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JAVNI POZIV ZA OBLIKOVALSKE STORITVE ZA PROJEKT GO! 2025 

 
 
Iščemo oblikovalske ideje in njihovo izvedbo, ki bodo gradile in podpirale projekt GO! 2025.  
 
GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture zbira prijave krativnih in izvedbenih oblikovalcev za 
oblikovanje različnih materialov in pripravo za njihovo produkcijo. Iščemo oblikovalske ideje ter 
njihovo izvedbo, ki bodo preko različnih medijev in materialov predstavljali projekt GO! 2025 in 
zagotavljali enovito podobo znamke GO! 2025.  
 
 
Kdo se lahko prijavi: 
 
Kreativni in izvedbeni oblikovalci, ki imajo urejen status s.p., d.o.o. ali status samozaposlenega v 
kulturi. 
 
 
Prijava naj vsebuje:  
 
Sprejemamo prijave za kreativno oblikovanje, prijave za izvedbeno oblikovanje in prijave za oboje 
– kreativno in izvedbeno oblikovanje skupaj. Prijava za vsako od treh kategorij mora vsebovati:  
 
Kreativno oblikovanje: 

- Cena za oblikovanje brošure (10 strani) 
- Cena za zasnovo merchandisinga (3 izdelki) 
- Portfolio 

 
Izvedbeno oblikovanje: 

- Urna postavka za izvedbeno oblikovanje 
- Portfolio 

 
Kreativno in izvedbeno oblikovanje: 

- Cena za oblikovanje brošure (10 strani) 
- Cena za zasnovo merchandisinga (3 izdelki) 
- Urna postavka za izvedbeno oblikovanje 
- Portfolio 

 
 
Ključni elementi: 
 
Obseg dela izbranega izvajalca oziroma izvajalcev bo predvidoma naslednji: 
 

Kreativno oblikovanje - zasnova Izvedbeno oblikovanje - aplikacija 
Brošure / letaki Različne majice 
Templates za SoMe objave GO! 2025 Broške 
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Templates za SoMe objave XCenter Nalepke 
Plakati Zastave  
Stojnice (za dogodke) Torbe  
Oglasi za tisk Transparenti  
Spletne pasice Oglasi za zaposlitve 
Advertorials (PR članki) Ostali drobni material za promocije 
Co-branding: električno kolo Označba prostorov (pisarn) 
Co-branding: avtobus  Watermark za video in foto 
Co-branding: vagon avtovlaka Podpis na videu 
Idejna zasnova za merchandising Roll ups 

 
 
Kriteriji za izbiro: 
 
Iščemo vsaj enega izvajalca za kreativno oblikovanje in enega oblikovalca za izvedbeno 
oblikovanje.  
 
Izvajalci bodo izbrani glede na sledeče kriterije: 

- Cena / urna postavka: 50% 
- Portfolio: 50% 

 
Izbirni postopek bo izpeljala ekipa GO! 2025.  
 
 
Rok: 
 
Rok za prijavo na razpis je 05.10.2022. Prijavo pošljite na naslov marketing@go2025.eu 
 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni do 10.10.2022. 
 
 
Dodatne informacije: 
 
Za dodatne informacije pišite na andreja@go2025.eu ali pokličite na +386 51 222 034. 
 
 
Osebni podatki: 
 
S prijavo na javni poziv soglašate, da se za namen izpeljave postopka zbirajo vaši osebni podatki, ki 
jih vpišete ob prijavi. Zavod GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica se obvezuje, da 
bo zbrane osebne podatke uporabila izključno za potrebe pričujočega poziva in jih bo ves čas 
varovala v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR) ter z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in 
drugimi predpisi.  
 


