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V skladu s statutom društva, Akademska folklorna skupina France Marolt dne 23. 7. 2018 objavlja: 

 

Razpis za umetniškega vodjo  

 

Predmet razpisa 

Akademska folklorna skupina France Marolt, društvo, išče novega umetniškega vodjo, ki bo vodenje 

prevzel z začetkom nove plesne sezone oktobra 2018, za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja do 

5-letnega mandata.  

O Akademski folklorni skupini France Marolt 

 

Akademsko folklorno skupino France Marolt je leta 1948 ustanovil France Marolt, prvi slovenski 

etnomuzikolog. V sedemdesetih letih nenehnega delovanja si je skupina prislužila številna priznanja in 

nagrade. Najbolj je ponosna na zlati častni znak svobode Republike Slovenije in na status društva, ki 

deluje v javnem interesu na področju kulture. Skupino, ki je del Študentske organizacije Univerze v 

Ljubljani, trenutno sestavlja okrog 100 članov, razdeljenih v 3 plesne skupine in 2 glasbena orkestra. 

Skupina med letom izvede več kot 60 koncertov, krajših nastopov in delavnic ter številne samostojne 

projekte. Nastopi zaobjemajo mnoge protokolarne nastope, kot edina slovenska folklorna skupina pa se 

lahko pohvali tudi z dejstvom, da je v rednem programu Cankarjevega doma. Sledimo vodilu premikanja 

meja v folklorni dejavnosti na Slovenskem.  

Naloge umetniškega vodje 

Umetniški vodja društva je strokovno usposobljen posameznik, ki s svojo strokovno izobrazbo, 

usposobljenostjo in dolgoletnimi izkušnjami s področja dejavnosti društva zagotavlja ustrezno delovanje 

društva. Umetniški vodja je predsednik umetniškega odbora in član društva.  

Umetniški vodja ima naslednje naloge: 

• priprava predloga progama društva za aktualno sezono, ki ga uskladi z umetniškim odborom in 

predstavi izvršnemu odboru, 

• vodenje vaj in priprav za snemanja, gostovanja ipd., 

• mentorstvo vodjem plesnih, glasbenih in pevskih skupin ter spremljanje njihovega dela, 

• sklicevanje in vodenje sestankov umetniškega odbora, 

• posvečati mora posebno pozornost članom društva, ki bodo glede na talent, strokovni potencial 

in značajske lastnosti lahko postali vodje skupin in nadaljevalci njegove dejavnosti v društvu ter 
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predlagati umetniškemu odboru in izvršnemu odboru, da se tem posameznikom omogoči 

ustrezno strokovno usposabljanje, 

• skrb za usklajeno delovanje umetniškega odbora z organi društva. 

 

Postopek prijave 

Prijavitelj je dolžan prijavo podati najpozneje do 23. avgusta 2018, na elektronski naslov info@marolt.si. 

Prijava mora vsebovati: 

• Življenjepis kandidata z referencami na folklornem področju. 

• Predlog 1-letna programa Akademske folklorne skupine France Marolt, ki naj vključuje: 

o predlog aktivnosti in projektov za sezono 2018/2019 na vseh področjih delovanja 

društva (plesno, pevsko, glasbeno, oblačilna dediščina, mednarodna gostovanja, plesni 

inkubator, morebitne ideje za nove projekte …), 

o osnutek koncepta letne produkcije (pomlad 2019, Linhartova dvorana Cankarjevega 

doma).   

• Triletno vizijo progresivnega razvoja Akademske folklorne skupine France Marolt in umestitev v 

razvoj folklorne dejavnosti širše na Slovenskem, ki naj odgovori na vprašanja, kaj naj bi skupina 

dosegla v obdobju 2019-2022 ter opredeli načine, kako bo prišla do zastavljenih ciljev.   

Postopek izbire in roki: 

• Kandidati se prijavijo do 23. 8. 2018.  

• Vse prijave bo pregledal umetniški odbor Akademske folklorne skupine France Marolt, 

najprimernejše kandidate pa bo povabil na pogovor med 1. in 15. 9. 2018. Kandidati bodo o 

terminu pogovora obveščeni po elektronski pošti. 

• Izbran kandidat bo o finalnem izboru obveščen najpozneje do 20. 9. 2018. 

• V drugi polovici oktobra je predviden redni volilni zbor članov, na katerem bo umetniški odbor 

predlagal novega umetniškega vodjo zboru v potrditev.  

• Po potrditvi s strani rednega volilnega zbora članov, bo društvo podpisalo enoletno pogodbo z 

izbranim kandidatom. Sodelovanje je honorarno. Višina honorarja je predmet pogajanja med 

izbranim kandidatom in društvom.  

 

Kontakt za dodatne informacije: 

 

Nika Rožanc, predsednica društva 

Tel.: 031 551 592, e-naslov: nika.rozanc@marolt.si 
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V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in 

moške. 

 

V Ljubljani, dne 23. 7. 2018 

 

Nika Rožanc, predsednica društva 


