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1. člen
Vrste članov:

POLNOPRAVNI ČLANI DOS, ki imajo glasovalno pravico na skupščini DOS in pravico 
do imenovanja v organe DOS in so :

– redni člani
– častni člani
– upokojeni člani

PRIDRUŽENI ČLANI, ki aktivno sodelujejo pri dejavnostih DOS vendar nimajo 
glasovalne pravice na skupščini DOS in ne morejo biti imenovani v organe DOS in so:

– mladi bodoči oblikovalci, ki se še izobražujejo v strokovnih šolah vseh oblikovalskih 
smeri v Sloveniji,

– prijatelji DOS – posamezniki, podjetja in ustanove.

2. člen
Član DOS lahko postane vsak državljan Slovenije ali podjetje registrirano na področju 
Slovenije, ki se aktivno ukvarja oblikovanjem ali se izobražuje na kateremkoli od 
oblikovalskih področij.  Član DOS lahko postane tudi tuj državljan, ki najmanj dve leti 
aktivno deluje na področju Slovenije.

3. člen
Polnopravni član lahko postane vsak posameznik, ki se poklicno ukvarja ali se je 
v preteklosti poklicno ukvarjal z oblikovanjem in izpolni pristopno izjavo, soglaša s 
statutom DOS in veljavnimi pravilniki ter predloži DOS-u v presojo najmanj pet del 
od katerih mora biti najmanj eno tudi realizirano in iz katerih je razvidna kandidatova 
ustvarjalnost.  

Študijska dela niso predmet ocenjevanja za sprejem v DOS.

V kolikor kandidat predloži delo, ki je nastalo v skupini mora podati dodatno pisno 
izjavo v kateri je jasno navedeno kakšen je prispevek kandidata pri nastanku dela. Vsi 
člani skupine morajo biti poimensko navedeni in podpisani.

Kandidat lahko opravlja katerokoli ali več naslednjih dejavnosti:
– vizualne komunikacije,
– industrijsko oblikovanje, 
– unikatno oblikovanje, 
– ilustracija,
– fotografija,
– oprema prostorov in okolja, 
– scenografija,
– oblikovanje obutve, oblačil in dodatkov,
– kostumografija,
– teorija oblikovanja

4. člen
Pridruženi član DOS lahko postane vsak, ki izpolni pristopno izjavo in v kolikor 
izpolnjuje kriterij naveden v  2. členu.

članstvo v DOS
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5. člen
O sprejemu odloča upravni odbor DOS na osnovi pozitivnega mnenja strokovnega 
sveta, sekcije ali na priporočilo najmanj treh rednih članov.  

6. člen
V kolikor se mnenja organov DOS o kandidatu ne skladajo prevlada mnenje 
strokovnega sveta.

7. člen
Organi DOS so o prošnji kandidata za sprejem dolžni odločiti v 60 dneh od prejema 
in kandidata  pisno obvestiti.

8. člen
Kandidat postane polnopravni član DOS na prvi naslednji skupščini.

9. člen
V kolikor je vloga kandidata zavrnjena ima kandidat pravico do dopolnitve vloge v 
skladu z obrazložitvijo DOS eno leto od zavrnitve. V kolikor ne predloži dopolnitev 
lahko ponovno kandidira za sprejem po dveh letih. Po treh zavrnitvah kandidat 
trajno izgubi pravico do kandidature.

10. člen
Pri ocenjevanju del kandidata se upošteva predvsem:

– izvirnost,
– ustvarjalni pristop,
– likovno dognanost,
– uporabnost,
– oprema predložene dokumentacije

11. člen
Redni član – ekspert ali izvedenec; je vsak član redni član DOS, ki se več kot 15 
let samostojno poklicno ukvarja z oblikovanjem, je član DOS več kot pet let in je 
najmanj dve leti aktivno deloval v organih DOS. Član izvedenec lahko sodeluje v 
strokovnih komisijah natečajev, lahko za DOS poda uradno mnenje o oblikovalski 
stvaritvi, strokovni usposobljenosti posameznika ali njegovi ustvarjalnosti, lahko 
nastopa kot izvedenec pred sodišči, lahko postane član komisije, ki razsoja o 
strokovnem sporu znotraj DOS.

12. člen
Častni član postane lahko vsak posameznik, katerega delo v preteklosti 
predstavlja pomemben prispevek za razvoj oblikovanja v Sloveniji ali pomemben 
prispevek za delovanje DOS in ga predlaga katerikoli redni član. Častni član je 
oproščen plačila članarine. O imenovanju častnega člana odloča Upravni odbor 
DOS in lahko potrdi največ do tri častne člane v enem letu.

Ljubljana, 15. maj 2007


