
 
        

Besedilo razpisa za Zimski salon ZDSLU 2021: Mali formati 

 

Spoštovane članice in člani ZDSLU, 

 

Tudi letos bomo, v skladu s tradicionalnim decembrskim programom, organizirali 

prodajno razstavo z naslovom Zimski salon ZDSLU 2021. Z veseljem sporočamo, da 

bomo likovna dela razstavljali tako v Galeriji ZDSLU, kot tudi prek spleta.  

Na ZIMSKEM SALONU ZDSLU 2021, bomo tako omogočili vsem prijavljenim članom, 

sodelovanje in to na področju slikarstva, grafike, kiparstva, ilustracije ter fotografije. 

V prednovoletnem času želimo spodbuditi številne obiskovalce naših spletnih 

projektov in naše galerije k nakupu visoko kakovostnih daril, umetnin malega 

formata, primernih za vsakega posameznika. V okviru Festivala in projektov ZDSLU 

vseskozi želimo, da svojim članom dvignemo odmevnost in povečamo 

prepoznavnost, tako samih avtorjev, kot njihovega dela in dela ZDSLU.  

 

Letos bo slovesno odprtje prodajne razstave Zimski salon ZDSLU 2021: Mali 

formati, v četrtek, 2. 12. 2021 ob 12. uri na spletu in ob 18. uri v Galeriji ZDSLU. 

Razstava bo na ogled do sobote 15. 1. 2022.  

 

Navodila za sodelovanje na prodajni razstavi: 

 

Vsak avtor mora skrbno izpolniti priloženo prijavnico in lahko sodeluje z največ tremi  

umetninami. Eksponati morajo biti manjšega formata (slike z najdaljšo stranico 40 

cm, kipi največ do 5 kg). Razstave se lahko udeležijo vsi člani ZDSLU že omenjenih 

likovnih zvrsti. Prosimo, da prodajno vrednost eksponatov prilagodite in naj ne 

presega 200,00 € bruto (skupni strošek izplačevalca), saj želimo čim več vaših del 

prodati. Prodajna cena v katalogu bo povečana za manipulativne stroške ZDSLU – 

15%. V primeru pošiljanja prodanega dela po pošti, bomo kupcem zaračunali 

dodatni strošek poštnine po ceniku Pošte Slovenija. 

 

Obvezen pogoj za sodelovanje na razstavi je poravnana letna članarina. V kolikor 

nimate poravnanih obveznosti do regionalnega društva bomo vašo prijavo 

smatrali kot nepopolno.  

 

Izpolnjene prijavnice in reprodukcije del v obliki fotografij* nam pošljite najkasneje 

do ponedeljka, 15. novembra 2021 do 12. ure (zaradi izdelave spletnega kataloga, 

postavitve del v virtualni Galeriji ZDSLU in promocijskih aktivnosti) na elektronski 

naslov: zimskisalon@zdslu.si. Za vsa dodatna vprašanja smo dosegljivi na 

omenjenem elektronskem naslovu ali na telefonski številki +386 1 433 04 64 v 

odpiralnem času Galerije ZDSLU. 
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*Na zgoraj naveden elektronski naslov pošljite: 

● prijavnico 

● fotografijo v elektronski obliki (.JPG ali .JPEG) v resoluciji 300dpi. Ime 

fotografije naj vsebuje priimek in ime avtorja, naslov dela, letnico nastanka dela. S 

prijavo avtor soglaša z razpisnimi pogoji in zagotavlja, da je izbrano delo avtorsko.  

 

Prosimo, da v prijavnici rubriko “biografija” izpolnite po naslednjem principu: 
 
Ime, priimek, letnica, kraj rojstva 

- šolanje (leto končane diplome, magisterije, omemba profesorja) 

- pomembne nagrade 

- kraj delovanja 

 

primer biografije: 

Marjan Novak (1956, Kranj) 

Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Maksimu Sedeju, 

smer slikarstvo (1980). Leta 2003 je prejel priznanje Riharda Jakopiča. Je član ZDSLU 

in Likovnega društva Kranj. 

 

Likovna dela bomo zbirali na sedežu ZDSLU (Komenskega 8, Ljubljana) od 23. do 26. 

novembra 2021, med 10.00 in 18.00. Prosimo, da se držite razpisanega termina 

zaradi logistike postavitve razstave.  

 

O podrobnosti logistike prodaje se bomo dogovorili posebej z vsakim 

posameznikom. 


