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NARODNI DOM MARIBOR 
Ulica kneza Koclja 9, Maribor 
 
Datum: 26. 9. 2013 
Številka: 1/2013 
 
 
JAVNI POZIV ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV KULTURNIH PROGRAMOV ZA OBJEKT VETRINJSKI DVOR 
(Vetrinjska ulica 30, Maribor) 
 
 
Mestna občina Maribor kot lastnik stavbe Vetrinjski dvor v Vetrinjski ulici 30, Maribor, ter Narodni dom Maribor 
kot upravljalec objekta s tem pozivom vabita kulturne organizacije, ustvarjalce in zainteresirane, da do 10. 10. 2013 
podajo pisne predloge programov oziroma vsebin, ki bi se od leta 2014 dalje izvajali v Vetrinjskem dvoru. 

 
1. CILJI POZIVA 
 
Mestna občina Maribor in javni zavod Narodni dom Maribor pripravljata programske opredelitve za rabo 
Vetrinjskega dvora od leta 2014 dalje, ki bodo služile kot vsebinsko vodilo izbiri in organizaciji kulturnih prireditev v 
dvorcu ter izbiri uporabnikov-izvajalcev programov v posameznih prostorih. 
 
Prispeli pisni predlogi bodo obravnavani kot občanske pobude. Predlagane vsebine, programi in zamisli bodo lahko 
upoštevane delno ali v celoti oziroma neupoštevane, odvisno od ocene ustrezanja objektu in okolici, izvedljivosti, 
ocenjenih izvedbenih stroškov ter možnosti umestitve v usklajen koncept programske rabe objekta. Programski 
koncept bo nato služil kot osnova za javni poziv kulturnim organizacijam in ustvarjalcem pri kandidaturi trajnejšo 
rabo oziroma gostovanja v prostorih ter za pripravo letnega plana kulturnih dogodkov. 
 
Programski koncept bodoče namembnosti Vetrinjskega dvora pa bo objavljen na www.nd-mb.si 
 
 
2. PREDPOSTAVKE IN DANOSTI 
 
Predlagatelji naj upoštevajo: 

- da je stavba Vetrinjski dvor kulturni spomenik (Ev. št. enote v registru nepremične kulturne dediščine: 
6234) – upoštevanje kulturno zgodovinskih vrednot spomenika; 

- ima status javne kulturne infrastrukture (sklep Mestnega sveta MO Maribor, MUV, št. 21/2011) – 
upoštevanje pretežne namembnosti za javne programe kulture. 

 
Kot izhodišče naj velja, da bo Vetrinjski dvor večnamenski prireditveni, razstavni in produkcijski prostor, 
prvenstveno namenjen izvajanju kakovostnih in javnosti zanimivih programov nevladnih kulturnih producentov in 
posameznikov iz Maribora in okolice, umetniškim rezidencam ter izvedbi posameznih dogodkov javnih kulturnih 
institucij. Svojim uporabnikom bo nudil potrebne prostore za ustvarjanje in predstavljanje ter, po dogovoru, 
tehnično in strokovno podporo in  svetovanje pri ustvarjanju ali izvedbi zahtevnejših kulturnih projektov.  
 
Prostori Vetrinjskega dvora so primerni zlasti za razstavne dejavnosti, ustvarjalne delavnice, glasbene in 
uprizoritvene kulturne dogodke. Prostori lahko služijo tudi za organizacijo drugih dejavnosti, kot so predstavitve, 
izobraževanja, posvetovanja ipd. 
 
Druga izhodišča za programski koncept Vetrinjskega dvora, ki jih želi Mestna občina Maribor preizkusiti s tem 
pozivom: 
- vzpodbujanje nevladnih kulturnih produkcij, programov, ki vključujejo participativnost, in programov 

mednarodnega sodelovanja,  

http://www.nd-mb.si/
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- predstavljanje sodobne umetniške ustvarjalnosti in raznolikosti umetniške ustvarjalnosti 
- vzpodbujanje povezovanja in partnerstev, 
- ohranjanje in krepitev produkcijskih potencialov, ki so nasledstvo projekta EPK, 
- vzpodbujanje povezav med umetniško ustvarjalnostjo, znanostmi ter gospodarstvom,  
- ohranjanje in razvijanje bralne kulture… 

 
 
2.1  Prostori in oprema:  
 
PRITLIČJE 

Št. 
prostora  

PROSTOR 
Površina 
v m

2
 

Primerno za:  

P.02 DVORIŠČE 467,3 
terminska uporaba, možnost postavitve odra ali 
zunanjega platna, razstaviščnih panojev 

P.05 
RAZSTAVNO-PRODAJNA 
GALERIJA 

101,6 
infotočka, sprejemnica, razstavišče, galerija - 
terminska ali trajna raba 

P.06 PRODAJNI ATELJE 29,8 umetniška produkcija,  

P.07 PRODAJNI ATELJE 34,5 umetniška produkcija, 

P.08 STUDIO/GALERIJA 93,3 
likovna dejavnost, produkcijski studio, razstavišče; 
stalna raba 

P.12 
PREDPROSTOR Z 
GARDEROBO 

133,8 
souporaba v povezavi z dejavnostjo v P.13 ali kot 
razstavišče (možna povezava s N.12) 

P.13 ČITALNICA 86,8 knjigarna, literarni oder, možna gostinska dejavnost...  

 
NADSTROPJE 

Št. 
prostora  

PROSTOR 
Površina 
v m

2
 

Primerno za:  

N.02 PISARNA 51,6 projektna raba; javna pisarna 

N.03 PISARNA 56,9 projektna raba; javna pisarna 

N.04 PISARNA 33,0 projektna raba; javna pisarna 

N.06 SPREJEMNICA 49,4 projektna raba; javna pisarna 

N.12 PREDPROSTOR 146,6 razstavišče + prireditvena dejavnost, terminska raba 

N.13 DVORANA 125,4 terminska raba 

  
MANSARDA 

Št. 
prostora  

PROSTOR 
Površina v 
m

2
 

Primerno za:  

M.01 BIVALNI ATELJE 1 122,5 Rezidenčni atelje 

M.02 BIVALNI ATELJE 2 152,1 Rezidenčni atelje 

 
 



 

 3 

 
2.2 Stroški uporabe prostorov:  
 
Na osnovi izdelane programske sheme za Vetrinjski dvor bo objavljen javni poziv kulturnim organizacijam in 
ustvarjalcem za pripravo in izvajanje programov. Za kulturne programe, ki bodo izbrani na javnem pozivu, oziroma 
bodo uvrščeni v programsko shemo Vetrinjskega dvora, bo veljalo, da bodo obravnavani kot programi v javnem 
interesu. Izvajalci teh programov bodo skladno z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(ZUJIK–UPB-1, Ur. l. RS, št. 77/07 in 56/08) poravnavali del stroškov tekočega vzdrževanja (sprotno čiščenje 
uporabljanih in skupnih prostorov). Obratovalni stroški prostorov (energija, voda, odvoz odpadkov, komunalni 
prispevki in dajatve, zavarovalni stroški, stroški varovanja, stroški receptorske službe in upravljanja) ter preostali 
stroški tekočega vzdrževanja (popravila, servisiranje, vzdrževanje) so stroški javne službe upravljavca, ki jo financira 
MOM. V primeru souporabe prostorov se breme stroškov tekočega vzdrževanja ustrezno deli med uporabnike. V 
primeru nastajanja posebnih dodatnih ali bistveno povečanih obratovalnih stroškov prostorov ali objekta zaradi 
specifičnih programskih zahtev uporabnika taki stroški bremenijo uporabnika in morajo biti načrtovani in 
zagotovljeni v okviru programskih stroškov posameznega programa. Uporabnik bo nosil tudi stroške popravil in 
škod, ki nastanejo po njegovi krivdi.  
 
 
3. ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV 
 
Predloge, pobude je potrebno oddati najkasneje do vključno 10. 10. 2013. 
 
 
4. DOKUMENTACIJA, OBLIKA PREDLOGOV 
 
Predloge, pobude, zamisli ipd, je potrebno oddati pisno, drugih formalnih pogojev ni. Prejete ideje, zamisli, 
programske vsebine ipd., bosta Mestna občina Maribor in Narodni dom Maribor uporabila po svoji presoji. 
Predlagatelji, ki se bodo odzvali na ta poziv, se odrekajo uveljavljanju moralnih in materialnih avtorskih pravic za v 
nadaljnjem razvoju programov Vetrinjskega dvora uporabljene vsebine, ki bi v celoti ali deloma izhajale iz 
prispevkov predlagateljev.  
 
Predlagatelji svoje pobude, predloge, koncepte ipd. pošljejo po pošti na naslov: 
Narodni dom Maribor 
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor,  
s pripisom na sprednji strani »VETRINJSKI DVOR – JAVNI POZIV ZA PREDLOGE KULTURNIH PROGRAMOV«, 
pisne predloge lahko predlagatelji vročijo tudi osebno v tajništvu Narodnega doma Maribor v delovnem času (8.00 
do 16.00), ali pa jih posredujejo na e-naslov: vetrinjski.dvor@nd-mb.si 
 
 
5. Dodatne informacije v zvezi s pozivom dobite v Narodnem domu Maribor, Ulica kneza Koclja 9, Maribor, tel. 

022294001, E-pošta: teja.osterc@nd-mb.si. 
 
 
 
Narodni dom Maribor 
Vladimir Rukavina, 
direktor 

 
 


