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1 IME OZIROMA NAZIV IN SEDEŽ INVESTITORJA 
 
Ta natečaj izvaja Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: investitor).  
 
Investitor vabi vse zainteresirane predlagatelje, da predložijo predloge, skladno z zahtevami iz 
natečajne dokumentacije.  
 
Pristojna oseba (tudi skrbnica natečaja) za dajanje informacij je mag. Vanda Trdan (elektronski 
naslov: vanda.trdan@ssfkz.si 01/300 72 47 ali 051 276 177).  
 
2 PREDMET JAVNEGA ANONIMNEGA NATEČAJA 
 
Predmet javnega anonimnega natečaja je izbor likovnih umetniških del (olje, akril, mešana 
tehnika, grafika, ilustracija, fotografija, plitvi relief), ki bodo kot del likovne opreme v kulturološkem 
smislu pomembno obogatila šolsko stavbo (v nadaljevanju: umetniških del). 
 
Investitor predlagateljem pred oddajo predloga omogoča neobvezen ogled prostorov objekta, ki so 
namenjeni za postavitev umetniških del. Ogled prostorov je informativne narave in ni pogoj za 
predložitev predloga. 
 
Investitor bo omogočil neobvezen ogled prostorov, namenjenih za postavitev umetniških del, in bo za 
pooblaščene predstavnike predlagateljev možen od ponedeljka do petka med 9.00 in 12.00 do 
vključno 7. 10. 2021.  
Potencialni predlagatelji morajo termin ogleda predhodno dogovoriti z investitorjem po elektronski 
pošti: vanda.trdan@ssfkz.si in pri samem ogledu izpolnjevati veljavne pogoje PCT.  
 
Temeljno izhodišče javnega natečaja za izbor umetniškega dela je vizija šole, poznavanje vseh 
štirih izobraževalnih programov SŠFKZ, ki so: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik 
laboratorijske biomedicine in zobotehnik, pomembno pa je tudi poznavanje prostorov, v katerih je 
predvidena postavitev umetniškega del.  
 
Podatki o viziji šole in izobraževalnih programih, ki jih izvaja investitor SŠFKZ, so na razpolago na 
spletni strani šole http://www.ssfkz.si, v šolski publikaciji »Sporočila« ter v prilogah k razpisu 
javnega natečaja, kjer so predstavljene arhitekturne podlage in fotografije predvidenih prostorov in 
lokacij za postavitev umetniških del. 
 
Cilj javnega natečaja je ustrezno likovno opremiti in s tem obogatiti prizidek stavbe investitorja na 
način, da bo nova likovna oprema vsebinsko odražala vizijo izobraževalne ustanove investitorja, 
programsko-izobraževalne usmeritve investitorja in s svojo podobo približala kulturo uporabnikom 
šolskega objekta. 
  
3 DOSTOP DO NATEČAJNEGA GRADIVA  
 
Natečajno gradivo je vsem potencialnim predlagateljem dostopno na spletni strani investitorja, na 
naslovu http://www.ssfkz.si - zavihek Obvestila. 
 
4 ROK IN NAČIN ODDAJE PREDLOGA 
 
Rok za oddajo predlogov je do vključno 15. 10. 2021 do 13.00, ne glede na način dostave (osebno, 
dostavne službe, poštna pošiljka).  
 
Po preteku roka za oddajo predlogov predloga ne bo več mogoče oddati ali umakniti. 
 
Predlagatelj odda predlog v ovojnici, v kateri sta dve ločeni ovojnici, ki ne bosta z ničimer razkrivali 
identitete predlagatelja, in le-to pošlje ali dostavi na naslov: Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in 
zdravstvo, Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Javni natečaj za izbiro umetniškega 
dela na SŠFKZ – NE ODPIRAJ!« 
 

mailto:vanda.trdan@ssfkz.si
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Ovojnici morata biti označeni s pripisom »Ovojnica 1 – NATEČAJNI POGOJI, OBRAZCI« in »Ovojnica 
2 – PREDLOG UMETNIŠKEGA DELA«, obe pa morata biti opremljeni z isto štirimestno šifro, ki jo 
določi predlagatelj. 
 
Obvezni sestavni del oddanih predlogov so:  
- Obrazec št. 1: Podatki o predlagatelju in izjava (vložiti v ovojnico 1), 
- Obrazec št. 2: Izjava avtorja (vložiti v ovojnico 1),   
- Obrazec št. 3: Seznam predlaganih umetniških del (s predlagano ceno posameznega 

umetniškega dela) in fotografijami oz. fotokopijami predlaganih umetniških del kot prilogami 
(vložiti v ovojnico 2).  

 
Priložene fotografije oz. fotokopije morajo biti v velikosti A4 in z resolucijo 300dpi.  
Predlogi z umetniškimi deli na digitalnih zapisih (npr. USB ključih, CD ipd) bodo izločeni iz 
natečajnega postopka. 
 
5 STROKOVNA KOMISIJA ZA IZBIRO UMETNIŠKIH DEL 
 
Strokovna komisija za izbiro umetniških del (v nadaljevanju: strokovna komisija) je imenovana s strani 
investitorja. 
 
Člani strokovne komisije so:  
 
- mag. umet. Andreja Čeligoj, uni. dipl. obl. - predsednica 
- Marko Mahnič u.d.i.a. – član 
- prof. lik. umet. Mateja Cigula – članica 
 
6 PRISTANEK NA POGOJE NATEČAJNE DOKUMENTACIJE 
 
Z oddajo predloga v javnem natečaju predlagatelj soglaša z vsemi pogoji, ki so razvidni iz natečajne 
dokumentacije ali pa je na podlagi natečajnega gradiva o njih moč sklepati.  
 
Sodelujoči avtorji s prijavo na javni natečaj soglašajo z javno predstavitvijo natečajnih del in objavo 
imen avtorjev v spremljajočih gradivih, publikacijah, v strokovnih in drugih medijih.  
 
Predlagatelji pristajajo, da so na razstavi in v publikacijah poleg umetniških del objavljena tudi imena 
avtorjev.  
 
S prevzemom natečajne dokumentacije se predlagatelji zavezujejo, da bodo uporabljali natečajne 
podlage izključno za ta natečaj. Če je predlagatelj pravna oseba, mora le-ta določiti, kdo je avtor 
umetniškega dela. 
 
7 DOPUSTNOST UDELEŽBE 
 
Predlagatelji so pravne ali fizične osebe, ki se udeležijo natečaja s svojimi natečajnimi predlogi 
umetniških del.  
 
Predlagatelj mora v predlogu – Obrazec št.1 - Podatki o predlagatelju in izjava navesti, kdo je avtor 
oziroma so avtorji umetniškega dela. Za umetniško delo, ki je delo več avtorjev, se mora predložiti 
dogovor, s katerim so opredeljena medsebojna avtorska razmerja oziroma delež posameznih 
soavtorjev. Avtor lahko določi, ali naj se pri objavi umetniškega dela navede njegovo avtorstvo in s 
kakšno oznako.  
 
Če je predlagatelj skupina fizičnih oseb, mora taka skupina določiti predstavnika skupine. 
 
Kot predlagatelj ali avtor del ne sme nastopati oseba, ki: 
- je razpisovalec javnega natečaja ali skrbnik za izvedbo javnega natečaja, 
- je izdelala ali sodelovala pri izdelavi javnega natečaja, 
- je bila imenovana za člana strokovne komisije in njeni ožji družinski člani do vključno drugega 
kolena, njen zakonec ali izvenzakonski partner ali registrirani istospolni partner v skladu z Zakonom o 
partnerski zvezi, 
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- je med javnim natečajem delodajalec članu strokovne komisije, 
- je med javnim natečajem lastnik ali solastnik družbe, v kateri dela član strokovne komisije oziroma je 
poslovodna oseba druge organizacije. 
 
8 MEDSEBOJNE PRAVICE  
 
Avtorske pravice  
 
Z avtorji in predlagatelji izbranega umetniškega dela ali več del bo sklenjena pogodba o izvedbi oz. 
odkupu predlaganega umetniškega dela, s katero se bodo pogodbene stranke dogovorili tudi o izvedbi 
projekta – postavitev umetniškega dela ali več del na predvideno lokacijo objekta in o prenosu 
lastništva ter materialnih avtorskih pravic na umetniškem delu/ih na investitorja.  
 
Plačilo nagrade in odkupnine za umetniško/a delo/a po pogodbi o izvedbi oziroma odkupu 
predlaganega umetniškega dela je pogoj za prenos materialnih avtorskih pravic na investitorja.  
 
Avtor obdrži na izbranem umetniškem delu ali delih moralne avtorske pravice.  
 
Na javnem natečaju izbrani avtor (ali avtorji) bo/bodo najkasneje v roku enega meseca od zaključka 
natečaja zagotovil izbrano/a umetniška dela, ki bo/bodo umeščena na mesto stalne postavitve v 
vnaprej predvideni prostor.  
 
9 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z NATEČAJNO DOKUMENTACIJO  
 
Komunikacija s predlagatelji o vprašanjih v zvezi z vsebino javnega natečaja in v zvezi s pripravo 
predloga poteka izključno v pisni obliki preko elektronskega naslova skrbnika javnega natečaja.  
 
Investitor bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije predmetnega javnega natečaja oziroma kakršnokoli 
drugo vprašanje v zvezi z javnim natečajem štel kot pravočasno, če bo preko elektronskega naslova 
skrbnika (elektronski naslov: vanda.trdan@ssfkz.si) zastavljeno najkasneje do 8. 10. 2021, do 12.00. 
 
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z javnim natečajem, zastavljena po tem 
roku, investitor ne bo odgovarjal. Pisni odgovori se objavljajo na spletni strani investitorja. Investitor ni 
dolžan odgovarjati na vprašanja, zastavljena v tujem jeziku. Prav tako Investitor ne bo odgovarjal na 
komentarje. 
 
Investitor bo na vprašanja predlagateljev odgovoril najkasneje 3 dni pred rokom za oddajo predlogov.  
 
Investitor ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila predlagateljem dana v ustni obliki. 
Pojasnila in spremembe so sestavni del natečajne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi 
predloga za natečaj. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila 
objavljena na spletni strani investitorja, ne obvezujejo investitorja. 
 
Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v natečajni dokumentaciji, mora predlagatelj pred oddajo 
predloga pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet javnega natečaja po tej natečajni 
dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet javnega natečaja, na ceno umetniških del ali 
predlagateljeve obveznosti. Predlagatelj ni upravičen do nobenega povišanja cene umetniških del, ki 
ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta javnega natečaja. 
 
10 INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM IN OCENJEVANJEM PREJETIH PREDLOGOV IN 

PREIZKUS PREDLOGOV 
 
ODPIRANJE PREDLOGOV 
 
Odpiranje predlogov ni javno. Predloge, prispele na javni natečaj, odpira skrbnik za izvedbo javnega 
natečaja. Skrbnik za izvedbo javnega natečaja odpre zunanjo ovojnico in ovojnico 1, preveri 
pravočasnost in popolnost predlogov ter izpolnjevanje pogojev. Predlagateljev se ne poziva na 
dopolnitev vlog. 
 

mailto:vanda.trdan@ssfkz.si
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Prepozni predlogi se neocenjeni in nepregledani vrnejo predlagateljem na podlagi podatkov iz 
ovojnice 1. Nepopolni predlogi in predlogi, ki ne izpolnjujejo pogojev, se izključijo iz nadaljnjega 
postopka in se neocenjeni vrnejo predlagateljem. Preostali predlogi se uvrstijo v postopek 
ocenjevanja. 
 
O odpiranju predlogov se sestavi zapisnik (zapisnik o odpiranju predlogov). 
 
Skrbnik za izvedbo javnega natečaja predloži strokovni komisiji v ocenjevanje predloge umetniških del 
v Ovojnicah 2. 
 
OCENJEVANJE PREDLOGOV 
 
Strokovna komisija pregleda predloge umetniških del v ovojnicah 2 in jih oceni. Ocene obrazloži v 
skladu s kriteriji umetniške kakovosti predlaganih del in primernosti njihove umestitve v prostor, ki so 
določeni v teh navodilih. Strokovna komisija med predlogi, uvrščenimi v postopek ocenjevanja, izbere 
tri avtorje in predlaga višino nagrad. Če je prispelih predlogov manj kot pet, strokovna komisija izbere 
samo prvouvrščenega avtorja.  
 
Na podlagi uvrstitve predlogov v ocenjevalnem postopku strokovna komisija določi višino nagrad 
avtorjem ter določi število odkupov umetniških del, znesek odkupnih vrednosti umetniških del in katera 
dela različnih avtorjev se predlagajo v odkup. 
 
Če med prispelimi predlogi po oceni strokovne komisije ni primernih predlogov, lahko strokovna 
komisija predlaga, da se postopek ponovi. Strokovna komisija je pri svojih odločitvah samostojna. 
 
Strokovna komisija sestavi poročilo o izbiri. 
 
Poročilo o izbiri podpišejo vsi člani strokovne komisije. Po končani izbiri se opravi identifikacija 
avtorjev. 
 
Anonimnost predlagateljev se spoštuje, dokler strokovna komisija ne sprejme odločitve o 
izbiri. 
 
Na podlagi izbire in identifikacije avtorjev strokovna komisija pripravi in posreduje predlog investitorju, 
ki ga podpišejo vsi člani strokovne komisije. 
 
Če strokovna komisija ne predlaga nobenega nagrajenca, lahko predlaga, da se postopek ponovi. 
 
Investitor na podlagi poročila o izbiri in predloga strokovne komisije ter po morebitnih pogajanjih 
glede cene odkupa izda obrazložen sklep o izbiri in nagradah oziroma odloči, da se ne izbere noben 
avtor.  
 
Investitor je pri odločanju vezan na predlog strokovne komisije.  
 
Javnost ne more prisostvovati ocenjevanju in vrednotenju predlogov ter sprejemanju poročila 
predlogov na strokovni komisiji. 
 
11 OBJAVA REZULTATOV NATEČAJA 
 
Obvestilo o izbiri oz. izidu se objavi na isti način, kot je bil objavljen javni natečaj, in sicer na spletni 
strani investitorja http://www.ssfkz.si v zavihku Obvestila. Investitor obvesti predlagatelje o izbiri po 
pošti. 
 
12 JAVNA PREDSTAVITEV UMETNIŠKIH DEL 
 
Investitor bo po objavi obvestila o izidu javnega natečaja organiziral javno predstavitev fotografij ali 
fotokopij likovnih umetniških del in objavil imena avtorjev, vseh predlogov, ki so bili sprejeti v 
ocenjevanje.  
 
Fotografije oz. fotokopije likovnih umetniških del morajo biti v velikosti A4 in z resolucijo 300dpi.  

http://www.ssfkz.si/
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Sodelujoči avtorji s prijavo na javni natečaj soglašajo z javno predstavitvijo natečajnih del in objavo 
imen avtorjev v spremljajočih gradivih, publikacijah, v strokovnih ali drugih medijih. 
Kraj in čas predstavitve bosta objavljena na spletni strani investitorja.  
 
Po končanem postopku javnega natečaja in javni predstavitvi fotografij ali fotokopij natečajnih 
umetniških del lahko predlagatelji pri investitorju v roku 6 mesecev po zaključku javne predstavitve 
prevzamejo svoje fotografije ali fotokopije umetniških del.  
 
V kolikor fotografije ali fotokopije umetniških del s strani predlagatelja ne bodo prevzete v tem roku, jih 
bo investitor skupaj z natečajno dokumentacijo hranil in uničil v skladu s Pravilnikom o določanju rokov 
hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi.  
 
13 PRAVNA PODLAGA  
 
Investitor izvaja postopek javnega natečaja na podlagi 79. ter 79.a, 79.b, 79.c in 79.č členih Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUIJK-G) (Ur. l. RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi javnega natečaja za izbiro 
umetniških del v javnih investicijskih projektih (Ur. l. RS, št. 9/2018) ter na podlagi drugih veljavnih 
zakonskih in podzakonskih aktih, ki urejajo področje, ki je predmet natečaja in področje javnih financ.  
 
14 SESTAVA NATEČAJNE DOKUMENTACIJE  
 
Dokumentacijo v zvezi s postopkom javnega natečaja sestavljajo: 
1. Navodila ponudnikom za pripravo predlogov. 
2. Obrazci za pripravo predloga (Obr. št. 1 – Podatki o predlagatelju in izjava, Obr. št. 2 - Izjava 

avtorja, Obr. št. 3 - Seznam predlaganih umetniških del). 
3. Tlorisi (pritličje, 1. nadstropje, 2 nadstropje, 3. nadstropje) in prerezi (A1 in A2). 
4. Prerezi in fotografije (arhitekturna zasnova z označeno lokacijo umetnine, fotografije predvidenih 

lokacij z označenimi površinami za umestitev umetnin).  
 

15 ARHITEKTURNE PODLAGE OZIROMA NAČRTI, KI CELOVITO PREDSTAVIJO LOKACIJO  
 
Sestavni del natečajne dokumentacije je situacija območja in vsi tlorisi objekta, kjer naj bi se 
umetniška dela razstavila. 
 
16 KRITERIJI ZA PRESOJO UMETNIŠKE KAKOVOSTI PREDLAGANIH DEL IN PRIMERNOSTI 

NJIHOVE UMESTITVE  
 
Merila za ocenjevanje so kriteriji, na podlagi katerih strokovna komisija objektivno presoja natečajne 
predloge in izbere strokovno najprimernejše/a umetniško/a delo/a.  
 
Strokovna komisija bo na podlagi spodaj navedenih meril ocenila prejete predloge. Najvišje ocenjeno 
delo ali več del bo postavljeno/i v predvideni prostor. 
 
Kriteriji umetniške kakovosti predlaganih del in primernosti njihove umestitve v prostor za ocenjevanje 
so razvrščeni po pomembnosti od zap. št. 1 do zap. št. 5, pri čemer je kriterij pod zap. št. 1 
najpomembnejši za investitorja, in sicer: 
 
Zap. št. KRITERIJ 
1. ustreznost prijavljenih likovnih umetniških del v okviru predlagane tematike 
2. predlagana umetniška dela dopolnjujejo in celovito zaokrožajo prostorsko ureditev 

investitorja  
3. ustrezna izvedba del v zahtevanih tehnikah (olje, akril, mešana tehnika, grafika, 

ilustracija, fotografija, plitvi relief) 
4. kakovost, trajnost  
5. originalnost 
 
Temeljno izhodišče javnega natečaja za izbor umetniškega dela je vizija šole, poznavanje vseh štirih 
izobraževalnih programov SŠFKZ, ki so: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske 
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biomedicine in zobotehnik, pomembno pa je tudi poznavanje prostorov, v katerih je predvidena 
postavitev umetniškega del.  
Strokovna komisija bo v postopku ocenjevanja za vsako umetniško delo podala opisno oceno glede 
na navedene kriterije in njihovo pomembnost. Nagrade prejmejo avtorji tistih umetniških del, ki bodo 
najbolje ocenjena s strani strokovne komisije.  
 
Strokovna komisija si pridržuje pravico, da nagrad ne podeli v primeru, da umetniška dela ne bodo 
zadovoljevala kriterijem za podelitev nagrad.  
 
Strokovna komisija si pridržuje pravico do drugačne razdelitve nagradnega sklada.  
 
Odločitev strokovne komisije je dokončna. 
 
17 STROŠKI JAVNEGA NATEČAJA 
 
MATERIALNI STROŠKI  
 
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo predloga, nosi predlagatelj. 
 
SREDSTVA NAROČNIKA  
 
Investitor najmanj 70 odstotkov sredstev, namenjenih za umetniški delež v javnih investicijskih 
projektih, nameni za izplačilo nagrad avtorjem in odkupe likovnih umetniških del, to je najmanj 
11.393,00 EUR. 
 
Vse navedene vrednosti za izplačilo nagrad avtorjem in odkupe likovnih umetniških del so 
končne, torej z vključenimi vsemi pripadajočimi davki (ne glede na pravni status dobitnikov 
nagrad oziroma odkupov) in so navedene v bruto zneskih oziroma bruto stroških izplačevalca 
oz. investitorja. 
 
Nagrade in vrednosti odkupov predstavljajo bruto zneske z vključenim morebitnim DDV.  
 
Investitor bo izvedel obračun vseh pripadajočih davkov in drugih obveznih dajatev in jih odvedel na 
ustrezne vplačilne račune, predlagatelju pa izplačal vrednosti po plačilu vseh davkov in prispevkov.1  
 
- NAGRADE 
 
Nagrada avtorjem predstavlja priznanje najboljšim oddanim predlogom. Nagradni sklad obsega: 
 

1. Nagrada  300,00 EUR 
2. Nagrada   300,00 EUR 
3. Nagrada  300,00 EUR 

 
Skupni znesek nagradnega sklada je 900,00 EUR. 
 
Strokovna komisija med prispelimi predlogi izbere tri avtorje, ki prejmejo denarne nagrade, katerih 
skupna višina ne sme presegati 20 odstotkov najvišje vrednosti umetniškega dela. Če je prispelih 
predlogov manj kot pet, strokovna komisija izbere samo prvouvrščenega avtorja.  
 
Če med prispelimi predlogi po oceni strokovne komisije ni primernih predlogov, se postopek ponovi. 
Investitor je na predloge strokovne komisije vezan. 
 
- VIŠINA SREDSTEV, NAMENJENIH ZA ODKUP UMETNIŠKIH DEL  
 
Najvišja končna vrednost umetniškega del/a znaša 10.493,00 EUR (skupna vrednost več izbranih del). 
                                                 
1 V kolikor je predlagatelj fizična oseba, se dohodek smatra kot dohodek, ki je obdavčen v skladu z 
Zakonom o dohodnini (ZDOH-2), pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo (s.p.) pa izdajo račun 
skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost (ZDDV).  
 



 9 

 
Predlagana cena posameznega umetniškega dela, ki jo poda predlagatelj na obrazcu št. 3, vključuje 
vse stroške tako materiala in dela kot tudi priprave umetniškega dela za postavitev in razstavo v 
prostorih investitorja v primeru odkupa. 
 
Predlagana cena posameznega umetniškega dela je za investitorja neobvezujoča. Investitor si 
pridržuje pravico, da za umetniška dela, ki jih bo strokovna komisija predlagala za odkup, s 
predlagateljem/avtorjem izvede en krog pisnih pogajanj o ceni. 
  
Investitor bo predlagatelja k pogajanjem povabil s pisnim povabilom k pogajanjem, v katerem mu bo 
določil rok za podajo končne cene umetniškega dela, za katerega bodo potekala pogajanja. 
 
Če se predlagatelj ne bo odzval na investitorjevo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oz. 
končne cene umetniškega dela, za katerega bodo potekala pogajanja, bo investitor kot končno 
predlagano ceno upošteval predlagano ceno, ki jo je predlagatelj navedel na obrazcu št. 3 – Seznam 
predlaganih umetniških del.  
 
- OBRAČUN STROŠKOV 
 
Plačilo nagrade predlagateljem, katerih dela investitor ne bo odkupil, se predlagateljem kot fizičnim 
osebam izplača v roku 30 dni po objavi obvestila o izidu uspelega javnega natečaja na spletni strani 
investitorja in predlagateljem kot pravnim osebam ali fizičnim osebam z dejavnostjo v roku 30 dni po 
izstavitvi e-računa, ki se izstavi po objavi obvestila o izidu uspelega javnega natečaja na spletni strani 
investitorja.  
 
V poslanih e-računih je potrebno obvezno navesti kontaktne podatke iz Obrazca št. 1 in pripis: »S 
plačilom tega računa so s strani investitorja do predlagatelja _______ (izpolniti), izpolnjene vse 
obveznosti izplačila nagrade. 
 
Plačilo nagrade in odkupnine za umetniško/a delo/a v primeru sklenitve pogodb/e o izvedbi oziroma 
odkupu predlaganega umetniškega dela oz. del se predlagateljem kot fizičnim osebam izplača v roku 
30 dni po sklenitvi pogodbe in predlagateljem kot pravnim osebam ali fizičnim osebam z dejavnostjo v 
roku 30 dni po izstavitvi e-računa, ki se izstavi na podlagi sklenjene pogodbe.  
 
Plačilo nagrade in odkupnina za umetniško/a delo/a se izplačajo pravni osebi. Avtorji, ki nastopajo v 
okviru pravne osebe, se s tem izrecno strinjajo.  
 
V kolikor investitor ne bo prejel pravilno izstavljenega računa in morebitnih drugih zahtevanih 
dokumentov (npr. izjav fizičnih oseb) v treh mesecih po objavi obvestila o izidu, zahtevek za izplačilo 
nagrade ugasne.  
 
18 PREDVIDENO ŠTEVILO ODKUPOV UMETNIŠKIH DEL ZA POSAMEZEN INVESTICIJSKI 

PROJEKT  
 
Investitor sklene pogodbo o izvedbi oziroma odkupu predlaganega umetniškega dela s prvouvrščenim 
avtorjem.  
 
Če višina sredstev, namenjenih za umetniški delež v javnih investicijskih projektih, to omogoča in če 
tako predlaga strokovna komisija, se lahko sklene pogodba tudi z več izbranimi avtorji, po vrstnem 
redu njihove uvrstitve v ocenjevalnem postopku. 
 
Najnižje in najvišje število predlaganih del za odkup je med 1 (večje umetniško delo) in 10 (deset del, 
pri čemer se upošteva čim večja enovitost celote).  
 
V primeru odkupa umetniških del več avtorjev, bodo le-ta razstavljena ločeno, po etažah. 
 
Število predlaganih odkupov umetniških del za investicijski projekt določi strokovna komisija po 
zaključku ocenjevalnega postopka.  
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Denarne nagrade iz prejšnje točke teh navodil se vštejejo v pogodbeno vrednost pogodb/e o izvedbi 
oziroma odkupu predlaganega umetniškega dela oz. del.  
 
19 JEZIK PREDLOGA IN DOPUSTNO ŠTEVILO ODDANIH PREDLOGOV 
 
Postopek natečaja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi z natečajem morajo biti izdelani 
v slovenskem jeziku. Vsak predlagatelj/skupina predlagateljev lahko odda le en predlog za natečaj.  
 
20 PRAVNO VARSTVO 
 
Postopek javnega anonimnega natečaja izbire umetniških del z naslovom »Likovna oprema SŠFKZ« 
se vodi v skladu z določili 79.č člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list 
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – 
ZNOrg, v nadaljevanju ZUJIK) in Pravilnika o izvedbi javnega natečaja za izbiro umetniških del v 
javnih investicijskih projektih (Uradni list RS, št. 9/18). Za varstvo pravic predlagateljev v natečajnem 
postopku se uporabljajo cit. pravne podlage. 
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