
 

 

 

Obvestilo za medije                                                                           10.6. 2022 

Operacija KULPosočje vabi k pridobivanju znanj v polju kulture!                                                                                                                      

Brezplačna usposabljanja na področju kulture so del programa »Operacije 

KULPOSOČJE - Platforma za trajnostni razvoj kulture v Posočju«, ki je sofinancirana v okviru 

javnega razpisa Ministrstva za kulturo za izbor operacij za večjo socialno vključenost 

pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega 

sklada v letih 2021-2023. 

Usposabljanja so razdeljena v štiri sklope in sicer na področju kulturnega menedžmenta, 

multimedije, promocije in rokodelstva. Usmerjena so k pridobivanju in nadgrajevanju znanj in 

veščin udeležencev s katerimi se bodo lahko prilagajali trenutnim potrebam na področju 

kulturne produkcije tako v realnem kot virtualnem svetu s poudarki na produkciji izdelkov, 

trženju ter organizaciji dogodkov v živo in na spletu (online). 

Prednost pri prijavi bodo imeli pripadnice in pripadniki različnih manjšinskih etničnih skupin in 

priseljencev ter posameznice in posameznik i narodnih skupnosti nekdanje SFRJ živečih v 

Republiki Sloveniji - priseljenci prve, druge, tretje…generacije, posamezniki in posameznice iz 

mešanih zakonov oz. družin, ki živijo v zahodni kohezijski regiji.  

Vsi ostali zainteresirani so tudi dobrodošli. Omogočili smo dodatno možnost udeležbe preko 

ZOOM aplikacije po predhodni prijavi. Število udeležencev je omejeno. 

Do sedaj so uspešno izvedene delavnice s področja rokodelstva.  

V nadaljevanju usposabljanj smo k  sodelovanju povabili pester nabor uveljavljenih 

predavateljev, s katerimi bomo podrobno obdelali tematike s področja  kulturnega 

menedžmenta ter promocije in digitalizacije kulturnih vsebin. 

Vsa usposabljanja operacije KULPosočje so brezplačna, z njimi pa boste v teoriji in praksi 

pridobili veščine za: organiziranje dogodkov, ustanovitev društva, pridobivanje sredstev, 

znanja s področja avtorskih pravic, razvoja vaših lastnih projektnih idej ter promocije le-teh.  

15. junija pričnemo s predavanji s področja promocije in digitalizacije kulture ter kulturnega 

menedžmenta.  

Števio predvidenih ur predavanj teh dveh sklopov usposabljanj je 80 ur, ki smo jih razporedili 

od 15. junija do 22. oktobra 2022.  



 

 

V novogoriškem X-Centru začnemo z usposabljanjem namenjeno odnosom z javnostmi 

nevladnih organizacij v kulturi. Tjaša Pureber nas bo seznanila z orodji in zakonitostmi 

odnosov z javnostmi v polju kulture. 

Nika Drozg bo udeležence seznanila s procesom organizacije in izvedbe kulturnega dogodka.  

Tjaša Pureber bo skozi primere prikazala uspešna zagovorniška prizadevanja, ki so privedla 

do sistemskih rešitev in izboljšanih pogojev za kulturno produkcijo ter ustvarjalnost.  

Svit Komel bo šel čez postopke ustanavljanja društev in zavodov, obrazložil pa bo tudi 

zakonodajni okvir, ki ureja področje NVO in nanje vezane priložnosti. 

Urška Jež je delavnico namenila razmisleku o financiranju nevladnih organizacij in 

samozaposlenih v kulturi. 

Uroš Veber bo seznanil udeležence z značilnostmi dobrega koordiniranja različnih oblik 

sodelovanj med organizacijami v projektih na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. 

Valentina Prete bo udeležencem predstavila osnove avtorskega prava pri nas. 

Inga Remeta bo skozi delavnico predstavila različne tipe projektov, ki obstajajo, kako jih 

oblikujemo in razvijamo ter kako se pravilno odločimo umestiti idejo projekta v strukture 

financiranja/ partnerstva ter jim zagotovimo rast in razvoj. 

Jan Drozg nas bo seznanil z lastnostmi in posebnostmi različnih socialnih omrežij, njihovimi 

prednostmi in slabostmi, pomembnejšimi statistikami ter aktualnimi in prihajajočimi trendi. 

Zala Velkavrh bo predstavila o marketinške pristope v teoriji in praksi. 

Rok Avbar bo predstavil kako pristopiti k celostnemu komuniciranju na spletu.  

Jure Lavrin bo skozi različne primere predstavil zakonitosti učinkovitih A/V kampanj. 

Več informacij o programih, prijavah in terminih predavanj dobite na spletni strani: 

www.kulposočje.net 

Za sodelovanje se zahvaljujemo XCentru, Nova Gorica in Društvu Asociacija iz Ljubljane.  

Kontakt:  

Sanja Popov Leban 

+386 41 514 381 

info@kulposocje.net 

FB: https://bit.ly/3HcuNE3 
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