
Na podlagi 79.e elena Zakona 0 uresnieevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, st. 77/07 -
uradno preeiseeno besedilo, 56/08,4/10,20/11, 111/13,68/16,61/17 in 21/18 - ZNOrg) in 5. elena
Pravilnika 0 izvedbi javnega nateeaja za izbiro umetniskih del v javnih investicijskih projektih (Uradni list
RS, st. 9/18) Ministrstvo za kulturo objavlja

JAVNI POZIV

k predlaganju kandidatov za uvrstitev na seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali v strokovnih
komisijah investitorjev za izbiro umetniskih del v javnih investicijskih projektih

Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) poziva strokovna zdruzenja oziroma stanovske
organizacije, da predlagajo strokovno usposobljene posameznike za uvrstitev na predmetni seznam ter
posameznike, da kandidirajo sami, ee menijo, da izpolnjuje za to predvidene pogoje.

Na predmetni seznam bode uvrseeni posamezniki, za katere bodo v prijavi izkazane zadostne strokovne
reference 0 dosedanjem delovanju na podroeju likovnih umetnosti (kiparstva, slikarstva, oblikovanja,
fotografije, kritike), intermedijske umetnosti, notranje in krajinske arhitekture ter kulturne dediseine.

Strokovnost kandidata se bo preve~ala na podlagi dokumentacije, iz katere bo razvidna ustrezna
izobrazba kandidata, ter reference 0 njegovem delu v zadnjih petih letih na podroeju iz prejsnjega
odstavka, na katerem deluje (npr. zivljenjepisa, navedb iz Cobbisa, priporoeil in podobno). Ce je za
opravljanje dejavnosti oziroma dela na podroeju posamezne kulturne dejavnosti, na katerem kandidat
deluje, zahtevana predpisana izobrazba ali reguliran poklic, mora kandidat za uvrstitev na predmetni
seznam izpolnjevati tudi ta pogoj.

Predlog mora vsebovati naslednje podatke in dokazila:
ime in priimek oziroma naziv ter naslov predlagatelja,
ime, priimek in naslov kandidata,
podatke in dokazilo 0 ustrezni izobrazbi kandidata,
kratek opis dosedanjih delovnih izkusenj na enem ali vee podroejih iz drugega odstavka tega poziva
(s prilozeno dokumentacijo, iz katere so razvidne reference 0 preteklem delu kandidata po presoji
predlagatelja) ,
izjavo kandidata, da dovoljuje uporabo in obdelavo osebnih podatkov za namen vodenja seznama
strokovnjakov in posredovanja podatkov za namen izvajanja javnih nateeajev za izbiro umetniskih del
v javnih investicijskih projektih,
soglasje kandidata, ee predlog podaja strokovno zdruzenje oziroma stanovska organizacija.

Predlog sestavljajo evideneni list, ki je sestavni del tega poziva, z vpisanimi potrebnimi podatki in dokazila
kot priloge k njemu ter izjava in soglasje kandidata. Evideneni list, izjava in soglasje morajo biti
lastnoroeno podpisane. Predlagatelj naj jih skupaj z ostalimi prilogami (dokazila, referenena
dokumentacija) posreduje na Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, po e-posti na e-naslov
gp.mk(at)gov.si ali poslje priporoeeno po posti oziroma prinese osebno na naslov ministrstva v e-verziji
(vsa dokumentacija zapisana na standardnem e-mediju) z oznako, izpisano v zadevi e-sporoeila ali na
ovojnici posiljke: »Predlog za uvrstitev na seznam strokovnjakov, ki bodo sodelovali v strokovnih komisijah
investitorjev za izbiro umetniskih del v javnih investicijskih projektih«.

Nepopolni predlogi ne bode uvrseeni v nadaljnji postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za uvrstitev
na predmetni seznam. Ce bo predlog vseboval vse zahtevane podatke in dokazila ter izpolnjeval pogoje iz
prejsnjih dveh odstavkov, bo mnenje 0 strokovni usposobljenosti kandidata podala pristojna strokovna
komisija iz 21. elena Zakona 0 uresnieevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, st. 77/07 -
uradno preeiseeno besedilo 56/08,4/10,20/11, 111/13,68/16,61/17 in 21/18 - ZNOrg; v nadaljnjem
besedilu: zakon). Na seznam se bodo uvrstili kandidati, ki jih bo pristojna strokovna komisija prepoznala
koz strokovno usposobljene za sodelovanje v strokovnih komisijah investito~ev za izbiro umetniskih del v



javnih investicijskih projektih. Predlagatelj bo z mnenjem seznanjen. V postopku tega javnega poziva ni
moznosti vlaganja pravnih sredstev.

Strokovna usposobljenost posameznikov, uvrscenih na predmetni seznam, se preverja vsakih pet let od
datuma vpisa nanj.

Ta javni poziv je odprt, trajal bo, dokler veljajo predpisi, ki urejajo obveznosti investito~ev za izbiro
umetniskih del v javnih investicijskih projektih.

Predlagatelji in kandidati kazensko in material no odgovarjajo za pravilnost navedb v predlogu za vpis na
predmetni seznam.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moski spolni slovnicni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moske in zenske.
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