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0 PODLAGE 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na izredni seji, dne 24. 6. 2022 sprejel sklep, da 
se na sejo mestnega sveta, ki bo 21. 7. 2022 uvrsti posebna točka dnevnega reda: Nova 
Gorica, evropska prestolnica kulture - pregled stanja, pregled financ, nadaljnji koraki. Na 
sejo se povabi vse doslej vpletene v projekt. 
  
Predloženo poročilo je pripravljeno tudi v skladu z  Uredbo o enotni metodologiji za 
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list 
RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki v 15. členu določa minimalno vsebino poročila o izvajanju 
investicijskega projekta, in sicer poročilo  vsebuje najmanj: 
 

1. izsledke primerjave uresničevanja časovnega načrta izvedbe investicije s 
časovnim načrtom, predvidenim v investicijskem programu do datuma priprave 
poročila (nadziranje izvajanja časovnega načrta); 

2. primerjavo dejanske vrednosti investicije ter porabe finančnih sredstev s 
predvideno v investicijskem programu; 

3. ugotovitve primerjav dejanskih oziroma spremenjenih predvidenih rezultatov v 
obliki fizičnih in finančnih kazalnikov s tistimi iz investicijskega programa oziroma 
študije izvedbe; 

4. opis z razlago vzrokov in posledic morebitnih odmikov in predstavitev ukrepov, s 
katerimi se bodo odmiki odpravili (v celoti ali delno). Poročilo o izvajanju 
investicijskega projekta je strokovna osnova za odločitev o morebitni pripravi 
novelacije programa in usklajevanje podatkov v načrtu razvojnih programov 
veljavnega proračuna. 

 
Glede na to, da investicijski program za projekt EPK še ni sprejet, so bile zgoraj navedene 
minimalne vsebine pri pripravi tega poročila smiselno upoštevane. 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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1 PODATKI O INVESTITORJU, SOFINANCERJU, IZVAJALCU 
IN IZDELOVALCU POROČILA 

1.1 Podatki o investitorju oziroma nosilcu projekta 

Naziv MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

Naslov 
Trg Edvarda Kardelja 1 
5000 Nova Gorica 

Odgovorna oseba 
dr. Klemen Miklavič 
Župan Mestne občine Nova Gorica 

E-mail mestna.obcina@nova-gorica.si  
Spletna stran http://www.nova-gorica.si  
Matična številka 5881773 
Davčna številka SI 53055730 
Transakcijski račun SI56 0128 4010 0014 022 odprt pri Banki Slovenije 

 

1.2 Podatki o sofinancerju 

Naziv REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KULTURO 

Naslov Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

Odgovorna oseba dr. Asta Vrečko, ministrica 

E-mail gp.mk@gov.si 

Spletna stran 
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-
za-kulturo/ 

Matična številka 2399342000 

Davčna številka 70949417 

Transakcijski račun SI56 01100-6300109972 

1.3 Izdelovalec poročila 

Naziv 
JAVNI ZAVOD GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, 
Nova Gorica 

Naslov Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica 

Odgovorna oseba 
Gorazd Božič 
v.d. direktorja 

Žig in podpis 

 
 
 
 

E-mail info@go2025.eu / gorazd.bozic@go2025.eu 

Spletna stran go2025.eu 

mailto:mestna.obcina@nova-gorica.si
http://www.nova-gorica.si/
mailto:info@go2025.eu
mailto:gorazd.bozic@go2025.eu
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Matična številka 9020047000 

Davčna številka 26854872 

Transakcijski račun SI56 0128 4600 0000 707 

Sodelavec pri pripravi 
poročila 

Simon Mokorel 
Višji svetovalec za evropske in druge projekte na Mestni 
občini Nova Gorica 

  

2 IZHODIŠČNO STANJE 

2.1 Vrsta investicijskega projekta 

Evropska prestolnica kulture je pobuda Evropske unije, v okviru katere se dvema 
mestoma v državah članicah podeli naziv »Evropska prestolnica kulture za leto XX«. 
Glavni cilji pobude so ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati 
njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu 
kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu 
razvoju mest na drugi strani. Izkušnje kažejo, da imajo izbrana mesta tudi druge koristi, 
ki se izrazijo v boljši podobi mesta v očeh domačinov, večji mednarodni prepoznavnosti 
mesta, večjem obisku turistov, razvoju kulturne ponudbe in kvalitetnega trajnostnega 
razvoja regije. 
 
Tema prestolnice kulture je GO! Borderless! (Gremo brezmejno!). Prijavna knjiga, na 
podlagi katere je mednarodni svet neodvisnih strokovnjakov priporočil imenovanje Nove 
Gorice za Evropsko prestolnico kulture, izhaja iz ambicije po ustvarjanju skupnega 
urbanega kulturnega prostora v somestju Nove Gorice in Gorice, na meji med Italijo in 
Slovenijo. Obenem projekt razvija zamisel o preseganju fizičnih meja v idejo o 
premagovanju meja med področji, disciplinami, družbenimi skupinami.  
 
Vlada Republike Slovenije je 12. decembra 2019 sprejela predlog o nacionalnem 
vložku za izvedbo projekta ''Evropska prestolnica kulture 2025'' v Sloveniji.  

2.2 Program projekta GO! 2025 Evropska prestolnica kulture in 
njegove vsebine 

Projekt izhaja iz valorizacije nacionalne kulturne produkcije in slednjo nadgrajuje v v širše 
evropsko dimenzijo, v poudarjanju tradicije in odgovarjanju na potrebe kulturnih 
strategij v prihodnosti. Istočasno išče vzporednice med zgodovinsko ter aktualno 
izkušnjo Goriške kot medmejnem območju v širšim evropskem prostoru, o vprašanju 
revitalizacije deprivilegiranih obomočji (Novi evropski Bauhaus) in izgradnji 
kvalitetnejšega, družbeno vključujočega urbanega prostora.  
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Projekt je zasnovala ekipa strokovnjakov iz širše kulturno-znanstvene sfere, pri realizaciji 
projektov pa sodelujejo javni in zasebni zavodi, društva, NGO, kulturniki in gospodarske 
organizacije iz obeh obmejnih mest.  
Središče skupnega dogajanja in simbolni prostor srečevanja je Trg Evrope/Piazzale 
Transalpina, središče kulturnega in umetniškega programa Evropske prestolnice 
kulture. To bo tudi nov center, stičišče med obema mestoma  in  simbolni stik evropskih 
različnosti: kultur, jezikov, tradicij, izkušenj, ki so ustvarili multikulturno podobo Goriške.  
Center doganja bo EPICenter, nov informacijo-dediščinski center na meji, iz katerega se 
bodo razvijali trije tematski sklopi projekta, ki so obenem ključni pojmi evropske 
prihodnosti: sodelovanje, povezljivost in trajnost. To so:  

- GO! EVROPA povezuje teme družbe med preteklostjo in prihodnostjo, 
- GO! DELIMO razglablja naša polja komunikacije in sodelovanja, 
- GO! ZELENO poudarja zeleno, trajnostno in promocijo lokalne proizvodnje. 

 
Program za leto 2025 obsega:  

- 59 umetniških projektov, 
- 6 procesov za krepitev zmogljivosti, 
- 23 regionalnih projektov,  
- 6 sklopov umetniških rezidenc.  
-  

V letu 2025  je predvidenih 600 različnih dogodkov v obeh mestih in širši regiji. Projekt 
ima podporo 14 občin na Goriškem in 24 občin iz dežele Furlanije Julijske krajine.  
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3 VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO O IZVEDENIH 
AKTIVNOSTIH  NA PROJEKTU EVROPSKA PRESTOLNICA 
KULTURE 2025, NOVA GORICA – PREREZ STANJA , JULIJ 
2022 

Člani mednarodnega sveta neodvisnih strokovnjakov so 18. decembra 2020 na tiskovni 
konferenci razglasili, da za naziv Evropske prestolnice kulture za leto 2025 v Republiki 
Sloveniji priporočajo skupno kandidaturo mest Nove Gorice in Gorice. Mesti, ki so ju 
razdelile vojne, združila pa sodelovanje in tesno prijateljstvo, sta si postavili ambiciozen 
cilj – biti prva čezmejna evropska prestolnica kulture.   
 
V prijavni knjigi je bilo za formalno upravljavsko strukturo projekta EPK 2025, Nova Gorica 
– Gorizia predvideno Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, EZTS-GO. Za 
izpeljavo projekta EPK 2025, Nova Gorica – Gorizia, je bilo po pridobitvi naziva 
vzpostavljenih več delovnih skupin: 

• za načrtovanje, pripravo in izpeljavo programskega dela prijavne knjige 
štiričlanska delovno-operativna skupina GO! 2025, sestavljena iz zunanjih 
strokovnjakinj, pogodbeno vezanih na EZTS-GO ter zunanjih svetovalcev iz 
EU, specializiranih za področje usmerjanja procesov upravljanja Evropskih 
prestolnic kulture. 
Vodenje delovno-operativne skupine je bilo zaupano Vesni Humar, 
programski vodja skupine pa je bila mag. Neda Rusjan Bric; 

• za infrastrukturni del projekta EPK 2025 obe vključeni občini: nosilka naziva, 
Mestna občina Nova Gorica v tesni povezavi s področnimi ministrstvi ter 
občina Gorica, z močnim administrativnim in finančnim angažmajem 
dežele Furlanije-Julijske Krajine. Koordinatorja aktivnosti na strani MONG 
sta bila Simon Mokorel, Višji svetovalec za evropske in druge projekte na 
MONG ter Gorazd Božič, vodja kabineta župana MONG. 

 
Po analizi najbolj primerne upravljavske strukture projekta v prvem četrtletju leta 2021 
in usmeritvah glavnega sofinancerja programskega dela projekta, Ministrstva za kulturo 
RS, se je Mestna občina Nova Gorica odločila, da za izvedbo dejavnosti 
projekta/programa EPK 2025 ustanovi javni zavod GO! 2025.  
Kljub temu, da je zaradi administrativnih in političnih izzivov prihajalo do zamud pri 
vzpostavljanju upravljavske strukture, je bila naloga uspešno opravljena z ustanovitvijo 
javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, na 31. redni seji 
Mestnega sveta MONG, 20. 10. 2021. 
 
Poslanstvo zavoda je načrtovanje, izvedba in evalvacija projekta EPK 2025 skozi 
izvedbo dejavnosti, ki zagotavljajo doseganje dolgoročnih razvojnih učinkov, 
opredeljenih v dokumentih iz prejšnjega odstavka. Zavod krepi kulturno in umetniško 
dejavnost v čezmejnem goriškem prostoru ter jo preko vzpostavljanja partnerstev 
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vpenja v evropsko in globalno dimenzijo, predstavlja projekt EPK 2025 slovenski in 
mednarodni javnosti ter pri tem sodeluje v različnih formalnih in neformalnih 
mednarodnih povezavah. Zavod vzpodbuja medsektorsko sodelovanje med kulturo ter 
gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi področji ter promovira vlogo 
kulture kot katalizatorja širšega družbenega razvoja. Pri tem zavod sodeluje z drugimi 
pravnimi osebami, ki delujejo na območju Mestne občine Nova Gorica ter na vključenem 
območju EPK, kot ga določa prijavna knjiga GO! Borderless, še posebej z ustanovami in 
nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju kulture. 
 
Vzpostavitev delovanja javnega zavoda GO! 2025 je bila zaupana ustanovnemu vršilcu 
dolžnosti direktorja, Gregorju Karerju, ki je funkcijo nastopil 5. 11. 2021. 8. januarja 2022 je 
bil objavljen razpis za direktorja javnega zavoda GO! 2025 po zaključenem izbirnem 
postopku pa je s 1. 4. 2022 funkcijo direktorice javnega zavoda GO! 2025 nastopila dr. Kaja 
Širok. Zaradi nastopa nove funkcije državne sekretarke za kulturo v kabinetu 
predsednika vlade RS s 23. 6. 2022, je vodenje zavoda do imenovanja novega direktorja/-
ice prevzel v.d. direktorja Gorazd Božič. 
13. 7. 2022 je bil objavljen drugi javni razpis za mesto direktorja javnega zavoda GO! 2025, 
z rokom za prijave do 12. 8. 2022. 
 
Vmesno vsebinsko in finančno poročilo je izdelano na podlagi več dokumentov, 
pripravljenih s strani odgovornih oseb v procesu razvoja projekta EPK 2025. Gre za: 
 

• »Poročilo o delu in finančno poročilo za obdobje 1. 1. 2021 – 31. 10. 2021« iz dne 14. 12. 
2021, pripravili Vesna Humar in Tanja Curto; 

• »Program dela JZ GO! 2025 s finančnim načrtom za leto 2022, sprejet na svetu 
zavoda 1. 3. 2022; 

• mesečna poročila o opravljenih aktivnostih na projektu EPK 2025 med januarjem 
in aprilom 2022 s strani Gregorja Karerja, dr. Kaja Širok in mag. Nede Rusjan Bric; 

• »Seznam aktivnosti za leto 2022«, pripravili na EZTS-GO; 
• »Stanje zadev na dan 5. 7. 2022«, pripravila dr. Kaja Širok. 

 

3.1 Aktivnosti v obdobju od podelitve naziva (18. 12. 2020) do 
ustanovitve JZ GO! 2025 (oktober 2021) 

3.1.1 NRP OB084-20-0048 Evropska prestolnica kulture GO!2025 – pripravljalna 
faza 

 
Dejavnost v 2021 je potekala preko programsko-operativne delovne skupine GO! 2025 
pod okriljem EZTS-GO, v skladu z načrtom dela in finančnim načrtom, ki sta bila 
usklajena s predstavniki Mestne občine Nova Gorica in občine Gorica ter potrjena na 
skupščini EZTS-GO 29. 4. 2021.  
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Okrepitev osebja EZTS-GO z eno osebo za opravljanje administrativne dejavnosti in 
računovodstva ter sklenitev pogodbe z osebo, odgovorno za vodenje infrastrukturnih 
projektov, sta bila pomembni pridobitvi, a hkrati se je v primerjavi z obdobjem 
kandidature bistveno povečalo tudi breme. V dejavnosti programsko-operativne 
delovne skupine je bila vključena tudi dodatna delovna sila EZTS GO (dva funkcionarja in 
ena računovodja), predvsem pri vodenju povračil stroškov društvom za prireditve in 
vodenju javnega razpisa za NVO, pri katerih je prišlo do nepredvidenih zapletov pri 
administrativnem upravljanju. Kadrovska podhranjenost je bila tudi sicer v 2021 osrednja 
težava programske skupine. Načrtovani stroški za osebje niso bili uresničeni v celoti, 
predvsem na račun tega, da v programsko skupino zaradi zapletov na administrativni in 
politični ravni v skupino nista bila imenovana predstavnika občine Gorica.  
 
Načrt dela je predvideval dejavnosti na osmih področjih oziroma v osmih  delovnih 
sklopih (WP – work package), in sicer: 

WP1. Upravljanje projekta 
WP2. Razvoj projektov iz prijavne knjige 
WP3. Dogodki GO! 2025 
WP4. Doseg 
WP5. Projekti lokalnih skupnosti 
WP6. EPICenter 
WP7. Monitoring in evalvacija 
WP8. Komunikacija 

 
Na področju storitev se je dodatno vpeljalo področje prevajanja in tolmačenja ter video 
produkcije, kjer sta bili sklenjeni pogodbi z zunanjima izvajalcema. Med nenačrtovanimi 
storitvami velja omeniti svetovalca za pravne zadeve v Sloveniji in Italiji, ki sta bila nujna 
zaradi oblikovanja in vzpostavitve upravljavske strukture in zaradi vodenja načrtovanja 
naložb na območju trga Evrope.  
 

3.1.1.1 Upravljanje projekta 

 
Naloge na področju Upravljanja so zahtevale veliko več časa in energije, kot je bilo 
načrtovano. Glede na to, da je bilo število članov programske skupine ob tem nižje od 
pričakovanega ter da so nekateri člani skupine pogodbe sklepali z zamudo, so na račun 
povečanega obsega dela na tem področju ostale neuresničene predvsem nekatere 
naloge na področju Razvoja projektov, Monitoringa in Komunikacije.  
 

Naloga  Izvedba  Stopnja 
realizacije  

Priprava izhodišč za 
formalno ustanovitev 
upravljavske strukture  

Naloga je bila uspešno opravljena z ustanovitvijo javnega 
zavoda GO! 2025.  
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Podpis pogodbe med 
GO! 2025 in EZTS GO  

Zaradi zamude pri ustanavljanju JZ naloga do 31. 10. 2021 ni bila 
izvedljiva. Pripravljena so izhodišča za pripravo pogodbe, prav 
tako potrebna izhodišča na področju finančnega načrtovanja.  

 

Predstavitev izbrane 
strukture Ministrstvu za 
kulturo.  

Izbrana upravljavska struktura je bila uspešno predstavljena in 
je dobila zeleno luč Ministrstva za kulturo. 

 

Zaposlitev ekipe in 
sklenitev pogodb o 
storitvah.  

Vse pogodbe o storitvah (prevajanje, video produkcija itd) so 
bile uspešno sklenjene in realizirane. Zaradi negotovosti, ki je 
izhajala iz zamud pri ustanavljanju upravljavske strukture, so se 
podaljšale pogodbe iz obdobja kandidature ter sklepale 
pogodbe o poslovnem sodelovanju za določen čas za celotno 
programsko skupino. Pogodbe so se sklepale za krajša časovna 
obdobja, z zamudami in v zadnjem trenutku, kar je zelo otežilo 
izvajanje dejavnosti. Občina Gorica je z zamudo imenovala 
svojo kontaktno osebo, člana delovne skupine pa ne.  

 

Izdelava finančnega 
načrta  

Finančni načrt za MK je bil 24. 7. 2021 uspešno oddan in 26. 10. 
2021 potrjen.  

 

Načrt za pridobivanje 
sredstev iz programa  
INTERREG  

Proces se je uspešno zaključil z odločitvijo INTERREG Task 
Force, da EZTS za projekt EPK nameni 8,2 mio € v obliki Sklada 
za majhne projekte (SPF).  

 

Izdelava prijav za 
Creative Europe  

Oddana je bila ena neposredna prijava na projekt s strani EZTS-
GO. Pripravljen je bil celovit pregled pripravljenosti in 
zmogljivosti nosilcev dejavnosti za prijavljanje projektov ter 
strateški načrt dejavnosti, izvedene so bile tri delavnice za 
krepitev zmogljivosti.  

 

Začetek dejavnosti za 
pridobivanje sredstev iz 
zasebnih virov  

Izvedenih je bilo več sestankov z nosilci ekonomske dejavnosti 
(Contall, Arctur, združenje Mladih podjetnikov in drugi). 
Preučena je bila možnost oblikovanja fundacije. Izveden je bil 
Gospodarski forum GO! 2025 v sodelovanju s Slovensko-
italijanskim forumom.  

 

Razreševanje pravnih 
težav, povezanih s 
čezmejnim finančnim 
tokom 

MONG EZTS ni uspela vpisati v register javnih zavodov, kar bi 
omogočalo neposredno financiranje, vendar je našla zakonite 
možnosti za pretok proračunskih sredstev v 2021. Po 
pridobljenih več pravnih mnenjih se je kot najbolj sprejemljiva 
rešitev uveljavilo sodelovanje med JZ GO! 2025 in EZTS GO, ki 
ne predvideva finančnega toka med entitetama.  

 

Pridobitev sredstev FJK Dežela FJK je v projekt vložila 200.000 v 2021 ter dodatnih 
200.000 za delovanje v letih 2021 in 2022. Sprejet je deželni 
zakon, ki celovito ureja finansiranje projekta, ni pa še bila 
podpisana pogodba, ki bi EZTS-GO zagotavljala dolgoročno 
financiranje do 2026.  

 

Administracija in 
upravljanje 

EZTS GO je upravljal celotno administrativno in finančno 
vodenje, sklepal sporazume med občinama, pripravil gradivo za 
pridobitev sredstev iz FJK, izvedel javne izbore in sklepanje 
pogodb za člane delovne skupine, strokovnjake ter občasne 
sodelavce, kot tudi za ekonomske subjekte, dobavitelje in 
izvajalce drugih storitev.  
Raziskali smo tudi več težav z revizorji za pravilno vzpostavitev 
računovodstva in omogočanje sledljivosti vseh stroškov 
projekta. 
Obseg dela se je v letošnjem letu znatno povečal, povečala se je 
tudi potreba po usklajevanju različnih procedur in obveznosti, 
ki izhajajo iz različnih zakonodaj. 
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Delovni sklop vključuje administrativno in finančno upravljanje 
postopkov vseh 8 delovnih sklopov: 

1. 4 pogodbe za člane delovne skupine, 1 pogodba za 
določen ča na EZTS GO; stroški za najem, vzdrževanje in 
prenovo pisarn na Trgu Evrope; 3 pogodbe za zunanje 
svetovalce; vzpostavitev cloud sistema za potrebe 
delovanja skupine  

2. 1 pogodba za člana delovne skupine, stroški za najem 
video sistema in druge programske opreme za urad, 
stroški za potovanja, 3 pogodbe za zunanje izvajalce, 

3. stroški za potovanja, 3 pogodbe za zunanje izvajalce, 18 
pogodb in naročil v sklopu dogodka za obisk 
predsednikov  

4. 1 pogodba za člana delovne skupine, stroški za 
potovanja, 5 pogodb za zunanje izvajalce 

5. 25 sklenjenih pogodb, od katerih 4 za storitve ostale pa 
za so-organizacijo dogodkov 

6. 1 pogodba za člana delovne skupine, 1 pogodba za 
projektnega vodjo, stroški za potovanja, 1 pogodba za 
študijo na čezmejnem območju, 1 pogodba za pravne 
storitve 

7. 1 pogodba za tehnično izvedbo monitoringa 
8. 1 pogodba  

 
 
3.1.1.2 Razvoj projektov iz Prijavne knjige 

 
Razvoj projektov je podrobneje opisan v dokumentu »First Progress Report«, ki je bil 
pripravljen v procesu poročanja Evropski komisiji in je priloga »Poročilu o delu in 
finančno poročilo za obdobje 1. 1. 2021 – 31. 10. 2021« iz dne 14. 12. 2021. 
 

Naloga  Izvedba  Stopnja 
realizacije  

Formalizacija in 
nadgradnja dogovorov z 
obstoječimi partnerji ter 
sklepanje dogovorov z 
novimi 

Na številnih srečanjih v živo in preko videokonferenc se je 
nadaljeval dialog z mednarodnimi in domačimi partnerji. Prav 
tako se je vzpostavil odnos z novimi partnerji, predvsem v regiji.  
Dejstvo, da operacija v letu 2021  ni imela umetniškega vodje s 
polnimi pooblastili, je oteževala dialog predvsem v smislu, da s 
partnerji ni bilo mogoče podpisovati zavezujočih pogodb z 
opredelitvijo obveznosti ter finančnih posledic.  

 

Dialog s sedanjimi, 
nekdanjimi in bodočimi 
EPK   

Izvedenih je bilo več kot 15. pogovorov z nekdanjimi nosilci 
naziva in več kot 10 razgovorov z mesti kandidati. programska 
skupina se je udeležila srečanja EPK družine v mestu Kaunas v 
Litvi, Novo Gorico je obiskala delegacija iz Chemnitza, s 
strokovnjaki iz Reke 2020 so bile sklenjene pogodbe o 
sodelovanju, na podlagi katerih je bilo izvedenih več aktivnosti.  

 

Dejavnosti za razvoj 
projektov v specifičnih 
programih  

Potekale so raznovrstne aktivnosti za razvoj projektov v 
specifičnih programih: pogovori z nosilci in partnerji, poizvedbe 
o lokacijah,  vsebinska nadgradnja, definiranje finančnih 
konstrukcij itd. Intenzivnost teh dejavnosti ni bila v skladu z 
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načrtovano predvsem zaradi nepopolnih pooblastil 
umetniškega vodstva ter posledično nezmožnosti dajanja 
zavezujočih pogodb 

 

3.1.1.3 Dogodki GO! 2025 

 
Ker je prioriteto v letu 2021 predstavljala vzpostavitev upravljavske strukture projekta, je 
bila izvedba produkcije v okviru projekta omejena na par dogodkov v duhu umetniške 
ideje GO! Borderless.  
 

• Borderless opera LAB – operna predstava na Trgu Evrope, 17. julija 2021 
• Okrogli mizi o LGBT starostnikih v Novi Gorici in o trans osebah v Novi Gorici 

ter literarno branje LGBT avtorjev v Gorici, vse troje v okviru FVG Pride 
Parade, septembra 2021 

• GO! Borderless predstavitev projekta na svetovni razstavi EXPO v Dubaju. 
Predstavitev je bila izvedena v oktobru, v sodelovanju z EPK Matera 2019. 

• Forum o gospodarstvu in inovacijah v sodelovanju, 10. novembra 2021 
 
 

3.1.1.4 Doseg  

 
Naloga  Izvedba  Stopnja 

realizacije  
Socialna omrežja – 
vsebina   

130 objav FB (7.500 sledilcev), redne objave na Instagramu   

Spletna stran vsebina    50 objav, prenova stalnih rubrik, objava besedila prijavne knjige v 
treh jezikih.    

 

Nadaljevanje 
jezikovnega tečaja   

Izveden tretji del on line jezikovnega tečaja.   

Prenova spletne strani   Po pregledu stroškov in možnosti je prevladala odločitev, da se s 
prenovo strani počaka do izbire novega logotipa in nove 
celostne grafične podobe. Sklenjena je bila pogodba za splošno 
vzdrževanje spletne strani in za manjše spremembe/adaptacije. 

 

Javni razpisi za 
udeležbo šol in vrtcev 

Izveden javni razpis za izdelavo likovnih del, 76 sodelujočih šol in 
vrtcev z obeh strani meje.   

 

Delavnice za nosilce 
dejavnosti in širšo 
javnost  

Izvedenih več delavnic na področju evropskih sredstev, razvoja 
občinstva, arhitekture in urejanja prostora.  

 

Predstavitve za 
specifične skupine  

Tudi v letu 2021 je bilo izvedenih več predstavitev tako za širšo 
javnost, kot za posamične skupine. Med njimi je bila zelo 
uspešna predstavitev na kulinaričnem dogodku Okusi ob meji. 
Poleg regionalnih je bilo opravljenih več mednarodnih 
predstavitev. Poleg Dubaja še predstavitve projekta v sledečih 
krajih: Malta, Milano, Berlin, Kaunas, Bruselj, Chemnitz in drugi.  
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3.1.1.5 Projekti lokalnih skupnosti  

 
Del proračuna 2021 je bil namenjen dogodkom in dejavnostim, ki so jih predlagale in 
izvedle lokalne skupnosti. Za vsak subjekt je bil sklenjen dogovor o sodelovanju, ki je kril 
stroške prireditev do predvidene vrednosti. Subjekti so morali poročati o dejavnostih in 
nastalih stroških. Pojavile so se številne problematike, zaradi katerih smo razumeli, da 
društva potrebujejo dodatno podporo/izobraževanje pri iskanju sredstev za financiranje 
svojih dejavnosti.  Razporeditev sredstev je razvidna iz finančnega poročila v točki 3.1.3.. 
 
3.1.1.6 EPICenter  

 
Dejavnosti v tem sklopu so bile bolj intenzivne od pričakovanih predvsem zaradi 
ugotovitve, ki je bila rezultat dolgega in podrobnega pregleda ter analize vseh vidikov, 
da rešitev, izbrana na mednarodnem arhitekturnem natečaju, potrebuje obsežno 
prilagoditev in dopolnitev glede na zmožnoti ter vsebino. Zaradi tega je bil znotraj EZTS-
GO imenovan projektni vodja, ki ga prvotni program dela in finančni načrt ni predvideval. 
Prav tako je bilo veliko več dejavnosti usmerjenih v tehnične, prostorske in finančne ter 
veliko manj v vsebinske rešitve.  V dogovoru z občinama je bil zaključen postopek 
mednarodnega natečaja stekla pa so neformalna pogajanja z zmagovalcem, da bi prišli 
do skupnega predloga za EPICenter. Opravljeni so bili številni usklajevalni sestanki in 
oddana storitev načrtovanja prve faze projekta. 
 
 

3.1.1.7 Monitoring in evalvacija  

 
Večina dejavnosti za monitoring je bila skoncentriranih v pripravo pisnega in video 
monitoring poročila oziroma poročila o napredku za mednarodno komisijo. Datum za 
prvo poročilo in prvi sestanek je bil nekoliko zgodnejši od pričakovanega. Sestanek je bil 
uspešno izveden, pri čemer so ostala tudi nekatera odprta vprašanja, na katera bo treba 
iskati odgovore ob naslednjem sestanku, ki je predviden na polovici leta 2022. 
Opuščen je bil cilj imenovanja neodvisne skupine za izvedbo strategije monitoringa, ker 
ni bil organizacijsko in finančno izvedljiv.  
 
 

3.1.1.8 Komunikacija  

 
Komunikacija je področje, ki mu je bilo v 2021 posvečeno relativno najmanj pozornosti, 
predvsem zaradi presoje, da imajo druge dejavnosti prednost oziroma so nujnejše. 
Deloma so zastavljene naloge počakale tudi zaradi novih dejavnosti, ki so se razvijale 
predvsem na podlagi predlogov obeh občinskih uprav.  
Glavni cilj, izdelava čezmejne in usklajene komunikacijske strategije, ni bil dosežen, kar 
je bistveno vplivalo na preglednost in uspešnost komunikacije projekta v 2021. 
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Razdrobljenost komunikacije ter razlike, predvsem med komunikacijskimi vsebinami iz 
Gorice in tistimi iz Nove Gorice, so se skozi leto postopoma manjšale, ampak vseeno je 
bilo moč opaziti negativen učinek neusklajenosti na javno podobo projekta.  
Izpeljan je bil razpis za izbiro novega logotipa projekta. Ker kljub velikemu številu 
prispelih predlogov (51), strokovna komisija ni ocenila, da bi bil kateri od njih primeren, 
se je razpis ponovil.  
 
 

3.1.1.9 Dodatne dejavnosti in procesi  

 
V letu 2021 je bilo izvedenih tudi več dejavnosti, ki v začetku leta 2021 niso bile načrtovane, 
se je pa skozi usklajevanja izkazalo, da so za doseg in potek projekta koristne. Posledično 
je bil del proračuna projekta prerazporejen za izvedbo teh dejavnosti. Navajamo 
najpomembnejše oziroma najobsežnejše: 
 

Mobilnost in kolesarske dirke: Na pobudo MONG se je programska skupina aktivno 
vključila v promocijo čezmejnega sistema izposoje koles. Prav tako je prevzela veliko 
večino promocijskih dejavnosti za Dirko po Italiji in Dirko po Sloveniji. Promocijski učinek 
številnih dejavnosti je bil zelo velik in pozitiven, je pa dodatna dejavnost  finančno in 
časovno zelo obremenila programsko skupino. 
 
Javni razpis za NVO: Glede na posledice epidemije v 2020 in 2021 ter glede na dejstvo, 
da še ni bila vzpostavljena upravljavska struktura, ki bi omogočila, da se s partnerji v regiji 
sklepajo neposredne pogodbe o vključevanju, kar bi pomenilo tudi prenos sredstev, se 
je programska skupina odločila, da objavi javni razpis za izvedbo z EPK povezanih 
dejavnosti. Izbranih in uspešno izvedenih je bilo 10 projektov oziroma sklopov dogodkov 
in sicer: 

1. ArtistiAssociati: VISAVÌ Festival Gorizia | Prvi mednarodni čezmejni festival 
sodobnega plesa v obeh Goricah; 

2. Društvo Zvočni izviri: Orkester Brez Meja | Čezmejni projekt, ki raziskuje teme, 
povezane z mejno problematiko, ter naslavlja kritične meje evropske skupnosti; 

3. Društvo Kinoatelje: By My Side | Fotografska razstava, ki predstavlja širšo 
raziskavo življenja v evropskih mestih, ki jih je oz. jih še ločuje meja; 

4. Galerija GONG: Razstava Anne Pontel | Razstava v galeriji, ki temelji na strategiji 
čezmejnega delovanja; 

5. Associazione Corsia d' Emergenza: Zgodbe iz meje | Laboratorij za ustvarjanje 
multimedijskih vsebin, ki razvoj vsebin vidijo v ustvarjanju avdio vodnika za 
pametne telefone; 

6. KUD Če povem: Festival Če povem | Festival v Čepovanu, kulturnimi dogodki in 
koncerti slovenskih in italijanskih umetnikov; 

7. Zavod MN Dance Company: Go Beyond | Dve čezmejni plesni predstavi in večer 
plesnih filmov na Trgu Evrope; 
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8. Porte a NordEst: Eppure rinasce! | Revitalizacija kulturnih programov v starem 
mestnem jedru v ulici Raštel (Gorica); 

9. KUD KREA: Festival jezikov in kulture | Večjezičen projekt, ki bo mladim približal 
tuje jezike tudi na primerih življenja dvojezičnih družin in različnih kultur; 

10. Društvo Artes: Pot k živi vodi | V Pedrovem je potekalo bogato kulturno-
umetniško srečanje in izmenjava domačih in tujih priznanih likovnih ustvarjalcev. 

 
Obisk predsednikov Republike Slovenije in Republike Italije, Boruta Pahorja in 
Sergia Matarelle: Potem ko sta predsednika republik prevzela časno pokroviteljstvo nad 
GO! 2025, sta napovedala obisk v mestih. Programska skupina je prevzela usklajevanje 
programa na Trgu Evrope. Vzpostavila je GO! Borderless orkester s pevci in solisti ter v 
sodelovanju s številnimi organizacijami na obeh straneh meje oblikovala inovativen 
model kulturnega sodelovanja ter ustvarila ob obisku državnikov pomemben pilotni 
projekt kulturne izmenjave.  
 
Delavnice v Chemnitzu: Nepričakovano vabilo sestrske prestolnice Chemnitz 2025 je 
omogočilo prvo umetniško izmenjavo med mestoma. V Nemčiji je gostovala skupina 
BridA, ki je svoje delo in vtise tudi predstavila v Novi Gorici.  
 
Večkratni ponatis prijavne knjige v SLO in ANG ter prevod prijavne knjige v italijanski 
jezik: Na željo številnih deležnikov smo prevedli in izdali italijansko različico prijavne 
knjige. Prav tako smo prijavno knjigo večkrat ponatisnili v vseh treh jezikih, saj 
povpraševanje po publikaciji ostaja veliko.  
 
Produkcija sestanka za monitoring Evropske komisije: na željo komisije je potekal 
virtualno, zanj pa mednarodna komisija ni krila tehničnih ter organizacijskih stroškov. 
 
Razstava ob novogoriški knjižnici: Na javni površini med Gledališčem in knjižnico, v 
središču Nove Gorice, je zaživela razstava, ki predstavlja najpomembnejše vidike, 
dejavnosti in načrte GO! 2025.  
 
Obisk delegacije iz EPK 2025 Chemnitz: Na željo župana Chemnitza smo sprejeli 
delegacijo, kjer so bili poleg župana še člani delovne skupine EPK in predstavniki občine. 
V dveh delovnih dneh smo jim predstavili naši dve mesti, obe občini ter nekaj 
pomembnih javnih zavodov s področja kulture (SNG Nova Gorica, Goriška knjižnica 
Franceta Bevka, Mestna galerija Nova Gorica, Xcenter, Brida, Teatro Verdi, 
ArtistiAsocciati) kjer so jih direktorji seznanili z njihovo dejavnostjo in se povezali za 
nadaljnje sodelovanje. 
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3.1.2 Prostorski aspekt projekta EPK GO! 2025 

 
Vse aktivnosti vezane na infrastrukturni del EPK 2025 že od pripravljalne faze projekta 
izvaja občinska uprava MO Nova Gorica v sklopu razvojne pisarne ter oddelka za okolje 
in prostor in gospodarske javne službe. 
 
Po prvotni nameri, da bomo v sklopu infrastrukturnih aktivnosti za izvajanje programa 
EPK GO!2025 obravnavali samo področje Trga Evrope, smo v letu 2021 pripravili celovito 
analizo stanja širšega prostora Trga Evrope, vključno s stavbo železniške postaje in 
pripadajočega območja železnice ter zahodnim delom majskih poljan in na podlagi 
analize izdelali »Prostorski aspekt projekta EPK GO!2025«. Preko petih delavnic z 
različnimi deležniki smo definirali širše vplivno področje dogajanja ob letu Evropske 
prestolnice kulture, ki smo ga poimenovali “EPK distrikt”. V dokumentu smo tudi 
opredelili, da to področje definiramo kot zapuščino EPK 2025 in na njemu gradimo 
nadaljnji razvoj zahodnega dela mesta Nova Gorica ob meji z Gorico. 
 

 
 
Za pripravo dokumenta so bili izbrani zunanji strokovnjaki (arhitekturni biro 
Sadar&Vuga), ki so pripravili tudi projektno nalogo prostorskega vidika Laščakove vile. 
Dokumenti so bili pripravljeni v avgustu 2021, predstavljali pa so osnovo za nadaljnje 
aktivnosti vezane na pripravo strokovnih podlag za projektiranje območja. 
Strošek priprave obeh dokumentov je bil 40.138 € z DDV. 
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V letu 2021 smo izvedli več predstavitev razvoja območja tako upravi MONG, širši 
strokovni in splošni javnosti ter mestnim svetnikom, ministrstvom in predsedniku vlade 
ob obisku vlade v Novi Gorici. Kronološko so se tako zvrstili:  
 
24. 5. 2021 – predstavitev upravi MO Nova Gorica; 
4. 6. 2021 – obisk novogoriške delegacije na občini Rijeka in pri izvajalcih EPK Rijeka 2020; 
31. 8. 2021 – predstavitev vodstvu KS Nova Gorica in zainteresirani javnosti v prostorih KS 
Nova Gorica; 
14. 6. 2021 – predstavitev ZVKD RS za namene podajanja pripomb glede predvidenih 
posegov na zaščitenih stavbah in prostoru;  
15. 6. 2021 - predstavitev na pripravah gradiv za svetovno razstavo v Dubaju za agencijo 
SPIRIT. Pripravljena predstavitev je bila predvajana v slovenskem paviljonu na EXPO 
Dubaj 2020; 
5. 7. 2021 – predstavitev predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji z namenom širjenja 
ideje EPK districta med člani Evropske komisije; 
8. 7. 2021 – predstavitev stanja na projektu EPK 2021 svetniškim skupinam mestnega 
sveta MONG; 
13. 7. 2021 - predstavitev na DRSI pred pričetkom izdelave projektne naloge za obnovo 
železniške postaje Nova Gorica; 
20. 7. 2021 – predstavitev predstavnikom združenja Mitteleuropa; 
8. 9. 2021 - individualne predstavitve ob uradnem obisku vlade RS na Goriškem, in sicer 
ministru za zunanje zadeve, Anžetu Logarju, ministru za kulturo, dr. Vasku Simonitiju, 
ministrici za šolstvo in šport, Simoni Kustec, predsedniku vlade, Janezu Janši. 
Predstavitve so bile izvedene z namenom seznanitve in potrditve ministrov s potrebnimi 
vlaganji v podporno infrastrukturo EPK; 
2. 9. 2021 – predstavitev na SVRK z namenom, da se infrastrukturna vlaganja EPK zapišejo 
kot ključna vlaganja v mehanizem CTN, cilj 5; 
14. 9. 2021 - predstavitev društvu primorskih arhitektov z namenom seznanitve in 
povratnih informacij društva glede na predlagane infrastrukturne posege; 
17. 9. 2021 - predstavitev za Slovenske železnice z namenom prikaza realnih potreb po 
prostorih v katerih so sedaj nameščene službe SŽ; 
23. 9. 2021 - predstavitev na Goriškem forumu za splošno zainteresirano javnost; 
6. 10. 2021 - predstavitev na ZMOS, z namenom da se večino predvidenega denarja iz t.i.  
»Cilja 5« nameni za EPK, 
 

3.1.3 Finančno poročilo aktivnosti delovno-operativne skupine GO! 2025 

 
Dejavnosti prvih mesecev leta 2021 na projektu so bile, do potrditve proračuna EZTS-GO 
29. aprila 2021, krite s prispevki dežele FJK, zato so za to poročilo prikazani odhodki od 29. 
4. 2021 dalje. Gre za skupnih 167.871,79€ plačanih obveznosti na dan 31. 10. 2021. 
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Stroški za izvedbo dogodkov (WP3 in 5) so v celoti bremenili delež Nove Gorice, saj jih po 
pravilih EZTS-GO ni mogoče kriti iz sredstev FJK, ki so predvidena za stroške poslovanja 
strukture EZTS-GO. 
 

WP WORK PACKAGE TOTAL 
29/4/2021-
31/10/2021 

MESTNA 
OBČINA 
NOVA 

GORICA 

COMUNE DI 
GORIZIA 

WP1 Project Management 87.967,81 47.961,24 € / 47.961,24 € 

WP2 
Bid-Book Project 
Development 55.858,78 19.067,75 € 9.533,88 € 9.533,88 € 

WP3 GO!2025 Events 2021 62.755,03 43.478,35 € 43.478,35 € / 

WP4 Outreach 24.232,60 9.167,98 € 4.583,99 € 4.583,99 € 

WP5 Community Projects 97.000,00 13.751,62 € 13.751,62 € / 

WP6 EPICenter 66.716,00 25.391,02 € 12.695,51 € 12.695,51 € 

WP7 Monitoring and Evaluation 4.949,78 4.949,78 € 2.474,89 € 2.474,89 € 

WP8 Communication 20.520,00 4.104,05 € 2.052,03 € 2.052,03 € 

 TOTAL  420.000,00 167.871,79 € 88.570,26 € 79.301,53 € 

 

3.2 Aktivnosti v obdobju od ustanovitve JZ GO! 2025 (oktober 2021) 
do julija 2022 

Po ustanovitvi Javnega zavoda GO! 2025 v oktobru 2021 so aktivnosti na projektu EPK 
2025 potekale na več nivojih: 

• zaključevanje aktivnosti dela programsko-operativne delovne skupine GO! 
2025 s pogodbenimi obveznostmi članic do EZTS-GO, iztek pogodb z 31. 12. 
2021; 

• nadaljevanje nekaterih aktivnosti programsko-operativne delovne skupine 
GO! 2025 s pogodbenimi obveznostmi nekaterih članic ekipe do MO Nova 
Gorica med 1. 1. 2022 in 30. 4. 2022; 

• vzpostavitev osnovnega delovanja javnega zavoda preko dveh ustanovnih 
vršilcev dolžnosti direktorja, do nastopa direktorice 1. 4. 2022. Sledilo je 
nadaljevanje vzpostavljanja upravljavske strukture znotraj javnega zavoda s 
prvimi zaposlitvami znotraj strukture zavoda in usklajevanjem prvih pogodb z 
izvajalci programov ter projektov iz prijavne knjige GO! Borderless. Potrdil se 
je letni finančni in vsebinski načrt zavoda ter kadrovski načrt za leto 2022. Do 
vzpostavitve možnosti finančnega toka med javnim zavodom in MONG ter 
prvih zaposlitev v administraciji zavoda je pri vseh aktivnostih sodelovala 
interna delovna skupina uslužbencev MONG, sestavljena iz predstavnic/-kov 
vseh oddelkov občinske uprave. 



 
 

Vmesno poročilo o spremljanju stanja na projektu “Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture 2025”  18 

S 1. 5. 2022, ko je na EZTS-GO nastopila nova direktorica, Romina Kocina, so se 
začela usklajevanja za vzpostavitev mehanizmov in pogodbenega razmerja za 
čezmejno sodelovanje pri izpeljavi projekta EPK 2025; 

• analiza in koordinacija potrjenih čezmejnih infrastrukturnih projektov na 
obmejnem območju obeh Goric ter koordinacija že predhodno potrjenih 
čezmejnih aktivnosti v domeni EZTS-GO; 

• infrastrukturni del EPK 2025 pod okriljem razvojne pisarne MONG in oddelka 
za okolje in prostor in gospodarske javne službe MONG. 

 

3.2.1 NRP OB084-20-0048 Evropska prestolnica kulture GO!2025 – pripravljalna 
faza 

3.2.1.1 Izvedene aktivnosti 

 
V novembru in decembru 2021 so se nadaljevale začrtane aktivnosti programsko-
operativne delovne skupine GO! 2025, ki so navedene v točki 3.1.1.  
 

3.2.1.2 Finančno poročilo o izvedenih aktivnostih 

 
Z vzpostavitvijo glavne strukture za izvedbo aktivnosti projekta EPK 2025, javnim 
zavodom GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica in poplačilom zadnjih 
obveznosti EZTS-GO, nastalimi v novembru in decembru 2021, je pripravljalna faza 
projekta, po prvem letu od prejema naziva EPK 2025, zaključena. 
 
Proračunska sredstva MONG za zaključek pripravljalne faze so bila na EZTS-GO podana 
iz proračuna 2022 in znašajo 67.000,00 €. 
 

3.2.2 NRP OB084-21-0040 Delovanje javnega zavoda GO!2025 

Med novembrom 2021 in aprilom 2022 je bilo delo ustanovnih v.d.jev direktorja 
usmerjeno predvsem v urejanje formalnosti in priprave zavoda na polnomočno 
delovanje. Zastavljena je bila organizacijska struktura zavoda, ki bo predpogoj za 
učinkovito delovanje zavoda v praksi. Razdelalo se jo je ločeno za potrebe Javnega 
zavoda GO! 2025 in kot celoto, za upravljanje projekta v sodelovanju z EZTS-GO. Pripravili 
so se osnovni akti in pravilniki za delovanje zavoda. 
 
Določeni so bili ključni kratkoročni cilji delovanja javnega zavoda v letu 2022: 

• vzpostavitev delovanja zavoda in sprejem sledečih aktov: pravilnika o notranji 
organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, kadrovskega načrta, finančnega 
načrta in programa dela, potrditev statuta; 
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• ureditev razmerij in podpis pogodb o sodelovanju med zavodom GO! 2025 in 
EZTS, ter med zavodom ter Mestno občino Nova Gorica in Ministrstvo za kulturo; 

• organizacija dogodkov, programov in vsebin predvidenih za izvedbo v letu 2022 v 
prijavni knjigi (Bid-book); 

• valorizacija in promocija vrednot prijavne knjige EPK v lokalnem, regionalnem, 
nacionalnem in čezmejnem okolju ter krepitev participativnih sodelovanj med 
vsemi deležniki; 

• krepitev sodelovanja in dela med kulturnimi organizacijami čezmejnega prostora.  
 
Dolgoročni cilji delovanja javnega zavoda ob izpeljavi projekta EPK 2025: 

• oblikovanje skupnih čezmejnih kulturnih strategi in oblikovanje dolgoročnih 
pozitivnih učinkov na okolje; 

• bogata, raznolika in vsem dostopna čezmejna kulturna produkcija; 
• posodobitev in valorizacija čezmejne kulturne dediščine; 
• prepoznavna skupna blagovna znamka, ki valorizira čezmejno kulturo; 
• promocija kulture kot enega temeljnih dejavnikov v odnosih med posamezniki, 

mesti, regijami in državami ter vzpostavljanje kulturne dimenzije kot vitalnega 
dela družbenih odnosov; 

• razvoj lokalnih, regionalnih, nacionalnih in nadnacionalnih kulturnih vrednot ter 
identitet, ki v stiku z lokalnimi, evropskimi in svetovnimi kulturnimi dosežki 
soustvarjajo evropsko kulturno identiteto, temelječo na bogastvu kulturnih razlik 
in strpnosti. 

 

Do vzpostavitve možnosti finančnega toka med javnim zavodom in MONG ter prvih 
zaposlitev v upravljavskem in programskem oddelku zavoda (konec maja 2022) je pri 
vseh aktivnostih strokovno izvedbeno pomoč nudila in pri aktivnostih sodelovala interna 
delovna skupina uslužbencev MONG, sestavljena iz predstavnic/-kov oddelka za 
družbene dejavnosti, finančno računovodske službe, pravno premoženjske službe ter 
kabineta župana. Glavne aktivnosti so bile: 
 

• sodelovanje z v.d.-jema pri izdelavi finančnega načrta za leto 2022 ter pregled, 
uskladitev in ureditev Programa dela in finančnega načrta 2022 z občinskim NRP; 

• sodelovanje uslužbencev MONG na virtualnem sestanku z nosilci projektov v 
prijavni knjigi »Financiranje izvajalcev EPK projektov« in podaja obrazložitev o 
poročanju glede upravičenih stroškov; 

• odgovori in pojasnila v zvezi z zakonodajo in v povezavi s konkretnimi vprašanji 
v.d.-jema in svetu zavoda; 

• pomoč pri vsakršnem vpisu v sodni register zaradi zavrnitev s strani sodišča in 
priprava popravkov dokumentacije; 

• pomoč pri pripravi osnovnih aktov zavoda (statut, notranja organizacija in 
sistemizacija, sistem plač); 

• pomoč v.d.-jema pri registracijah na Ajpesu; 
• nastavitev sistema poslovanja preko UJP; podpisovanje in prejemanje e-računov; 
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• ročna obdelava plačil na UJP zaradi pomanjkanja ustreznega kadra na zavodu in 
dolgega obdobja vzpostavljanja povezave med računovodskim programom 
zavoda z UJP;  

• strokovna pomoč pri nastavitvah računovodskega programa SAOP; 
• urejanje zadev z Modro zavarovalnico; 
• pomoč pri pripravi zahtevkov za izplačila zavodu; 
• fizična pomoč pri prevzemanju pošte, tiskanju dokumentov, pravilni pripravi 

dokumentov za osnovne potrebe delovanja zavoda (digitalna potrdila, vpisi v 
sodni in poslovni register, …); 

• koordinacija priprave in priprava novega DIIPa projekta EPK 2025 ter obeh 
pogodb o sofinanciranju (MONG – javni zavod GO! 2025 in MONG – Ministrstvo za 
kulturo); 

• koordinacija med ustanovnima v.d.-jema, oz. direktorico javnega zavoda in 
pogodbenimi sodelavkami »programsko-operativne ekipe EPK«; 

• nadomestna udeležba uslužbencev MONG na nekaterih sestankih s predstavniki 
italijanskih partnerjev projekta EPKja; 

• koordinacija in pregled prevodov objav na družbenih omrežjih zavoda ter 
nekaterih dokumentov iz slovenščine v angleščino ter italijanščino; 

• koordinacija in priprava pogodb in odredb za izvedbo čezmejnih dogodkov 
lokalne skupnosti (spremljevalno dogajanje čezmejne etape dirke po Sloveniji, 
Goriško poletje) zaradi zamika pri časovnici zaposlovanj ustreznih kadrov na 
zavodu; 

• koordinacija naročil in nabav določenih potrošnih in promocijskih materialov za 
projekt EPK, do vzpostavitve možnosti plačevanja računov s strani zavoda; 

• po potrebi priprava medijskih sporočil in organizacija tiskovnih konferenc s strani 
PR službe MONG ter koordinacija s PR službo občine Gorica, vse v dogovoru z v.d.-
jema direktorja javnega zavoda, oz. direktorico javnega zavoda; 
 

 
Naloga  Izvedba  Stopnja 

realizacije  
Priprava osnovnih 
dokumentov za zagon 
delovanja zavoda   

Vpis subjekta v sodni register in registracija uradnega zastopnika; 
Odprtje UJP računa; 
 

 

Sklic, koordinacija in 
sodelovanje s svetom 
zavoda    

Sklic konstitutivne seje sveta 
Sprejet poslovnik o delu sveta  
Koordinacija priprave poslovnika sveta  
Koordinacija priprave statuta zavoda  
Koordinacija priprave akta o sistematizaciji delovnih mest zavoda 
Koordinacija priprave akta o organizaciji dela zavoda 

 

Koordinacija priprave 
dokumentov za 
ministrstvo in vlado z 
občinskimi službami   

Priprava in pošiljanje predloga Vladi RS v zvezi z dodelitvijo 
statusa zavoda širšega pomena (poslano novembra 2021, ni še 
sprejeto); 
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Priprava prošnje za dopolnitev Uredbe o plačah direktorjev v 
javnem sektorju na način, da se delovno mesto direktorja zavoda 
umesti v prilogo I (sprejeto marca 2022); 
 

Izdelava in potrditev 
pravnih aktov javnega 
zavoda   

»Statut zavoda GO!2025« in »Pravilnik o notranju organizaciji 
delovnih mest zavoda« sta bila sprejeta na seji Sveta 1. 3. 2022 in 
na izredni seji Mestnega sveta 7. 3. 2022; 
 
Priprava prošnje za dopolnitev Uredbe o plačah direktorjev v 
javnem sektorju na način, da se delovno mesto direktorja zavoda 
umesti v prilogo I (sprejeto marca 2022); 
 

 

Pogodba o 
sofinanciranju JZ z 
ustanoviteljem 

Uskladitev in podpis pogodbe o sofinanciranju delovanja javnega 
zavoda s strani MONG (izvedeno aprila 2022) 

 

Pogodba o 
sofinanciranju projekta 
EPK 2025 z MK 

Uskladitev in podpis pogodbe o sofinanciranju izvedbe projekta 
EPK 2025 s strani Ministrstva za kulturo. Usklajevanja potekajo od 
julija 2021, predvidena je umestitev v državni NRP in posledično 
podpis pogodbe konec julija 2022. Zadnji osnutek pogodbe s 
strani MONG poslan 7. 4. 2022 

 

Pogodba o skupni 
izvedbi projekta EPK 
2025 z EZTS-GO 

Uskladitev in podpis pogodbe o izvedbi projekta EPK 2025 z EZTS-
GO. Pogodba je usklajena in dana v prevajanje. V okviru letno 
potrjenih finančnih načrtov zavoda in EZTS-GO se bodo z aneksi 
usklajevale dejavnosti na projektu GO! 2025 na letni ravni. 
Sledi predstavitev mestnim svetnikom MONG in podpis v 
septembru 2022. 

 

Pogodbe z zunanjimi 
izvajalci 

Pravne akte zavoda ureja in usklajuje podjetje OMNIMODO, s 
katerim sta podpisani dve pogodbi: 
• Pogodba o poslovnem sodelovanju 
• Pogodba o izvajanju storitev pooblaščene osebe za varstvo 

podatkov; 
 
Za področje varnosti in zdravja pri delu je bila podpisana pogodba 
z LOZEJ d.o.o. - Institut za varnost;  
 
Računovodsko poslovanje (računovodja je delo nastopila s 1. 
julijem 2022) poteka z uporabo računovodske programske 
opreme SAOP; 
 

 

Letni program dela 
zavoda  

Letni plan dela 2022 bil pripravljen in potrjen marca 2022, do 
začetka izvajanja nalog pa bo prišlo v juliju, saj so se podpisi 
pogodb s soorganizatorji in podizvajalci programa zamaknili 
zaradi prioritetnega reševanja upravljavskih zadev. 
Na podlagi zamikov v časovnici realizacije predvidevamo, da 
plana za 2022 v prvotni izvedbi ne bo mogoče izvesti, zato bo do 
septembra pripravljen rebalans tako programa dela kot 
finančnega načrta. 
Osnova za podpis pogodb za izvedbo programa projekta EPK 
2025 z zavodom, je skladnost programov s prijavno knjigo. 
 
Prioritetno nalogo predstavlja revizija in finančna, kadrovska ter 
časovna razdelava projektov prijavne knjige za celotno 
programsko obdobje do konca leta 2025. Cilj je, da bosta do 
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oktobra izdelana »predinvesticijska zasnova« in »investicijski 
program projekta EPK 2025«, saj sta to osnovi za umestitev 
programov in projektov v prijavni knjigi v prihajajoča proračunska 
obdobja vključenih občin in letne programe dela ter finančne 
konstrukcije izvajalcev / koproducentov posameznih 
podprojektov in programov iz prijavne knjige.  

Priprava, sprejetje in 
izvedba kadrovskega 
načrta 

V marcu sprejeti kadrovski načrt je manjšo posodobitev doživel v 
juniju 2022 (potrjeno na svetu in mestnem svetu), zaposlovanje 
poteka po načrtu z manjšimi zamudami pri zaposlitvah glede na 
načrt. 
Izziv je pridobitev motiviranih, izkušenih in kakovostnih kadrov za 
nastop projektne zaposlitve za določen čas, saj so izhodiščni 
plačni razredi v primerjavi s podobnimi službami v zasebnem 
sektorju, nizki. 
 
Na dan 1. 7. 2022 so bili na zavodu za določen polni delovni čas 
zaposleni: 
• v.d. direktorja (nastop dela s 24. 6. 2022) 
• Vodja programa na oddelku za čezmejno sodelovanje 

(nastop dela s 1. 6. 2022), 
• 2x samostojni strokovni svetovalec na programskem 

oddelku (nastop dela s 1. 5. 2022), 
• Vodja marketinga – poslovni vodja (nastop dela s 1. 7. 2022), 
• Glavni računovodja VII (nastop dela s 1. 7. 2022). 

 
V fazi razgovorov s kandidati so razpisi za delovna mesta: 
• Poslovni sekretar, 
• Vodja za stike z javnostmi, 
• Poslovni vodja programa – vodja Xcentra. 
 

Delovna mesta, ki so bila objavljena in noben izmed kandidatov 
ni ustrezal zahtevam – razpisi bodo ponovljeni: 
• Pomočnik direktorja za finančne, pravne in splošne zadeve, 
• Pomočnik direktorja za vodenje umetniško- strokovnega 

dela. 
 
Nujno potrebne kadre (poslovni sekretar, skrbnica za stike z 
javnostmi in družbena omrežja, umetniško vrednotenje pri 
realizaciji projektov prijavne knjige) do nastopa kadrov preko 
uspešno zaključenih razpisov zagotavljamo preko kratkoročnih 
pogodb o sodelovanju z zunanjimi izvajalci. 

 

Sodelovanje z drugimi 
občinami na območju 
projekta EPK 2025 
(izven občin Nova 
Gorica in Gorica) 

Na 3. redni seji Razvojnega sveta Severno Primorske razvojne 
regije, dne 21. 6. 2022, je bila predstavnikom občin, podpisnicam 
»sporazuma o sodelovanju priprave programov EPK«, 
predstavljena želja zavoda, da do konca leta 2022 občine 
podpišejo skupno zavezo k implementaciji »Kulturne strategije v 
okviru EPK GO! 2025.« 
Strategija, ki jo bo pripravil zavod v sodelovanju z javnimi zavodi 
na področju turizma bo zaveza občin, da bodo v letu 2025 
zagotovile višja proračunska sredstva za kulturno produkcijo. 
Občinam je bil predstavljen projekt »EPK prestolnica za en 
teden«. 
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V jeseni sledijo individualni usklajevalni sestanki z župani 
vključenih občin. 

Sodelovanje z 
novogoriškimi javnimi 
zavodi s področja 
kulture  

Jeseni 2021 je bila v okviru delovno-operativne skupine GO! 2025 
pripravljena “Strategija delovanja in povezovanja goriških 
zavodov v okviru programov EPK«. Slednja predvideva, poleg 
potrjenih programov v prijavni knjigi, nadgradnjo nekaterih 
obstoječih projektov v produkciji javnih zavodov in javnega sklada 
za kulturne dejavnosti. 
Na sestanku z javnimi zavodi dne 21. 6. 2022 so direktorice in 
direktorji zavodov potrdili svoje programe, tako da je pri rebalansu 
finančnega načrta zavoda predvidena uvrstitev le-teh v letni 
program delovanja zavoda GO! 2025, v okviru programov EPK 
2025. Zavodom je tudi bila predstavljena možnost dodatnih 
financiranj čezmejnih projektov preko programov EZTS-GO. 
 
Usklajeni projekti: 
Goriški Muzej: »Goriška slikarska šola« (v letu 2024); 
Kulturni dom Nova Gorica: »SAXGO 2025« (festival in svetovno 
tekmovanje saksofonistov) in »Razstava sodobne slovenske 
umetnosti«;  
Goriška knjižnica F. Bevka: »Zelena knjižnica«, »Literarni 
sprehodi«, »Slovenska pisateljska pot« (sodelovanje z lokalnimi 
likovniki);  
JSKD Nova Gorica: »Literarna pokrajina Goriške« 
(literarnozgodovinski sprehod) in »Primorska poje« (manifestacija 
pevcev obmejnega prostora); 

 

Sodelovanje z javnimi 
zavodi s področja 
turizma  

30. 5. 2022 smo se srečali z javnimi zavodi za področje turizma. 
Dogovorjena je bila priprava smernic za izvedbo skupnih 
aktivnosti in predlog integracije le-teh v delovanje vključenih 
zavodov. Skupaj je potrebno najti vsaj deset funkcionalnih/ 
logistično urejenih lokacij za prizorišča dogodkov in pripraviti 
okvirno strategijo delovanja, ki jo morajo potrditi tudi občine 
ustanoviteljice. Predstavljen je bil tudi projekt mreže urbane 
mobilnosti in dobre prakse iz drugih EPK (Matera (ITA), Novi Sad 
(SRB), Rijeka (HRV)). 

 

Sodelovanje z 
nevladnimi 
organizacijami na 
novogoriški strani  

Predstavitev programov EPK 2025 v organizaciji JSKD je bila 
izvedena 19. 4. 2022. Predstavljeno je bilo delovanje javnega 
zavoda, financiranje in možnosti sodelovanja. Z namenom 
spoznavanja želja in načrtov posameznih NVO, so bila slednja 
povabljena k izpolnitvi neobvezujočega »obrazca o soorganizaciji 
/ organizaciji dogodkov«, ki bi lahko potekali v okviru programov 
EPK. Oddani programi so bili pregledani s strani zaposlenih na 
zavodu, na podlagi zbranih informacij pa je bil junija 2022 
objavljen JAVNI POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA 
SOORGANIZACIJO DOGODKOV V LETU 2022. Rezultati izbora 
bodo znani v avgustu. 

 

Sodelovanje z 
gospodarstvom in 
zasebnim sektorjem  

V okviru predstavitvenih sestankov in pogovorov je bil 14. 4. 2022 
izveden koordinacijski sestanek na GZS, kjer je bilo dogovorjeno, 
da se skupaj s predstavniki gospodarstva pripravi »strategijo dela 
EPK 2025 za vključitev gospodarstva«. Naslednje srečanje bi 
moralo biti v drugi polovici maja a zaradi drugih obveznosti in 
zasedenosti vpletenih še ni bilo organizirano. 
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Dne 23. 5. 2022 je bil organizirano srečanje s Svetom slovenskih 
organizacij, kjer smo se uskladili za redno obveščanje o dogodkih 
in delavnicah. 
Za sestanek je prosila tudi župnija Nova Gorica, a ta še ni bil 
izveden. 

Prostori delovanja 
zavoda 

Zaposleni delo opravljajo v stavbi železniške postaje na 
Kolodovorski poti, v dveh pisarnah, ki jih najema EZTS-GO. Ker 
preureditev prostorov bivše prodajalne Alpina za potrebe izvedbe 
predstavitvene lokacije za vsebine in delo na projektu EPK 2025, t. 
i. »EPK trga«, še ni zaključena, zavod pa za nemoteno in učinkovito 
delovanje potrebuje boljše pogoje dela, saj so pisarne na 
Kolodvorski postale premajhne in neprimerne za delo večjih 
skupin, sestankov in delavnic za realizacijo programa, je bila 10. 6. 
2022 podpisana pogodba za začasni najem pisarniških prostorov 
na Erjavčevi ulici 10 (bivša Abanka, lastnik Arctur d.o.o.). Selitev in 
vzpostavitev delovnega procesa zavoda na novi lokaciji je 
predvidena v drugi polovici julija. 
V avgustu je predviden prevzem objekta Xcenter v upravljanje s 
strani javnega zavoda GO! 2025. S tem bo omogočen jasen 
nadzor, organizacija in vodenje programov ter zasedenosti 
prostorov v Xcentru, vzporedno pa nadaljevanje in nadgradnja 
izvajanja programov razvoja občinstva (audience development) in 
razvoja kapacitet (capacity building), kot je to začrtano v prijavni 
knjigi. 

 

Celostna grafična 
podoba projekta  

Drugi javni natečaj za uradno celostno grafično podobo projekta, 
ki ga je v celoti izpeljal EZTS-GO, se je zaključil 9. februarja 2022. 
Mednarodna komisija je svoje delo zaključila 30. 3. 2022, po več 
usklajevanjih med naročnikom in izbranimi avtorji iz bolonjskega 
oblikovalskega studia »But Maybe« pa je do uradne predstavitve 
logotipa in CGP projekta prišlo 4. 7. 2022.  
 
Pripravljen je “Pravilnik za uporabo logotipa”, ki določa pogoje in 
obveze za različne primere uporabe, tako za javne zavode, kot 
nevladne organizacije ter občine na slovenski in italijanski strani, 
vključene v območje projekta GO! Borderless. 

 

Priprava 
komunikacijske 
strategije  

Predpogoj za pripravo dobre komunikacijske strategije projekta 
je raziskava občinstva, katere izsledke uporabili za oblikovanje 
strategije komuniciranja z javnostmi. 
V prvi fazi bo izpeljana raziskava skozi fokusne skupine, ki bodo na 
področju širšega obmejnega prostora zahodne slovenske 
meje (Ajdovščina, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-
Vogrsko, Kanal, Tolmin, Kobarid, Idrija, Bovec, Komen, Vipava, 
Cerkno, Brda in Nova Gorica) in območja na italijanski strani 
(občine Oglej, Kopriva v Furlaniji, Čedad, Krmin, Doberdob, 
Dolenja, Gradišče ob Soči, Gradež, Marjan, Medeija, Tržič, Morar, 
Moš, Ronki, Zagraj, Škocjan ob Soči, Šlovrenc, Špter ob Soči, 
SOvodje ob Soči, Štarancan, Turjak, Vileš) izoblikovale mnenje 
prebivalstva / občinstva na temo poznavanja in vključevanja v 
programe Evropske prestolnice kulture ter splošnega 
vključevanja v kulturo. Cilj je, da skozi poglobljene intervjuje s 
skupinami zaznamo očitke/teme, ki se ponavljajo in ugotovimo 
ne le stališča občinstva, temveč, kako je do stališč prišlo. 
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Rezultati fokusnih skupin bodo predvidoma znani v drugi polovici 
avgusta 2022. 

Koordinacija in 
organizacija čezmejnih 
dogodkov  

S ciljem vzpostavitve operativnega programskega oddelka 
znotraj zavoda GO! 2025, ki bo skrbel za usklajevanje in 
koordinacijo vseh organizatorjev kulturnih dogodkov in prireditev 
v obeh Goricah, s popolnim pregledom nad lokacijami, termini in 
izvajalci, je bilo v začetku leta 2022 predvideno, da koordinacijo 
izvedbe Goriškega poletja in ostalih večjih festivalov v Gorici 
prevzame zavod. 
Zaradi nejasne situacije glede izvedbe prireditev ob epidemiji s 
COVID19 v začetku leta 2022 in zamud pri zaposlovanju kadrov v 
strukturo zavoda, je v dogovoru med vodstvom zavoda in MONG 
koordinacija večjih čezmejnih prireditev ostala v kabinetu župana 
MONG. Gre za: 

• spremljevalno dogajanje ob 1. čezmejni etapi dirke po 
Sloveniji, »GO! Borderless tour« 

• koordinacijo deležnikov in promocijo Goriškega poletja 
2022 

 
V sodelovanju z deželo FJK se pod okriljem EZTS-GO pripravlja 
skupna čezmejna platforma za koordinacijo in promocijo 
kulturnih dogodkov ter prireditev, s ciljem dostopnosti informacij 
tako za prireditelje, kot za občinstvo na enem, združenem mestu. 

 

Pridobivanje evropskih 
sredstev za izvajanje 
projektov prijavne 
knjige  

Zaradi statusa novoustanovljenega zavoda, ki prvi dve leti 
delovanja ne sme biti vodilni partner na projektih, načrtujemo 
prve prijave na EU razpise za kulturne projekte in projekte 
kreativnih industrij kot sodelujoči partnerji, in sicer v jeseni 2022 
in v začetku leta 2023. Do možnosti vodilnega partnerstva, lahko 
zavod deluje kot priključeni koordinator določenega dela 
aktivnosti na posameznem projektu. Predpogoj za to je zadostno 
število usposobljenih zaposlenih, ki si bodo delo porazdelili in 
ustvarjali programe EPK, oz. sklenjene pogodbe o poslovnem 
sodelovanju na področju pridobivanja EU razpisov z 
usposobljenimi izvajalci.  

 

 

3.2.2.1 Finančno poročilo opravljenih aktivnostih 

 
Pogodba o financiranju javnega zavoda GO! 2025 za leto 2022 med MONG in zavodom je 
bila podpisana konec aprila, v višini 1.214.732,93 EUR. Uporabniku se dodelijo tudi sredstva 
za upravičene stroške, ki so nastali pred podpisom pogodbe in sicer od 1. 3. 2022 dalje.  
 
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 10203 – Evropska prestolnica kulture 
za: 

a) Delovanje JZ GO! 2025, konto 4133, v višini 1.188.732,93 EUR. Gre za: 
• sredstva za stroške dela v skladu s kadrovskim načrtom – v višini 264.114,15 EUR 

(bruto plače in dodatki, drugi osebni prejemki, prispevki delodajalca, premije 
kolektivnega dodatnega zavarovanja), 

• sredstva za tekoče transferje v JZ – blago in storitve – v višini 924.618,78 (od 
tega Splošni stroški delovanja – v višini 195.818,78 EUR in Sredstva za 
programske materialne stroške – v višini 728.800,00 EUR) 
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b) Inv. vzdrževanje in nakup opreme – JZ EPK GO! 2025, konto 4323, v višini 
26.000,00 EUR. 

 
Po vzpostavitvi možnosti poslovanja javnega zavoda, so bili v maju opravljeni prvi 
finančni transferi iz MONG na zavod. Gre za sredstva za osnovno delovanje javnega 
zavoda GO!2025, in sicer za pokrivanje stroškov zaposlenih v javnem zavodu med aprilom 
in junijem ter kritje osnovnih materialnih stroškov. 
V juliju se bodo izvedli, oz. začeli izvajati prvi programi izvajalcev, ki že imajo podpisane 
pogodbe z zavodom za izvedbo letnega programa zavoda ter nakupi osnovne 
računalniške opreme in službenih telefonov za zaposlene v zavodu. 
 
V prvi polovici leta 2022 so bila sredstva v okviru proračunske postavke porabljena za 
pokrivanje stroškov dela zunanjih sodelavk na projektu EPK 2025 (do zaključenih 
razpisov za zaposlitve prvih oseb v javnem zavodu) in honorarjev ustanovnih v.d.-jev 
javnega zavoda, stroškov zunanjih storitev pri pripravi osnovnih dokumentov zavoda in 
določenih stroškov obiska delegacije pobratenega EPK mesta Chemnitz v Novi Gorici. 
 
V letu 2022 bodo osnovni namen in cilji projekta doseženi, obstaja pa realna možnost le 
delne realizacije zastavljenega letnega finančnega načrta, zaradi zamude pri 
pridobivanju sredstev s strani glavnega sofinancerja v 2022, Ministrstva za kulturo. 
Ocenjuje se, da sredstva na proračunski postavki do konca leta ne bodo porabljena v 
celoti, ker bodo (pod)izvajalci programov iz prijavne knjige prva sredstva za izvedbo 
programov prejeli v juliju. Zato bo, po pregledu vseh predvidenih projektov v letu 2022, 
pripravljen rebalans letnega finančnega načrta javnega zavoda in posledično predlagan 
prenos deleža programskih sredstev v leto 2023 – vse to po predhodni uskladitvi z 
Ministrstvom za kulturo in z Mestno občino Nova Gorica.  
 

 Predvideni 
stroški v 2022 

Realizirano do 
1. 7. 2022 

Finančni načrt JZ GO!2025 1.214.732,93 € 55.061,04 € 

Stroški dela skladno s kadrovskim načrtom 264.114,15 € 15.897,29 € 

Splošni stroški delovanja in sredstva za programske 
materialne stroške 

924.618,78 € 39.163,75 € 

Investicijsko vzdrževanje in nakup opreme 26.000,00 € -   € 

 
 

 Predvideni 
stroški v 2022 

Realizirano in 
predobremenjeno 

do 1. 7. 2022 

Stroški izvedbe projekta EPK 2025 na MONG 308.267,07 € 99.460,75 € 

Deleži plač članov delovne skupine EPK, zaposlenih na 
MONG 

80.000,00 € -   € 

Priprava projektne dokumentacije in izvedba 
adaptacije prostorov bivše prodajalne Alpina za 

45.000,00 € - € 
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vzpostavitev t.i. »EPK trga« in info točke »EPK 2025« za 
predstavitve in participatorno izvedbo aktivnosti 
projektov v prijavni knjigi GO! Borderless 
Storitve koordinacije in organizacije ter stroškov 
tehnike in logistike čezmejnih dogodkov v duhu 
čezmejnega povezovanja 

40.000,00 € 39.650,00 € 

Podjemne pogodbe z vršilci dolžnosti 
(december 2021 do april 2022) 7.205,85 € 9.977,34 € 

Stroški zunanjih izvajalcev aktivnosti na projektu EPK 
2025 
(januar do maj 2022) 

36.061,22 € 49.833,41 € 

Pridobljena EU sredstva 100.000,00 € -   € 

 
 

3.2.3 OB084-21-0058 Razvoj EPK Distrikt 

Vse aktivnosti vezane na infrastrukturni del EPK 2025 že od pripravljalne faze projekta 
izvaja občinska uprava MO Nova Gorica v sklopu razvojne pisarne ter oddelka za okolje 
in prostor in gospodarske javne službe. 
Tudi po ustanovitvi JZ GO! 2025  smo nadaljevali s predstavitvami razvoja območja »EPK 
districta«. Kronološko so se tako zvrstili:  
 
8. 10. 2021 - predstavitev na konferenci Ljubljana forum, predstavitev širši javnosti; 
11. 10. 2021 - predstavitev na MZZ, z namenom vzpostavitve diplomatskih kontaktov do 
drugih držav; 
12. 10. 2021 – druga predstavitev mestnim svetnikom MONG, z namenom informiranja 
svetnikov; 
30. 11. 2021 - predstavitev na MOP, odbor za meje; namen predstavitve je bil, da se pridobi 
mnenje odbora glede infrastrukturnih posegov prostor na meji; 
1. 2. 2022 - predstavitev na EU projektu Chimera; namen je širjenje informacije o projektu 
EPK; 
15. 2. 2022 - predstavitev predstavnikom UNG z namenom aktivne vključitve UNG v 
kreiranje novega prostora EPK distrikta; 
29. 3. 2022 - predstavitev na Dubaj Expo 2020: več predstavitev različnim deležnikom iz 
različnih držav z namenom povezovanja z njimi na področju kulture in znanosti; 
6. 4. 2022 - predstavitev na strokovnem svetu agencije Golea, z namenom, da se sprožijo 
aktivnosti vezane na energetsko učinkovitost v EPK distriktu. Rezultat sta dve prijavi na 
razpise Horizont 2022-2027; 
27. 5. 2022 - predstavitev na sedmem omizju bilaterale SLO-FVG, z namenom 
povezovanja infrastrukturnih investicij Slovenije in Italije v obmejnem območju; 
7. 6. 2022 - predstavitev v Bariju na projektu Chimera, z namenom vključitve širšega EU 
prostora v programe EPK, predvsem iz področja kreativnih industrij; 
24. 6. 2022 - predstavitev deželi FVG, z namenom podpore dežele FVG pri infrastrukturnih 
posegih na meji; 
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V letu 2022 smo najprej aprila pripravili »Prostorsko programske scenarije za pripravo 
razvojne strategije obmejnega območja med mestoma Nova Gorica in Gorica«. V tem 
dokumentu smo glede na programske sklope iz prijavne knjige Evrope prestolnice 
kulture in glede na tekoče projekte, ki jih že izvaja MO Nova Gorica, določili vsebinska 
pod-področja  EPK distrikta, ki smo ga razširili tudi na področje ob južnem delu potoka 
Koren, Kostanjevico ter parkom Rafut z Laščakovo vilo. Glede na to sedaj območje EPK 
distrikta obsega 110 Ha površin.  Vsako pod-področje ima določenega nosilca in 
opredeljeno časovnico: 
 

1. Postajno poslopje železniške postaje; 
Obravnava se v okviru projekta DRSI »Obnova železniške postaje Nova Gorica« v 
kateremu MONG sodeluje kot vsebinski partner z umestitvijo vsebin EPK 2025 v prostore 
poslopja. Idejne zasnove bodo po načrtu predvidoma zaključene do 22. 9. 2022. 
 

2. Trg Evrope; 
obravnava se v okviru projekta “Celovite obnovitve trga Evrope / piazza Transalpina”. 
Projekt vodi EZTS-GO. Zaključena je izdelava »Študije izvedljivosti«, ki vsebuje 3 
obravnavane variante izvedbe ureditve trga s pripadajočim obmejnim območjem in 
objektom Epicentra. Glede na rezultate študije, je za nadaljnjo obravnavo izbrana 
varianta 2, ki definira finančno in časovno realistično prenovo območja Trga Evropa, nov 
objekt na meji in revitalizacijo prostorov tovornega prometa v lasti Slovenskih železnic. V 
pripravi je projektna naloga za objavo razpisa za projektiranje Trga Evrope. Razpis bo 
predvidoma objavljen sredi avgusta 2022. 
 

3. Kolodvorska cesta, skladišča tovornega prometa SŽ in podjetja Feršped; 
Obravnava se v okviru projekta DRSI »Obnova železniške postaje Nova Gorica« v 
kateremu MONG sodeluje kot vsebinski partner z umestitvijo vsebin EPK v poslopje 
tovornega prometa. Idejne zasnove bodo po načrtu predvidoma zaključene do 22.9.2022. 
 

4. Celovita obnova železniških tirov in odmik tovornega prometa ter ranžirne 
postaje izven območja železniške postaje Nova Gorica; 

obravnava se v okviru projekta DRSI »Obnova železniške postaje Nova Gorica« v 
kateremu MONG sodeluje kot vsebinski partner s predlogi vzpostavitve povezave centra 
mesta Nove Gorice s Trgom Evrope ali preko nadhoda ali podhoda ter s predlogom 
umestitve primarnega potniškega tira na vzhodni del železniške postaje. Idejne zasnove 
bodo po načrtu predvidoma zaključene do 22.9.2022. 
 

5. Majske poljane zahod; 
obravnava se v sklopu revitalizacije območja za potrebe Univerze v Novi Gorici. 
Pripravljajo se prostorski scenariji. Idejne zasnove bodo po načrtu zaključene do 
22.9.2022. 
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6. Panovec zahod; 
področje ob potoku Koren in povezava do parka Rafut. Obravnava se v sklopu projekta 
Urbinat. Idejne zasnove bodo predvidoma pripravljene do konca leta 2022. 
 

7. Park Rafut in Laščakova vila; 
obravnava se v sklopu projekta revitalizacije Laščakove vile. Trenutno je v izvedbi obnova 
parka. Prijavljena in oddana pa sta tudi dva razpisa za sofinanciranje obnove vile, eden 
na Ministrstvo za kulturo, drugi pa na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologije. 
Rezultate obeh pričakujemo do konca septembra. 
 

 
 
Za izdelavo so bili izbrani zunanji izvajalci, arhitekturni biro Sadar&Vuga. 
Znesek analize in izdelave projektne dokumentacije je znašal 15.738 evrov z DDV.  
 
V tem trenutku tudi že razpolagamo s predlogami idejnih zasnov za nadgradnjo 
železniške infrastrukture, projekt DRSI, ki jih bomo v končni izvedbi morali potrditi do 
22.9.2022, tako da bodo lahko nemoteno nadaljevali z izvedbo projektiranja. 
Izvajamo tudi aktivnosti v povezavi s prenosom določenih parcel v lasti Republike 
Slovenije na železniški postaji na MONG, v primeru poslopja tovornega prometa, ki je v 
lasti Slovenskih železnic pa smo v fazi pogajanj za ugodni odkup ali vzpostavitev služnosti 
na objektu. 
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4 ZAKLJUČEK – NASLEDNJI KORAKI 

Vmesno poročilo na projektu zaključujemo s seznamom prioritetnih naslednjih korakov 
v letu 2022, razdeljenim po nosilcih posameznih sklopov aktivnosti projekta, ki so: 
 

a) Javni zavod GO! 2025 - Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, zadolžen za 
izvedbo programa in projektov iz prijavne knjige ter vsebinskega aspekta projekta 
EPK 2025; 

b) Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, EZTS-GO, preko pogodbenega 
sodelovanja z JZ GO!2025 zadolženo za izvedbo in koordinacijo čezmejnih 
aktivnosti projekta EPK, tako programskih kot infrastrukturnih; 

c) Mestna občina Nova Gorica, zadolžena za nadzor nad finančno realizacijo projekta 
in izvedbo infrastrukturnega dela na slovenski strani. 

4.1 Naslednji koraki v okviru javnega zavoda GO! 2025 

S strani JZ GO! 2025 mora biti v drugi polovici leta 2022: 
 

• dokončana vzpostavitev upravljanja in osnovnega delovanja javnega zavoda GO! 
2025, s kadrovsko popolnitvijo predvidenih delovnih mest po kadrovskem načrtu 
in vzpostavitev pogodbenih sodelovanj z zunanjimi strokovnjaki za najbolj 
specifična področja (monitoring Evropske komisije, marketinška strategija, 
pridobitev dodatnih finančnih sredstev iz področja kulturnih in kreativnih 
industrij, revizija produkcijskih in terminskih načrtov posameznih projektov v 
prijavni knjigi, …); 

• podpisana in potrjena pogodba o skupni izvedbi projekta EPK 2025 z EZTS-GO; 
• narejena revizija in poglobljena evalvacija projektov v prijavni knjigi; 
• na podlagi rezultatov revizije prijavne knjige, opravljena preverba možnosti 

dodatnih programov/projektov v okviru predvidene finančne konstrukcije 
projekta, v skladu s programskimi/umtniškimi usmeritvami prijavne knjige; 

• pripravljena predstavitev in zagovor za izredni monitoring Evropske komisije, na 
katerem bo potrebno dokazati urejenost in stabilnost upravljavske strukture 
čezmejnega projekta; 

• pripravljen strateški načrt delovanja JZ in izvedbe projekta EPK 2025 v 
pogodbenem razmerju z EZTS-GO (v domeni novega direktorja/-ice); 

• v sodelovanju z MONG izdelan dokument predinvesticijske zasnove in dokument 
investicijskega programa za projekt EPK 2025; 

 

4.2 Naslednji koraki v okviru EZTS-GO 

S strani EZTS-GO je v drugi polovici leta 2022 potrebno: 
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• podpisati pogodbo o skupni izvedbi projekta EPK 2025 z JZ GO! 2025 in izvesti 
dogovorjene aktivnosti na programskem delu (dogodki v povezavi s preteklimi 
EPK-ji, dogodek Borderless beer na trgu Evrope, srečanje Romana Prodija in 
Danila Türka na trgu Evrope, udeležbe na srečanjih ECOC family, …); 

• organizirati vseevropsko srečanje »mest dvojčkov« oz. čezmejnih somestij,  konec 
septembra 2022, na katerem bo podpisana deklaracija o sodelovanju med mesti, 
sorodnimi Novi Gorici in Gorici, s katero bomo skupaj nastopili v obziru do EU in 
zahtevali posebno - prioritetno obravnavo pri usklajevanju zakonskih razlik na 
takšnih področjih ter zagotavljanje evropski politik na sorodnih obmejnih 
področjih; 

• registrirati blagovno znamko in logotip ter CGP GO! 2025 na slovenskem, 
italijanskem in evropskem nivoju; 

• pripraviti vso dokumentacijo in izdelati spletno čezmejno EPK platformo za 
poenoteno spremljanje vsega kulturnega dogajanja na območju EPK 2025; 

• vzpostaviti sistem in ekipo (task force) za izpeljavo razpisov »Small Projets Fund« 
v okviru programa Interreg Italija-Slovenija in izpeljati prve razpise za 
sofinanciranje kulturnih projektov na čezmejnem območju EPK 2025; 

• nadaljevati s postopki za obnovo trga Evrope in postavitvijo objekta na meji ter 
Epicentra. Gre za koordinacijo dela občin (MONG in COMGO) ter dežele FJK in 
vodenje 1. faze projektiranja. 

 

4.3 Naslednji koraki v okviru v okviru MO Nova Gorica 

S strani MONG je v drugi polovici leta 2022 potrebno: 
• urediti in skleniti pogodbeno razmerje z Ministrstvom za kulturo RS glede 

financiranja programskega dela projekta EPK 2025; 
• nadaljevati z zastavljenimi aktivnostmi pri pripravi dokumentacije in 

zagotovitvijo dodatnih finančnih virov za izgradnjo, oz. rekonstrukcijo »EPK 
districta« preko državnih in evropskih sredstev. Načrtovani koraki so: 

 
1. Trg Evrope: sodelovanje pri izvedbi naročila EZTS za projektiranje Trga Evrope; 
2. Nadaljnje sodelovanje z DRSI pri projektiranju stavbe železniške postaje in 

potrditev idejnih zasnov; 
3. Pridobivanje potrebnih zemljišč za potrebe programov EPK; 
4. Priprava investicijskih dokumentacij za posamezna področja obdelave in njihova 

umestitev v državne in občinske NRP-je; 
5. Sprememba OPN na kolodvorski cesti za umestitev objekta na meji in obnovo 

trga Evrope; 
6. Priprava idejne zasnove za objekt na meji in njeno projektiranje ter izvedba; 
7. Izdelava idejne zasnove za EPICenter (trenutno skladišče tovornega prometa); 
8. Idejna zasnova za objekt Super 8 (trenutno objekt SVTK v lasti Slovenskih železnic); 
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9. Dokončanje dokumentacije za prijavo na razpis (smo v pričakovanju objave) za 
obnovo Laščakove vile; 

10. Ureditev statusa zemljišč Majske poljane zahod. 
 
 


