
 
 
 

   

 
 

  

V Uradnem listu (Ur. l. št. 3/2018) je bil v okviru v okviru izbora operacij 
"Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti  

v okviru JSKD« objavljen: 

 

JAVNI RAZPIS za 
DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA 

MLADIH NA PODROČJU KULTURE 
 

 
 

Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80%),  

preostali del sredstev pa je zagotovljen iz slovenskega proračuna.   

 

 

JSKD nudi BREZPLAČNO izobraževanje v okviru 
120-urnih temeljnih in dopolnilnih  

področnih modulov: 
 

Temeljni področni moduli (80-120 ur): 

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE  – Ljubljana 
 
MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA – Ljubljana  
 

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA – Ljubljana, Krško  
  
MODUL 9: INŠTRUMENTALNA ŠOLA IN MENEDŽMENT  
                  – Ljubljana 
 
MODUL 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE – Ljubljana 
 
MODUL 11: KULTURNI ORGANIZATOR – Ljubljana 
 
MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V   
                     KULTURI – Ljubljana 

 



 

Dopolnilni področni moduli (40 ur): 

MODUL 12:  KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE  
                     UMETNIŠKE PRAKSE – Ljubljana    
           
MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V  
                     KULTURI – Ljubljana 

 

 
 

Na kratko o razpisu: 
 

Prijavo na javni razpis lahko oddajo brezposelni mladi do 29. leta,  ki 
jih zanima delo v kulturi oziroma na kulturnem področju in bi radi 

pridobili dodatna znanja in kompetence v enem izmed  
zgoraj navedenih modulov. 

 

Na podlagi novo pridobljenih znanj in potrdila o zaključenem 
izobraževanju bodo imeli v več možnosti za zaposlitev. Delodajalcu,  
ki bo kandidiral na naš razpis za subvencije s kandidatom, ki bo imel 

zaključeno to izobraževanje, bomo prijavo vrednotili  
s 4 dodatnimi točkami. 

 

Letos bomo v izobraževanje na podlagi PRIJAVE in izbirnega postopka 
vključili 55 kandidatov (33 iz vzhodne kohezijske regije 

in 22 iz zahodne kohezijske regije). 

 

 
 

Razpis in razpisna dokumentacija: 
http://www.jskd.si/financiranje/ess/2018/razpis_izobrazevanje_2018.htm 

 

 
 

Kdo se lahko prijavi? 
Lahko se prijavijo brezposelni mladi do 29. leta starosti,  
ki se ne usposabljajo ali izobražujejo iz javnih sredstev in  

jih zanima delo na področju kulture. 
 

POMEMBNO: Kandidat za izobraževanje ob podpisu pogodbe o vključitvi  
v program ne sme biti starejši do 29 let. 

 

 
 

Postopek prijave: 
Kandidati se prijavijo na Javni razpis z OBRAZCEM za formalno prijavo 

(JSKD_ESS_obr_2018_obr2.do), objavljenem na spletni strani: 

http://www.jskd.si/financiranje/ess/2018/razpis_izobrazevanje_2018.htm 

 

tako, da pošljejo izpolnjeno prijavo skladno z navodili na:  

JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana 

http://www.jskd.si/financiranje/ess/2018/razpis_izobrazevanje_2018.htm
http://www.jskd.si/financiranje/ess/2018/razpis_izobrazevanje_2018.htm


 

Rok za prijavo je 2. marec 2018. 
 

* * * * * 

INFORMATIVNA E-PRIJAVA: 

Zaradi lažjega načrtovanja izvajanja izobraževanja in pridobitve dodatnih 
podatkov o interesu potencialne javnosti glede vsebin in področij ter kontaktnih 
podatkov smo odprli tudi INFORMATIVNO E-PRIJAVO, ki je prav tako dostopna 
na spletni strani. Tako bomo prišli do pomembnih informacij, kje in kakšna 
izobraževanja naj organiziramo za večje zadovoljstvo vseh nas.  

 

 
 

Vključevanje kandidatov: 
1. Kandidate bomo v izobraževalne programe vključevali praviloma na 

podlagi njihove izbire. V izjemnih okoliščinah se bomo v dogovoru z 
izbranim kandidatom odločili za vključitev v drug izobraževalni modul, če bo 

na izbranem področju premalo zainteresiranih kandidatov. 

 

2. Po izbiri bo izbrani kandidat z nami podpisal POGODBO V VKLJUČITEV 
V IZOBRAŽEVALNI MODUL, pri čemer se bo zavezal, da bo program 

obiskoval v obsegu najmanj 80 %. 

  

3. Po končanem izobraževanju bo pridobil certificirano potrdilo s 
podrobno navedbo vseh vsebin izobraževanja. To potrdilo posamezniku 

prinese dodatne točke pri morebitnem vključevanju v program 
subvencioniranega zaposlovanja. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


