
   
POVABILO K ODDAJI PONUDBE  

ZA VODENJE IN UPRAVLJANJE KINEMATOGRAFSKIH DEJAVNOSTI KINA VELENJE –  

FESTIVAL VELENJE V LETU 2020 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za opravljanje kinematografskih dejavnosti v Kinu Velenje - Festival 

Velenje za leto 2020.  

Opis del:   

 mesečno predvajati najmanj 30 različnih filmov in mesečno izvesti najmanj 55 predstav, 

 analizirati filmsko tržišče, 

 pripravljati program filmskih predstav za redne petkove, sobotne in nedeljske predstave ter za 
predstave projekta Ponedeljkovo filmsko gledališče,   

 opravljati informativne oglede projekcij filmov in izvajati pogovore z distribucijami v zvezi s 
promocijo in predvajanjem, 

 terminirati program, 

 razporejati program po dvoranah, dnevih in urah, 

 voditi dogovore in razporejati šolske predstave, 

 pripravljati in posredovati sporede filmskih predstav medijem (VTV, Naš čas, radijske postaje, 
Dnevnik, Delo in na ustrezne spletne naslove …), 

 pripravljati in posredovati informacije za programske liste, tedenske sporede in mesečnike, 

 oblikovati plakate, 

 voditi evidenco plakatov in organizirati plakatiranje ter koordinacijo z distribucijami za reklamo, 

 voditi evidence in razporejati delo na filmskih predstavah (koordinacija med kinooperaterjem, 
blagajno …), 

 koordinirati zasedenosti prostorov za izvajanje kinematografske dejavnosti (Hotel Paka), 

 sodelovati pri aktivnosti Art kino mreže – združenja kakovostnega in umetniškega filma, 

 sodelovati pri pripravi programov filmske vzgoje, 

 sodelovati pri pripravi programa projekta Zvezde pod zvezdami,  

 sodelovati pri pripravi podatkov za projekt Europa Cinemas, 

 sodelovati pri pripravi podatkov za potrebe različnih razpisov, 

 sodelovati pri ažuriranju spletne strani www.kino-velenje.si,  

 sodelovati pri pripravi podatkov za potrebe različnih razpisov in sodelovati pri prijavah in 
poročanju, 

 posredovati redna tedenska poročila o številu obiskovalcev distribucijam, 

 mesečno voditi ter sporočati statistike obiskanosti filmskih predstav naročniku in 

 se udeleževati stalnih srečanj.  
 
Ponudba naj vsebuje mesečno oceno stroškov ter letno oceno. Pri ponudbi navedite tudi vaš status 
dela (avtorska pogodba, s.p. …) in priložite reference o vašem delu.  
 
Ponudbe pošljite po navadni pošti najkasneje do torka, 24. decembra 2019 na naslov Festival 

Velenje, Titov trg 4, 3220 Velenje / s pripisom: Povabilo k oddaji ponudbe  

za vodenje in upravljanje kinematografskih dejavnosti Kina Velenje – Festival Velenje v letu 2020.  

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

opravljanje kinematografskih dejavnosti Kina Velenje – Festival Velenje v letu 2020. 

Barbara Pokorny,  

direktorica Festivala Velenje 

 

Velenje, 6. december 2019 

http://www.kino-velenje.si/


   
 


