
 

 

 

JAVNO VABILO ZA ODDAJO PREDLOGOV ZA SODELOVANJE PRI IZVEDBI 

PROJEKTOV V LETU 2015 

 

VETRINJSKI DVOR lokalnim kulturnim ustvarjalcem omogoča podporo pri ustvarjanju in promociji njihovih 

programov ter jih spodbuja pri medsebojnem sodelovanju in navezovanju mednarodnih stikov z 

omogočanjem prostorskih in drugih produkcijskih pogojev ter nudenjem strokovne podpore.  

Posebna pozornost je namenjena produkcijam, ki  temeljijo na principih lokalnega sodelovanja, 

mednarodnega povezovanja in participativnosti, kulturne vzgoje, umetniške reprezentativnosti ter 

povezovanja kulture in znanosti. 

 

Vabimo ustvarjalke in ustvarjalce,  umetniške iniciative, nevladne ter ostale organizacije, ki 

delujejo v ustvarjalnem sektorju,  k oddaji predlogov za sodelovanje pri pripravi in izvedbi 

projektov s področja sodobnih umetnosti v letu 2015. 

 

A. VSEBINA PRIJAVE: 
1) Naslov projekta 
2) Kontaktne informacije avtorjev/prijavitelja projekta 
3) Vsebinski povzetek projekta 
4) Utemeljitev projekta 
5) Koncept izvedbe /  tehnične zahteve 
6) Kratka predstavitev avtorja/ekipe 
7) Časovni načrt izvedbe projekta 
8) Okvirno finančno konstrukcijo in predvidene vire sredstev 
9) Povezavo na slikovni ali video material v digitalni obliki (zadostuje nizka ločljivost) 

 

B. POGOJI SODELOVANJA: 

Vetrinjski dvor – Narodni dom Maribor bo pri izvedbi projektov prispeval:  

- brezplačno uporabo projektnih prostorov Vetrinjskega dvora ali Sodnega stolpa s pripajočimi 
obratovalnimi stroški, 

- tehnično varovanje prostorov izven delovnega časa,  
- osnovno tehnično pomoč pri postavitvi v okviru razpoložljivih tehničnih možnosti na podlagi tehničnega 

načrta izvedbe, 
- izposojo tehnične opreme v okviru možnosti, 
- promocijo projekta v Mariboru in regiji v okviru letnega marketinškega načrta Narodnega doma 

Maribor ter komunikacijskimi orodji Vetrinjkega dvora 
- druge oblike produkcijske podpore po dogovoru.  
  



 

 

 

Obveznosti prijavitelja projekta so: 

- vsebinska in tehnična priprava projekta, 
- sodelovanje pri pripravi komunikacijskega načrta projekta, 
- zagotovitev financiranja projekta, 
- izvedba projekta, 
- spoštovanje določil hišnega reda. 

 

Sodelovanje med izbranim prijaviteljem (producentom) projekta in Vetrinjskim dvorom – Narodnim domom 
Maribor se začne v letu 2015 s podpisom koprodukcijske pogodbe, ki prijavitelja zavezuje k izvedbi projekta 
pod dogovorjenimi pogoji in v okviru vsebinskih in terminskih planov izvedbe. 
Z oddano prijavo se prijavitelj strinja s pogoji sodelovanja in da jih bo pri realizaciji projekta upošteval. 
Vetrinjski dvor – Narodni dom Maribor si pridržuje pravico do poziva prijaviteljem do dopolnitve predlogov 
oz. do neupoštevanja nepopolnih prijav in neizbire predlaganih projektov brez dodatnega vsebinskega 
pojasnila, saj ne gre za javni razpis, temveč za javno nezavezujoče povabilo za oddajo predlogov za 
sodelovanje.  

 

C. TERMIN IN NAČIN PRIJAVE: 

Predloge zbiramo do 08. oktobra 2014 do 24:00 ure.  

Prijave s prilogami pričakujemo izključno po elektronski pošti na vetrinjski.dvor@nd-mb.si 
Dodatne informacije: marko.brumen@nd-mb.si 
Osebno oddanih prijav ne sprejemamo. 

 

D. IZBOR PROJEKTOV: 

O izboru projektov bodo vsi prijavitelji obveščeni po elektronski pošti najkasneje do 18. decembra 2014. 

 

 RAZNO:  

Prostori Vetrinjskega dvora: http://www.nd-mb.si/prostori/vetrinjski-dvor/ 

Za osebni ogled prostorov prosimo pišite na  vetrinjski.dvor@nd-mb.si.  

Projektni prostori Vetrinjskega dvora so:  

- atrij Vetrinjskega dvora P.00 
- razstavišče Vetrinjski P.01 
- Odprta pisarna N.02 in N.03 (namenjena pisarniškemu delu) 
- projektna soba Grajski N.01 
- projektna soba Freske N.05 
- preddvorana N.06 
- dvorana N.07.  

 

Vetrinjski dvor je javna kulturna infrastruktura v upravljanju javnega zavoda Narodni dom Maribor.  

 

Maribor, 25.09.2014         NARODNI DOM MARIBOR 

Vladimir Rukavina, direktor 
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