
 

                                          

 

 

JAVNI POZIV K ODDAJI PREDLOGOV ZA URBANE INTERVENCIJE –  

STENSKE POSLIKAVE, GRAFITE IN INSTALACIJE NA TEMO MOBILNOSTI 

 

Mestna občina Nova Gorica v sklopu projekta GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture poziva umetnike 

k oblikovanju predlogov za urbane intervencije v medijih stenske poslikave ali stenske instalacije.  

V maju in juniju 2021 bo naše obmejno območje gostilo dva velika in pomembna dogodka: Giro d'Italia 

in Dirka po Sloveniji, ki bosta pritegnila široko pozornost mednarodne javnosti. Evropska prestolnica 

kulture zato želi trajno obeležiti ta dva športna dogodka z umetniškimi intervencijami, ki bodo 

popestrile pot ob meji in dale možnost kreativno predstaviti območje in njegovo čezmejnost. 

Tema umetniških intervencij je svoboda gibanja, pri čemer bodo imeli prednost predlogi, ki vsebujejo 

tudi teme kolesarstvo, brezmejnost ali Evropa. 

Predmet javnega poziva  

Na javnem pozivu bodo izbrani predlogi umetniških intervencij za pet lokacij na obmejnem območju 

Nove Gorice (fotografije v prilogi).  

Izbrani umetniki bodo za posamezno intervencijo prejeli honorar v višini 1.200 eur, povrnjeni bodo tudi 

vsi materialni stroški, opisani v prijavnici, ki pa ne smejo presegati 500 evrov na intervencijo. Po potrebi 

bo zagotovljena tehnična pomoč pri pripravi in delu. Sredstva za namen izvedbe intervencij so 

rezervirana v proračunu Mestne občine Nova Gorica na proračunski postavki 10203 – Evropska 

prestolnica kulture. 

Umetnik lahko odda po en predlog za vsakega od objektov (najmanj en in največ pet predlogov). 

Oddani predlogi naj vsebujejo skico, ki je računalniško obdelana na fotografijo izbrane lokacije tako, da 

je razvidno, kako bo delovala v realnem prostoru. Za posamezno lokacijo bo izbran le en predlog. V 

kolikor za določene lokacije ne bodo prispeli predlogi, lahko te lokacije ostanejo brez intervencije, ali 

pa se komisija odloči, da bo kateremu od neizbranih umetnikov ponudila v obdelavo eno izmed teh 

lokacij. Komisija bo v tem primeru umetniku ponudila možnost, da skico prilagodi novemu objektu, 

umetnik pa ima možnost zavrniti ponudbo.  

Ob prijavi na javni poziv je obvezno treba priložiti tudi izpolnjeno prijavnico (v prilogi), v kateri naj poleg 

kratkega življenjepisa umetniki navedejo tudi dosedanje izkušnje s podobnimi likovnimi intervencijami 

v javni prostor, kratek vsebinski opis predlaganega dela, opis tehnike ter materialov za izvedbo in 

predvidene tehnične zahteve (barve, materiali …). Umetniki naj navedejo tudi, kakšno tehnično pomoč 

bi potrebovali od organizatorja (oder za delo na višini, morebitno zagotavljanje varnostnih pogojev …). 

Sodelujejo lahko državljani vseh držav Evropske unije. Umetniki morajo sami poskrbeti za kritje vseh 

svojih stroškov (prevoz, bivanje …). Prijavitelji so lahko fizične ali pravne osebe. 

Dodatne informacije 

Fotografije lokacij v višji resoluciji so za čas poziva dostopne na povezavi https://bit.ly/3sU5L4q in se 

jih lahko uporabi za pripravo skic.  

https://bit.ly/3sU5L4q


 

 

Za urbane intervencije je na voljo naslednjih pet lokacij: 

1) Rampa pri železnici (Solkan) 

Predmet stenske instalacije ali poslikave je stranica rampe, ki gleda proti cesti. 

 

Slika 1: Rampa 1 

 

Slika 2: Rampa 2 

 



 

2) Telekomunikacijski stolp 

Predmet stenske instalacije ali poslikave je telekomunikacijski stop brez električne hiške. Predlagamo, 

da se na njem izvedejo tudi instalacije.  

 

Slika 3: Stolp 1 

  

Slika 4: Stolp 2 

 



 

 

 

Slika 5: Stolp 3 

 

Slika 6: Stolp 4 

 



 

 

3) Stavbi pri železnici “A” in “B” 

Stavba pri železnici “A” 

Predmet stenske instalacije ali poslikave sta stranici stavbe na fotografijah. 

 

 Slika 7: Stavba pri železnici “A” 1 

 

Slika 8: Stavba pri železnici “A” 2 

 



 

 

 

Slika 9: Stavba pri železnici “A" 3 

  

Stavba pri železnici “B” 

Predmet stenske instalacije ali poslikave sta vidni stranici (stranica z vrati in stranica z oknom) stavbe 

na fotografijah. 

  

Slika 10: Stavba pri železnici “B” 1 

 



 

 

 

 

 Slika 11: Stavba pri železnici “B” 2 

 

 

 Slika 12: Stavba pri železnici “B” 3 

  



 

 

 

4) Rafut “A” 

Predmet stenske instalacije ali poslikave so 3 vidne stranice objekta. 

 

Slika 13: Rafut “A” 

 

5) Rafut “B” 

Predmet stenske instalacije ali poslikave so 3 vidne stranice objekta. 

 

Slika 14: Rafut “B” 

 

 

 

 



 

 

Cestnoprometni znaki in drugi opozorilni znaki, ki so na določenih objektih, morajo ostati vidni in 

morajo ohraniti svojo funkcijo – predvsem opozorilno. Obenem je treba paziti, da se znaki ne izgubijo 

v poslikavi. Tudi table ali drugi pomembni uradni napisi na objektih ne smejo biti prebarvani, lahko pa 

se jih kreativno inkorporira v predloge. 

Za poslikavo se ne sme uporabljati podob cestnoprometne signalizacije (npr. znak za stop, za krožni 

promet itd.) ter barv barvne signalizacije (torej isti odtenki, kot so znaki, npr. rdeča, kot je znak stop, 

modra, kot je obvezna smer itd.). 

 

Izbrani umetniki prejmejo: 

- honorar v višini 1.200 EUR, 

- povračilo materialnih stroškov največ do višine 500 EUR, 

- tehnično podporo, 

- objave na spletnih straneh Mestne občine Nova Gorica, EPK GO! 2025 in v drugih medijih.  

 

Izbrani umetniki morajo zagotoviti: 

- izvedbo dogovorjene urbane intervencije, 

- izvedbo intervencije v dogovorjenem terminu, 

- seznam tehničnih zahtev in materiala najkasneje 10 dni pred začetkom izvajanja, 

- dovoljenje za objavo, fotografiranje, snemanje in objavljanje umetniškega dela ter po 

določenem času oz. po potrebi izbris oz. odstranitev intervencije. 

 

Komisija  

Prejete predloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali štirje člani: kurator, uveljavljen 

umetnik s področja ulične umetnosti in dva sodelavca projekta GO! 2025. Člane strokovne komisije 

imenuje župan s sklepom. 

Pri izboru bo komisija dala prednost umetnikom, ki: 

- s predlogi izražajo temo svoboda gibanja (kolesarstvo, brezmejnost, Evropa), 

- imajo izkušnje ustvarjanja stenskih poslikav ali intervencij v javnem prostoru, 

- izkazujejo možnost za prihajanje na območje dela, saj jim organizator zaradi ukrepov za 

preprečevanje epidemije žal ne more zagotoviti začasnega bivanja v občini.  

Z izbranimi umetniki bodo sklenjene pogodbe o izvedbi urbane intervencije. V kolikor zaradi epidemije 

ali drugega upravičenega razloga posamezni umetnik ne bo uspel zagotoviti izvedbe intervencije, si 

Mestna občina Nova Gorica pridržuje pravico pogodbo skleniti z umetnikom, katerega intervencija za 

to isto lokacijo je bila naslednja najbolje ocenjena. 

 

 



 

 

Rok prijave 

Prijave na javni poziv, ki je bil objavljen 2. 4. 2021 na spletnih straneh in Facebook strani Mestne občine 

Nova Gorica in EPK GO! 2025, pošljite na elektronski naslov info@go2025.eu do 19. 4. 2021 in kot 

zadevo e-pošte napišite “Prijava na javni poziv za urbane intervencije”.  

Komisija bo objavila izbor del najkasneje do 26. 4. 2021 na spletni strani www.nova-gorica.si in na 

spletni strani www.go2025.eu. 

Izdelava del bo potekala med 30. 4. 2021 in 17. 5. 2021. 

 

Zahtevani dokumenti in način oddaje 

Prijave na javni poziv naj bodo oddane elektronsko v enotnem PDF dokumentu, ki vključuje: 

- izpolnjeno prijavnico, 

- dosedanje izkušnje s podobnimi umetniškimi intervencijami v urbani prostor (grafiti, murali, 

poslikave ali instalacije). Kot referenco dodajte fotografije svojih preteklih relevantnih del 

(največ 5), 

- skice del, ki naj bodo računalniško obdelane na fotografijo izbrane lokacije tako, da je razvidno, 

kako bodo delovale v realnem prostoru.  

 Za morebitna vprašanja in dodatne informacije o javnem pozivu ali o posameznih lokacijah (natančne 

mere itd.) nam pišite na maja@go2025.eu. 

 

Osebni podatki 

S prijavo na javni poziv soglašate, da se za namen izpeljave postopka zbirajo vaši osebni podatki, ki jih 

vpišete v prijavnico in priloge. Mestna občina 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. 
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