
 

 

 

Obvestilo za medije                                                                           8.12. 2022 

 

Zveza Mink Tolmin vabi na zaključni dogodek operacije KULPosočje,  
v petek 9. decembra 2022 ob 18h v XCentru – Nova Gorica. 
 
Projekt KULPOSOČJE - Platforma za trajnostni razvoj kulture v Posočju, poteka v organizaciji 
Zveze Mink Tolmin. V okviru projekta je nastala tudi spletna platforma, na kateri bodo 
združeni vsi kulturni ustvarjalci ter organizacije naše regije.  
Projekt se je začel izvajati 1. novembra 2021 in traja do 28. februarja 2023. Namen operacije 
je usposobiti pripadnice različnih narodnih skupnost na območju Goriške regije, ki bodisi 
že delajo v kulturi, si na teh področjih želijo delati ali pa je njihov namen zgolj poglobiti in 
nadgraditi svoja znanja in kompetence z različnih področji kulture. S tem želimo 
pripadnikom ranljivih skupin povečati zaposlitvene možnosti ter poskrbeti za njihovo večjo 
socialno vključenost v družbo. 
   
Izobraževanja, ki smo jih v ta namen izvajali, so bila usmerjena pridobivanju in 
nadgrajevanju znanj in veščin udeležencev s  katerimi se bodo lahko prilagajali trenutnim 
potrebam na področju kulturne produkcije.   
Usposabljanja so segala na štiri področja in sicer:  

- Kulturni menedžment,  
- Rokodelstvo in tradicionalne obrti,  
- Promocija in digitalizacija kulture 
- Oblikovanje digitalnih vsebin 

 
V novembru smo usposabljanja uspešno zaključili, zato se bomo na zaključnem dogodku, 
posvetili sodelovanju, povezovanju in mreženju na lokalnem, regionalnem, nacionalnem  
ter mednarodnem nivoju v kulturi pod naslovom Novi modeli povezovanja in sodelovanja 
za razvoj kulture – KulPosočje.  
 
Na okrogli mizi bodo svoje izkušnje o pomenu povezovanja v kulturi predstavili: 
 
Miha Kosovel - Društvo humanistov Goriške  
Janez Leban - predsednik Zveze Mink Tolmin  
Mojca Stubelj Ars - vodja Xcentera, Nova Gorica (GO! 2025) 
Ilija Janković - predsednik Društva Sloga  
Darijan Krpan - vodja stičišča NVO Goriške - Bit Planota 



 

 

 
Operacijo KULPosočje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obodbju 2014-2020, prednostne naložne: 9.1 Aktivno vključevanje, 
vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje 
zanesljivosti, specifičnega cilja 9.1.3 Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno 
izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju. 
 

 

Za sodelovanje se zahvaljujemo Xcentru, Nova Gorica  

Kontakt:  

Sanja Popov Leban 

+386 41 514 381 

info@kulposocje.net 
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