
                                                                                                         
 

 

 
 
 

 
Vabilo na strokovni dialog v zvezi s pripravo »Javnega razpisa za izbor operacij za večjo 

socialno vključenost pripadnikov 
ranljivih družbenih skupin na področju kulture 

v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2020–2021« 
 
 
 
 

V programskem obdobju 2014–2020 Ministrstvo za kulturo sofinancira operacije s sredstvi Evropske 

unije iz Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije. Javni razpis za izbor operacij za večjo 

socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega 

socialnega sklada v letih 2020–2021 se bo izvajal v skladu z Operativnim programom za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os 09 Socialna vključenost in 

zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9i Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje 

enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti, posebni cilj 3 Preprečevanje zdrsa v 

revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.  

Na Ministrstvu za kulturo (v nadaljevanju: organ) bomo izvedli strokovni dialog, s katerim želimo 
pridobiti informacije, ki nam bodo koristile pri pripravi analize področja za izvedbo javnega razpisa in 
dokumentacije Javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih 
družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2020–2021 (v 
nadaljevanju: javni razpis).  

Predstavitev vsebine pred objavo javnega razpisa je v skladu z mnenjem organa upravljanja (tj. 
Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko) v zvezi z možnostjo organizacije 
predhodnih predstavitev javnih razpisov pred samo objavo oziroma izdajo odločitve o podpori 
(dostopno na http://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-tolmacenja/mnenje-ou-v-zvezi-s-
predhodno-javno-predstavitvijo-vsebin-jr.pdf).  

Namen javnega razpisa je sofinanciranje operacij na področju kulture (kulturnega in kreativnega 
sektorja) v podporo pri zagotavljanju večjih zaposlitvenih možnosti na trgu dela, dvigu ravni 
usposobljenosti, kulturne ustvarjalnosti in kreativnosti ter krepitvi samozavesti in socialne vključenosti 
v širše družbeno okolje pripadnikov ranljivih skupin (manjšinskih etničnih skupnosti - to so pripadniki 
italijanske in madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v 
Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v 
Republiki Sloveniji, nemško govoreče etnične skupine v Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih 
skupnosti ter priseljencev - in invalidov). Gre za spodbujanje, mobilizacijo, motivacijo in proaktivno 
delovanje posameznikov iz ranljivih skupin, njihovo večjo socialno vključenost in zaposljivost ter višjo 
stopnjo zaposlenosti. 

Cilja javnega razpisa sta krepitev zaposljivosti pripadnikov ranljivih skupin na področju kulture z 
usposabljanjem in preprečevanje zdrsa v socialno izključenost in zaposlovanje pripadnikov ranljivih 
skupin na področju kulture. 
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Ministrstvo za kulturo vas vabi, da se udeležite strokovnega dialoga, ki bo potekal 

 

v torek, 3. septembra 2019, ob 13. uri 

 

v sejni dvorani Ministrstva za kulturo na Metelkovi 4 v Ljubljani. 

 

Strokovni dialog bo potekal v dveh delih:  
1) Prvi del (3. september 2019): 

– organ predstavi podrobne določbe javnega razpisa; 
– organ predstavi vprašanja v zvezi z javnim razpisom (v zvezi s časovno, finančno, vsebinsko 
in organizacijsko izvedljivostjo); 
– udeleženci bodo imeli čas za postavitev vprašanj v zvezi s predstavitvijo.  

2) Drugi del (pisno): 

– organ bo udeležence prosil za pisne odgovore na vprašanja, ki so bila zastavljena v prvem 

delu. 

 
Podrobnosti glede drugega dela strokovnega dialoga bodo predstavljene v prvem delu na samem 
dogodku.  

 

Prosimo vas, da nam zaradi lažje organizacije dogodka najkasneje do ponedeljka, 2. septembra 

2019, do 12. ure potrdite udeležbo na strokovnem dialogu po elektronski pošti na naslov 

mateja.bosnjak@gov.si. 

 

Udeležba za potencialne prijavitelje (nevladne organizacije) ni obvezna in ni pogoj za 

sodelovanje pri predmetnem javnem razpisu. 

 

Ker je namen strokovnega dialoga testiranje podrobnih določil javnega razpisa, lahko po 
izvedbi dogodka v objavi pride do sprememb določb javnega razpisa, ki bodo predstavljene v 
prvem delu strokovnega dialoga.  
Prav tako udeležence opozarjamo, da so njihovi odgovori za organ nezavezujoči, lahko pa so 
smiselno upoštevani.  
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