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1. Uvod 
 

Na Stičišču NVO osrednje Slovenije smo se odločili, da bomo analizirali kaj se je dogajalo na 

področju vključevanja drugačnosti v Mestni občini Ljubljana leta 2018 in 2019. Pregledali smo 

dogajanja na področju gibalno oviranih, mladih, drugače spolno usmerjenih, zasvojenosti, 

starejših, duševnega zdravja in motenj hranjenja ter na področju imigrantov in Romov.  

 

Pregledali smo strategije na omenjenih področjih, ali obstajajo in kakšna je vsebina le-teh. Nato 

smo raziskali kakšni so bili razpisi iz teh področij in kdaj so bili objavljeni, tako da boste lahko 

približno vedeli kdaj pričakovati nove.  

 

Podrobno sta pregledana Javna razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL: 

Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto za leti 2018 in 2019. 

Predstavljeno je finančno stanje in po sklopih njihovi prejemniki.   

 

Raziskali smo katere nevladne organizacije, ki delujejo na omenjenih področjih, so prejele za 

njihove programe/ projekte sofinanciranje in koliko dejansko MOL sofinancira različna 

področja. Ta analiza je namenjena pregledu sofinanciranja na teh področjih, tako da boste lahko 

razbrali kakšne vsebine so financirane in približno v kakšnih zneskih. Morda vam pa pride prav 

pri prijavljanju na prihodnje razpise.  

  



   

5 

2. Razpis Ljubljana – zdravo mesto 
 

Vsa področja, ki smo se jih v tem dokumentu namenili analizirati, pokriva Javni razpis za 

sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL: Socialno varstvo in varovanje zdravja – 

Ljubljana – zdravo mesto. Zato smo se odločili analizirati razpis in prejemnike sredstev iz tega 

razpisa za leto 2018 in 2019.  

Najprej bo sledila kratka predstavitev razpisa, pregled posameznih sklopov in programov ter 

spremembe med njimi za ti dve leti. Med viri bodo navedene povezave do teh razpisov.  

Sledila bo primerjava višine sredstev, ki jih je MOL v okviru tega razpisa namenila vsem 

programom v letu 2018 in 2019. 

Nato pa se bomo poglobili v vsako področje posebej in predstavili dobitnike, njihove programe, 

višino financiranja in čas trajanja programa in/ali projekta, ki je bil izbran za sofinanciranje.  

Na koncu vsakega področja bomo navedli še dodatne razpise, ki so bili razpisani za ta področja.   

 

2.1. Kratka predstavitev razpisa za leti 2018 in 2019 

 

V strategiji razvoja socialnega varstva v MOL 2013-2020 se nahaja tudi sofinanciranje 

socialnovarstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov na osnovi javnih 

razpisov . 

 

Redni letni javni razpisi pod nazivom »Ljubljana – zdravo mesto« izhajajo vsako leto meseca 

oktobra. Višina sofinanciranja teh projektov je odvisna od doseženih točk, pridobljenih na 

razpisu, giblje pa se od 70 – 100%. Razpisi so namenjeni najranljivejšim skupinam, pogodbe z 

organizacijami, ki so izbrane na javnih razpisih, pa lahko trajajo do 3 let, saj si MOL želi 

vzpostaviti stabilno sofinanciranje organizacij in s tem zagotoviti neprekinjeno izvajanje 

programov in storitev. Predmet javnega razpisa so programi socialnega varstva in programi 

varovanja zdravja. Večina področij je iz leta v leto istih, obstajajo pa manjše spremembe. 

Razpis je vedno razdeljen na dva sklopa, skop A in B. Sklop A je namenjen sofinanciranju 

programov socialnega varstva, sklop B pa sofinanciranju projektov in programov na področju 

varovanja zdravja.  Oktobra 2017 je izšel razpis za sofinanciranje programov v letu 2018, 

področja sklopov so prikazana spodaj:  

A. programi socialnega varstva iz naslednjih področij (socialno varstvo): 

1. Socialnovarstveni programi za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine 

in njenimi posledicami ter programi za osebe v stanovanjski stiski oziroma za 

brezdomne: 

1.1 Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za matere z otroki v 

stanovanjski stiski in za brezdomne (materinski dom) 

1.2 Drugi socialnovarstveni programi za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek 

revščine in njenimi posledicami ter za brezdomne 

2. Socialnovarstveni programi za starejše: 
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2.1 Socialnovarstveni programi, ki starejšim nudijo oporo za samostojnejše in 

kvalitetnejše življenje v domačem bivalnem okolju 

2.2 Programi za izobraževanje in informiranje ter za samopomoč svojcev dementnih 

2.3 Dnevni centri za starejše 

3. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi motenj hranjenja 

4. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uporabe in/ali z zasvojenostjo 

z nedovoljenimi drogami 

5. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi 

zasvojenosti z alkoholom 

6. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi prekomerne rabe in/ali z 

zasvojenostjo s sodobnimi elektronskimi tehnologijami in spletom 

7. Socialnovarstveni programi, ki ljudem z različnimi oblikami oviranosti nudijo 

podporo za samostojnejše življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v 

skupnost 

8. Socialnovarstveni programi za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja: 

8.1 Socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo 

možnost varne namestitve 

8.2 Socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo 

podporo, svetovanje, opolnomočenje in zagovorništvo 

9. Socialnovarstveni programi, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju nudijo 

podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost 

10. Socialnovarstveni programi, ki otrokom, mladostnicam in mladostnikom nudijo 

podporo pri reševanju različnih stisk in težav ter krepijo njihovo socialno 

vključenost 

11. Socialnovarstveni programi, ki Romom in Rominjam nudijo podporo in omogočajo 

njihovo aktivno vključevanje v skupnost 

12. Socialnovarstveni programi za podporo in spremljanje umirajočih in njihovih 

bližnjih 

13. Socialnovarstveni programi namenjeni podpori in opolnomočenju LGBT+ oseb 

B. programi varovanja zdravja iz naslednjih področij (varovanje zdravja): 

1. Programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in 

mladostnikov 

2. Programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno 

prenosnih okužbah 

3. Programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju 

reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, 

dojenje) 

4. Programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, 

alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe 

5. Programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu  

Oktobra 2018 je izšel razpis za sofinanciranje programov v letu 2019. Tu je prišlo do manjših 

sprememb na področjih. Spodaj so navedene spremembe med razpisoma iz leta 2017 in 2018. 
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SKLOP A: 

 A.1., kjer so nadomestili »Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za matere z 

otroki v stanovanjski stiski« s »Socialnovarstvenim programom z možnostjo namestitve za 

brezdomne«.  

A.2. Socialnovarstveni programi za starejše: povsem je izločen program A.2.3. »Dnevni centri 

za starejše« 

Na mesto programa A.9. so vključili nov program: »Socialnovarstveni programi za osebe, ki 

povzročajo nasilje«, izločili pa so program A.12. »Socialnovarstveni programi za podporo in 

spremljanje umirajočih in njihovih bližnjih« 

Preimenovali so program A.11. »Socialnovarstveni programi, ki Romom in Rominjam nudijo 

podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost« v »Socialnovarstveni 

programi za pomoč in podporo imigrantkam in imigrantom pri njihovi socialni integraciji v 

skupnost«, obenem se je pomaknil na točko A.12.  

Programa pod točkama A.9 in A.10 sta ostala ista, spremenila pa se je pozicija, in sicer na A.10 

in A.11. 

SKLOP B :  

Sklop B od točke B.1 do B.5 ostaja enak, dodani pa sta bili 2 novi področji: 

B.6. »Zagovorništvo uporabnikov in uporabnic zdravstvenih storitev«  

B.7. »Programi, namenjeni osveščanju in svetovanju posameznikom/-cam in družinam v stiski 

na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa« 

 

2.2. Analiza višine sredstev dodeljenih prejemnikov razpisa Ljubljana – zdravo 

mesto za leto 2018 in 2019. 

 

Naslednje dva grafa prikazujeta višino sredstev, ki jih je MOL v letih od 2018 – 2019 

namenila socialnemu varstvu in varovanju zdravja. Iz prvega grafa je razvidno, da je MOL 

leta 2018 namenila 95% sredstev za socialno varstvo in 5% sredstev za varovanje zdravja. 

Drugi graf pa prikazuje razmerje sofinanciranja med sklopoma v letu 2019, in sicer je bilo 

socialnemu varstvu namenjeno 88%, varovanju zdravja pa 12% celotnega sofinanciranja. 
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Graf 1: Razmerje sofinanciranja med sklopoma A in B - 2018 

 

Graf 2: Razmerje sofinanciranja med sklopoma A in B - 2019 

 

 

Spodnji graf predstavlja primerjavo višine sredstev, med sklopoma A (socialno varstvo) in B 

(varovanje zdravja) za obe leti. Socialnemu varstvu (skop A) je MOL leta 2018 namenila 

1.106.600,00 €, leta 2019 pa 796.500,00 €, kar 310.100,00€ manj. Varovanju zdravja (skop B) 

pa je MOL leta 2018 namenila 58.500,00 €, leta 2019 pa 111.900,00 €, skoraj še enkrat več. 
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Graf 3: Primerjava višine sredstev sofinanciranja iz razpisa Ljubljana – zdravo mesto 

 

 

Naslednji graf pa predstavlja višino sofinanciranja celotnega programa socialnega varstva iz 

strani MOL, za leto 2018 in 2019. Skupno je MOL na tem razpisu v letu 2018 namenila 

1.165.100,00€, v letu 2019 pa 908.400,00€. 

 

Graf 4: Višina vseh sredstev "Ljubljana - zdravo mesto" za leta 2018 - 2019 
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3. Gibalno ovirani 
 

3.1. Akcijski program za invalide 

 

V Mestni občini Ljubljana na vsaki dve leti pripravijo akcijski načrt, na podlagi katerega se 

potem izvajajo aktivnosti in ukrepi. Od leta 2008 ga potrdi in obravnava Mestni svet MOL. 

Predvsem je poudarek na dostopnosti za osebe z oviranostmi, kjer so namenili pozornost 

ureditvi neoviranega dostopa do grajenega okolja, javnih prevozov, informacij, raznovrstnih 

storitev in programov. 

Cilj akcijskih načrtov je bil tudi nemoten pretok informacij in vsebin za spodbujanje 

zagotavljanja enakih možnosti vključevanja oseb z oviranostmi v lokalno skupnost in 

udejstvovanje na področju rekreacije, športa, kulture, vzgoje, izobraževanja, zdravja, 

socialnega varstva in zaposlovanja.  

Leta 2014 je bil pripravljen akcijski program za invalide 2014-2021.  

Invalidi niso enovita skupina, temveč so opredeljeni z različnimi funkcionalnimi omejitvami, 

kakršne so: osebe z motnjo v duševnem razvoju, vidno, slušno in gibalno ovirani ter drugi, ki 

se znajdejo pred različnimi vsakdanjimi ovirami na vseh področjih človekovega življenja. 

Cilji API: 

1. Ozaveščanje in informiranje javnosti o invalidih, z namenom, da javnost dojema 

invalide kot enakovredne in enakopravne člane družbe. 

2. Možnost samostojnega bivanja in vključevanja 

3. Dostopnost invalidom v fizičnem smislu in pa tudi možnost do vključevanja v socialno, 

ekonomsko in politično življenje (dostopnost do informacij, izobraževanj, 

zaposlovanja… v njim prilagojenih tehnikah). 

4. Vzgoja in izobraževanje (invalidom morajo biti dane enake možnosti udeležbe v 

celotnem izobraževalnem sistemu v rednih in posebnih programih na vseh stopnjah – 

od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraževanja) API 2014–2021 skrbi za 

invalide glede na opredelitev otrok s posebnimi potrebami: otroci z motnjami v 

duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci ter gibalno ovirani 

otroci. 

5. Delo in zaposlovanje (Delodajalce je treba seznaniti z možnostjo prilagoditve delovnega 

okolja in delovnega mesta, invalide pa spodbujati k dejavnemu iskanju zaposlitve). 

6. Finančno – socialna varnost 

7. Zdravje in zdravstveno varstvo (Invalidom se tako kakor neinvalidom z Zakonom o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zagotavljata skrb za zdravje in 

zdravstveno varstvo). 

8. Kulturno udejstvovanje 

9. Šport in prostočasne dejavnosti 

10. Versko in duhovno življenje 

11. Samoorganiziranje invalidov 

12. Nasilje in diskriminacija 

13. Staranje z invalidnostjo 
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3.2. Razpisi MOL iz področja invalidnosti  

 

Ena ključnih nalog MOL je zagotavljanje dostopnosti mesta osebam z oviranostmi. Posebna 

pozornost je namenjena najšibkejšim družbenim skupinam, saj so prepričani, da je mesto 

prijazno otrokom , starejšim in osebam z oviranostmi, mesto, prijazno vsem. Po prejemu listine 

Občina po meri invalidov leta 2009, so se začele aktivnosti MOL na področju zagotavljanja 

dostopnosti grajenega okolja, javnega prevoza, informacij, storitev in programov osebam z 

oviranostmi še posebej aktivno izvajati.   

 

Projekti nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju so sofinancirani v okviru javnega 

razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL: SOCIALNO VARSTVO IN 

VAROVANJE ZDRAVJA – LJUBLJANA – ZDRAVO MESTO. Prejemnikom iz področja 

invalidov je MOL v letu 2018 namenila 60.500,00€, leta 2019 pa 65.500,00€. 

 
Tabela 1: Finančna sredstva namenjena socialnovarstvenim programom na področju oviranosti za leto 2018 

Prejemnik/-ca sredstev Naziv programa oz. projekta 
Obdobje 

sofinanciranja 

Znesek 

sofinanciranja 

v letu 2018 

(EUR) 
Društvo aktivnih in 

zaposlenih invalidov 

Slovenije - DAZIS 
24 ur skupaj 2018 8.000,00 € 

Društvo civilnih invalidov 

vojn Slovenije Ljubljana 

Socialno varstveni program 

civilnih invalidov vojn 

Ljubljane 

2018 3.000,00 € 

Društvo gluhih in naglušnih 

Ljubljana 

Dnevni center za starejše 

gluhe, 

naglušne in gluhoslepe 

2018-2020 15.000,00 € 

Društvo invalidov 

Ljubljana Bežigrad Program društva 2018 1.500,00 € 

Društvo invalidov 

Ljubljana Moste-Polje 

Socialno vključevanje 

invalidov 2018 1.500,00 € 

Društvo invalidov 

Ljubljana Vič Rudnik 

Socialno varstvo in varovanje 

zdravja 2018 1.500,00 € 

Društvo paraplegikov 

ljubljanske pokrajine 

Gibalna oviranost ni ovira 
2018 20.000,00 € 

Društvo vojnih invalidov 

Ljubljana 

Socialni program društva 

vojnih invalidov Ljubljana 2018 3.000,00 € 

Medobčinsko društvo slepih 

in slabovidnih Ljubljana 

Prva socialna pomoč kasneje 

oslepelim slepim in 

slabovidnim osebam in 

njihovim svojcem 

2018 5.000,00 € 

Trepetlika, društvo bolnikov 

s parkinsonizmom in 

drugimi ekstrapiramidnimi 

motnjami 

Kako naprej 2018 2.000,00 € 
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Tabela 2: Finančna sredstva namenjena socialnovarstvenim programom na področju oviranosti za leto 2019 

Prejemnik/-ca sredstev Naziv programa oz. projekta 
Obdobje 

sofinanciranja 

Znesek 

sofinanciranj 

a v letu 2019 

(EUR) 
DRUŠTVO CIVILNIH 

INVALIDOV VOJN 

SLOVENIJE LJUBLJANA 

Socialno varstveni 

program civilnih invalidov 

vojn Ljubljane 
2019 1.000,00 € 

MEDOBČINSKO 

DRUŠTVO SLEPIH IN 

SLABOVIDNIH 

LJUBLJANA 

Prva socialna pomoč kasneje 

oslepelim slepim in 

slabovidnim osebam in 

njihovim svojcem. 

2019 6.000,00 € 

DRUŠTVO AKTIVNIH 

IN ZAPOSLENIH 

INVALIDOV SLOVENIJE 

- DAZIS 

Program Pot aktivnega 

življenja gibalno ali senzorno 

oviranih invalidnih oseb, s 

skrajšanim nazivom »PAŽ« 

2019 8.000,00 € 

DRUŠTVO VOJNIH 

INVALIDOV LJUBLJANA 
Socialni program Društva VI 

Ljubljana 
2019 1.000,00 € 

DRUŠTVO INVALIDOV 

LJUBLJANA MOSTE- 

POLJE 

Socialno 

vključevanje 

invalidov 
2019 1.500,00 € 

DRUŠTVO INVALIDOV 

LJUBLJANA - ŠIŠKA 

Socialnovarstveni program, 

ki ljudem z različnimi oblikami 

oviranosti nudijo podporo za 

samostojnejše življenje in 

omogočajo njihovo aktivno 

vključevanje v skupnost. 

2019 1.500,00 € 

DRUŠTVO INVALIDOV 

LJUBLJANA BEŽIGRAD 
Program društva 

2019 1.500,00 € 

MESTNO DRUŠTVO 

GLUHIH LJUBLJANA 
Enakopravno vključevanje 

gluhih v družbo 
2019 - 2021 10.000,00 € 

DRUŠTVO 

PARAPLEGIKOV 

LJUBLJANSKE 

POKRAJINE 

Gibalna oviranost ni ovira 

2019 - 2021 20.000,00 € 

YHD - DRUŠTVO ZA 

TEORIJO IN KULTURO 

HENDIKEPA 

Neodvisno življenje 

hendikepiranih 2019 - 2021 15.000,00 € 
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4. Mladi 
 

4.1. Strategija MOL za mlade 

 
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 

42/10) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 ) Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana na 11. seji 23. prečiščeno besedilo in 15/12) je 11. 2015 sprejel 

Strategijo Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025. 

 

UKREPI: 

1. Vzpostaviti mrežo mladinskih centrov v MOL, in sicer do leta 2020 vzpostaviti najmanj 

20 mladinskih centrov, ki bodo sistematično opravljali vse podporne naloge, povezane 

z mladimi. 

Mreža mladinskih centrov Ljubljana je bila ustanovljena v letu 2017. Ob ustanovitvi so bili 

vanjo vključeni štirje četrtni mladinski centri, ki delujejo v okviru javnega zavoda Mladi zmaji, 

šest mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije, in mladinski center, ki deluje 

okviru Centra za socialno delo Moste - Polje. V letu 2018 se jim je pridružilo društvo Legebitra, 

tako da MOL šteje že 12 mladinskih centrov. Prva skupna aktivnost mreže je bila 

organizacija mladinskega dogodka v okviru evropskega tedna mobilnosti 2017. Širši javnosti 

se je s skupnim nastopom prvič predstavila na Areni mladih 2018.  

2. Preveriti izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa člana mreže Mladinskih centrov 

Ljubljana in podeliti status mladinskim centrom. 

MOL podeljuje status člana mreže Mladinskih centrov Ljubljana na podlagi javnega razpisa za 

sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana. Predmet razpisa je 

sofinanciranje programov mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki so v programskem 

upravljanju nepridobitnih nevladnih organizacij. S podporo programom mreže Mladinskih 

centrov Ljubljana  se uresničuje prvi cilj Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 - 

2025: »Kontinuirano povečevati število mladih in otrok, ki v okviru mladinskih centrov 

aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas (delež otrok in mladih, ki se vključujejo v 

programe za mlade v MOL, povečevati za najmanj 5 % letno)«. Člane mreže bo MOL 

sofinancirala z večletno pogodbo, s čimer bo zagotovljeno stabilno delovanje mreže in 

kontinuirana dostopnost programov mladim. 
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Tabela 3: Podatki o razpisih za sofinanciranje programov mreže mladinskih centrov v MOL 

Datum 

objave 
Povezava do razpisa Ime razpisa 

Skupna okvirna 

višina sredstev 

26.10.2018 

https://www.ljubljana.si/sl/mestna-

obcina/mestna-uprava-mu-

mol/oddelki/oddelek-za-

kulturo/razpisi/javni-razpis-za-

sofinanciranje-programov-mreze-

mladinskih-centrov-ljubljana-v-letu-

2019-v-mol/ 

Javni razpis za sofinanciranje 

programov mreže Mladinskih 

centrov Ljubljana v letu 2019 

v MOL 70.000,00 EUR 

27.10.2017 

https://www.ljubljana.si/sl/mestna-

obcina/mestna-uprava-mu-

mol/oddelki/oddelek-za-

kulturo/razpisi/javni-razpis-za-

sofinanciranje-programov-mreze-

mladinskih-centrov-ljubljana-v-

obdobju-2018-2019-v-mol/ 

Javni razpis za sofinanciranje 

programov mreže Mladinskih 

centrov Ljubljana v obdobju 

2018 - 2019 v MOL 52.500,00 EUR 

 

3. Oblikovati standard dejavnosti mreže Mladinskih centrov Ljubljana in način 

spremljanja kakovosti programov za mlade, ob upoštevanju trojne strukture mreže. 

 

1. Četrtni mladinski centri, s katerimi upravlja Javni zavod Mladi zmaji,  

2. dnevni centri za mlade, s katerimi upravljajo centri za socialno delo,  

3. mladinski centri, s katerimi upravljajo nevladne organizacije, ki imajo status javnega 

interesa v mladinskem sektorju.  

Programe, skladne z potrebami mladih iz lokalnega okolja, lahko izvaja mreža skladno s 

kriteriji za pridobitev statusa mladinskega centra. Za vključitev v mrežo, statusna oblika 

nosilcev programov posameznega centra, ni ovira. Ključni cilji oblikovanja mreže so 

kakovostno izvajani programi s primerno strukturo. Mreža obenem izvaja del programa, ki bo 

skupen za vse člane mreže in bo na prepoznaven način nagovarjal vse mlade v Mestni občini 

Ljubljana. Mreža bo tako upoštevala specifike potreb mladih v posamezni četrtni skupnosti ali 

naselju, obenem pa delovala kot prepoznavno enotna struktura. 

 

4. Prednostno oblikovati nove mladinske centre na območjih, ki so danes glede 

potrebe po kontinuiranem in sistematičnem delu z mladimi v Mestni občini Ljubljana 

prepoznana kot sive lise. 

V strategiji MOL za mlade je napisano, da so zaznali manko mladinskih centrov na določenih 

območjih, kjer pa prebiva veliko mladih in mladih z družinami, ki izhajajo iz različnih socialnih 

ozadij, katerim bi kvalitetno preživljanje prostega časa in prakticiranje mladinskega dela še 

prišlo kako prav. Pomembno je, da imajo mladi kje možnost do kvalitetnega preživljanja 

prostega časa. V območjih kjer delujejo taki centri se opaža bistveno manjša stopnja rizičnega 

vedenja mladih, večja participacija le-teh v lokalni skupnosti, večjega medgeneracijskega 
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sodelovanja in posledično boljšo kvaliteto bivanja vseh. Obenem se iz izkušenj vidi, da morajo 

biti mladinski centri fizično blizu mladim, saj je njihov doseg okoliš do enega kilometra.  

5. Do leta 2018 v središču mesta vzpostaviti večji mladinski center znotraj mreže 

Mladinskih centrov Ljubljana. 

Takšen center je previden v Palači Cukrarna in bo dejavnost mladinskih centrov 

vsebinsko povezoval z dejavnostjo knjige in literature. Začetek renovacije je planiran v 

mesecu februarju, načrt pa vključuje posebno knjižnico z mladinsko literaturo, 

delavnice za umetnike, knjigarno in mladinski center.  

 

4.2. Mladinsko delo in programi za mlade 

 

Podeželje MOL predstavlja kar 2/3 celotnega območja MOL. In tudi na tem področju je precej 

mladostnikov s podobnimi problemi, kot jih imajo mladostniki iz mesta. Razlika pa je v tem, 

da na podeželju ti mladostniki nimajo kam iti, kjer bi se lahko udejstvovali in imeli enakovredne 

možnosti za razvoj kot njihovi vrstniki. 

Dejstvo je, da v primerjavi z evropskim povprečjem zaposlitveni potenciali nevladnega sektorja 

(nevladnih nepridobitnih organizacij) v Sloveniji še zdaleč niso izkoriščeni. V MOL je 

mladinski sektor finančno in kadrovsko podhranjen in ne more izkoristiti svojega 

zaposlitvenega potenciala. Posledično se zaradi tega ne more kvalitetno razvijati, še manj pa 

lahko razvija storitev za skupnost. 

 CILJI 

Povečati število in obseg programov in projektov nevladnih organizacij v mladinskem sektorju 

ter z njimi do leta 2020 na letni ravni doseči najmanj 50.000 udeležencev. Povečati število 

zaposlenih mladih v mladinskih organizacijah in s tem krepiti mladinski sektor. 

Eden izmed ciljev MOL je okrepiti segment uličnega mladinskega dela, njegovo kakovost, 

povečati obseg programov, ki jih izvajajo usposobljeni ulični mladinski delavci. Na tak način 

naj bi bilo lažje doseči mlade, saj se le ti zbirajo na ulicah, pred bloki, na zbirnih mestih v 

urbanem okolju. Zunaj se zbirajo tudi družbeno stigmatizirani mladi, ravno njim bi bila pomoč 

namenjena v obliki kratkih svetovanj ob kriznih situacijah. Ulično mladinsko delo naj bi 

spodbujalo mlade h kakovostnem preživljanju prostega časa, k varni zabavi in odgovornemu 

preživljanju prostega časa. V ta namen se je izoblikovala Mreža Mlada Ulica, ki uspešno deluje 

že nekaj let in skrbi, da prepoznajo stiske, potrebe, želje mladih, jih informirajo o pomenu skrbi 

za prijatelje in jih spodbujajo k prevzemanju odgovornosti za lastna dejanja.  

Okrepiti projekte za mlade tudi v podeželskem okolju MOL, do leta 2020 uresničiti najmanj en 

projekt za mlade na vsaj osmih lokacijah na podeželju. 

 UKREPI 

Ukrep 1: Povečati sredstva za sofinanciranje projektov in programov nepridobitnih organizacij 

v mladinskem sektorju v MOL ter strukturirati razliko med podporo večletnim kakovostnim in 

kontinuirano izvajanim programom in projektom. Obenem vpeljati mehanizem za podporo 



   

16 

manjšim projektom tako organizacij kot posameznikov, ki se skladajo vsaj z enim ciljem 

Strategije. 

Ukrep 2: V letu 2016 oblikovati ločen javni razpis ali ločeno področje razpisa, ki se nanaša na 

podporo uličnemu mladinskemu delu.  

 

Ukrep 3 Kontinuirano izvajati dejavnosti glede zmanjševanja vandalizma v Ljubljani, s 

poudarkom na osveščanju učencev zadnje triade osnovnih šol in srednješolcev ter z uličnim 

mladinskim delom na območjih, ki so najbolj izpostavljena uničevanju javne lastnine. 

 

Ukrep 4:  

Spodbujati promocijo podpornih programov in projektov za mlade. 

 

4.3. Razpisi MOL na področju mladih 

 
 Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2019 in programov za obdobje od 2019 

do 2021 s področja mladinskega sektorja MOL.  

 

Ta razpis je bil objavljen na strani MOL oktobra 2018. S pomočjo tega razpisa se uresničuje 

prvi cilj Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016 - 2025: »Kontinuirano povečevati 

število mladih in otrok, ki v okviru mladinskih centrov aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo 

prosti čas (delež otrok in mladih, ki se vključujejo v programe za mlade v MOL, povečevati za 

najmanj 5 % letno). 

 

Cilj razpisa je mladim na območju MOL izboljšati pogoje za njihov profesionalni in osebni 

razvoj, dvig kompetenc in socialnih veščin, ter povečati možnosti za kakovostno, raznoliko, 

ustvarjalno in varno preživljanje prostega časa. Razpis se nanaša na vse ciljne skupine mladih, 

posebno pozornost pa namenja mladim z manj priložnostmi v družbi. Drugi cilj razpisa je tudi 

povezovanje mladinskih nepridobitnih organizacij z namenom spodbujanja njihovega 

strokovnega sodelovanja. 

Dobitniki razpisa še niso znani, saj še ni preteklo 90 dni od roka za oddajo razpisov. Okvirno, 

pa naj bi skupna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji projektov/ programov za leto 2019 

znašala 550.000,00€.  

 

 Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2018 in programov za obdobje od 2018 

do 2020 s področja s področja mladinskega sektorja v MOL. 

 

Ta razpis je bil objavljen oktobra 2017. S pomočjo tega razpisa se uresničuje tretje poglavje 

Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016-2025, »3. Mladinsko delo, programi in 

projekti za mlade«. Cilj razpisa je mladim na območju MOL izboljšati pogoje za njihov 

profesionalni in osebni razvoj, dvig kompetenc in socialnih veščin, ter povečati možnosti za 

kakovostno, raznoliko, ustvarjalno in varno preživljanje prostega časa. Razpis se nanaša na vse 

ciljne skupine mladih, posebno pozornost pa namenja mladim z manj priložnostmi v družbi. 

Drugi cilj razpisa je tudi povezovanje mladinskih nepridobitnih organizacij z namenom 

spodbujanja njihovega strokovnega sodelovanja in dviga informiranosti mladih. Torej isti 

razpis kot zgoraj, objavljen leto prej, predvidena sredstva pa so znašala 450.000,00€. 

Prejemniki razpisa niso bili javno objavljeni na spletni strani MOL. 

 

 Javni razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL v letu 2019 s področja 

podpornih storitev v vzgoji in izobraževanju ter prostem času otrok. 
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Vsako leto MOL oktobra objavi tudi ta razpis. Za letos je bila višina razpisanih sredstev 

465.700,00€. Sofinancirana pa so naslednja področja: 

- mladinski raziskovalni projekti 

- projekti za otroke in mladostnike s področja prostočasnih aktivnosti 

- počitniško varstvo otrok in mladostnikov z aktivnostmi v času šolskih počitnic 

- dopolnilne dejavnosti in vsebine s področja tehnike in eksperimentiranja  

- mestne prireditve šol za otroke in učence 

- organizator 32. srečanja mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »Zaupajmo v 

lastno ustvarjalnost« 

- organizacija in koordinacija občasnega varstva otrok na domu. 

 

 Obstaja tudi podpora športnim društvom. MOL preko Oddelka za šport sofinancira 

športni program približno 100 društvom iz 50-ih individualnih športnih panog in 50 

društvom iz 10-ih kolektivnih športnih panog. Poleg sredstev za sofinanciranje je MOL 

za izvedbo programa letno dodelil tudi 12.000 šolskih ur uporabe športnih objektov 

osnovnih šol in objektov Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

 

 Povabilo k sodelovanju pri programu Javnega zavoda Mladi Zmaj v letu 2019. 

Javni zavod želi mladim iz območja Mestne občine Ljubljana zagotoviti možnosti razvoja in 

podpore na poti do njihove samostojnosti. Zagotoviti želi program, aktivnosti in dodatne 

priložnosti za aktivno participacijo mladih, ob tem pa vabi vse tiste, ki lahko k uresničitvi 

namena prispevajo, da k realizaciji tega pristopijo v okviru tega povabila k sodelovanju. Na 

sodelovanje so se lahko prijavile tudi nevladne organizacije, svoj program pa so lahko umestili 

v enega izmed sklopov: 

- SKLOP A: aktivnosti v četrtnem mladinskem centru 

- SKLOP B: aktivnosti izven četrtnih mladinskih centrov  

- SKLOP C: kulturni (glasbeni) program 

- SKLOP D: ulično mladinsko delo 

 

Okvirna višina sredstev na podlagi javnega povabila je 107.000€, ostalo je še 54.183,00€. Ta 

znesek se bo dodelil v okviru ponovnega povabila, le-ta bo javno objavljen na strani Javnega 

zavoda Mladi zmaji predvidoma začetek marca 2019. 

 

Prejemniki prvega dela razpisa pa so že znani, in sicer je sklopu A bilo namenjeno 16,475€, od 

tega je bilo sofinanciranih nevladnih projektov 11, v višini 9,700€. Sklopu B so namenili 

skupno 18,053 €, od tega je bilo podprtih 8 nevladnih projektov/ programov v višini 17.373,00€. 

Sklopu C je bilo namenjeno 15.310,00€, od tega so bili sofinancirani 4je programi/ projekti 

nevladnih organizacij v višini 10.674, 00€. Zadnjemu sklopu D, pa je bilo namenjeno 2.979,00. 

Iz tega so bili sofinancirani trije programi/ projekti nevladnih organizacij.   
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Tabela 4: Rezultati povabila k sodelovanju pri programu Javnega zavoda Mladi zmaji v letu 2019 (navedene zgolj nevladne 
organizacije) 

SKLOP A: AKTIVNOSTI V MLADINSKIH  CENTRIH 

Naziv prejemnika Program *Dodeljena višina 

sredstev v EUR 

Društvo za gojenje ustvarjalnega mišljenja 

in bivanja - Gumb 

REKREACIJA 1.000,00 € 

Društvo za gojenje ustvarjalnega mišljenja 

in bivanja - Gumb 

1,2,3 - IGRA 991,00 € 

Društvo za promocijo plesa 

Hatana 

DRUZENJE 08 

NAMIZNIH IGRAH 

1.000,00 € 

Društvo za promocijo plesa 

Hatana 

DRUZENJE 0B 

NAMIZNIH IGRAH 

1.000,00 € 

Zavod DrMr KNEDLOVE KUHARSKE 

CAROVNIJE 

709,00 € 

Zavod DrMr KNEDLOVE KUHARSKE 

CAROVNIJE 

1.254,00 € 

Zvezde so blizu, Zavod za socialno-gibalni 

razvoj  in integracijo 

ZVEZDE SO BLIZU 1.000,00 € 

Združenje iz bube v metulja USTVAR JALNE URICE S KATJO 770,00 € 

Združenje iz bube v metulja USTVARJALNE URICE S KATJO 796,00 € 

BIVAK- kulturno, športno in turistično 

društvo 

BREZ RADIA Ml ŽIVETI NI 980,00 € 

SOCIALNA AKADEMIJA - zavod za 

izobraževanje, raziskovanje in kulturo 

NE MEČI STRAN 200,00 € 

SKLOP B: AKTIVNOSTI IZVEN CENTROV (TABORI, IZLETI, DOGODKI) 

Društvo prejemnikov zlatega priznanja 

MEPI 

MEPI TABOR: NAZAJ K NARAVI 3.500,00 € 

Društvo Križemrok MLADI ZA MLADE - 

KOMPETENCE IN ZNANJA ZA 

DELO Z MLADIMI 

765,00 € 

Društvo Križemrok VIKEND TABOR ZA 

MLADOSTNICE - PUSTOLOVSKE 

ZMAJCICE 

1.994,00 € 

inštitut za potapljanje in podvodne 

aktivnosti Piran 

POMLADANSKA POTAPLJASKA 

AVANTURA 2019 

3.483,00 € 

inštitut za potapljanje in podvodne 

aktivnosti Piran 

POLETNA POTAPLJASKA 

AVANTURA 2019 

3.483,00 € 

Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico Z NOGOMETOM PROTI 

DISKRIMINACIJI 

1.498,00 € 

Športno kulturno društvo BAST PLESA IN IGER!II 1.250,00 € 

Športno društvo Šmartno-Tacen S CMC NA SMUČANJE 1.400,00 € 

SKLOP C: KULTURNI PROGRAM 
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Društvo za kulturo in izobraževanje 

IMPRO 

IMPRO ZMAJI 4.742,00 € 

KUD Center  21 (Hupa Brajdič 

produkcija) 

FILM EKSPRES 2.004,00 € 

športno kulturno društvo BAST NEDELJSKI PLESNI TRENINGI 893,00 € 

BIVAK - kulturno, športno in turistično 

društvo 

»KICK-MIC STAGE« MLADI 

ZMAJI 

3.035,00 € 

SKLOP D: ULIČNO MLADINSKO DELO 

Kulturno umetniško društvo 

LJUD 

LJUDOVA ULICNA VADNICA IN 

SVETOVALNICA 

979,00 € 

Športno društvo Šmartno- Tacen S CMC NA TENIS 1.000,00 € 

Socialna akademija NA ULICO PO ZNANJE, 

KOMPETENCE IN ZABAVO 

1.000,00 € 

 

 Obenem socialno varstveni program tudi omogoča sofinanciranje projektov društev, ki 

delujejo na področju sociale in mladih. V okviru javnega razpisa za sofinanciranje 

programov in/ali projektov v MOL: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE 

ZDRAVJA – LJUBLJANA – ZDRAVO MESTO je prejemnikom v letu 2018 namenila 

10.000,00€, leta 2019 pa 15.000,00€. 

 
Tabela 5: Finančna sredstva socialno varstvenega programa, namenjena programom na področju mladih za leto 2018 

Prejemnik/-ca sredstev 
Naziv programa oz. 

projekta 
Obdobje 

sofinanciranja 

Znesek 

sofinanciranja 

v letu 2018 

(EUR) 
Društvo Center za pomoč 

mladim 

Program svetovalno 

edukativnega dela z mladimi 

z manj priložnostmi 
2018-2020 10.000,00 € 

 
Tabela 6: Finančna sredstva socialno varstvenega programa, namenjena programom na področju mladih za leto 2019 

Prejemnik/-ca sredstev Naziv programa oz. projekta 
Obdobje 

sofinanciranja 

Znesek 

sofinanciranja 

v letu 2019 

(EUR) 
Društvo študentski 

kulturni center 
Samosprejemanje v stiski 2019 

5.000,00 € 

Društvo za 

preventivno delo 
Mladinske delavnice 

(md) 
2019 - 2021 

10.000,00 € 
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5. LGBT 

 
Ljubljana se lahko pohvali s tem, da je edino mesto v Evropi, kjer je del prostorov Mestne hiše 

namenjen LGBT skupnosti. Pritličje je družabni, LGBT prijazni prostor, ki je namenjen 

druženju ob pijači in hrani, obenem pa je tudi prizorišče različnih umetniških, literarnih 

dogodkov, razstav in okroglih miz.  

Projekt LGBT prijazna Ljubljana je je prejel certifikat najboljših praks na lokalnem nivoju v 

okviru »Evropske nagrade za javni sektor«.  

 

V Barceloni je meseca novembra 2018 potekalo 6. srečanje mreže mavričnih mrež, katere 

članica je od leta 2014 tudi Ljubljana. Leta 2017 je to srečanje potekalo v Ljubljani. Na 

lanskoletnem srečanju so udeleženci formalizirali mrežo mavričnih mest, katere namen je 

predvsem izmenjava dobrih praks  in izkušenj na LGBT področju.  

 

25. oktobra 2018 se je v Mestni hiši podeljevalo certifikate  LGBT prijazno , katerih namen je 

ozaveščanje posameznikov in ustvarjanje pozitivne klime tako znotraj delovnega okolja, kot 

tudi navzven do strank. Do sedaj je certifikate prejelo 36 organizacij. 

Certifikat lahko prejmejo javne in zasebne organizacije in podjetja, s čimer se zavežejo, da v 

svoji organizaciji zagotavljajo naslednje pogoje: 

- boljše razumevanje temeljnih človekovih pravic LGBT-oseb; 

- vključujoče okolje za LGBT-sodelavce in sodelavke; 

- dvig osveščenosti zaposlenih pri zagotavljanju ponudbe in storitev za LGBT- 

uporabnice in uporabnike; 

- povečanje občutljivosti za zaznavanje kršitev pravic LGBT-oseb v delovnem in 

uporabniškem okolju. 

 

5.1. LGBT v Strategiji razvoja socialnega varstva v MOL 

 
MOL LGBT osebam v okviru različnih programov zagotavlja osebno svetovanje in 

informiranje, predavanja in delavnice ter oblike medsebojne podpore v različnih skupinah, tudi 

na področju varovanja zdravja in ozaveščanja v zvezi HIV/ AIDS.  

 

Strategija na področju LGBT določa naslednje ukrepe: 

- podpora različnim (obstoječim in novim) programom socialnega varstva, namenjenim 

istospolno usmerjenim oziroma LGBT 

- podpora socialnovarstvenega programa, namenjenega staršem istospolno usmerjenih 

oziroma LGBT (vsaj 1 program na leto); 

- podpora socialnovarstvenega programa osveščanja za destigmatizacijo istospolno 

usmerjenih oziroma LGBT, organiziranega za zaposlene v javnih službah (prioriteta so 

javni zavodi MOL, predvsem Zdravstveni dom Ljubljana) – vsaj dvakrat do leta 2020; 

- podpora socialnovarstvenim programom osveščanja v šolah. 

 

Nevladne organizacije opozarjajo na nestrokovne in diskriminirajoče odzive strokovnih javnih 

služb, pomanjkanje programov za starejše LGBT, obenem pa si želijo več medsebojnega 

sodelovanja.  
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5.2. Razpisi MOL na področju LGBT 

 
Ljubljana je do sedaj finančno podprla kar nekaj projektov društev, ki delujejo na tem področju. 

V okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL: SOCIALNO 

VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA – LJUBLJANA – ZDRAVO MESTO je 

prejemnikom v letu 2018 namenila 42.500,00€, leta 2019 pa 59.500,00€. 

 
Tabela 7: Oddelek za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana namenja finančna sredstva programu podpore in 

opolnomočenja LGBT oseb za leto 2018 

Prejemnik/-ca sredstev 

Naziv programa oz. 

projekta 

Obdobje 

sofinanciranja 

Znesek 

sofinanciranja 

v letu 2018 

(EUR) 

Društvo DIH - enakopravni 

pod mavrico Mavrična svetovalnica 2018 5.000,00 € 

Društvo Kulturno, 

informacijsko in 

svetovalno središče 

Legebitra 

Podporni program za 

LGBT starejše 
2018 5.000,00 € 

Društvo Parada ponosa Tudi mi smo del skupnosti 2018 3.000,00 € 

Zavod za podporo in 

zavezništvo transspolnih 

oseb Transfeministična 

Iniciativa TransAkcija 

TransAkcija - 

transfeminističen 

program za podporo, 

opolnomočenje in 

zavezništvo transspolnih 

oseb 

2018 10.000,00 € 

Društvo DIH - enakopravni 

pod mavrico 

Pamet v roke, kondom na 

glavo! 2018 7.000,00 € 

Društvo Kulturno, 

informacijsko in 

svetovalno središče 

Legebitra 

Kemseks: 

zmanjševanje tveganj 

povezanih z uporabo drog 

in spolnostjo med MSM 

2018 3.000,00 € 

Društvo Kulturno, 

informacijsko in 

svetovalno središče 

Legebitra 

Odziv na HIV 2018-2020 11.000,00 € 

Društvo Študentski 

kulturni center Samopomoč HIV+ 2018 3.500,00 € 

Slovensko združenje za 

zmanjševanje škodljivih 

posledic drog - Drogart - 

socialno podjetje 

After taxi 2018 12.000,00 € 
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Tabela 8: Oddelek za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana namenja finančna sredstva programu podpore in 
opolnomočenja LGBT oseb za leto 2019 

Prejemnik/-ca sredstev 

Naziv programa oz. 

Projekta 
Znesek 

sofinanciranj 

a v letu 2019 

(EUR) 

Obdobje 

sofinanciranja 

Zavod za podporo in 

zavezništvo transspolnih 

oseb Transfeministična 

Iniciativa transakcija 

Transakcija - 

transfeminističen program 

za podporo, 

opolnomočenje in 

zavezništvo transspolnih 

oseb 

10.000,00 € 2019 

Društvo kulturno, 

informacijsko in 

svetovalno središče 

legebitra 

Svetovanje in samopomoč 

za 

istospolno usmerjene 
11.000,00 € 2019 - 2021 

Društvo študentski 

kulturni center 
Samopomoč HIV+ 

3.500,00 € 
2019 

Društvo kulturno, 

informacijsko in 

svetovalno središče 

legebitra 

Kemseks: 

zmanjševanje tveganj 

povezanih z uporabo drog 

in spolnostjo med 

moškimi, ki 

imajo spolne odnose z 

moškimi (MSM) 

3.000,00 € 2019 

Društvo dih - 

enakopravni pod mavrico 
Pamet v roke, kondom na 

glavo 5.000,00 € 

2019 

Slovensko 

združenje za zmanjševanje 

škodljivih posledic drog - 

drogart - socialno podjetje 
After taxi 10.000,00 € 2019 
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6. Zasvojenost  

 
Zasvojenost je pereč problem sodobne družbe, sedaj pa se je klasični zasvojenosti z alkoholom, 

drogami, kajenjem, pridružila tudi zasvojenost s sodobnimi tehnologijami. Z aktivnostmi s 

področja preprečevanja različnih vrst zasvojenosti se v okviru  MOL ukvarja Odsek za 

projekte – področje preprečevanja zasvojenosti, ki deluje v okviru Oddelka za predšolsko 

vzgojo in izobraževanje. Z aktivnostmi zmanjševanja škode, pa se ukvarja Oddelek za zdravje 

in socialno varstvo.  

 

Še vedno je najbolj »popularna« in v velikem razmahu prav uživanje nedovoljenih drog. V 

Ljubljani je dejavnih cela vrsta nevladnih organizacij, ki pokrivajo od programov zmanjševanja 

škode, ki jo povzročajo droge, do tradicionalnih terapevtskih programov za tiste, ki želijo 

povsem prenehati z uživanjem drog, širi pa se tudi obseg terenskega dela. Ljubljana je edino 

mesto v Sloveniji, ki nudi zavetišče za brezdomne uživalce nedovoljenih drog. Druga še bolj 

razširjena zasvojenost je zasvojenost z alkoholom, ki prav tako vodi do zdravstvenih, socialnih 

in ekonomskih težav. Vse bolj pa je v porasti zasvojenost z elektronskimi tehnologijami in 

spletom. Na vseh področjih MOL s sofinanciranjem programov pomaga zagotavljati pomoč pri 

ozaveščanju, zmanjševanju škodljivih posledic, socialni rehabilitaciji in svetovanjih na 

področju zasvojenosti.  

 

6.1. Zasvojenost v Strategiji razvoja socialnega varstva v MOL 

 
Uveljavljena sta dva pristopa programov, ki sta namenjena ljudem s težavami zaradi uporabe 

nedovoljenih drog. Prvi, visokopražni pristop, zahteva abstinenco, drugi, nizkopražni pristop, 

pa temelji na principu zmanjševanja škode in posledic aktivne uporabe drog. Prvi pristop 

zajema dnevne centre in terensko delo, kamor spada zamenjava pribora za injiciranje ter 

svetovanje in informiranje. Med uporabnicami in uporabniki prihaja tudi do dvojnih diagnoz. 

Poleg zasvojenosti so prisotne tudi težave v duševnem zdravju, brezdomstvo, nasilje, kar vse 

povečuje potrebo po dodatnemu kadru s specifičnimi znanji, večjih kapacitetah v zavetiščih za 

brezdomne uporabnice in uporabnike, zagotavljanju večje varnosti ter dodatne kapacitete v 

stanovanjskih skupinah za reintegracijo po prihodu iz komun.   

 

MOL sicer lahko ukrepa z dodeljevanjem sredstev iz javnih razpisov. Zdravstvena oskrba in 

dejavnosti varne sobe za injeciranje, pa ne more biti predmet sofinanciranja javnega razpisa, 

zato ker ta področje spada v okvir javnega zdravstva.  

 

Od leta 2012, pa je na novo v strategijo prišel tudi program, specializiran za osebe, ki se 

srečujejo s težavami ali z zasvojenostjo zaradi nenadzorovane uporabe sodobnih elektronskih 

tehnologij in spleta. V Sloveniji je osveščenost o tej problematiki še relativno nizka, v tujini pa 

za odvajanje od tovrstnih zasvojenosti, delujejo tudi komune.  

 

 6.2. Razpisi na področju zasvojenosti v MOL 

 
Po podatkih nevladnih organizacij se večina zasvojenih z nedovoljenimi drogami zadržuje 

doma, nekateri v dnevnih centrih za uporabnike drog, drugi pa kar na javnih površinah MOL, 

katere so dostopne vsem. Prav zaradi zadrževanja na področju Metelkove, je bil za leto 2017 v 

sofinanciranje izbran nov, dodaten program Dnevnega centra za zmanjševanje škode zaradi 
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drog v MOL. MOL v okviru javnih razpisov sofinancira programe predvsem nevladnih 

organizacij, ki so namenjeni zmanjševanju škode zaradi drog.  

 

 Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst 

zasvojenosti v MOL za leto 2018 in/ali od leta 2018 do leta 2020 

 

Javni razpis je objavljen vsako leto meseca oktobra. Namen razpisa je izbira tistih preventivnih 

programov, ki pomagajo udeležencem odkriti, krepiti in utrjevati svoje lastne vire, so pozitivno 

naravnani na krepitev moči udeležencev, poudarjajo alternativne pristope nezdravim izbiram in 

opremljajo udeležence s tistimi informacijami, znanji, veščinami, s pomočjo katerih se bodo 

lažje soočali in ustrezno odzivali na različne izzive. 

 

Razpis je razdeljen na 3 področja: 

- preventivni programi za otroke in mladostnike, 

- preventivni programi izobraževanja pedagoških in drugih delavcev v vrtcih in šolah, 

- preventivni programi medgeneracijskega povezovanja. 

Število prejemnikov sredstev za leto 2018 tega razpisa je bilo 89. Tem programom je MOL 

namenila 240.638,00 € sredstev, pokrila pa je tudi druga področja, npr. mediacija med mladimi, 

motnje hranjenja, odnosi, vzgojni izzivi staršev, agresivnost otrok, stres… Za leto 2019 

prejemniki sredstev še niso znani. 

 

Sofinancirani programi s področja preprečevanja zasvojenosti po zavodih in organizacijah, so 

bili iz strani NVO izvedeni v 20 vrtcih po Ljubljani, 48 osnovnih šolah in 40 drugih javnih in 

zasebnih zavodih ter društvih.  

 

 Dodatno je Ljubljana do sedaj finančno podprla kar nekaj projektov društev, ki delujejo 

na tem področju tudi v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali 

projektov v MOL: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA – 

LJUBLJANA – ZDRAVO MESTO. Prejemnikom v letu 2018 namenila 231.500,00€, 

leta 2019 pa 165.000,00€. 
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Tabela 9: Finančna sredstva namenjena programom na področju zasvojenosti za leto 2018 

Prejemnik/-ca sredstev Naziv programa oz. projekta 
Znesek 

sofinanciranja v 

letu 2018 (EUR) 

Obdobje 

sofinanciranja 

Društvo - Žarek upanja - pomoč pri 

odvisnostih in zasvojenostih 

Vzgoja in izkustveno 

učenje 3.000,00 € 2018 

Društvo Projekt Človek Projekt Človek 40.000,00 € 2018-2020 

Društvo za zmanjševanje škode 

zaradi drog Stigma 

Program zmanjševanja škode 

zaradi drog 77.000,00 € 2018-2020 

Slovensko združenje za 

zmanjševanje škodljivih posledic 

drog - Drogart - socialno podjetje 

Izberi sam - zmanjševanje 

škodljivih posledic alkohola 

med mladimi 
24.000,00 € 2018-2020 

Slovensko združenje za 

zmanjševanje škodljivih posledic 

drog - Drogart - socialno podjetje 

Zmanjševanje škodljivih 

posledic klubskih drog med 

mladimi 
31.000,00 € 2018-2020 

Šent - Slovensko združenje za 

duševno zdravje 

Dnevni center za zmanjševanje 

škode zaradi drog 35.000,00 € 2018-2020 

Zavod NORA, center sodobnih 

zasvojenosti 

Logout & Restart - 

Program psihosocialne 

pomoči čezmernim in 

zasvojenim uporabnikom spleta 

21.500,00 € 2018-2020 

 
Tabela 10: Finančna sredstva namenjena programom na področju zasvojenosti za leto 2019 

Prejemnik/-ca sredstev 

Naziv programa oz. projekta Znesek 

sofinanciranj 

a v letu 2019 

(EUR) 

Obdobje 

sofinanciranja 

UP DRUŠTVO ZA 

POMOČ ZASVOJENCEM IN 

NJIHOVIM SVOJCEM 

SLOVENIJE 

Pomoč zasvojencem 

in njihovim svojcem 
10.000,00 € 2019 - 2021 

DRUŠTVO ZA 

ZMANJŠEVANJE ŠKODE 

ZARADI DROG STIGMA 

Varna hiša za uživalke 

nedovoljenih drog, ki so žrtve 

nasilja 
85.000,00 € 2019 - 2021 

ŠENT - SLOVENSKO 

ZDRUŽENJE ZA DUŠEVNO 

ZDRAVJE 

Zavetišče za brezdomne 

uživalce nedovoljenih drog 53.000,00 € 

2019 - 2021 

DRUŠTVO ZA UREJENO 

ŽIVLJENJE - ABSTINENT 

Svetovalnica za osebe, ki 

tvegano in škodljivo pijejo in 

njihove svojce 
8.000,00 € 

2019 - 2021 

DRUŠTVO - ŽAREK 

UPANJA - POMOČ PRI 

ODVISNOSTIH IN 

ZASVOJENOSTIH 

Vzgoja in izkustveno učenje 

3.000,00 € 2019 - 2021 

BOB, zavod za izobraževanje in 

kulturne dejavnosti 

Tobalko vila – 

preventivni program proti 

zlorabi tobaka, alkohola in 

zdravil med mladimi 

6.000,00 € 2019 
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7. Starejši 
 
V Ljubljani deluje 9 dnevnih centrov aktivnosti za starejše, ki so razporejeni po celotnem 

območju MOL. Le-ti ponujajo aktivnosti, ki pripomorejo h psihičnem in fizičnem zdravju 

starejših. Programi so zelo pestri in poleg samega druženja ponujajo raznorazne aktivnosti kot 

so npr. družabne igre, umetniško ustvarjanje, joga, pevski zbor, razna ročna dela, vodene vadbe, 

ples, učenje tujih jezikov, fotografske delavnice, pogovori o knjigah, izleti, obiski prireditev in 

še. Storitve so brezplačne, vključeni v aktivnosti, pa običajno prispevajo simboličen znesek.  

 

Poleg centrov, pa obstajajo tudi dopolnilni programi nevladnih organizacij, ki so preko javnih 

razpisov sofinancirani s strani MOL. Starejšim pa ponujajo široko paleto različnih aktivnosti, 

katerih cilj je zagotoviti čim daljše kakovostno bivanje starejših v domačem okolju. Mol izdatno 

podpira tudi številne druge aktivnosti, programe in projekte, ki starejšim nudijo raznovrstne 

oblike podpore in pomoči za samostojnejše in kvalitetnejše življenje v domačem okolju, pogoje 

za družbeno, športno in kulturno udejstvovanje. Večinoma te programe izvajajo nevladne 

organizacije, nekatere pa tudi javni zavodi. Pri tem jim MOL pomaga tudi tako, da mnogim 

izmed njih omogoča najem prostorov za izvajanje programov.  

 

7.1. Starejši v Strategiji razvoja socialnega varstva v MOL 

 
V strategiji je poudarjeno, da bi bilo smiselno dvigniti starostno mejo (trenutno 65 let), ki je 

določena z našo zakonodajo in potem omogoča koriščenje določenih pravic. Izkazalo se je 

namreč, da se v programih udejstvujejo predvsem starostniki nad 75 let. Ta meja večkrat 

predstavlja oviro, saj je definirana le starostno in ne na glede potrebe ljudi. V strategiji je 

zapisano, da bi bilo smiselno vstopne pogoje za programe postaviti bolj fleksibilno in pri tem 

upoštevati dejanske potrebe ljudi, ne le njihove biološke starosti.  

 

Najbolj dejavna so društva upokojencev, ki so organizirana v zvezo in imajo mrežo po celi 

Sloveniji. Na območju MOL so dejavna v skoraj vseh četrtnih skupnostih. Še vedno pa obstaja 

veliko upokojencev, ki pa niso vključeni v nobeno društvo in živijo osamljeno in izolirano. 

Veliko pa je tudi starejših, ki živijo v revščini.  

 

Usmerjen pogovor z izvajalskimi organizacijami je pokazal na specifične potrebe skupine 

starejših z okvaro sluha. Ti so v domovih za starejše pogosto osamljeni in izolirani, saj zaposleni 

in ostali stanovalci ne poznajo slovenskega znakovnega jezika in zato nimajo sogovornikov. 

MOL je že izpostavila to problematiko, bila je razpisana koncesija za okvirno 300 mest, od tega 

najmanj 30 mest za gluhe in naglušne osebe, starejše od 65 let, vendar je bil razpis kasneje 

preklican, ker iz proračuna Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za nove kapacitete ni 

bilo mogoče zagotoviti sredstev.  

 

Kljub trendu stalnega naraščanja potreb po kritju stroškov oskrbe in stroškov storitve pomoč 

družini na domu s strani lokalne skupnosti je MOL v preteklih letih redno in v celoti 

izpolnjevala navedene zakonske obveznosti. Prav tako bo te obveznosti poravnavala tudi v 

prihodnjem obdobju ter s tem pomembno prispevala k ohranjevanju kakovosti življenja 

starejših občank in občanov. 
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7.2. Razpisi na področju starejših v MOL 

 
Do sedaj je MOL finančno podprla kar nekaj projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na 

tem področju tudi v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v 

MOL: SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA – LJUBLJANA – ZDRAVO 

MESTO. Prejemnikom v letu 2018 namenila 306.000,00€, leta 2019 pa le 7.000,00€, razlog za 

tako razliko je v tem, da v slednjem razpisu ni bilo razpisanega programa za sofinanciranje 

dnevnih centrov starejših. 

 
Tabela 11: Finančna sredstva namenjena programom na področju starejših za leto 2018 

Prejemnik/-ca sredstev Naziv programa oz. projekta 
Obdobje 

sofinanciranja 

Znesek 

sofinanciranja v 

letu 2018 (EUR) 
Dom starejših občanov 

Fužine 

Dnevni center: "Center 

aktivnosti Fužine" (CAF) - 

središče druženja in aktivnosti za 

starejše 

2018-2020 34.000,00 € 

Inštitut Antona Trstenjaka za 

gerontologijo in 

medgeneracijsko sožitje 

Mreža medgeneracijskih 

programov za kakovostno 

staranje 

2018-2020 10.000,00 € 

Inštitut Antona Trstenjaka za 

gerontologijo in 

medgeneracijsko sožitje 

Zmanjševanje padcev med 

starejšimi Ljubljančani 2018-2020 6.000,00 € 

Mestna zveza 

upokojencev Ljubljana, 

osrednjeslovenska 

pokrajinska zveza društev 

upokojencev 

Dnevni centri aktivnosti za 

starejše (DCA) 

2018-2020 240.000,00 € 

Spominčica - Alzheimer 

Slovenija - Slovensko 

združenje za pomoč pri 

demenci 

Ljubljana - demenci prijazno 

mesto 
2018-2020 11.000,00 € 

Zveza društev 

upokojencev Slovenije 

Starejši za starejše - 

medsebojna pomoč starejših za 

podaljševanje 

samostojnega življenja 

doma 

2018 5.000,00 € 

 
Tabela 12: Finančna sredstva namenjena programom na področju starejših za leto 2019 

Prejemnik/-ca sredstev 

Naziv programa oz. projekta Znesek 

sofinanciranj 

a v letu 2019 

(EUR) 

Obdobje 

sofinanciranja 

SPOMINČICA - 

ALZHEIMER SLOVENIJA - 

SLOVENSKO 

ZDRUŽENJE ZA POMOČ 

PRI DEMENCI 

Program dejavnosti za 

krepitev samostojnosti in 

aktivnosti oseb z demenco in 

njihovih svojcev, Demenca je 

vključena v aktivnosti 

Ljubljana - DEJVA Ljubljana 

5.000,00 € 2019 

MEDGENERACIJSKO 

DRUŠTVO ZA SAMOPOMOČ 

TROMOSTOVJE 

Skupina starih ljudi za 

samopomoč 2.000,00 € 2019 
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8. Duševno zdravje in motnje hranjenja 

 
Mestna občina Ljubljana že vrsto let sofinancira izvajanje programov nevladnih organizacij za 

osebe s težavami v duševnem zdravju. Negotove družbene razmere, neusklajenost službenih in 

družinskih obveznosti, odtujenost idr. vplivajo na povečano število ljudi s težavami v duševnem 

zdravju. MOL sofinancira dnevne centre, svetovalnice in skupine za samopomoč in s tem 

omogoča organizacijo raznih delavnic in tečajev, strokovno psihosocialno svetovanje, 

spremstvo in zagovorništvo uporabnikov programov, informiranje uporabnikov o pravicah iz 

naslova zakonodaje, organizacijo taborov. S tem MOL podpira pomoč ljudem s težavami v 

duševnem zdravju v njihovem lokalnem okolju. 

 

MOL namenja sredstva tudi sofinanciranju programov, ki se navezujejo na tematiko motnje 

hranjenja. Motnje hranjenja so kljub pogosti fizični manifestaciji uvrščene med duševne 

motnje, saj hrana postane središče osebnega boja, misli in slabe vesti. Pride do pojave 

pretiranega nadzora ali celo izgube nad lastnim hranjenjem in je povezano z duševnimi ter 

čustvenimi stiskami pri sprejemanju samega sebe. Motnje hranjenja v sodobnem času 

multitaskinga, hitrega tempa, visokih standardov, odtujenosti, pomembnosti zunanjega videza, 

prihajajo do vse večjega izraza. Pojavljajo se v vseh slojih prebivalstva, čedalje več pa je tudi 

moških pripadnikov, ki se soočajo s tem stanjem.  

 

8.1. Duševno zdravje in težave zaradi motenj hranjenja v Strategiji razvoja 

socialnega varstva v MOL 

 
Nevladne organizacije s področja duševnega stanja v MOL so mnenja, da je mreža različnih 

programov s tega področja v Ljubljani zadovoljiva in zadošča potrebam. Tradicionalno v mreži 

programov na področju duševnega zdravja v skupnosti obstajajo dnevni centri, programi 

svetovanja in informiranja, zagovorništvo, organizirane prostočasne aktivnosti, predavanja in 

delavnice, skupine za samopomoč, terensko delo, preventivno delo, akcije osveščanja in 

programi stanovanjskih skupin. 

 

Tudi na področju duševnega zdravja se je, kot pri ostalih ranljivih skupinah, ki jih obravnava ta 

strategija, pokazala potreba po povečanju nastanitvenih kapacitet, in sicer po povečanju 

kapacitet v stanovanjskih skupinah ter potreba po stanovanjih, ki bi omogočala samostojnejše 

življenje po odhodu iz stanovanjskih skupin. Sistemska ureditev financiranja bivanja v 

stanovanjskih skupinah kljub večletnim zagotovilom države še vedno ostaja ena pomembnejših 

nedokončanih nalog na tem področju. 

 

V Sloveniji so se v devetdesetih letih prejšnjega stoletja začeli razvijati psihosocialni programi 

nevladnih organizacij. Ponudba programov se od takrat ni kaj dosti spremenila in tudi število 

nevladnih organizacij je ostalo približno enako. Izpostavljena je potreba po povečanju 

družinske obravnave in umestitve problematike motenj hranjenja v družbeni kontekst. Druga 

izpostavljena potreba pa se nanaša na preventivne dejavnosti, programe zgodnjega odkrivanja 

motenj hranjenja za mlade, šole, zdravstvene domove in potrebe po terapevtskih programih.  
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 8.2. Razpisi na področju starejših v MOL 

 
Projekti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja in motenj hranjenja 

so sofinancirani v okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL: 

SOCIALNO VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA – LJUBLJANA – ZDRAVO MESTO. 

Prejemnikom je MOL v letu 2018 namenila 110.000,00€, leta 2019 pa 92.900,00€. 

 

Tabela 13. Finančna sredstva namenjena socialnovarstvenim programom na področju 

duševnega zdravja za leto 2018 

 
Tabela 13: Finančna sredstva namenjena socialnovarstvenim programom na področju duševnega zdravja za leto 2018 

Prejemnik/-ca sredstev Naziv programa oz. projekta 
Obdobje 

sofinanciranja 

Znesek 

sofinanciranja 

v letu 2018 

(EUR) 
Downov sindrom Slovenija, 

društvo za kakovostno 

življenje ljudi z downovim 

sindromom 

Ohranjanje psihofizičnega 

zdravja oseb z downovim 

sindromom 
2018 3.000,00 € 

Društvo Altra - odbor za 

novosti v duševnem zdravju Dnevni center Altra 2018-2020 35.000,00 € 

Društvo Altra - odbor za 

novosti v duševnem zdravju 

Zagovorništvo za ljudi s 

težavami v duševnem zdravju 2018-2020 6.000,00 € 

Društvo Sožitje - društvo za 

pomoč osebam z motnjami v 

duševnem razvoju Ljubljana 

Ohranjanje psihofizičnega 

zdravja oseb z motnjami v 

duševnem razvoju 
2018 4.000,00 € 

Društvo Svetovalni svet 
Pravi naslov za pomoč 

pri motnjah hranjenja 2018 10.000,00 € 

Ozara Slovenija nacionalno 

združenje za kakovost 

življenja 

Pisarna za informiranje in 

svetovanje Ljubljana 2018-2020 17.000,00 € 

Šent - Slovensko združenje 

za duševno zdravje 

Dnevni center za osebe s 

težavami v duševnem zdravju 

Ljubljana 

2018-2020 35.000,00 € 
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Tabela 14: Finančna sredstva namenjena socialnovarstvenim programom na področju duševnega zdravja za leto 2019 

Prejemnik/-ca sredstev Naziv programa oz. projekta 
Obdobje 

sofinanciranja 

Znesek 

sofinanciranj 

a v letu 2019 

(EUR) 
ZVEZA SOŽITJE - 

ZVEZA DRUŠTEV ZA 

POMOČ OSEBAM Z 

MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU SLOVENIJE 

Dnevni center Zveze Sožitje 2019 5.000,00 € 

DRUŠTVO ALTRA - 

ODBOR ZA NOVOSTI V 

DUŠEVNEM ZDRAVJU 

SVETOVALNICA ALTRA: 

psihosocialna in skupnostna 

pomoč za ljudi s težavami v 

duševnem zdravju in njihovih 

bližnjih. 

2019 - 2021 10.000,00 € 

DRUŠTVO ZA 

USTVARJANJE IN 

KVALITETO ŽIVLJENJA 

MUZA 

Svetovalnica za motnje 

hranjenja MUZA 
2019 - 2021 12.000,00 € 

SVETOVALNI SVET - 

DRUŠTVO ZA 

SVETOVANJE IN 

RAZISKOVANJE NA 

PODROČJU MOTENJ 

HRANJENJA IN 

DUŠEVNEGA ZDRAVJA 

Pravi naslov za pomoč pri 

motnjah hranjenja 
2019 - 2021 10.000,00 € 

ZVEZA PRIJATELJEV 

MLADINE LJUBLJANA 

MOSTE-POLJE 

Volja vselej najde pot - Javni 

socialnovarstveni in humanitarni 

program 

2019 - 2021 
10.000,00 € 

SLOVENSKO 

ZDRUŽENJE ZA 

PREPREČEVANJE 

SAMOMORA 

Psihološko svetovanje 

posameznikom, parom in 

družinam v duševni stiski 

2019 - 2021 

40.000,00 € 

KORONARNI KLUB 

LJUBLJANA 
SRCE IN STRES - 

Program osveščanja in 

svetovanja v MOL 

2019 

5.000,00 € 

DRUŠTVO ŠTUDENTOV 

PSIHOLOGIJE SLOVENIJE 
Tudi duševno zdravje 

je zdravje! 
2019 

900,00 € 
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9. Rominje in Romi, imigranti in imigrantke 

 
Posebno pozornost MOL namenja tudi programom namenjenim različnim generacijam Romov 

in Rominj in jim s tem omogočiti večjo socialno vključenost v družbo. Ob finančni podpori 

MOL v okviru programov nevladnih organizacij izvajajo različne aktivnosti, dejavnosti in 

programi. Ti programi spodbujajo vključevanje otrok v vrtce in osnovne šole, spodbujajo 

vključevanje na trg dela , vključevanje v vsakodnevne prostočasne aktivnosti. Programi segajo 

od učenja slovenskega jezika oz. opismenjevanja, do pridobivanja socialnih veščin, 

zagovorništva, družabništva ter individualnega in skupinskega dela. MOL z namenom 

integracije sofinancira programe tudi za imigrante in imigrantke, ki pokrivajo področja 

individualnega svetovanja ter informiranja, kreativnih delavnic, učne pomoči, socialne in 

didaktične igre, športnih aktivnosti, družbenega udejstvovanja, tečajev slovenskega jezika, 

urejanja dokumentacije, pomoč pri zaposlitvi, obveščanje javnosti.  

 

Za mladoletne prosilce za azil in tiste brez skrbništva, se izvaja skrbništvo. Obstaja pa tudi 

program za podporo in svetovanje imigrantkam in imigrantom, ki so v Ljubljano prišli zaradi 

dela.  

 

Na tem področju v MOL deluje Društvo MOZAIK – Društvo otrok, nevladna, neprofitna 

organizacija, namenjena otrokom, mladim in družinam, ki prihajajo iz depriviligiranih okolij. 

V njihove socialnovarstvene in mladinske programe vključujejo pretežno Rome, migrante, 

prosilce za mednarodno zaščito in druge. Na področju imigrantov delujeta še dve nevladni 

organizaciji, ki sta v letu 2018 in 2019 prejeli sredstva v ta namen. 

 

9.1. Razpisi za programe namenjene imigrantom in Romom 

 
Projekti nevladnih organizacij, ki delujejo na področju Romov in imigrantov so sofinancirani v 

okviru javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL: SOCIALNO 

VARSTVO IN VAROVANJE ZDRAVJA – LJUBLJANA – ZDRAVO MESTO. Prejemnikom 

je MOL v letu 2018 namenila 17.000,00€, leta 2019 pa 19.000,00€. 
 

Tabela 15: Finančna sredstva namenjena socialnovarstvenim programom na področju Romov in Rominj za leto 2018 

Prejemnik/-ca sredstev 
Naziv programa oz. 

projekta 
Obdobje 

sofinanciranja 

Znesek 

sofinanciranja v letu 

2018 (EUR) 
Društvo za izobraževanje 

in povezovanje otrok Povem naprej 2018-2020 17.000,00 € 
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Tabela 16: Finančna sredstva namenjena socialnovarstvenim programom na področju imigrantov in imigrantk za leto 2019 

Prejemnik/-ca sredstev 
Naziv programa oz. 

projekta 
Obdobje 

sofinanciranja 
Znesek sofinanciranj 

a v letu 2019 (EUR) 
ZAVOD MISSS mladinsko 

informativno svetovalno središče 

Slovenije 

Pomp - psihosocialna 

pomoč priseljencem, 

aktivno vključevanje v 

skupnost 
2019 - 2021 6.000,00 € 

SLOVENSKA 

FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE 

ZA PROMOCIJO 

PROSTOVOLJSTVA 

Podpora in pomoč pri 

integraciji imigrantk in 

imigrantov 
2019 - 2021 6.000,00 € 

SLOVENSKA 

FILANTROPIJA - ZDRUŽENJE 

ZA PROMOCIJO 

PROSTOVOLJSTVA 

Program pomoči za 

otroke in 

mladostnice/ke 

imigrantke/te 

2019 - 2021 7.000,00 € 
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10. Viri 
 

 https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Javni-razpis-Ljubljana-Zdravo-mesto-2018-

oz-2018-2020-razpisna-dokumentacija.pdf 

 https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/JR-Ljubljana-Zdravo-mesto-2019-razpisna-

dokumentacija-12-10-2018.pdf 

 https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/JR-2019-objava-prejemnikov-sredstev-na-

osnovi-javnega-razpisa-Ljubljana-zdravo-mesto.pdf 

 https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/JR-2018-objava-prejemnikov-sredstev-na-

osnovi-javnega-razpisa-Ljubljana-zdravo-mesto.pdf 

 http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/invali

di_vzv/API_2014-2021.pdf 

 https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-

kulturo/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-za-leto-2018-in-programov-

za-obdobje-od-2018-do-2020-s-podrocja-mladinskega-sektorja-v-mol/ 

 https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-

kulturo/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-za-leto-2019-in-programov-

za-obdobje-od-2019-do-2021-s-podrocja-mladinskega-sektorja-v-mol/ 

 https://www.mladizmaji.si/2018/12/11/povabilo-soustvarjanje-programov-2019/ 

 https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-

predsolsko-vzgojo-in-izobrazevanje/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-

preventivnih-programov-na-podrocju-razlicnih-vrst-zasvojenosti-v-mol-za-leto-2019-

inali-od-leta-2019-do-leta-2021/ 

 https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-

predsolsko-vzgojo-in-izobrazevanje/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-

preventivnih-programov-na-podrocju-razlicnih-vrst-zasvojenosti-v-mol-za-leto-2018-

inali-od-leta-2018-do-leta-2020/ 

 https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-

predsolsko-vzgojo-in-izobrazevanje/razpisi/objava-prejemnikov-sredstev-na-podlagi-

javnega-razpisa-za-sofinanciranje-preventivnih-programov-na-podrocju-razlicnih-vrst-

zasvojenosti-v-mestni-obcini-ljubljana-za-leto-2018-inali-od-leta-2018-do-leta-2020/ 

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Javni-razpis-Ljubljana-Zdravo-mesto-2018-oz-2018-2020-razpisna-dokumentacija.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Javni-razpis-Ljubljana-Zdravo-mesto-2018-oz-2018-2020-razpisna-dokumentacija.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/JR-Ljubljana-Zdravo-mesto-2019-razpisna-dokumentacija-12-10-2018.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/JR-Ljubljana-Zdravo-mesto-2019-razpisna-dokumentacija-12-10-2018.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/JR-2019-objava-prejemnikov-sredstev-na-osnovi-javnega-razpisa-Ljubljana-zdravo-mesto.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/JR-2019-objava-prejemnikov-sredstev-na-osnovi-javnega-razpisa-Ljubljana-zdravo-mesto.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/JR-2018-objava-prejemnikov-sredstev-na-osnovi-javnega-razpisa-Ljubljana-zdravo-mesto.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/JR-2018-objava-prejemnikov-sredstev-na-osnovi-javnega-razpisa-Ljubljana-zdravo-mesto.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/invalidi_vzv/API_2014-2021.pdf
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/invalidi_vzv/API_2014-2021.pdf
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-kulturo/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-za-leto-2018-in-programov-za-obdobje-od-2018-do-2020-s-podrocja-mladinskega-sektorja-v-mol/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-kulturo/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-za-leto-2018-in-programov-za-obdobje-od-2018-do-2020-s-podrocja-mladinskega-sektorja-v-mol/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-kulturo/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-za-leto-2018-in-programov-za-obdobje-od-2018-do-2020-s-podrocja-mladinskega-sektorja-v-mol/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-kulturo/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-za-leto-2019-in-programov-za-obdobje-od-2019-do-2021-s-podrocja-mladinskega-sektorja-v-mol/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-kulturo/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-za-leto-2019-in-programov-za-obdobje-od-2019-do-2021-s-podrocja-mladinskega-sektorja-v-mol/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-kulturo/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-projektov-za-leto-2019-in-programov-za-obdobje-od-2019-do-2021-s-podrocja-mladinskega-sektorja-v-mol/
https://www.mladizmaji.si/2018/12/11/povabilo-soustvarjanje-programov-2019/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-predsolsko-vzgojo-in-izobrazevanje/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-preventivnih-programov-na-podrocju-razlicnih-vrst-zasvojenosti-v-mol-za-leto-2019-inali-od-leta-2019-do-leta-2021/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-predsolsko-vzgojo-in-izobrazevanje/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-preventivnih-programov-na-podrocju-razlicnih-vrst-zasvojenosti-v-mol-za-leto-2019-inali-od-leta-2019-do-leta-2021/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-predsolsko-vzgojo-in-izobrazevanje/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-preventivnih-programov-na-podrocju-razlicnih-vrst-zasvojenosti-v-mol-za-leto-2019-inali-od-leta-2019-do-leta-2021/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-predsolsko-vzgojo-in-izobrazevanje/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-preventivnih-programov-na-podrocju-razlicnih-vrst-zasvojenosti-v-mol-za-leto-2019-inali-od-leta-2019-do-leta-2021/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-predsolsko-vzgojo-in-izobrazevanje/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-preventivnih-programov-na-podrocju-razlicnih-vrst-zasvojenosti-v-mol-za-leto-2018-inali-od-leta-2018-do-leta-2020/
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/oddelki/oddelek-za-predsolsko-vzgojo-in-izobrazevanje/razpisi/javni-razpis-za-sofinanciranje-preventivnih-programov-na-podrocju-razlicnih-vrst-zasvojenosti-v-mol-za-leto-2018-inali-od-leta-2018-do-leta-2020/
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