
   

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVAJANJE PROJEKTA  
KULTURNA VZGOJA – IZVEDBA KREATIVNIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMOV  

S PODROČJA UMETNOSTI IN KREATIVNIH INDUSTRIJ V LETU 2020 

 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvajanje projekta kulturna vzgoja – Izvedba kreativnih vzgojno-
izobraževalnih programov s področja umetnosti in kreativnih industrij v letu 2020. 

Opis del:   

- priprava načrtov kulturno-vzgojnih projektov s področja umetnosti in kreativnih industrij za vse 
generacije po posameznih mesecih (za otroke, mladostnike in odrasle), 

- izvedba potrjenih aktivnosti v sklopu dejavnosti Galerije Velenje, Pikinega festivala oziroma 
Festivala Velenje, 

- izvedba delavnic s tega področja, 
- izvedba dogovorov s predstavniki kulturno-vzgojnih institucij, 
- promocijo dejavnosti, 
- trženje dejavnosti, 
- izvajanje dežurstev v času izvedbe projektov na različnih lokacijah, 
- vodenje projektne dokumentacije za vse aktivnosti, 
- prijava aktivnosti na različne razpise, 
- uresničevanje programskih usmeritev, sprejetih v programu dela Festivala Velenje – Galerije 

Velenje,  
- vzdrževanje prostorov in opreme, kjer se izvajajo aktivnosti,  
- redno informiranje o dnevih zasedenosti izvajalke (odsotnost sporočiti na Festival Velenje vsaj 30 

dni pred predvideno odsotnostjo), 
- posredovanje vse potrebne dokumentacije pristojnim službam na Festivalu Velenje (pogodbe z 

izvajalci, različni dopisi – programski oddelek, zahtevki za izplačila – računovodstvo). 
- redno mesečno poročanje o opravljenih dejavnostih v preteklem mesecu direktorici Festivala 

Velenje na obrazcu za mesečni prikaz opravljenih ur (zadnji dan v mesecu oddati poročilo).  
 
Ponudba naj vsebuje mesečno oceno stroškov ter letno oceno strokov. Pri ponudbi navedite tudi vaš 
status dela (avtorska pogodba, s.p. …) in priložite reference o vašem delu.  
 
Ponudbe pošljite najkasneje do torka, 24. decembra 2019, po navadni pošti na naslov Festival 
Velenje, Titov trg 4, 3220 Velenje / s pripisom: Izvajanje projekta kulturna vzgoja – Izvedba 
kreativnih vzgojno-izobraževalnih programov s področja umetnosti in kreativnih industrij v letu 
2020. 

Na osnovi prejetih ponudb bomo izbrali najprimernejšega ponudnika ter z njim sklenili letno pogodbo. 

 

Barbara Pokorny,  

direktorica Festivala Velenje 

Velenje, 18. december 2019 


