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Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Krekov trg 3, 3000 Celje, objavlja 

 

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE PRI PROMOCIJI CELJSKE 
USTVARJALNOSTI V MESTU - UMETNIŠKI PROJEKT CELJSKIH 
USTVARJALCEV V LETU 2020 
 
 

1. PREDMET IN NAMEN POZIVA 
 
Zavod Celeia Celje objavlja Javni poziv za sodelovanje pri promociji celjske 
ustvarjalnosti v mestu in vabi k prijavi umetniških projektov celjskih ustvarjalcev v 
letu 2020 in namenja za ta poziv sredstva do višine 3.500 €. 
 

2. SPLOŠNA DOLOČILA 
 

- Poziv je namenjen celjskim vizualnim umetnicam in umetnikom ter 
avtoricam in avtorjem iz nekaterih drugih področij ustvarjalnosti (gledališče, 
glasba, sodobni ples), ki prepletajo svoje delo z vizualno umetniško prakso.  

- Projekt lahko prijavi fizična oseba, društvo ali neformalna skupina 
ustvarjalcev, odgovorna oseba mora biti jasno navedena. 

- Prijavitelj mora biti avtor projekta oziroma aktivni udeleženec projekta, ki 
dela in/ali živi v Mestni občini Celje. 

- Izbran projekt mora biti izpeljan v letu 2020 v koordinaciji z večjimi 
prireditvami Zavoda Celeia Celje (Poletje v Celju, Pravljično Celje, …). 

 
3.  PRIJAVA PROJEKTA 

 

Avtorji lahko prijavijo en projekt, iz katerega mora biti jasno razvidno, kdo je nosilec 

projekta, kdo so sodelujoči akterji oziroma kdo so izvajalci. V prijavi mora biti 

opredeljena podrobnejša vsebina projekta, vizualni načrt in/ali vizualno gradivo, 

lokacija, čas trajanja projekta, kontaktni in ostali podatki prijavitelja (Izpolnjena 

Obrazca 1 in 2). 

Na ta poziv ni možno prijaviti projekta, ki ga je prijavitelj prijavil na »Javni 

poziv za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina 

Celje v letu 2020«. 

 

4. KRITERIJI ZA IZBIRO PROJEKTA 

 

- Izvirnost in kvaliteta umetniškega projekta. 

- Nagovarjanje zainteresirane in splošne javnosti v mestu Celje. 

- Na mesto Celje (javne površine v centru mesta, kulturne institucije, 

umetniška četrt, ...) in njegove obiskovalce orientirana aktivnost projekta. 
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5. PRAVNO FORMALNE ZADEVE 

 

Organizator bo za izbrani projekt pripravil pogodbo o sodelovanju.  

 

6. VSEBINA VLOGE 

 

Popolno vlogo sestavljajo spodaj navedene priloge, ki morajo biti v celoti 

izpolnjene: 

1. Izpolnjen Obrazec št. 1 (»Prijavnica«) 

2. Izpolnjen Obrazec št. 2 (»Vsebinski opis projekta, tehnična specifikacija 
projekta, navedba prilog vizualnega gradiva in drugo«) 

3. Priloge vizualnega gradiva. Navedba na Obrazcu št. 2. 

 

7. PRIJAVA  

 

Prijave sprejema Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, Krekov trg 
3, 3000 Celje obvezno na oba elektronska naslova:  
maja.antoncic@celje.si in tadeja.falnoga@celje.si do vključno četrtka, 19. 3. 
2020. 
 
V elektronski prijavi naj bo naslov (zadeva): PRIJAVA NA JAVNI POZIV MM - 
UMETNIŠKI PROJEKT CELJSKIH USTVARJALCEV V LETU 2020«  
 
Poziv bo na ogled do 18. 3. 2020 na www.celeia.info, www.celje.si, www.csu.si. 

 

8. IZBOR 

 

Tričlanska komisija, ki jo sestavlja najmanj en član, ki ni zaposlen na Zavodu 

Celeia Celje in deluje na področju kulture, bo izbrala do največ tri projekte. O izboru 

bodo prijavitelji obveščeni v roku 10 delovnih dni od roka za prijavo.  

Odpiranje vlog predlogov za projekte ne bo javno. Komisija za odpiranje vlog bo 

odpirala vloge po vrstnem redu prispetja. Odprla bo vse vloge, ki bodo prispele v 

času od začetka pozivnega roka dalje do zaključka pozivnega roka, to je do 19. 3. 

2020. 

 

Podrobnejše informacije: 

Kontaktna oseba:  

Maja Antončič, višja kustosinja: T: +386 3 4265160, GSM: +386 51 681 995, e-

pošta: maja.antoncic@celje.si. 

 

 

V Celju, 17. 2. 2020 
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