slovenskem jeziku ( leposlovna / poljudnoznanstvena /
strip) ali
§ dokumentacija najmanj ene samostojne javne predstavitve na področju lastne
umetniške prakse ali
§ smiselno ustrezna dokumentacija glede na področje likovne dejavnosti.
Kandidat naj k vlogi priloži strokovna vrednotenja v obliki recenzij in kritik.
O sprejemu odloča US društva, ki na 1. redni seji obravnava vlogo in obvesti kandidata in
ZDSLU o njegovem sprejemu in predloži US ZDSLU kopijo evidenčnega lista in
dokumentacijo.
3. člen
Kandidat, ki nima ustrezne izobrazbe in želi postati redni član društva, se prijavi s pisno
prošnjo na naslov društva, ki deluje na prostoru, kjer ima kandidat stalno prebivališče (možna
je tudi prijava v drugih društvih) in predloži zahtevano dokumentacijo (2. člen) in pisno
mnenje dveh kustosov ali likovnih kritikov, zaposlenih v galeriji ali muzeju in 5 originalnih
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umetniških del. Društvo preveri verodostojnost in pravilnost podatkov in izda na osnovi ocene
US društva svoje mnenje o kandidatu.
4. člen
V primeru pozitivne potrditve prošnje se dokumentacija preda US ZDSLU, ki presoja o vlogi
in odloča z večino glasov vseh predsednikov US društev včlanjenih v ZDSLU.
5. člen
Kandidatu na osnovi plačane prijavnine pripada kopija statuta društva, kopija statuta ZDSLU
in ta pravilnik. Če je prošnja za sprejem v članstvo društva zavrnjena, se plačana prijavnina ne
vrne. V primeru sprejema pa se šteje plačana prijavnina kot plačana članarina od dneva
sprejema za tekoče leto.
6. člen
US ZDSLU lahko od kandidata zahteva dopolnitev predloženih del in dokumentacije. To stori
v primeru, kadar predstavljena dela ne dajejo dovolj jasne slike za dokončno oceno. V tem
primeru se odločitev o sprejemu ali zavrnitvi prestavi na kasnejši rok.
7. člen
US ZDSLU obvesti kandidata in društvo o pozitivni rešitvi njegove prošnje. To pomeni, da
kandidat z dnevom odločitve US ZDSLU ustreza kriterijem za sprejem. Redni član ZDSLU
postane, ko podpiše pristopno izjavo s katero se strinja s pravili oziroma statutom ZDSLU ter
s kodeksom o moralnem vedenju. ZDSLU in društvo mu izstavita člansko izkaznico za tekoče
leto.
8. člen
Odločitev US ZDSLU je dokončna in zoper njo ni možen ugovor ali pritožba.
9. člen
V primeru, da US društva ali US ZDSLU zavrne prošnjo kandidata za sprejem, ima kandidat
pravico ponoviti celoten postopek čez leto dni in v naknadni zavrnitvi še enkrat čez leto dni.
V primeru druge zavrnitve lahko kandidat ponovno zaprosi za sprejem čez pet let.
10. člen
US društev in US ZDSLU lahko zavrnejo vse prošnje, ki niso v skladu s tem pravilnikom.
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11. člen
Ponovni sprejem kandidata, ki je že bil redni član, a mu je članstvo iz različnih razlogov
prenehalo, je možen na njegovo prošnjo, ko prenehajo ti razlogi.

V Ljubljani: 20.1.2006

Predsednik US ZDSLU
Nikolaj Beer
Predsednik ZDSLU
Peter Vernik
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