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JAVNI POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA SOORGANIZACIJO DOGODKOV V LETU 

2022  

(oznaka JZ-GO2025-JP-22-001) 

 

(v nadaljevanju: poziv za soorganizacijo dogodkov) 

 

 

1. NAZIV IN SEDEŽ NAROČNIKA POZIVA ZA SOORGANIZACIJO DOGODKOV 

 

Javni zavod GO! 2025, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: zavod). 

 

2. PREDMET POZIVA IN UPRAVIČENI PREDLAGATELJI: 

 

Zavod vabi nosilce dejavnosti (v nadaljevanju: predlagatelj) k oddaji predlogov za soorganizacijo 

dogodkov, dejavnosti ali projekta v okviru razširjenega programa GO! 2025 - Evropska prestolnica 

kulture (v nadaljevanju: EPK).  

 

Predmet poziva so dogodki oz. sklopi dogodkov, dejavnosti ali projekti na področju kulture in 

umetnosti (prednostno) ter aktivnosti, ki spodbujajo državljansko participacijo. 

 

Predlagatelj je lahko: 

 

- nevladna organizacija s sedežem v kraju, ki je del vključenega območja EPK kot je določeno 

v končni prijavni knjigi in, ki je ustanovljena že najmanj eno (1) leto, vstevši od dneva 

zaključka razpisnega roka nazaj. 

 

Nevladna organizacija oz. nosilci projektov, ki že sodelujejo v rednem programu zavoda, ne morejo 

sodelovati in niso upravičeni do sredstev, ki so del tega poziva. 

 

Prednost bodo imeli dogodki, dejavnosti ali projekti, ki bodo povezali različne organizacije:  

o organizacije iz različnih občin na vključenem območju EPK (medobčinsko 

partnerstvo) 

o organizacije v sklopu katerih se poudarjajo večjezičnost in vrednote EPK. 

 

Izrazi, uporabljeni v besedilu javnega poziva, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so 

uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za ženski in moški spol. 

 

Definicija vključenega območja: Vsa vključena območja so določena v prijavni knjigi GO! 2025 – 

Kandidatura za EPK. 
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3. CILJI POZIVA 

 

Poziv je namenjen: 

- krepitvi umetniško-kulturnega ustvarjanja na vključenem območju EPK, 

- krepitvi čezmejnih odnosov in  

- krepitvi kulturnih dejavnosti na vključenem območju EPK.  

 

5. VSEBINA IN POGOJI ZA SODELOVANJE NA POZIVU ZA SOORGANIZACIJO 

DOGODKOV 

  

Vloge na poziv lahko oddajo le predlagatelji, ki delujejo v Republiki Sloveniji ali Republiki Italiji in 

izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: 

1. Predmet poziva so dogodki oz. sklopi dogodkov, dejavnosti ali projekti na področju kulture in 

umetnosti (prednostno) ter aktivnosti, ki spodbujajo državljansko participacijo. 

2. Vsebina predlogov mora biti skladna s cilji in vrednotami programa GO! 2025, ki so 

opredeljeni v končni prijavni knjigi GO! 2025 – Kandidatura za EPK. (Knjiga je dostopna je 

na povezavi na koncu tega poglavja.) 

3. Predlagani dogodki, dejavnosti ali projekti morajo v celoti začeti in biti izvedeni v 

koledarskem letu 2022. 

4. Vloga predloga mora biti napisana v slovenskem, italijanskem ali angleškem jeziku. 

5. Predlagani dogodek, dejavnost ali projekt vsebinsko sodi na pozivno področje iz 3. točke 

poziva in strokovna komisija ga lahko oceni s kriteriji, določenimi v besedilu poziva. 

6. Prednostne vsebinske razsežnosti dogodkov so: čezmejnost, vključevanje ranljivih skupin, 

vključevanje umetniških ustvarjalcev iz vključenega območja EPK, vključevanje mladih, 

spodbujanje kulture in ustvarjalnosti v čezmejnem prostoru vključenega območja EPK. 

7. Predlogi morajo biti bodisi novi dogodki oz. dejavnosti bodisi vsebinska nadgradnja ali 

razširitev že uveljavljenih dogodkov oz. dejavnosti. 

8. Vsak predlagatelj lahko poda le po en predlog, pri čemer lahko predlog vsebuje več med 

seboj vsebinsko povezanih dogodkov oz. dejavnosti.   

9. Zagotovljena mora biti dostopnost dogodka, dejavnosti ali projekta javnosti. 

10. Dogodek, dejavnost oz. projekt mora biti realiziran v/na kraju, ki je del vključenega območja 

EPK. 

 

Končna prijavna knjiga za pridobitev naziva EPK 2025 je dostopna na tej povezavi: 

https://bit.ly/3msTm6d 

 

6. UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA POZIVNIH POGOJEV 

  

Predloge bo ocenila in ovrednotila petčlanska komisija, ki jo imenuje zavod GO! 2025. 

 

  

  

https://bit.ly/3msTm6d
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7. KRITERIJI IZBORA PROJEKTA 

 

Projekti, predlagani na poziv za soorganizacijo, se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev. 

 

Kriteriji za ocenjevanje predlogov   

Področje   Kriterij   Najvišje 

število  točk   

Reference prijavitelja   Uspešno izvedeni projekti na regionalni ravni   3  

Uspešno izvedeni projekti z mednarodno udeležbo  3  

Medobčinsko partnerstvo predlaganega projekta  3  

Čezmejno partnerstvo ali soorganizacija projekta v 

vključenem območju EPK 

10 

Vsebinska kakovost    Izvirnost in umetniška odličnost   10  

Trajnost   5 

Prednostne vsebinske 

razsežnosti   

Čezmejnost v vključenem območju EPK 5  

Ranljive skupine  3  

Umetniki iz vključenega območja  EPK 5  

Mladi 3  

Skladnost s konceptom 

GO! Borderless   

Skladnost s cilji, navedenimi v prijavni knjigi  za EPK 

2025 

10   

Skupaj     60   

  

8. UPORABA KRITERIJEV  

 

Kriteriji so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedena najvišja možna 

višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za dogodek, dogajanje ali projekt je 60 

točk, financirani pa so lahko dogodek, dogajanje ali projekti, ki prejmejo vsaj 45 točk. V primeru, da 

nihče od predlagateljev ne bo izbral zadostnega števila točk, bodo po vrsti izbrani projekti, ki bodo 

dosegli največje število točk do porabe sredstev. 

 

9. PREDVIDENA VREDNOST PREDLAGANIH PROJEKTOV 

 

Komisija bo izbrala:   

 tri (3) projekte v najvišji vrednosti do 3.200 EUR bruto na projekt,  

 tri (3) projekte v najvišji vrednosti do 8.800 EUR bruto na projekt. 

 

Z izbranimi predlagatelji bo zavod GO! 2025 podpisal pogodbo o soorganizaciji.  

 

Prijavitelj mora za izvajanje dogodka, dejavnosti ali projekta zagotoviti najmanj 
30 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije (Priloga 1).  

Zavod se bo s pogodbo zavezal k kritju do 70 % stroškov, ki so razvidni iz finančne konstrukcije. 

 

10. UPRAVIČENI STROŠKI 

 

Izplačani bodo le stroški projektov, ki so skladni z upravičenimi stroški projekta GO! 2025. 

 

Upravičeni stroški so stroški, ki so opredeljeni v predlogu in so neposredno povezani z izvedbo 

projekta. 

 

Vsi stroški morajo biti skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja (zlasti glede cenovne 

primernosti in stroškovne učinkovitosti), prepoznavni in preverljivi ter dokazljivi z izvirnimi 

dokumenti. 
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Isti stroški ne smejo biti istočasno financirani s strani drugih sofinancerjev projekta (prepoved 

dvojnega financiranja). 

 

Alkoholne pijače, tobačni izdelki, stroški reprezentance, splošni stroški vezani na vzdrževanje 

infrastrukture izbranega upravičenca in investicije niso upravičeni stroški. 

 

Stroški dogodka, dogajanja ali projekta so upravičeni le pod naslednjimi pogoji:  

- da so predvideni in skladni s tem pozivom (oznaka JZ-GO2025-JP-22-001), in pogodbo o izvajanju 

ter izhajajo iz vsebine projekta;  

- temeljijo na projekciji načrtovanih stroškov projekta, ki sta sestavni del predloga (Priloga 1) ter so 

neposredno povezani s projektom;  

- da so nujni za izvedbo projekta; 

- da so razumni in utemeljeni ter se skladajo z načelom učinkovite, zakonite in gospodarne porabe 

sredstev;  

- da so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Evropske unije in nacionalnimi predpisi. 

 

11. OBDOBJE ZA PORABO DODELJENIH SREDSTEV IN ČRPANJE 

 

Sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2022. Sredstva se bodo 

porabljala skladno z dinamiko izvedbe, opredeljeno v pogodbah o soorganizaciji in na podlagi 

predlaganega finančnega in vsebinskega načrta projekta. Dinamika izvedbe je sestavni del predloga. 

 

12. POZIVNI ROK 

 

Rok za oddajo predlogov je četrtek, 30. junij 2022, do 12:00. 

 

13. ODDAJA VLOG 

 

Vloge morajo biti izpolnjene na ustreznem prijavnem obrazcu (Priloga 1) in morajo vsebovati vse 

zahtevane priloge in podatke. 

 

Prijave morajo biti poslane na elektronski naslov info@go2025.eu, do četrtka, 30. junija 2022, do 

12:00 ure. 

 

Šteje se, da z oddajo vloge predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije poziva ter vsebino pozivne 

dokumentacije. Predlagatelj z oddajo vloge tudi dovoljuje objavo in obdelavo osebnih podatkov z 

namenom vodenja poziva, objave rezultatov poziva na spletni strani projekta GO! 2025, za 

znanstveno raziskovanje in statistične namene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja dostop do 

informacij javnega značaja, in veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. 

 

14. ZAVRŽENJE VLOG 

 

Vloge, ki jih bodo predlagatelji vložili po preteku pozivnega roka, se bodo štele za prepozne.  

 

Vloge, ki ne bodo vsebovale vseh obveznih sestavin, ki jih določa besedilo poziva in ki jih 

predlagatelji ne bodo v celoti dopolnili niti v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi, se bodo štele 

za nepopolne.  

 

Vse prepozne, nepopolne vloge in vloge, ki jih bodo oddale neupravičene osebe, bodo zavržene. 

 

15. PRISTOJNA OSEBA ZA DAJANJE INFORMACIJ IN POJASNIL 

 

Neža Pavšič neza.pavsic@go2025.eu 

mailto:info@go2025.eu
mailto:info@go2025.eu
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Tanja Rijavec tanja.rijavec@go2025.eu 

 

 

16. VPOGLED V POZIVNO DOKUMENTACIJO 

 

Zainteresirane osebe se lahko seznanijo s pozivno dokumentacijo na elektronskem naslovu 

www.go2025.eu. 

 

17. SPLOŠNO  

 

V primeru, da se predlagatelj prijavi na ta poziv z več vlogami, kot jih določajo splošni ali posebni 

pogoji, se vse vloge predlagatelja zavržejo kot vloge neupravičene osebe (zaradi neizpolnjevanja 

splošnih pogojev). 

 

V primeru, da več predlagateljev prijavi na ta poziv isti projekt in ni jasna razdelitev stroškov in 

aktivnosti, ki preprečuje podvajanje aktivnosti in dvojno financiranje, se vse vloge predlagateljev 

istega projekta zavržejo iz razloga neizpolnjevanja splošnih pogojev (kot neupravičene vloge).  

 

V primeru, da se predlagatelj prijavi s projektom, ki vsebinsko ne sodi na pozivno področje in ga 

strokovna komisija ne more oceniti s kriteriji, navedenimi v pozivnem besedilu pod točko 7, se vloga 

zavrže kot neupravičena. 

 

dr. Kaja Širok 

Direktorica javnega zavoda GO! 2025 

 

 

 

  

mailto:info@go2025.eu
http://www.go2025.eu/
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Priloga 1: Obrazec za prijavo na Javni poziv k oddaji predlogov za soorganizacijo dogodkov v 

letu 2022  

 

Ime projekta:   

Kontaktna oseba:  

e-pošta:  

Nosilec projekta:   

   

   

Področje kulturno / umetniške dejavnosti:  

   

   

Sodelujoči partnerji / institucije:  

   

   

Začetek in trajanje projekta (Obdobje 

opredelite kolikor je mogoče datumsko 

natančno.):  

   

   

Oblika in potek izvedbe projekta:   

   

   

Kratka vsebinska utemeljitev umestitve projekta v program za leto 2022 (največ 500 znakov brez 

presledkov):  

   

   

Predvideno število udeležencev pri projektu (sodelujoči pri projektu):  

   

   

Ali so v obdobju do konca leta 2022 predvideni spletni dogodki, in če da, navedi kakšni: 

   

   

Ali se v okviru projekta povezujete s čezmejnimi partnerji in če da, navedite s katerimi:  

   

   

   

Dostopnost projekta gibalno in senzorno oviranim osebam:  

☐ da  

   

☐  ne  
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ZAPROŠENA SREDSTVA iz javnega povabila: ______________________ EUR bruto   

 

   

Stroški v letu 2022 bruto 
(Odhodke načrtujete realno. Navedite bruto zneske.)  

   

EUR  

stroški dela (skupaj)      

zaposlitve     

avtorski honorarji    

Druge oblike dela (študentsko, prostovoljstvo, s.p., ...)      

potni stroški     

stroški storitev (skupaj)     

najem opreme     

stroški prevoza, transportni stroški materiala     

stroški izobraževanj     

stroški pogostitve     

prevodi in lektoriranje     

avtorske pravice (sazas in drugi)     

administrativni stroški (takse, pristojbine, dovoljenja, idr.)     

      

stroški promocije (skupaj)     

tiskovine     

objave v medijih     

drugi promocijski materiali     

distribucija promocijskih materialov     

      

stroški materiala in opreme (skupaj)     

potrošni material     

nakup osnovnih sredstev     

      

drugi stroški (navedi) – organizacija     

SKUPAJ STROŠKI bruto     

   

Celotni stroškovnik    EUR  

sredstva MONG     

sredstva iz proračuna RS      

lokalna skupnost     

sredstva EU     

lastna sredstva in/ali drugi prihodki za izvajanje dejavnosti     

drugo (vpišite)     

      

SKUPAJ PRIHODKI bruto     

  

 

Kraj in datum: ________________________ 

Pripravil: ____________________________ 

 

 


