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SEZNAM KRATIC 

Cene Štupar – CILJ Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana 

GB Ljubljana  Gasilska brigada Ljubljana 

JSKD Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

KGZS – ZAVOD LJ  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod 

Ljubljana 

MGLC   Mednarodni grafični likovni center 

MGML   Muzej in galerije mesta Ljubljane 

MOL    Mestna občina Ljubljana 

OK    Oddelek za kulturo Mestne uprave MOL 

OPVI   Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne uprave MOL 

OVO   Oddelek za varstvo okolja Mestne uprave MOL 

OZRCO  Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne uprave MOL 

SLS   Služba za lokalno samoupravo Mestne uprave MOL 

ZOO Ljubljana  Živalski vrt Ljubljana 

 

  



4 

 

Na podlagi 51. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), Resolucije o 

Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 

(Uradni list RS, št. 90/13 in 6/18 – ZIO-1) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 

list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na___ 

seji dne ___ sprejel 

 

 

LETNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V MESTNI OBČINI LJUBLJANA 

ZA LETO 2019 

 

 

1. UVOD 

 

V skladu z 51. členom Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) samoupravna 

lokalna skupnost zaradi ustvarjanja pogojev za izobraževanje odraslih in drugih dejavnosti, 

pomembnih za razvoj in kakovost življenja njenih prebivalcev, sprejme letni program. V letnem 

programu se opredelijo:  

 cilji in kazalniki na letni ravni, 

 ukrepi po prednostnih področjih, 

 obseg sredstev, ki se zagotovijo za izvajanje letnega programa, 

 pristojni organi mestne uprave za izvedbo letnega programa in 

 način spremljanja izvajanja letnega programa. 

 

Letni program izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana za leto 2019 (v nadaljnjem 

besedilu: LPIO MOL) bo prispeval k uresničevanju Strategije razvoja vzgoje in izobraževanja v 

Mestne občine Ljubljana za obdobje 2009 – 2019, ki jo je mestni svet sprejel novembra 2008. 

21. cilj strategije določa, da bomo izobraževanje odraslih v Mestni občini Ljubljana (v 

nadaljnjem besedilu: MOL) v  razvili kot dejavnost posebnega javnega interesa ter uredili 

stabilen sistem in vzpostavili javno mrežo za izvajanje dejavnosti splošnega izobraževanja. 

 

Prav tako bo LPIO prispeval k uresničevanju Resolucije o Nacionalnem programu 

izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (Uradni list RS, 

št. 90/13 in 6/18 – ZIO-1; v nadaljnjem besedilu: ReNPIO13–20), ki je strateški dokument in 

podlaga za načrtovanje razvoja izobraževanja odraslih v Sloveniji in tako tudi izhodišče pri 

načrtovanju in izvajanju aktivnosti na področju izobraževanja odraslih na nacionalni in tudi 

lokalnih ravneh.   

 

Z LPIO MOL se določajo izobraževalni programi in dejavnosti, katerih izvajanje bo 

(so)financirano iz proračuna MOL za leto 2019 ter finančnih načrtov javnih zavodov MOL za 

leto 2019.  

 

Izvajanje programov izobraževanja odraslih poteka pod okriljem več organov mestne uprave ter 

v javnih zavodih MOL, zato smo za pripravo tega gradiva zbrali podatke in uskladili z 

zahtevami Zakona o izobraževanju odraslih. Iz LPIO MOL (Preglednica 2) so razvidni 

posamezni ukrepi – programi, izvajalci programov, opisi programov, predviden obseg sredstev, 

viri financiranja, pristojni organi mestne uprave, kazalnik spremljanja LPIO MOL – število 

predvidoma vključenih udeležencev, pričakovani učinki in ciljne skupine programov.  

 

 

 

 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3262
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0222
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3262
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0222
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2. CILJI  IN UKREPI PO PREDNOSTNIH PODROČJIH 

 

Cilji izobraževanja odraslih v Sloveniji so (ReNPIO 13–20): 

1. Dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti. 

2. Povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva. 

3. Izboljšati možnost za učenje in vključevanje v izobraževanje. 

4. Izboljšati splošno izobraženost. 

 

Za dosego ciljev so ukrepi oziroma naloge MOL in javnih zavodov MOL, opredeljeni po 

prednostnih področjih ReNPIO13–20, naslednji: 

 

2.1  Prvo prednostno področje: splošno izobraževanje odraslih  

 

 sofinanciranje neformalnih izobraževalnih programov za zaposlene, brezposelne in druge 

ciljne skupine, ki so nižje izobražene in manj usposobljene 

 sofinanciranje neformalnih izobraževalnih programov za upokojence 

 sofinanciranje programov za izboljšanje pismenosti staršev učencev OŠ 

 sofinanciranje programov slovenščine za starše predšolskih in šolskih otrok 

 sofinanciranje programov za izboljšanje računalniške pismenosti 

 sofinanciranje programov usposabljanja vrtičkarjev 

 sofinanciranje neformalnih programov s področja kulture 

 sofinanciranje različnih programov ozaveščanja o zdravem načinu življenja 

 sofinanciranje različnih programov za ozaveščanje o energetski učinkovitosti in rabi 

obnovljivih virov energije ter ponovni rabi odpadkov 

 

2.2  Drugo prednostno področje: izobraževanje za dvig izobrazbene ravni odraslih  

 

 financiranje materialnih stroškov za izvedbo programa Osnovna šola za odrasle 

 

2.3 Tretje prednostno področje: usposabljanje in izobraževanje za potrebe dela  

 

 sofinanciranje programov za podjetnike s področja socialnega podjetništva 

 sofinanciranje programov usposabljanja kmetov in njihovih družinskih članov 

 sofinanciranje programov usposabljanja članov prostovoljnih gasilskih društev in članov 

enot sistema zaščite, reševanja in pomoči MOL 

 sofinanciranje mojstrskih tečajev za dijake in študente glasbenih smeri 

 sofinanciranje dodatnega strokovnega usposabljanja na kulturnem področju za pedagoške 

delavce, mentorje v kulturnih društvih ter druge zainteresirane skupine 
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3. PROGRAM, SREDSTVA, PRISTOJNI ODDELKI IN SPREMLJANJE IZVAJANJA 

LETNEGA PROGRAMA 

 

Okvirna višina sredstev, ki jih načrtujejo posamezni organi mestne uprave, vključujoč javne 

zavode v njihovi pristojnosti, je razvidna iz preglednice 1. 

 

Preglednica 1: Sredstva v LPIO MOL po pristojnih organih mestne uprave 

Zap. št. Organ mestne uprave Sredstva v eurih 

1. OK 243.915,00 

2. SLS 155.000,00 

3. OPVI 98.000,00 

4. OVO 50.207,77 

5. OZRCO 22.100,00 

 Skupaj 569.222,77 
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Preglednica 2:  

 

Ukrep – 

program 

Izvajalec 

programa 

Opis programa Predviden 

obseg 

sredstev v 

eurih 

Vir 

financi-

ranja 

Pristojni 

organ 

mestne 

uprave 

Kazalniki  – 

število 

predvidoma 

vključenih 

udeležencev 

Pričakovani 

učinki 

programa 

Ciljne skupine 

programa 

Usposabljanje 

za življenjsko 

uspešnost –  

Beremo in 

pišemo skupaj 

Cene Štupar – 

CILJ 

4 izvedbe –  projektno 

zastavljen program, ki sledi 

standardom znanja in vključuje 

govorne, socialne, pisne, 

računske, računalniške 

spretnosti, splošno poučenost, 

vseživljenjsko učenje ter 

aktivno državljanstvo. Mentor 

izbere vsebino, glede na 

potrebe, želje in interese 

udeležencev. 

17.220,00   MOL OPVI 40 Večja 

vključenost v 

vseživljenjsko 

učenje, zlasti 

nižje 

izobraženih, 

starejših in 

drugih ranljivih 

skupin 

Starši z nižjo 

stopnjo 

izobrazbe, ki 

imajo otroke v 

nižjih razredih 

osnovne šole na 

območju MOL 

in so motivirani 

za izboljšanje 

lastne 

pismenosti in 

za pomoč 

otokom pri 

učenju. Starši 

obiskujejo 

program skupaj 

z otroki.  
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Slovenščina 

za starše  

Cene Štupar – 

CILJ 

4 izvedbe –  vsebine programa 

se navezujejo na vse vloge, ki 

jih prevzemajo starši v 

vsakdanjem življenju. 

Prilagojene so ciljni skupini in 

se nanašajo na osebno 

identiteto, družino in dom, 

družinsko okolje, 

izobraževalni sistem, poklic in 

delo, prosti čas in prostočasne 

dejavnosti, turizem, zdravje, 

ekonomiko, hrano in pijačo, 

javno življenje, kulturo in 

družbo, gospodarstvo in 

politiko, medije, naravno 

okolje ipd. Skozi ves program 

udeleženci obravnavajo 

različna besedila. Vsebine so 

prilagojene udeležencem 

posameznih izvedb. 

7.560,00   MOL OPVI 40 Večja 

vključenost v 

vseživljenjsko 

učenje, zlasti 

nižje 

izobraženih, 

starejših in 

drugih ranljivih 

skupin 

Starši otrok, ki 

obiskujejo vrtec 

ali šolo v MOL 

in imajo težave 

pri 

sporazumeva-

nju v 

slovenskem 

jeziku 

Študijski 

krožki  

Cene Štupar – 

CILJ 

10 izvedb študijskih krožkov  z 

različnimi temami – 

fotografija, slikanje, kultura, 

veščine nastopanja, znanost, 

dejavno državljanstvo, 

preteklost in prihodnost 

mojega mesta, oprema in 

prenova doma 

10.400,00   MOL OPVI 100 Večja 

vključenost vseh 

prebivalcev 

MOL v 

vseživljenjsko 

učenje 

Vsi prebivalci 

MOL 
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Projekt 

Interkulturni 

center 

Ljubljana 

Cene Štupar – 

CILJ 

Programi, ki se izvajajo v 

Interkulturnem centru 

Ljubljana: svetovalno-

informativne aktivnosti,  

izobraževalne aktivnosti, 

aktivnosti, povezane s kulturo 

in umetnostjo,  ozaveščanje 

javnosti in promocija 

medkulturnega dialoga.  

3.000,00   MOL OPVI 40 Večja 

vključenost v 

vseživljenjsko 

učenje, zlasti 

nižje 

izobraženih, 

starejših in 

drugih ranljivih 

skupin 

Vsi prebivalci 

Mestne občine 

Ljubljana 

Program 

spodbujanja 

podjetništva z 

družbenim 

učinkom Ferfl 

Cene Štupar – 

CILJ 

4 izvedbe – znotraj programa 

so aktivnosti, ki bodo 

pripomogle k višji stopnji 

podjetnosti, socialne 

ekonomije in zelenega 

gospodarstva. Glavni cilji so z 

aktivnostmi (Podjetniški 

zajtrki, Podjetniška akademija 

in Podjetniški inkubator) 

zvišati podjetniško 

usposobljenost in kompetence 

udeležencev, vključenih v 

izobraževanje oz. mentorstvo 

ter prednostno podpreti nosilce 

poslovnih idej, ki s svojimi 

produkti, storitvami  ustvarjajo 

dodano vrednost za družbo in 

okolje. Udeležencem se želi  

pomagati pri razvoju lastne 

blagovne znamke in s tem pri 

povečanju pozitivnega 

finančnega toka. 

4.000,00   MOL OPVI 6 zajtrkov, 

15 

udeležencev 

Udeleženci bodo 

spoznali 

socialno 

ekonomijo in 

zeleno 

gospodarstvo, ki 

upošteva tako 

varovanje okolja 

kot večjo 

gospodarsko in 

socialno 

vključenost 

Mali in srednji 

podjetniki s 

področja 

socialnega 

podjetništva v 

regiji 
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Jezikovni 

tečaji 

Cene Štupar – 

CILJ 

28 izvedb –  pridobitev znanja 

na prvi, drugi in tretji stopnji 

tujih jezikov 

33.320,00   MOL OPVI 280 Večja 

vključenost v 

vseživljenjsko 

učenje za 

upokojence in 

prejemnike 

denarne socialne 

pomoči 

Upokojenci in 

prejemniki 

denarne 

socialne 

pomoči 

Večgeneracijs

ki center 

Ljubljana 

Cene Štupar – 

CILJ 

8 izvedb –  razvoj 

inovativnega modela 

celostnega, dostopnega in 

kakovostnega izvajanja 

preventivnih vsebin in 

aktivnosti z namenom 

preprečevanja zdrsa v revščino 

in spodbujanja aktivnega 

socialnega vključevanja ter 

integracije ranljivih ciljnih 

skupin, ki bo usmerjeno v dvig 

kakovosti življenja in 

opolnomočenja vseh 

udeležencev.   

9.500,00   MOL OPVI 80 Večja 

vključenost v 

vseživljenjsko 

učenje, zlasti 

nižje 

izobraženih, 

starejših in 

drugih ranljivih 

skupin 

Upokojenci, 

brezposelni, 

prejemniki 

denarne 

socialne 

pomoči in 

druge ranljive 

skupine 

Osnovna šola 

za odrasle 

Cene Štupar – 

CILJ 

Financiranje materialnih 

stroškov za izvedbo programa 

Osnovna šola za odrasle 

7.000,00   MOL OPVI 163 Zagotavljanje 

materialnih 

pogojev za 

izvedbo osnovne 

šole za odrasle, 

skladno z 

zakonodajo 

Odrasli z 

nedokončano 

osnovno šolo 
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Zmajev 

karneval 

Lutkovno 

gledališče 

Ljubljana 

V okviru projekta Zmajev 

karneval se vsako leto izvede 

seminar za učitelje likovne in 

tehnične vzgoje ter Ljubljanski 

pustni sprevod. 

V okviru dvodnevnega 

seminarja lutkovni tehnologi 

gledališča predstavijo različne 

tehnike izdelave pustnih 

kostumov, učitelji in učiteljice 

pa nato znanje prenesejo na 

svoje učence. 

6.000,00   MOL OPVI 30 S seminarji se 

specifično 

znanje  

lutkovnih 

tehnologov 

preda 

zaposlenim v 

izobraževalnih 

institucijah. 

Mentorji 

udeležencem 

predstavijo 

različne tehnike 

izdelave pustnih 

kostumov ter 

ponudijo rešitve 

konkretnih 

problemov in 

možne izvedbe 

želenih idej.  

Učitelji likovne 

in tehnične 

vzgoje 

Prenos znanja 

in 

informiranja v 

kmetijskem 

sektorju 

KGZS – 

Zavod LJ 

Obiski kmetij, izvedba 

delavnic, predavanj, 

predstavitvenih dejavnosti s 

področij rastlinske pridelave, 

živinoreje, razvoja 

podjetništva oz. dopolnilnih 

dejavnosti na podeželju 

28.480,00   MOL OVO 450 Zagotavljanje 

višjega nivoja 

strokovne 

izobraženosti in 

usposobljenosti  

kmetov in 

njihovih 

družinskih 

članov na 

področjih 

pridelave 

zelenjave, sadja, 

Nosilci 

kmetijskih 

gospodarstev – 

kmetje in 

družinski člani 



12 

 

reje živali, 

razvoja 

podjetništva oz. 

dopolnilnih 

dejavnosti na 

podeželju 

Učni 

zelenjavni bio 

vrt Rakova 

Jelša 

Isa znanje 

d.o.o., 

Dobrovita 

d.o.o. 

Predavanja in delavnice – 

načrtovanje zelenjavnega 

vrtička, setve in sadnje rastlin, 

oskrba vrtnin in sadnih rastlin   

9.421,52   MOL OVO 700 Pridelava 

kakovostne 

hrane, 

povečanje 

samooskrbe, 

medgeneracijsk

o sodelovanje, 

povečanje 

socialne 

vključenosti 

Vrtičkarji  

Učni api vrt 

na Grbi 

Zavod Eneja 

so.p. 

Predavanja in delavnice – 

kolobar in prva dela v vrtu,  

sajenje jagod, dobri in slabi 

sosedje,  

sajenje paradižnika in ostalih  

plodovk, pobiramo semena 

+ api vsebine in pomen 

čebelarstva 

za vzgojo rastlin  

9.306,25   MOL OVO 700 Prepoznavanje 

pomena  

opraševalcev za 

pridelavo hrane,  

spoznavanje 

opraševalcev in  

pridelkov in 

izdelkov iz 

medu, 

apiterapija, 

medgeneracij-

sko sodelovanje 

Vrtičkarji  
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Delavnice za 

starejše 

OVO 14 delavnic za starejše na temo 

prepoznavanja, odstranjevanja 

in predelave invazivnih 

tujerodnih rastlin 

3.000,00   MOL 

(20 %), 

EU (80 

%) 

OVO 280 Izobraževanje 

starejših 

Upokojenci 

Osnovno 

usposabljanje 

za interventna 

dela na višini 

GEOPREVIS 

BLAŽ 

BERTONCELJ 

S.P. 

8 šolskih ur 1.500,00   MOL OZRCO 18 Udeleženci bodo 

usposobljeni za 

(samo)varovanje 

pri interventnih 

delih na višini 

Člani 

prostovoljnih 

gasilskih 

društev javne 

gasilske službe 

MOL 

Usposabljanje 

za interventno 

prekrivanje 

streh 

(nadaljevalno 

usposabljanje) 

GEOPREVIS 

BLAŽ 

BERTONCELJ 

S.P. 

16 šolskih ur 4.000,00   MOL OZRCO 25 Udeleženci bodo 

usposobljeni za 

interventno 

prekrivanje streh 

Člani 

prostovoljnih 

gasilskih 

društev javne 

gasilske službe 

MOL 

Obnovitveno 

usposabljanje 

za interventna 

dela na višini 

GEOPREVIS 

BLAŽ 

BERTONCELJ 

S.P. 

8 šolskih ur 2.400,00   MOL OZRCO 30 Obnova znanja Člani 

prostovoljnih 

gasilskih 

društev javne 

gasilske službe 

MOL 
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Obnovitveno 

usposabljanje 

iz prve in 

nujne 

medicinske 

pomoči za 

prve 

posredovalce  

UKC 

Ljubljana, 

Reševalna 

postaja 

12 šolskih ur 1.200,00   MOL OZRCO 30 Obnova znanja Člani enot 

sistema zaščite, 

reševanja in 

pomoči MOL 

Usposabljanje 

v SIM centru 

SIM center 

Zdravstvenega 

doma 

Ljubljana 

8 šolskih ur 1.500,00   MOL OZRCO 20 Obnova znanja Člani enot 

sistema zaščite, 

reševanja in 

pomoči MOL 

Usposabljanje 

za reševanje iz 

in na vodi 

Potapljaško 

društvo EURO 

DIVER 

3 dni 1.500,00   MOL OZRCO 10 Obnova znanja 

in veščine 

Člani enote 

MOL in GB 

Ljubljana 

Usposabljanje 

za reševanje 

plitvo zasutih 

z osnovnim 

ročnim 

orodjem za 

reševanje 

(LUsar) 

OZRCO,  

GB Ljubljana 

Pilotni projekt – koncept je v 

nastajanju 

10.000,00   MOL OZRCO 70 Udeležence 

naučiti 

uporabljati 

osnovno ročno 

orodje za 

reševanje; 

vzpostaviti 

strukturo 

vodenja in v 

reševanje 

vključiti laike 

Člani 

prostovoljnih 

gasilskih 

društev javne 

gasilske službe 

MOL 
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Cikel 

predavanj na 

temo gradov, 

Slovenske 

ljudske 

pravljice z 

Anjo Štefan, 

Tečaji 

kaligrafije, 

Potopisna 

predavanja v 

Hostlu Celica 

Javni zavod 

Ljubljanski 

grad 

Izvedba cikla treh predavanj na 

temo slovenskih gradov in z 

njimi povezane kulturne 

dediščine, izvedba treh srečanj 

s pravljičarko Anjo Štefan ob 

100. obletnici rojstva Milka 

Matičetovega, izvedba dveh 

štiridelnih tečajev 

kaligrafije/lepopisja, Izvedba 

14 potopisnih predavanj v 

Hostlu Celica na temo 

različnih svetovnih dežel 

4.786,00   MOL, 

Javni 

zavod 

Ljub-

ljanski 

grad 

OK 600 Večja 

vključenost v 

vseživljenjsko 

učenje odraslih, 

ozaveščanje o 

pomembnosti 

kulturne 

dediščine in 

različnosti 

svetovnih kultur 

Študenti, 

odrasli, 

upokojenci 

Strokovna 

izpopolnjevanj

a  

JSKD, 

Območna 

izpostava 

Ljubljana  

Celoletno izvajanje 

izobraževalnih delavnic in 

seminarjev  – zborovstvo, 

folklora, gledališče, ples, 

instrumentalna glasba, likovno 

področje, film, literatura  

5.000,00   MOL, 

JSKD  

OK 110 Delavnice in 

seminarji 

različnih 

umetnostnih 

področij 

omogočajo 

natančnejše 

poznavanje 

posameznih 

vsebin in nudijo 

možnost  

posredovanja in 

pretoka  novih   

informacij v 

slovenskem in 

mednarodnem 

prostoru, 

doprinos k 

dvigu strokovne 

usposobljenosti  

Mentorji 

posameznih 

skupin v 

kulturnih 

društvih  
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Kreativni kot Lutkovno 

gledališče 

Ljubljana 

Kreativni kot je cikel 

praktičnih delavnic, v katerem 

udeleženci spoznavajo različne 

uprizoritvene metode, s 

katerimi lahko nadgrajujejo in 

poglabljajo lastne delovne 

procese, predvsem pedagoške 

in vzgojno-izobraževalne. Gre 

za principe pripovedovanja, 

gibalnega gledališča, lutkovnih 

tehnik, sociodrame, 

participatornega gledališča 

ipd., ki so nujni elementi 

sodobne pedagogike.  

5.000,00   LGL OK 20 Izpopolnjevanje 

in višanje 

zaposlitvenih 

kapacitet 

udeležencev 

Pedagoški 

delavci in ostali 

zainteresirani 

Delavnice 

izdelovanja 

marionet 

Lutkovno 

gledališče 

Ljubljana 

Desetdnevna delavnica za 

izdelovanje marionet, navezav 

5.000,00   LGL OK 5 Izpopolnjevanje  Umetniški in 

tehnični profili 

Svetovni 

dnevi živali 

ZOO 

Ljubljana 

Spoznavanje ogroženih 

živalskih vrst v ZOO 

Ljubljana, vzrokov njihove 

ogroženosti ter načinov, kako 

jim lahko pomagamo 

0,00   ZOO 

Ljublja- 

na 

(vstop-

nine) 

OK 5.000 Boljše 

poznavanje 

ogroženih 

živalskih vrt, 

vzrokov 

ogroženosti ter 

načinov, kako 

lahko 

pomagamo pri 

njihovi ohranitvi 

Upokojenci, 

odrasli, družine 
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Mojstrski 

tečaji  

Festival 

Ljubljana  

V letu 2019 bo izvedenih 12 

mojstrskih tečajev – v mesecih 

julij in avgust. Mojstrski tečaji 

temeljijo na mednarodnem 

kulturnem dialogu ter na 

potrebah in interesih mladih 

glasbenikov. Mojstrski tečaji 

združujejo mlade poustvarjalce 

glasbe s profesionalnimi 

umetniki, ki so ob skupnem 

ustvarjanju pripravljeni z 

znanjem in izkušnjami 

prispevati h kreativni rasti 

mlajših kolegov. 

100.000,00   MOL OK cca. 120 – 

180 

Udeležencem bo 

omogočen 

razvoj osebnega 

potenciala, 

pridobitev 

dragocenih 

izkušenj in 

intenzivno delo 

z mednarodno 

priznanimi 

glasbeniki, ki 

imajo bogato 

orkestrsko in 

solistično 

kariero ter so 

izvrstni 

pedagogi na 

uglednih 

evropskih 

glasbeno-

izobraževalnih 

institucijah. 

Omogočeno jim 

bo povezovanje, 

primerjanje, 

nadgradnja 

znanja, 

nastopanje ter 

ne nazadnje 

boljša možnost 

za zaposlitev.   

Dijaki (18 +) in 

študenti 

glasbenih smeri  
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Grafični tečaji MGLC  Tri izvedbe grafičnih tečajev: 

začetni grafični tečaj – I. 

stopnja, začetni grafični tečaj – 

II. stopnja, grafični tečaj 

globokega tiska (nadaljevalni) 

5.000,00   MOL OK 30 Izobraževanje o 

dediščini 

klasične grafike, 

razvijanje veščin 

v posameznih 

grafičnih 

tehnikah in 

ustvarjalnosti, 

popularizacija 

umetniške 

grafike 

Ljubitelji 

umetnosti in 

ustvarjanja, 

arhitekti, 

oblikovalci, 

študentje višjih 

letnikov 

umetniških 

akademij, 

odrasli v 

aktivni dobi 

(30–60 let) 

Vodstva po 

razstavah 

MGLC Ob vsaki razstavi se izvedeta 

vsaj dve javni vodstvi mesečno 

ter vodenja po dogovoru 

(mišljene so skupine odraslih). 

V letu 2019 je predvidenih 20 

javnih vodstev ter približno 

toliko tudi naročenih vodstev, 

skupaj torej 40 izvedb.  

4.000,00   MOL OK 600 Izobraževanje o 

družbenih, 

socialnih itd. 

temah, ki jih 

razstave s svojo 

tematiko 

odpirajo, 

spoznavanje z 

novostmi na 

sodobnem 

likovno-

grafičnem in 

vizualnem 

področju, 

spodbujanje 

izražanje 

svojega mnenja, 

podpiranje 

diskusije 

Strokovna 

javnost, 

ljubitelji 

umetnosti in 

kultura, tretja 

življenjska 

univerza (in 

društva), 

interesne 

skupine s 

področij, 

povezanih s 

kulturo, 

brezposelni, 

osebe z 

oviranostmi in 

ranljive 

skupine, turisti 

in dnevni 

obiskovalci  
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Študijska 

srečanja s 

strokovnimi 

delavci s 

področja 

vzgoje in 

izobraževanja 

MGLC Izvede se eno do dve (občasno 

tudi več) srečanji ob razstavah 

in projektih, ki so večjega 

pomena za področje vzgoje in 

izobraževanja. 

200,00   MOL OK 30 Seznanjanje 

strokovnih 

delavcev z 

načini, cilji in 

metodami 

izobraževanja v 

muzeju, iskanje 

boljšega 

skupnega 

sodelovanja, 

seznanjanje 

učiteljev z 

novostmi na 

področju 

sodobne grafike 

Šolski 

strokovni 

delavci, 

mentorji, 

učitelji, 

koordinatorji 

kulturno-

umetnostne 

vzgoje; med 

ustanovami pa 

Kulturni bazar, 

Ministrstvo za 

kulturo, 

Ministrstvo za 

izobraževanje, 

znanost in 

šport, Zavod 

RS za šolstvo 

Diskurzivni 

program 

MGLC Predvidenih je 16 dogodkov 

pogovornega tipa: 

predavanja/diskusije/seminarji/

delavnice/filmi. Teme so: 

raziskovalno novinarstvo, 

lokalna ekologija, 

dokumentarnost v literaturi, 

zgodovina ljubljanskega 

grafičnega bienala. 

7.000,00   MOL OK 350 Seznanjanje z 

aktualnimi 

področji v 

družbi, ki 

vplivajo tudi na 

svet umetnost, 

možnost javne 

diskusije in 

izražanja 

mnenja 

Strokovna 

javnost, 

intelektualci, 

ljubitelji 

umetnosti in 

kulture, 

študentje, 

brezposelni, 

upokojenci 
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Pogovori z 

umetniki 

MGLC Predvidenih je 12 pogovorov 

oziroma predstavitev 

rezidenčnih umetnikov v 

Ustvarjalnem centru Švicarija 

širši javnosti; predstavitve se 

širše oprejo na teme, s katerimi 

se umetniki ukvarjajo na 

rezidenci. 

1.500,00   MOL OK 180 Seznanjanje z 

načini dela in 

dosežki 

umetnikov, 

spoznavanje 

specifičnega 

ustvarjalnega 

razmišljanja, 

prenos 

umetniškega 

pristopa v 

prakso 

Lokalna 

skupnost, 

študentje, 

umetniki, 

kulturniki, 

intelektualci, 

brezposelni 

Delavnica za 

osebe z 

demenco in 

njihove svojce 

MGLC Predvideni sta dve delavnici v 

Spominskem ateljeju Stojana 

Batiča v Ustvarjalnem centru 

Švicarija, ki potekata v 

sodelovanju s programom 

Dober dan vsak dan in 

Društvom Spominčica. 

1.500,00   MOL OK 24 Ozaveščanje o 

Alzheimerjevi 

bolezni, 

terapevtska 

povezava 

umetnosti, 

ustvarjalnosti in 

bolezni 

sodobnega časa 

Osebe z 

demenco, 

njihovi svojci 

in prijatelji 
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ZINE 

VITRINE, zin 

delavnice 

Center urbane 

kulture Kino 

Šiška / 

DobraVaga 

V letu 2019 so predvidene štiri 

brezplačne zin delavnice v 

sodelovanju z različnimi 

uveljavljenimi domačimi in 

mednarodnimi umetniki in 

umetnicami, ki so aktivni na 

različnih področjih sodobne 

vizualne umetnosti, pri čemer 

v svojem ustvarjanju 

intenzivno razvijajo in 

raziskujejo tudi medij zina. 

Delavnice na celovit in 

inovativen način predstavljajo 

raznovrstne vidike neodvisne 

ustvarjalnosti in urbane 

kulture, s spodbujanjem 

»naredi sam« (DIY) in »naredi 

skupaj z drugimi« (DIWO) 

pristopov pa udeležencem 

nudijo široko paleto možnosti 

za lastno ustvarjalno izražanje, 

sodelovanje ter aktivno in 

kritično refleksijo umetnosti in 

družbe.  

2.000,00   MOL OK 100 Spoznavanje 

novih pristopov 

k ustvarjanju, 

vključenost v 

socialno 

dogajanje, 

razširjanje 

pojma 

prostočasnih 

aktivnosti 

Splošna javnost 

nad 15 let 



22 

 

Mlada 

umetnost, 

delavnica 

priprave 

portfolija 

Center urbane 

kulture Kino 

Šiška / 

DobraVaga 

Projekt je namenjen 

izobraževanju in 

opolnomočenju mladih 

umetnic in umetnikov, ki 

poteka pod vodstvom galerije 

Alkatraz.  V okviru projekta 

bo v DobriVagi delavnica 

izdelave umetniškega portfolia 

za mlade, ki šele vstopajo v 

umetniško sceno. Delavnica 

udeležence seznanja s 

konceptualno zasnovo in rabo 

različnih orodij pri pripravi 

javne predstavitve svojega 

dela. Na ta način bodo 

posamezniki, ki se šele 

profesionalno uveljavljajo, 

dobili dodatna znanja, 

informacije in veščine, ki jim 

bodo olajšale vstop in 

omogočile aktivno 

udejstvovanje tako v domačem 

kot mednarodnem umetniškem 

prostoru. 

500,00   MOL OK 15 Priučitev 

profesionalne 

priprave 

umetnikovega 

portfolia za 

prijavo na 

različne razpise, 

spoznavanje z 

umetnostnim 

sistemom 

Mladi odrasli, 

dejavni na 

področju 

umetnosti, 

študenti 

umetniških 

smeri 
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RE:CIKLAR-

NICA, serija 

ustvarjalnih 

delavnic 

recikliranja 

Center urbane 

kulture Kino 

Šiška 

Re:ciklarnica je serija 

ustvarjalnih delavnic 

recikliranja, ki se v 

sodelovanju z Društvom 

GUMB v Kinu Šiška izvaja in 

razvija že od leta 2012. V več 

kot 50 delavnicah se je 

Re:ciklarnica razvila v 

izobraževalni, ekološki in 

etični oblikovalski projekt. Ta 

preizprašuje načine, na katere 

sodobna potrošniška družba 

ravna z viri in materiali, ter 

išče alternativne in kreativne 

rešitve za stranske proizvode 

razsipne porabe in 

onesnaževanja življenjskega 

okolja ter spodbuja pozitiven 

odnos do reciklaže ter 

ekološko odgovorno in 

angažirano vedenje 

posameznikov. V sodelovanju 

z Društvom GUMB se 

pripravlja nov sklop treh 

brezplačnih 4-urnih delavnic, 

na katerih bodo udeleženci iz 

odpadnih materialov zasnovali 

in izdelovali raznovrstne 

okrasne in uporabne predmete, 

ki jih poleg estetske tudi 

odlikuje tudi etična 

komponenta. 

1.200,00   MOL OK 40 Širjenje 

ekološke 

zavesti, 

spoznavanje 

novih pristopov 

k ustvarjanju, 

vključenost v 

socialno 

dogajanje, 

razširjanje 

pojma 

prostočasnih 

aktivnosti 

Splošna javnost 

nad 15 let 
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MAD 

ABOUT 

FILM: NORI 

NA 

VIDEOSPOT

E, filmski 

seminar  

Center urbane 

kulture Kino 

Šiška 

MAF filmski seminar za mlade 

(starejše od 15 let) bo 

posvečen glasbenim 

videospotom. Seminar bo 

vključeval krovno predavanje 

o zgodovini glasbenega 

videospota, pregled trendov in 

kakovostnih videospotov v 

zadnji dekadi (predavatelj: 

filmski kritik dr. Matic 

Majcen) ter dve delavnici: 

delavnico kritike videospotov 

(mentor: dr. Matic Majcen) in 

delavnico analognega VJanja 

(mentorja: Špela Škulj in Jaka 

Berger). Seminar se bo 

zaključil z javno predstavitvijo 

izdelkov, nastalih na obeh 

delavnicah.  

1.000,00   MOL OK 10 Pridobivanje 

novih znanj, 

spoznavanje 

novih pristopov 

k ustvarjanju, 

vključenost v 

socialno 

dogajanje, 

razširjanje 

pojma 

prostočasnih 

aktivnosti 

Mladi med 15. 

in 30. letom 

starosti 
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Stripolis, 

serija 

predavanj o 

stripu 

Center urbane 

kulture Kino 

Šiška 

Z različnimi gosti bodo na 

osmih srečanjih na podlagi 

analize konkretnih stripovskih 

del obravnavane teme iz teorije 

in zgodovine stripa, različnih 

stripovskih žanrov in njihove 

popularnosti. Stripolis je serija 

rednih mesečnih stripovskih 

dogodkov v Kinu Šiška, ki se 

je v šestih letih delovanja 

vzpostavila kot živahno in 

prepoznavno stripovsko 

srečališče, ki vključuje in 

povezuje stripovske 

ustvarjalce in ostale akterje 

domače stripovske scene 

(pisce, založnike, raziskovalce 

in poznavalce) ter širšo 

zainteresirano publiko (tako 

ljubitelje stripa kot privržence 

literature in vizualne umetnosti 

nasploh), spodbuja refleksijo o 

vlogi in položaju stripa pri nas, 

služi izmenjavi izkušenj in 

znanj ter popularizaciji 

stripovske ustvarjalnosti, pri 

čemer daje prostor tako 

alternativnemu in avtorskemu 

stripu kot »mainstream« 

stripovskim žanrom. 

7.800,00   MOL OK 200 Zapolniti 

teoretski in 

kritiški manko 

na področju 

sodobne 

stripovske 

ustvarjalnosti  

Striparji, 

umetniki, 

kritiki, 

kulturniki 
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Z UMETNI-

KOM 

OSEBNO, 

serija 

pogovorov 

Center urbane 

kulture Kino 

Šiška / 

DobraVaga 

Pogovori Z umetnikom osebno 

so obrazstavni program, ki 

spremlja samostojne razstave 

sklopa Umetnik na mesec v 

galeriji DobraVaga. 

Posamezen dogodek deluje kot 

uvod v otvoritev samostojnih 

razstav mladih umetnikov in 

jim daje priložnost, da 

spregovorijo o svojem delu – o 

razstavi, dotedanjem in 

prihodnjem delu, predstavijo 

svoje videnje sveta umetnosti 

itd. 

3.900,00   MOL  OK 150 Priprava mladih 

umetnikov na 

javno 

predstavitev in 

pogovor o 

njihovem delu, 

spodbujanje 

dialoga o 

sodobni 

umetnosti, 

približati 

sodobno 

umetnost širši 

javnosti 

Mladi umetniki, 

študenti, 

umetniki, 

kulturniki, širša 

javnost, ki jo 

zanima 

umetnost 

Filmska 

srečanja ob 

kavi 

Kinodvor Dvanajst filmskih srečanj  z 

gosti in pogovori za 

obiskovalce v poznejših letih / 

s ponovitvijo programa skupaj 

24 srečanj 

7.000,00   Kino-

dvor 

OK 3000 Večja 

vključenost 

starejših v 

vseživljenjsko 

učenje, 

spoznavanje 

filma in kina, 

filmska vzgoja, 

socializacija 

starejših, 

medgeneracij-

sko povezovanje 

Upokojenci 

Kinodvorov 

šolski 

program za 

študente in 

druge skupine 

mladih 

Kinodvor Filmske projekcije s 

spremljevalnim filmsko-

vzgojnim programom 

3.000,00   Kino-

dvor, 

Sloven-

ski 

filmski 

center 

OK 500 Kulturno - 

umetnostna 

vzgoja, 

socializacija, 

spoznavanje 

filma in kina, 

Študenti in 

druge skupine 

mladih odraslih 
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odraslih izobraževanje o 

različnih 

področjih skozi 

film 

(psihologija, 

sociologija, …) 

Kinotrip Kinodvor Filmski program – mladi za 

mlade (filmski festival in redni 

dogodki med letom) 

11.430,00   Kino-

dvor, 

Sloven-

ski 

filmski 

center 

OK 2000 Kulturno-

umetnostna 

vzgoja, 

socializacija, 

spoznavanje 

filma in kina, 

izobraževanje o 

različnih 

področjih skozi 

film 

(psihologija, 

sociologija …) 

Študenti in 

druge skupine 

mladih 

odraslih, sicer 

tudi za 

srednješolce 

Mestni 

inkubator 

Javni zavod 

Mladi zmaji 

Program “Kaj je dobro in je 

lahko še boljše?” so delavnice, 

mentorstvo in finančna 

podpora za aktivne mlade od 

18. do 29. leta, ki z 

zamišljenimi idejami 

izboljšujejo kakovost življenja 

in širijo dobro v mestu. 

Program, ki poteka od 

novembra do aprila, obsega: 3 

x 3 ure delavnic s strokovnjaki 

za uresničevanje idej, 5 

individualnih mentorskih ur s 

skrbno izbranimi mentorji, ki 

10.000,00   MOL OK 41 Mestni 

inkubator 

povezuje 

vsevrstne 

sodelujoče 

organizacije, ki 

so gnezda za 

aktivne mlade in 

jih podpirajo pri 

njihovih 

interesih. 

Mladim prinaša 

pot do 

življenjske in 

Mladi od 18 do 

29 let 
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so bili tudi sami nekoč mladi, 

za izbranih do 10 projektov ob 

koncu usposabljanja od 200 € 

do 1000 € sofinanciranja 

izvedbe. 

profesionalne 

izkušnje, 

pot do dela ali 

službe, 

pot do 

prispevanja k 

boljši kakovosti 

življenja v 

mestu. 

Potapljaški 

tabor 

Javni zavod 

Mladi zmaji in 

IPPA  

Potapljaški tabor je tabor, 

namenjen osebam med 18. in 

29. letom. Namen je ponuditi 

mladim izkušnjo potapljanja, 

skupaj s celostnim programom 

za pridobitev PADI potrdila, ki 

jim omogoča, da se potapljajo 

tudi samostojno. Mladi bodo 

preživeli skupaj več dni, 

udeležbo pa bo omogočena v 

dveh terminih.  

5.000,00   MOL, 

Javni 

zavod 

Mladi 

zmaji 

OK 16 Udeleženci bodo 

pridobili veščine 

potapljanja in 

posredno krepili 

lastno 

samozavest, 

medsebojno 

povezovanje in 

zdrav življenjski 

slog. Na koncu 

usposabljanja 

pridobijo tudi 

licenco PADI za 

samostojne 

potope. 

Mladi od 18 do 

29 let 



29 

 

Izobraževanje 

prostovoljcev 

Javni zavod 

Mladi zmaji 

Izobraževanje prostovoljcev je 

namenjeno krepitvi kompetenc 

mladih in odraslih, ki se 

odločijo za prostovoljno delo v 

mladinskih centrih. Na 

izobraževanju dobijo 

konkretne izkušnje, usmeritve 

in podporo, da se lahko 

vključijo v delo z mladimi (v 

obliki projektnega, uličnega, 

individualnega, skupinskega 

ali skupnostnega dela).  

5.000,00   MOL, 

Javni 

zavod 

Mladi 

zmaji 

OK 60 Udeleženci bodo 

pridobili veščine 

in znanja, ki jim 

bodo omogočale 

bolj kvalitetno 

delo z mladimi. 

Preko dela z 

mladimi 

pridobivajo tudi 

izkušnje, ki jim 

omogočajo 

profesionalno in 

osebno rast in 

razvoj. 

Mladi od 18 do 

29 let, odrasli s 

specifičnimi 

znanji, ki lahko 

podprejo mlade 

v mladinskih 

centrih, odrasli, 

ki izhajajo iz 

lokalnih 

skupnosti, ki 

podpirajo 

mlade 

Računalniško 

opismenjevanj

e 

Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

39 izobraževalnih delavnic s 

področja računalništva z 

različnimi temami: 

oblikovanje tiskovin, 3D-

tiskanje, slepo tipkanje, 

preglednice. 

975,00   MOL OK 300 Večja 

vključenost v 

vseživljenjsko 

učenje, dvig 

informacijske 

pismenosti, 

večja 

vključenost 

ranljivih skupin, 

spodbujanje 

samoizobraže-

vanja 

Vse ciljne 

skupine 
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Tečaji Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

24 tečajev, od tega 16 tečajev 

tujih jezikov (v trajanju 20 ur), 

tečaj slovenskega znakovnega 

jezika (v trajanju 20 ur). 

9.311,00   MOL OK 250 Večja 

vključenost v 

vseživljenjsko 

učenje, dvig 

informacijske 

pismenosti, 

večja 

vključenost 

ranljivih skupin, 

spodbujanje 

samoizobraže-

vanja 

Vse ciljne 

skupine 

Izobraževalne 

delavnice 

Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

237 izobraževalnih delavnic z 

različnimi temami: medijska, 

digitalna, zdravstvena in 

glasbena pismenost, 

naravoslovne vsebine, učenje 

učenja, kompetence iskanja 

zaposlitve, podjetništvo, 

osebnostna rast. 

11.813,00   MOL OK 3.000 Večja 

vključenost v 

vseživljenjsko 

učenje, dvig 

informacijske 

pismenosti, 

večja 

vključenost 

ranljivih skupin, 

spodbujanje 

samoizobraže-

vanja 

Vse ciljne 

skupine 

Borza dela Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

Informiranje, svetovanje, 

motiviranje in coaching za 

iskalce zaposlitve, 

zagotavljanje prostora z IKT 

opremo in dostopom do spleta. 

stroški dela 

zaposlenih 

MOL OK 2.500 Razvijanje 

kompetenc 

iskanja 

zaposlitve in 

podjetništva 

Brezposelni, 

prejemniki 

denarne 

socialne 

pomoči in 

druge ranljive 

skupine 
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Točke 

vseživljenjske

ga učenja 

Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

Individualno računalniško 

opismenjevanje na štirih 

lokacijah knjižnice. 

stroški dela 

zaposlenih 

MOL OK 200 Večja 

vključenost v 

vseživljenjsko 

učenje, širjenje 

kulture 

samostojnega 

učenja in dvig 

pismenosti 

Starejši, 

brezposelni in 

druge ranljive 

skupine 

Mestni muzej 

Ljubljana in 

Ljubljančani, 

študijska 

skupina za 

seniorje 

MGML Mestni muzej Ljubljana in 

Ljubljančani je program, ki 

navdušuje že več kot 

desetletje! Nastal je ob 

sodelovanju z Univerzo za 

tretje življenjsko obdobje, 

potem pa je rasel in se širil po 

svoje. Zdaj je to posebna 

oblika celoletnega 

izobraževanja zrelih 

posameznikov, ki se v 

programu združujejo v skupine 

z 10 do 15 udeleženci. 

500,00   Ministr-

stvo za 

kulturo, 

MOL, 

MGML 

OK 15 Aktivno 

vključevanje 

odrasle 

populacije v 

delovanje 

muzeja 

(participativni 

muzej), skrb za 

neotipljivo 

dediščino, 

večanje 

dostopnosti vseh 

muzejskih 

dejavnosti, 

promocija 

muzejske 

dejavnosti skozi 

socialne mreže 

članov študijske 

skupine 

Upokojenci 
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Raziskujmo 

preteklost 

Ljubljane, 

študijska 

skupina za 

seniorje 

MGML Tedenska srečanja skupin z 

namenom zbiranja zgodb in 

spominov Ljubljančanov. 

500,00   Ministr-

stvo za 

kulturo, 

MOL, 

MGML 

OK 15   Upokojenci 

Od blizu: 

fotografija kot 

način videnja 

sveta, 

študijska 

skupina za 

odrasle 

MGML Program uvaja pristope k 

fotografiranju in širjenju 

sporočilnosti fotografije, ki 

bolj kot na tehnični 

dovršenosti opreme in veščini 

temeljijo na urjenju očesa in 

osebnosti fotografa. 

5.000,00   MOL, 

MGML 

(vstop-

nina) 

OK 15 Uvedba novih 

uspešnih oblik 

neformalnega 

izobraževana na 

področju 

fotografije, 

dolgoročen 

način 

sodelovanja z 

zainteresiranimi 

javnostmi, večja 

dostopnost 

muzejskega in 

galerijskega 

dela, 

sodelovanje med 

kustosi in 

kuratorji, 

fotografi in 

zainteresirano 

javnostjo na 

področju 

fotografije 

Študentje, 

odrasli 
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Kaligrafske 

delavnice in 

delavnice 

Izdelava 

družinskega 

drevesa 

MGML Kaligrafske delavnice so 

zanimiv način spoznavanja 

zgodovine skozi tehnike 

pisanja, ki so jih poznali naši 

predniki 

400,00   MOL, 

MGML 

(vstop-

nina) 

OK 50 Boljše 

poznavanja 

preteklosti 

Ljubljane; 

večanje 

dostopnosti vseh 

muzejskih 

dejavnosti 

Študentje, 

odrasli, 

upokojenci 

Javna in 

strokovna 

vodstva po 

različnih 

razstavah 

MGML 

MGML Vodstva, s katerimi se širi 

dostopnost in na zanimiv način 

predstavlja polja raziskovanja 

in delovanja od prazgodovine 

do sodobne umetnosti. 

3.500,00   MOL, 

MGML 

(vstop-

nina) 

OK 5000 Boljše 

poznavanje 

preteklosti, 

kulture in 

umetnosti 

Ljubljane; 

večanje 

dostopnosti vseh 

muzejske in 

galerijske 

dejavnosti 

Študentje, 

odrasli, 

upokojenci 

Ciklusi 

predavanj 

MGML Ciklusi predavanj, s katerimi 

se širi dostopnost in na 

zanimiv način predstavlja polja 

raziskovanja in delovanja od 

prazgodovine do sodobne 

umetnosti. 

1.000,00   MOL, 

MGML 

(vstop-

nina) 

OK 1000 Boljše 

poznavanje 

preteklosti, 

kulture in 

umetnosti 

Ljubljane; 

večanje 

dostopnosti vseh 

muzejske in 

galerijske 

dejavnosti 

Študentje, 

odrasli, 

upokojenci 
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Programi za 

odrasle 

Pionirski dom 

– Center za 

kulturo mladih 

Slikarstvo, kiparstvo, grafika, 

gledališče, glasba in ples za 

odrasle 

14.100,00   MOL  OK 69 Rast števila 

udeležencev, 

širitev 

prepoznavnosti 

programov in 

ponudbe za 

odrasle; 

udeleženci 

pridobijo uvid v 

možnosti in 

priložnosti 

kulturno-

umetniškega 

vključevanja in 

razvoja 

Osebe nad 25. 

letom starosti, 

odrasli s 

posebnimi 

potrebami 

Računalniški 

tečaji 

Izbrani 

ponudnik  

Računalniški tečaji – začetni, 

nadaljevalni in izpopolnjevalni  

150.000,00 MOL SLS 1.500 Usposobiti 

starejše meščane 

in meščanke za 

elektronsko 

poslovanje, ki 

jim bo 

omogočilo 

hitrejše in 

učinkovitejše 

reševanje ter 

urejanje zadev v 

povezavi z 

javno upravo in 

v vsakdanjem 

življenju  

Upokojenci, 

brezposelni 
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SOŽITJE – 

skrb za večjo 

varnost 

prometa 

Javna agencija 

RS za varnost 

prometa 

Celoviti preventivni dogodki 

oz. usposabljanja za seniorje in 

upokojence, kjer so 

predstavljena pravila cestnega 

prometa, praktične izkušnje 

policije, temeljni postopki 

oživljanja ter varna vožnja po 

avtocesti in hitri cesti. Po 

dogovoru imajo udeleženci 

tudi možnost svetovalne 

vožnje z ocenjevalci na 

vozniškem izpitu. 

 0,00 MOL SLS 100 Usposobiti 

starejše voznike 

in voznice na 

naših cestah, da 

bi se čim dlje 

počutili varne in 

da bi čim dlje 

ostali mobilni  

Starejši vozniki 

in voznice 

Delavnica 

Temeljni 

postopki 

oživljanja s 

prikazom 

varne uporabe 

avtomatskega 

defibrilatorja 

Društvo 

študentov 

medicine 

Slovenije, 

Rdeči križ 

Slovenije, 

Območno 

združenje 

Ljubljana 

Predstavitev postopkov 

oživljanja in uporabe 

defibrilatorjev po različnih 

četrtnih skupnostih MOL 

 0,00 MOL SLS 500 Usposobiti 

prebivalce za 

pravilno 

uporabo 

defibrilatorjev 

znotraj AED 

mreže ter tako 

zmanjšati strah 

ljudi pred 

uporabo aparata; 

opozoriti občane 

na večjo 

odzivnost  pri 

nudenju pomoči 

ljudem ob 

srčnem zastoju 

ter s tem 

prispevati k 

večjemu 

preživetju le teh.     

Prebivalci 

MOL 
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Predavanje 

Misli na srce 

Društvo 

študentov 

medicine 

Slovenije 

Predavanje o dejavnikih 

tveganja za srčno žilno 

obolenja, merjenje krvnega 

pritiska, holesterola in 

sladkorja v krvi  –  

spodbujanje zdravega 

življenjskega stila ter 

ozaveščanje o posledicah 

neprimerne prehrane in 

pomanjkanja telesne aktivnosti 

5.000,00   MOL SLS 500 Spodbujanje 

zdravega 

življenjskega 

stila ter 

ozaveščanje o 

posledicah 

neprimerne 

prehrane in 

pomanjkanja 

telesne 

aktivnosti;   

zmanjšanje 

pojavnosti 

bolezni srca in 

ožilja  

Prebivalci 

MOL 

Predavanje 

IMUNO   

Društvo 

študentov 

medicine 

Slovenije  

Delavnice po četrtnih 

skupnostih, kjer bo bodočim 

staršem predstavljeno 

cepljenje, starejši populaciji pa 

tema cepljenja proti gripi.   

 0,00 MOL SLS 100 Ustaviti 

upadanje stopnje 

precepljenosti 

prebivalstva in 

zaščititi ljudi 

pred ponovnimi 

izbruhi 

nalezljivih 

bolezni, pred 

katerimi se 

lahko zaščitimo 

Prebivalci 

MOL 
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PULMO – 

ALKŠOLA  

Društvo 

študentov 

medicine 

Slovenije 

Projekt Pulmo je projekt, ki 

deluje na javnozdravstvenem 

področju osveščanja širše 

javnosti o boleznih dihal, 

izvedene bodo meritve in 

svetovanja na področju zdravja 

dihal. Namen projekta 

Alkošola je zmanjšati tvegano 

uživanje alkohola, ki 

nedvomno negativno vpliva na 

zdravje tako posameznika kot 

družbe. 

 0,00 MOL SLS 100 Ozaveščanje o 

posledicah 

kajenja,  pri 

mladih razviti 

odgovoren in 

zdrav odnos do 

alkohola, ki bo 

preprečil 

prekomerno 

popivanje in 

zmanjšal 

tveganje za 

razvoj 

odvisnosti od 

alkohola ter 

drugih bolezni, 

povezanih z 

zlorabo alkohola 

Prebivalci 

MOL 

Predavanje 

Klinična 

prehrana v 

nosečnosti 

Društvo 

študentov 

medicine 

Slovenije 

Predavanje o fizioloških 

spremembah v nosečnosti, 

prehranskih dodatkih, telesni 

aktivnosti, primernem 

pridobivanju telesne teže 

tekom nosečnosti, 

vegetarijanstvu in drugih 

načinih prehranjevanja.  

 0,00 MOL SLS 100 Ozaveščanje 

nosečnic o 

zdravi prehrani 

Prebivalci 

MOL 

ZDRAVA 

PREHRANA 

VEGAN  

Slovensko 

vegansko 

društvo 

Veganstvo ne le kot način 

prehranjevanja, ampak tudi 

način življenja, s katerim 

izboljšaš zdravje in počutje, 

prihraniš trpljenje in življenje 

živali ter zmanjšaš ekološki 

 0,00 MOL SLS 300 Ozaveščanje 

prebivalcev o 

veganskem 

načinu 

prehranjevanja  

Prebivalci 

MOL 
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odtis na Zemlji 

ENERGETI-

KA – 

UVAJANJE 

UČINKOVI-

TE RABE 

ENERGIJE 

"ENSVET" –

EKO SKLAD 

ENSVET – 

Energetska 

svetovalna 

pisarna 

Ljubljana  

Predstavitev delovanja  

Energetske svetovalne pisarne 

Ljubljana (energetsko 

svetovanje občanom, 

povečanje energetske 

učinkovitosti in rabe 

obnovljivih virov energije, 

informacije o možnostih 

pridobivanja sredstev iz EKO 

sklada.) 

 0,00 MOL SLS 50 Ozaveščanje 

prebivalcev in 

svetovanje o 

povečanju 

energetske 

učinkovitosti in 

rabe obnovljivih 

virov energije 

Prebivalci 

MOL 

Predstavitev 

dejavnosti JP 

VOKA 

SNAGA d.o.o.  

JP VOKA 

SNAGA d.o.o. 

Predstavitev projekta 

»Enkratno je stvari uporabljati 

večkratno«, spodbujanje 

ponovne uporabe; instant 

servis koles; 

popravljalnica/redizajn oblačil 

 0,00 MOL SLS 300 Spodbujanje 

ponovne 

uporabe 

odpadkov: pop-

up zbirni center 

– sprejemanje 

predmetov, ki 

bodo svojo pot 

nadaljevali v 

Center ponovne 

uporabe – 

posoda, tekstil, 

okrasni predmeti 

itd.) 

Prebivalci 

MOL 
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Ljubhospic – 

predstavitev 

Zavod Hospic 

Ljubljana 

Predstavitev poslanstva 

Zavoda Hospic Ljubljana, ki je 

edini stacionarni hospic v 

Sloveniji, kjer skrbijo za hudo 

bolne ob koncu življenja 

 0,00 MOL SLS 50 Ozaveščanje o 

dejavnosti 

Zavoda Hospic 

Ljubljana 

Prebivalci 

MOL 

Možganski 

fitnes 

Center za 

urjenje 

spomina  

Delavnica urjenja spomina in 

koncentracije ter tehnik 

boljšega pomnjenja  

 0,00 MOL SLS 300 Ozaveščanje 

prebivalcev 

Prebivalci 

MOL 

Demenca – 

prepoznavanje 

prvih znakov 

Slovensko 

združenje za 

samopomoč 

pri demenci 

»Spominčica«  

Na predavanjih sodelujejo 

priznani strokovnjaki s 

področja demence, ki 

udeležence seznanijo, kako 

zgodaj spoznati prve znake 

demence, o preventivnih 

dejavnikih in kako ravnati z 

bolniki s to težko boleznijo. 

 0,00 MOL SLS 300 Ozaveščanje o 

prvih znakih 

demence ter o 

tem, kje poiskati 

pomoč 

Prebivalci 

MOL, 

predavanja za 

svojce in druge, 

ki skrbijo za 

osebe z 

demenco v 

domačem 

okolju. 
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4. ZAKLJUČEK 

 

Za uresničevanje programov LPIO MOL so odgovorni pristojni organi mestne uprave, javni 

zavodi MOL ter druge organizacije. 

 

Spremljanje ter poročanje o izvedbi posameznih ukrepov LPIO MOL bo naloga pristojnih 

organov mestne uprave, priprava poročila, ki bo sestavni del programa za prihodnje leto, pa 

naloga OPVI. 

 

 

 

Številka:  

Datum:  

 

Župan  

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
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Obrazložitev  

predloga Letnega programa izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana za leto 2019 

 

I. Pravni temelj 

 

Pravni temelji za sprejem Letnega programa izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana 

za leto 2019 (v nadaljnjem besedilu: LPIO MOL) so: 

 51. člen Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), ki določa, da 

samoupravna lokalna skupnost zaradi ustvarjanja pogojev za izobraževanje odraslih in 

drugih dejavnosti, pomembnih za razvoj in kakovost življenja njenih prebivalcev, sprejme 

letni program, v katerem smiselno opredeli vsaj vsebine, določene v drugem odstavku 44. 

člena tega zakona.  

 Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za 

obdobje 2013 – 2020 (Uradni list RS, št. 90/13; v nadaljnjem besedilu: ReNPIO13–20), ki 

je strateški dokument in podlaga za načrtovanje razvoja izobraževanja odraslih v Sloveniji  

za obdobje od leta 2013 do leta 2020. 

 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno 

besedilo), ki določa, da mestni svet sprejema akte Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem 

besedilu: MOL). 

 

 

II. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

 

V skladu in na podlagi 51. člena Zakona o izobraževanju odraslih samoupravna lokalna 

skupnost zaradi ustvarjanja pogojev za izobraževanje odraslih in drugih dejavnosti, pomembnih 

za razvoj in kakovost življenja njenih prebivalcev, sprejme letni program. V letnem programu se 

opredelijo: cilji in kazalniki na letni ravni, ukrepi po prednostnih področjih, obseg sredstev, ki 

se zagotovijo za izvajanje letnega programa, pristojni organi mestne uprave za izvedbo letnega 

programa in način spremljanja izvajanja letnega programa. 
 

 

III. Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja 

 

Z LPIO MOL se določajo izobraževalni programi in druge dejavnosti, ki jih (so)financirajo 

MOL in javni zavodi MOL. S programi za izobraževanje odraslih zagotavljamo večjo 

vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, dvig splošne izobraženosti prebivalcev, višjo 

izobrazbeno raven in tudi večjo zaposljivost. Za namen opravljanja javne službe na področju 

izobraževanja odraslih je MOL ustanovila Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje 

Ljubljana, vendar programe izobraževanja odraslih izvajajo tudi drugi javni zavodi MOL ter 

druge organizacije. Ocenjujemo, da je obseg programov izobraževanja odraslih izjemno velik, 

občani pa se lahko prijavljajo na številne brezplačne in raznovrstne programe. Ocenjujemo, da 

na MOL uspešno sledimo ciljem iz nacionalne resolucije in področnih strategij MOL, predvsem 

pa se uspešno in hitro odzivamo na potrebe občanov MOL. 

 

 

IV. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 

 

Sprejetje LPIO MOL nima neposrednih finančnih posledic, saj so sredstva, ki jih za programe 

izobraževanja odraslih načrtujejo posamezni organi mestne uprave, predvidena v finančnih 

načrtih organov mestne uprave za leto 2019. 

Zap. št. Organ mestne uprave Sredstva v eurih 

1. OK 243.915,00 

2. SLS 155.000,00 
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3. OPVI 98.000,00 

4. OVO 50.207,77 

5. OZRCO 22.100,00 

 Skupaj 569.222,77 

 

 

 

Pripravila: 

mag. Melita Oven 

Vodja Odseka za projekte 

 

Marija Fabčič 

Sekretarka – vodja oddelka  

 

 

 


