Mednarodni grafični likovni center
Pod turnom 3
1000 Ljubljana

V Ljubljani, 28. 3. 2019
Na podlagi smiselne uporabe 207. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 in naslednji, v
nadaljevanju OZ) in 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center
(Uradni list RS, št. 110/02 in naslednji, v nadaljevanju Odlok) direktorica javnega zavoda Mednarodni
grafični likovni center, Nevenka Šivavec,
objavljam
JAVNI RAZPIS
za oddajo bivalne rezidence za mlade umetnike v Švicariji v najem

PRAVNA PODLAGA
Javni zavod Mednarodni grafični likovni center (v nadaljevanju: MGLC) je upravljavec Švicarije, ki se
nahaja na naslovu Pod turnom 4, Ljubljana. V Švicariji je na voljo za oddajo v brezplačni najem atelje za
mlade z opisom pod točko "Predmet razpisa".
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi v moški slovnični obliki veljajo kot nevtralni za moške in
ženske.
NAMEN JAVNEGA RAZPISA
Rezidenca za mlade je namenjena ustvarjalcem do 35. leta starosti, ki aktivno delujejo na področju
likovnih umetnosti. Starost prijavitelja na javni razpis se upošteva na dan roka za oddajo vloge na javni
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razpis. Namen javnega razpisa je mlademu ustvarjalcu oddati v najem atelje za obdobje dveh let in mu s
tem omogočiti optimalne pogoje za njegovo ustvarjanje.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Rezidenca za mlade je namensko stanovanje (rezidenca M1.3), ki omogoča bivanje in ustvarjanje
najemnika, torej združuje delovni in bivalni prostor z naslednjimi elementi: atelje s kuhinjo, spalni
prostor in sanitarije v skupni izmeri 63,19 m2.
V prilogi javnega razpisa se nahaja tloris ateljeja za mlade.
Rezidenca za mlade je namenjena posamezniku oziroma paru. Najvišje število oseb, ki lahko začasno ali
za celotno obdobje najema biva v ateljeju je dve.
Z izbranim vlagateljem bo sklenjena pogodba o uporabi rezidence za mlade brez plačevanja najemnine,
vendar z obveznostjo rednega plačevanja stroškov vzdrževanja in upravljanja ter drugih stroškov, ki bi
nastali med trajanjem uporabe.
RAZPISNI POGOJI
Pogoji za dodelitev rezidence za mlade v najem so:
1. visok nivo kvalitete in izvirnosti dosedanjega dela, kar vlagatelj dokaže s podanimi referencami in s
predstavljenim programom dela za čas bivanja v ateljeju za mlade (za nadaljnji dve leti), kar predloži v
pisni obliki;
2. državljanstvo Republike Slovenije vlagatelja;
3. stalno ali začasno prebivališče vlagatelja v Mestni občini Ljubljana;
4. aktivno delovanje na področju likovnih umetnosti v zadnjih treh letih (kar se dokazuje na podlagi
predloženih referenc pod točko 1) in/ali vpis v razvid samozaposlenih na področju kulture za področje
likovnih dejavnosti;
5. starost do 35 let;
6. vlagatelj ni najemnik stanovanja ali ateljeja v lasti Mestne občine Ljubljana oziroma lastnik stanovanja
ali ateljeja v Mestni občini Ljubljana.
MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
1. Reference prijavitelja: samostojne razstave in udeležba na skupinskih kuriranih razstavah,
performansi in predavanja v obdobju 2014–2019 v priznanih slovenskih in mednarodnih razstaviščih,
muzejih ali festivalih, kar se dokazuje s spiskom referenc in največ 5 priloženimi kopijami tiskovin o
samostojnih in 5 kopijah tiskovin o skupinskih razstavah; [30 točk]
2. Reference prijavitelja: nagrade, priznanja, posebne omembe in odkupljena dela v javnih in zasebnih
zbirkah s področja likovnih umetnosti v domačem ali mednarodnem prostoru v obdobju 2014–2019; [15
točk]
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3. Medijski odzivi na vlagateljevo dosedanje ustvarjalno delo, kar se dokazuje s spiskom medijskih objav
(brez medijskih najav in prepisov) in največ 5 predloženimi kopijami. [15 točk]
4. Predstavitev vlagateljevega programa dela za obdobje uporabe rezidence za mlade; [40 točk]
Odločitev komisije je dokončna in se nanjo ni mogoče pritožiti.
POPOLNA VLOGA
Vlagatelj, ki želi kandidirati na javnem razpisu za dodelitev ateljeja za mlade v najem, mora svoji prijavi
priložiti naslednje dokumente:
1. vloga z osnovnimi podatki vlagatelja (ime in priimek, stalni naslov, naslov dejanskega prebivališča,
telefon, elektronski naslov);
2. biografija vlagatelja (življenjepis vlagatelja, motivacijsko pismo za pridobitev rezidence za mlade s
spiskom razstav, nagrad, naročil, odkupov v zbirke in drugega, s čimer dokazuje izpolnjevanje in
doseganje meril) in spisek medijskih odzivov;
3. predstavitev programa dela v ateljeju za mlade z obrazložitvijo, zakaj potrebuje atelje za mlade (do
2000 znakov brez presledkov);
4. dokazilo o izpolnjevanju 3. in 6. točke razpisnih pogojev (opis in dokazila o bivanjskih razmerah –
najemna ali podnajemna pogodba; dokazilo o plačevanju tržne najemnine; dokazilo o bivanju pri starših
ali sorodnikih – potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti).
Dokumenti naj bodo v Word ali PDF formatu oziroma natisnjeni.
MGLC prijavo in priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka vlagateljem ne vrača.
ROK
Rok za oddajo vloge je 29. aprila 2019. Do tega datuma morajo popolne vloge priti na sedež
MGLC oziroma biti poslane na elektronski naslov MGLC. Za pravočasno velja tudi vloga s
potrdilom o poslani pošiljki do vključno 29. aprila 2019. Vlogo zainteresirani vlagatelji pošljejo:
– na elektronski naslov: miha.colner@mglc-lj.si z zadevo »rezidenca za mlade« ali
– na poštni naslov: Mednarodni grafični likovni center, Pod turnom 3, 1000 Ljubljana, s pripisom
»rezidenca za mlade«
Prepozne ali nepopolne vloge bodo zavržene.
DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo preko elektronske pošte miha.colner@mglc-lj.si
oziroma na telefonski številki 01 241 38 17.
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Po končanem izbirnem postopku bodo na podlagi odločitve strokovne komisije rezultati javnega razpisa
objavljeni na spletni strani MGLC in poslani prijaviteljem na enak način oziroma po isti poti sporočanja,
kot so oddali svojo vlogo na javni razpis.
Številka: 62/2019
MGLC
Nevenka Šivavec, direktorica
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