
Javno povabilo za izbor razstav  
v Razstavnih prostorih MU MOL za leto 2015 

 

Na podlagi 74. in 107. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 
77/07, 65/07 – Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl. US in 111/13,) vabimo umetnike, društva s 
področja kulture in umetnosti, zavode, ustanove, posameznike in samozaposlene v kulturi, da prijavijo 
svojo razstavno dejavnost za predstavitev v Razstavnih prostorih MU MOL za obdobje največ štirih 
tednov. 

I. Opredelitev področja: 

Likovne umetnosti, ki zajemajo tako tradicionalne zvrsti, kot so slikarstvo, risba, ilustracija, grafika, 
strip, kiparstvo, kot tudi sodobnejše načine izražanja: plastično, prostorsko in svetlobno oblikovanje, 
fotografijo (tudi reportažna), video, instalacije ter arhitektura in oblikovanje (unikatno, industrijsko, 
grafično). 

II. Cilj Javnega povabila razstavljavcem 

 spodbujanje izvirne in kakovostne likovne produkcije ustvarjalcev; 
 podpora kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na 

območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture; 
 povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu. 

III. Pomen izrazov in upravičenost stroškov  

Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani v 
razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. Posamezniki so fizične osebe, ki niso vpisane v razvid.  

Predlagatelj projekta je odgovorni izvajalec. Izbrani izvajalec projekta bo v pogodbi naveden kot 
pogodbena stranka.  

V kolikor bodo z Odlokom o proračunu MOL za leto 2015 zagotovljena sredstva, bo Mestna 
občina Ljubljana pri vseh razstavnih projektih zagotovila: 

- manjšo pogostitev ob otvoritvi; 
 
 Dodatno (samo za razstavni prostor Galerije Kresija):  

- fizično varovanje;  
- montaža napisa na okno galerije v okviru celostne podobe Galerije Kresija;  
- tisk zloženke – vabila ali razglednice v okviru celostne podobe Galerije Kresija; 
- tisk dveh napovednih plakatov razstave.  

 
Na podlagi (področje 5.2., cilj 1., ukrep 3.) STRATEGIJE razvoja kulture v Mestni občini 
Ljubljana 2012-2015, sprejete aprila 2012, bodo posamezniki in samozaposleni v kulturi, katerih 
projekt bo uvrščen v razstavni prostor Galerija Kresija ali Stekleni atrij Mestne hiše, v letu 2015 
upravičeni do izplačila razstavnine, v kolikor bodo sredstva zagotovljena z Odlokom o 
proračunu MOL za leto 2015. Razstavljavci v Galeriji Kresija 400 evrov bruto, uvrščeni v 
program Steklenega atrija Mestne hiše pa 200 evrov bruto. Do razstavnine bodo upravičeni tudi 
izbrani soavtorski projekti (največ dva posameznika oziroma samozaposlena). Do razstavnine 
upravičeni posamezniki in samozaposleni v kulturi bodo sklenili anekse k pogodbam.  
 
Vse ostale produkcijske stroške realizacije projekta krije razstavljavec. Obveznosti 
razstavljavca bodo opredeljene s pogodbo, ki bo sklenjena z razstavljavcem ob uvrstitvi v 
razstavni program.  
 



Ne glede na Odlok o proračunu MOL za leto 2015 bodo vsi izbrani razstavljavci upravičeni do 
brezplačne uporabe razstavnega prostora in razpoložljive tehnične opreme. 

IV. Splošni in posebni razpisni kriteriji 

IV.I. Splošni razpisni kriteriji: 

Vsebinska zasnova projekta: 

- izvirna zasnova in celovitost projekta; 
 
- predstavitev tehničnih zmogljivosti predlagatelja za izvedbo projekta in integracijo 
projekta v (želen)  razstavni prostor; 
 
- spremljevalni dogodki s poudarkom na kulturno-umetnostni vzgoji/ javna vodstva/ 
okrogle mize; 
 
- opredelitev kako bo projekt pripomogel k večji raznovrstnosti in prepoznavnosti 
kulturne ponudbe v MOL. 
 
 

 

do 30 točk 

do 10 točk 

 
do 15 točk 

 
 

do 5 točk 

Reference predlagatelja, avtorja,  kustosa in ostalih izvajalcev, ki so vključeni v 
izvedbo projekta . 

  do 20 točk 

Projekt, ki ima uravnoteženo finančno konstrukcijo. do 10 točk 

IV.II. Prednostni razpisni kriteriji: 

Projekt se navezuje na 150. letnico rojstva arhitekta in urbanista Maksa 

Fabianija        

do 8 točk 

Prijavitelj v Razstavnih prostorih MU MOL predhodno še ni razstavljal.  2 točki 

 
SKUPAJ 100 točk 

V. Uporaba kriterijev 

Vse popolne in pravočasno oddane vloge bo pregledala in ocenila komisija v Razstavnih prostorih MU 
MOL v roku 30 dni od zaključka povabila. Ocenjevanje bo potekalo opisno, po naslednji lestvici: 
vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk) in dobro (do 80 točk). V razstavni 
program bodo uvrščeni tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi 
splošnih kriterijev in prednostnih kriterijev prejeli najmanj 81 točk ter bodo glede na razpoložljive 
prostorske kapacitete, uvrščeni višje.  

Glede na kakovost, obseg in idejno zasnovo projektov si komisija pridržuje pravico spremembe 
predlagane lokacije za predstavitev posameznega projekta. Ilustracija bo prednostno umeščena v 
Stekleni atrij Mestne hiše.  

Komisija bo za predstavitev v Galeriji Kresija in Steklenem atriju Mestne hiše izbrala največ 5 
projektov na razstavni prostor, v Zgodovinskem atriju Mestne hiše 6 in Desnem atriju Mestne 
hiše 7 projektov.  

Odločitev komisije je končna in ne dopušča pritožne. 



 

VI. Način prijave 

Vloga mora vsebovati naslednje: 

 izpolnjen prijavni obrazec; 
 dokazila o referencah avtorja, kustosa in/ali ostalih sodelujočih v projektu.  

 
Rok za oddajo prijav:  7. julij – 30. avgust 2014 
 
Način pošiljanja vlog: 
 
Vloga na Javno povabilo mora biti poslana priporočeno, do vključno petka, 30. avgusta 2014,  na 
naslov:  
 
Oddelek za kulturo MU MOL (GALERIJA KRESIJA)  
s pripisom POVABILO – RAZSTAVNI PROSTORI MU MOL 
MESTNI TRG 1 
1000 Ljubljana  
 
Prepozno poslanih in nepopolnih vlog komisija ne bo obravnavala. 
 
Dodatne informacije: galerija@ljubljana.si  in tel.: 01  306 1171 (Galerija Kresija), Stritarjeva ulica 6, 
Ljubljana 
  
Informativni dan za morebitna vprašanja v zvezi z Javnim povabilom bo v torek, 15. julija 2014,   
od 10. do 14. ure, ter v sredo, 6. avgusta, od 10. do 14. ure v Galeriji Kresija, Stritarjeva ulica 6.  
Potrebna predhodna najava preko e-pošte: mateja.veble@ljubljana.si  
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