
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti vas v sodelovanju z Mladinskim centrom Kotlovnica 

vabi na predstavitev javnega razpisa JSKD o možnostih dopolnilnih izobraževanj in subvencij 

za mlade na področju kulturnih dejavnosti  v ponedeljek, 13. februarja, ob 18. uri v 

Mladinskem centru Kotlovnica. Razpis bo predstavila Tina Dobovšek, samostojna strokovna 

svetovalka iz JSKD, Območne izpostave Kamnik. 

 

Na kratko o razpisu: 

 

Javni razpis v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA 

MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS 

PDZM 2016–2020):  
 

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE (v višini 5.000 evrov)  

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/zaposlovanje v kulturi  
 

a) Razpis ESS – subvencije za zaposlitev mladih do 29. leta 

Letos vstopamo v drugo leto ESS razpisa, na katerega smo lansko leto uspešno kandidirali in 

tudi pogumno prebrodili začetniške težave. Z našo pomočjo se je v preteklem letu zaposlilo  23 

mladih do 29. leta v obeh kohezijskih regajih. V ta namen je bilo razdeljenih 125.000,00 

delodajalcem, ki so z maldimi sklenili pohgodbo o zaposlitvi za najmanj 9+1 mesecev. 

  

Letos objavljamo 2. razpis za leto 2017: 

Sredstva namenjena za zaposlovanje: 275.000,00 

  

Rok za oddajo vlog je petek, 17. marec 2017. 

Na kratko o razpisu: 

 Brezposelni mladi do 29. leta, najmanj 1 mesec na zavodu 
 Delodajalec objavi razpis (razvezni pogoj), nanj se prijavi kandidat, ga izbere in 

se z njim prijavi na naš razpis 
 Odločba o (ne)izbiri 
 Pogodba o zaposlitvi delodajalec in kandidat 
 Pogodba o subvenciji na podlagi Pogodbe o zaposlitvi 
 Zahtevki za izplačilo (takoj + 3 mesece) 

  

Kaj je novega v letošnjem razpisu? 

Možna je tudi zaposlitev brezposelne osebe do 29. leta tudi pri pravnih osebah zasebnega 
prava, ki delujejo na področju nevladnega sektorja (civilna družba) na podlagi zakonov, ki 



urejajo delovanje društev, ustanov ali (zasebnih) zavodov in nimajo zaposlene nobene osebe 
ter so vpisani pri registrskem organu najmanj 5 let. Na ta način skušamo pomagati tudi 
ljubiteljskim kulturnim društvom, kar je bil tudi namen celotnega projekta. 
      RAZPIS in RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
 

b) Razpis ESS – izobraževanje brezposelnih mladih do 29. leta za delo v kulturi 

  

Rok prijavo je petek, 17. februar 2017. 

 

Moduli 

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE 

MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA 

MODUL 3: ŠOLA ZA UČITELJE PLESA – ŠUP 

MODUL 4: ŠOLA VODENJA OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN  

MODUL 5: ŠOLA VODENJA ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA 

MODUL 7: KREATIVNO PISANJE DRAMSKIH BESEDIL, SCENARISTIKA, 

RADIJSKA IGRA, PERFORMANS, UPRIZARJANJE 

MODUL 8: ŠOLA ZBOROVODSTVA IN ZBOROVSKI  MENEDŽMENT 

MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT 

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE   

MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE 

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI 

     RAZPIS in RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 

Vljudno vabljeni na predstavitev javnega razpisa. 

 

http://www.jskd.si/financiranje/ess/2017/razpis_subvencije_2017.htm
http://www.jskd.si/financiranje/ess/2017/razpis_izobrazevanje_2017.htm
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