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SEZNAM KRATIC 

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

CZ MOL   Civilna zaščita Mestne občine Ljubljana 

Enote ZRP MOL Enote za zaščito, reševanje in pomoč Mestne občine Ljubljana 

GB Ljubljana  Gasilska brigada Ljubljana 

IPPA   Inštitut za potapljanje in podvodne aktivnosti Piran 

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 

SIM center ZDL Simulacijski center Zdravstvenega doma Ljubljana 

SLS   Služba za lokalno samoupravo Mestne uprave MOL 

URSZR  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

ZGS   Zavod za gozdove Slovenije 

ZJN   Zakon o javnem naročanju 

ZOO Ljubljana  Živalski vrt Ljubljana 
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Na podlagi 51. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18) 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 PROGRAMI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA ZA LETA 2020, 2021 IN 2022 

 

 

1. UVOD 

 

V skladu z 51. členom 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 javnih sredstev, ki se zagotovijo za izvajanje letnega programa, 

 pristojni organi mestne uprave za izvedbo letnega programa in 

 način spremljanja izvajanja letnega programa. 

 

Mestna občina Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) si prizadeva razvijati izobraževanje 

odraslih kot dejavnost v javnem interesu ter urediti stabilen sistem in vzpostaviti javno mrežo za 

izvajanje dejavnosti splošnega izobraževanja, kar se odraža tudi v Letnih programih 

izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022 (v nadaljnjem 

besedilu: LPIO MOL).  

 

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

(so)financirano iz proračuna MOL za leta 2020, 2021 in 2022 ter finančnih načrtov javnih 

zavodov MOL za leta 2020, 2021 in 2022.  

 

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

v javnih zavodov MOL. Skladno z zahtevami Zakona o izobraževanju odraslih so iz LPIO MOL 

(preglednice 2, 3 in 4) 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.  
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2. CILJI  IN UKREPI PO PREDNOSTNIH PODROČJIH 

 

Cilji izobraževanja odraslih v MOL so: 

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 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 večanje socialne vključenosti ranljivih skupin in 

medgeneracijsko povezovanje 

 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 ozaveščanja o živalskih vrstah 

 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 karierne orientacije za ranljive skupine 

 sofinanciranje programov mentorstva in neformalnega usposabljanja za delo za mlade 

odrasle 

 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 študente umetniških 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 za leti 2020 in 2021 načrtujejo posamezni organi mestne uprave, 

vključujoč javne zavode v njihovi pristojnosti, je razvidna iz preglednice 1. Višina sredstev se 

lahko spremeni glede na sprejete proračune in rebalanse za leti 2020 in 2021.  

 

Preglednica 1: Sredstva v LPIO MOL za leti 2020 in 2021 po pristojnih organih mestne uprave 

 

Zap. št. 
Organ mestne 

uprave 

Sredstva v evrih 

2020 2021 2022 

1. OK 282.065,00    237.475,00  Sredstva se 

bodo 

razporejala 

skladno s 

sprejetim 

proračunom 

MOL za leto 

2022. 

2. SLS 150.000,00    150.000,00  

3. OPVI 76.895,00      98.000,00  

4. OVO 53.700,00      47.800,00  

5. OZRCO 38.000,00      10.000,00  

  Skupaj 602.680,00  545.296,00  

 
Obseg sredstev za leto 2022 še ni določen, saj proračun za leto 2022 v času priprave LPIO MOL 

še ni sprejet.  
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Preglednica 2: Letni program izobraževanja za leto 2020 

 

Ukrep/program 
Izvajalec 

programa 
Opis programa 

Predviden 

obseg 

sredstev (v 

evrih) 

Vir 

financi-

ranja 

Pristojni 

organ 

mestne 

uprave 

Kazalniki - 

število 

predvidoma 

vključenih 

udeležencev 

Pričakovani učinki 

programa 

Ciljne skupine 

programa 

Jezikovni tečaji Cene Štupar – 

CILJ 

30 izvedb tečajev tujih jezikov 

na prvi, drugi in tretji stopnji. 

39.300,00  MOL OPVI 300 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje za 

upokojence in prejemnike 

denarne socialne pomoči. 

Upokojenci in 

prejemniki 

denarne socialne 

pomoči 

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 

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.  

3.615,00  MOL OPVI 50 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

zlasti priseljencev.  

Ozaveščenost o pomenu 

uspešne integracije 

priseljencev ter 

medkulturnega dialoga in 

kompetenc. 

Večja aktivna vključenost 

priseljencev v družbo in 

na trg dela. 

Vsi prebivalci 

MOL 
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Slovenščina za 

starše  

Cene Štupar – 

CILJ 

2 izvedbi –  Udeleženci razvijajo 

temeljne spretnosti 

sporazumevanja v slovenskem 

jeziku in hkrati razvijajo 

socialne spretnosti, digitalno 

pismenost, kulturno identiteto in 

učenje učenja. Vsebine 

programa se navezujejo na vse 

vloge, ki jih prevzemajo starši v 

vsakdanjem življenju 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. Vsebine so prilagojene 

udeležencem posameznih 

izvedb.  

3.980,00  MOL OPVI 20 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

zlasti nižje izobraženih in 

drugih ranljivih skupin. 

Utrditev znanja 

slovenščine za  rabo v 

vsakodnevnih vlogah 

staršev.  

Starši otrok, ki 

obiskujejo vrtec 

ali šolo v MOL, 

in imajo težave 

pri 

sporazumevanju 

v slovenskem 

jeziku 

Študijski krožki  Društvo za 

izobraževanje 

za tretje 

življenjsko 

obdobje – 

U3ŽO 

6 izvedb študijskih krožkov  z 

različnimi tematikami. 

7.000,00  MOL OPVI 60 Večja vključenost vseh 

prebivalcev MOL v 

vseživljenjsko učenje. 

Vsi prebivalci 

MOL 
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Večgeneracijski 

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. Temeljne 

dejavnosti vključujejo 

neformalno druženje in 

srečevanje ter informiranje 

uporabnikov. 

10.000,00  MOL OPVI 90 Povečanje socialne 

vključenosti in aktivacija 

ranljivih ciljnih skupin, 

izboljšanje splošnih in 

zlasti digitalnih 

kompetenc ranljivih 

ciljnih skupin. 

Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

zlasti nižje izobraženih, 

starejših in drugih 

ranljivih skupin. 

Upokojenci, 

brezposelni, 

prejemniki 

denarne socialne 

pomoči in druge 

ranljive skupine 

Delavnice 

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 
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Tečaji kaligrafije, 

pogovorni večeri 

na temo pravljic, 

predavanja in 

delavnice na 

temo zeliščarstva, 

potopisna 

predavanja v 

Hostlu Celica 

Javni zavod 

Ljubljanski 

grad 

Izvedba dveh tečajev lepopisja, 

izvedba dveh pogovornih 

večerov na temo pravljičarstva v 

sklopu spremljevalnega 

programa razstave Za devetimi 

gorami; Slovensko pripovedno 

izročilo, izvedba cikla šestih 

srečanj (predavanja in 

delavnice) na temo zeliščarstva z 

Jožico Bajec Pivec, izvedba cca. 

20 potopisnih predavanj v 

Hostlu Celica. 

4.450,00  MOL, 

Javni 

zavod 

Ljubljans

ki grad 

OK 800 Spodbujanje 

vseživljenjskega učenja o 

temah, povezanih s 

kulturno in naravno 

dediščino za katero skrbi 

Ljubljanski grad ter 

temah, povezanih s 

popotništvom. 

Vsi prebivalci 

MOL in bližnje 

okolice 

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. Mladi 

zmaji omogočajo program, ki 

poteka od novembra do aprila in 

obsega: 3 x 3 ure delavnic s 

strokovnjaki za uresničevanje 

idej, 5 individualnih mentorskih 

ur s skrbno izbranimi mentorji, 

ki so bili tudi sami nekoč mladi, 

za izbranih vsaj 10 projektov ob 

koncu usposabljanja od 200 € do 

1000 € sofinanciranja izvedbe. 

20.000,00  Javni 

zavod 

Mladi 

zmaji  

OK 20 Mestni inkubator 

povezuje vsevrstne 

sodelujoče organizacije, 

ki so gnezda za aktivne 

mlade in jih podpira pri 

njihovih interesih. 

Mladim prinaša pot do 

življenjske in 

profesionalne izkušnje, 

pot do dela ali službe, 

pot do prispevanja k boljši 

kakovosti življenja v 

mestu. 

Mladi od 18-29 

let 
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Izobraževanje 

prostovoljcev/k 

Javni zavod 

Mladi zmaji 

Izobraževanje prostovoljcev/k 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).  

2.000,00  Javni 

zavod 

Mladi 

zmaji 

OK 50 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 

Glasbena 

produkcija Mladi 

zmaji 2020 - 

ableton, 

Maschine in 

analogne 

delavnice 

Javni zavod 

Mladi zmaji in 

Igor Večerič, 

samozaposlen v 

kulturi 

Serija brezplačnih delavnic za 

mlade med 15 in 29 let. 

Udeleženci se srečajo s teorijo, 

prakso in drugimi 

informacijami, povezanimi s 

produkcijo glasbe.   

4.760,00  Javni 

zavod 

Mladi 

zmaji 

OK 30 Mladi bodo pridobili 

neformalna znanja iz 

področja ustvarjanja 

moderne in elektronske 

glasbe ter praktične 

produkcijsko glasbene 

izkušnje za morebitno 

samostojno pot. 

Mladi od 15 do 

29 let 

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, 

udeležba pa bo omogočena v 

dveh terminih. Program je 

mladim dostopen po ugodni 

ceni.  

5.000,00  Javni 

zavod 

Mladi 

zmaji, 

prispevek 

udeležen-

cev 

OK 32 Udeleženci bodo pridobili 

veščine potapljanja in 

posredno krepili lastno 

samozavest, medsebojno 

povezovanje in zdrav 

življenjski slog. Na koncu 

usposabljanja pridobijo 

licenco PADI za 

samostojne potope. 

Mladi 18 do 29 

let 
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Strokovna 

izobraževanja/ 

izpopolnjevanja 

JSKD območna 

izpostava 

Ljubljana 

Celoletna strokovna 

usposabljanja v obliki 

izobraževalnih delavnic in 

seminarjih na različnih 

umetnostnih področjih - 

zborovstvo, instrumentalna 

glasba, sodobni ples, glasbeno in 

plesno kulturno izročilo, 

gledališka in lutkovna dejavnost, 

področja vizualnih dejavnosti, 

filma, literature, sodobne oblike 

in intermedijske oblike 

kulturnega ustvarjanja. 

5.000,00  MOL, 

JSKD 

OK 150 Izobraževalne vsebine 

JSKD omogočajo in 

zagotavljajo natančnejše 

poznavanje kulturnih 

vsebin in pomemben 

doprinos k dvigu 

strokovne 

usposobljenosti. 

Mentorji 

posameznih 

skupin v 

kulturnih 

društvih, v 

vzgojno-

izobraževalnih 

institucijah, v 

neformalnih 

skupinah - 

programi 

zagotavljajo 

najvišjo 

dostopnost 

različnim 

deležnikom  

ljubiteljske 

kulture 

ZIN VITRINE, 

zin delavnice 

DobraVaga / 

Kino Šiška 

Serija petih brezplačnih zin 

delavnic pod vodstvom 

izkušenih avtorjev in avtoric, ki 

udeležencem približajo 

najrazličnejše vsebinsko-likovne 

zasnove in DIY/DIWO pristope 

izdelave zinov. Delavnice 

osvetljujejo pomembnost zinov 

kot dostopne oblike umetnosti 

ter komunikacijskega in 

izraznega sredstva, ki ga lahko 

vsakdo razume in raziskuje po 

svoje.   

1.750,00  MOL, 

Kino 

Šiška 

OK 50 Udeležence opremiti s 

pomembnimi znanji ter 

zavestjo o njihovih 

ustvarjalnih in 

komunikacijskih 

možnostih, hkrati pa jim 

na sproščen in vključujoč 

način odpirati vrata v svet 

sodobne umetniške 

ustvarjalnosti ter 

razumevanja družbe 

nasploh.  

Študentje in 

odrasli, druga 

zainteresirana 

javnost - zlasti 

tisti, ki jih 

zanimajo različne 

možnosti 

umetniškega 

izražanja ter 

alternativnih 

vizualnih 

komunikacijskih 

pristopov 
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RE:CIKLARNIC

A, ustvarjalne 

delavnice 

Kino Šiška Serija treh ustvarjalnih delavnic 

recikliranja pod vodstvom 

izkušenih mentorjev spodbuja 

udeležence k raziskovanju 

kreativnih načinov preobrazbe 

vsakdanjih odpadnih materialov 

v raznovrstne unikatne in 

uporabne izdelke, ki jih, poleg 

estetske,  odlikuje tudi ekološko-

etična komponenta.  

1.750,00  MOL, 

Kino 

Šiška 

OK 50 Spodbujanje in 

povezovanje udeležencev 

v soustvarjanju, 

izobraževanje in 

osveščanje o okoljsko 

odgovornem in 

angažiranem ravnanju. 

Študentje in 

odrasli, druga 

zainteresirana 

javnost  

STRIPOLIS, 

predavanja 

Kino Šiška Serija osmih predavanj avtorjev, 

poznavalcev in raziskovalcev 

stripa o stripovskem mediju, 

njegovem zgodovinskem 

razvoju in različnih pojavnih 

oblikah ter rabah, katerih 

osnovni namen je zapolnjevanje 

manka izobraževanja, teorije in 

kritike na področju sodobne 

stripovske ustvarjalnosti v 

Sloveniji. 

8.930,00  MOL, 

Kino 

Šiška 

OK 120 Udeležencem približati 

sodobno stripovsko 

umetnost in njeno 

raznolikost, spodbuditi 

izobraževanje in 

razvijanje večjega 

razumevanja te umetniške 

zvrsti pri širši javnosti, 

spodbujanje bralne 

kulture ter popularizacija 

stripovske ustvarjalnosti.  

Študentje in 

odrasli, druga 

zainteresirana 

javnost  

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  Kinodvor, 

MOL 

OK 3000 Večja vključenost 

starejših v vseživljenjsko 

učenje, spoznavanje filma 

in kina, filmska vzgoja, 

socializacija starejših, 

medgeneracijsko 

povezovanje. 

Upokojenci 
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Kinodvorov 

šolski program za 

študente in druge 

skupine mladih 

odraslih 

Kinodvor Filmske projekcije s 

spremljevalnim filmsko-

vzgojnim programom. 

3.000,00  Kinodvor, 

Slovenski 

filmski 

center, 

MOL 

OK 1000 Kulturno-umetnostna 

vzgoja, socializacija, 

spoznavanje filma in kina, 

izobraževanje o različnih 

področjih skozi film 

(psihologija, sociologija, 

…). 

Študenti in druge 

skupine mladih 

odraslih 

Kinotrip Kinodvor Filmski program – mladi za 

mlade (filmski festival in redni 

dogodki med letom). 

11.430,00  Kinodvor, 

Slovenski 

filmski 

center, 

MOL 

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 

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  MOL OK 20 Izpopolnjevanje in višanje 

zaposlitvenih kapacitet 

udeležencev. 

Pedagoški 

delavci in ostali 

zainteresirani 

Mojstrske 

delavnice 

izdelovanja lutk 

Lutkovno 

gledališče 

Ljubljana 

Desetdnevna delavnica 

načrtovanja in izdelovanja lutk 

(različne tehnike). 

10.000,00  MOL OK 10 Izpopolnjevanje. Umetniški in 

tehnični profili 

(tudi iz drugih 

okolij) 
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Računalniško 

opismenjevanje 

Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

30 izobraževalnih delavnic s 

področja računalništva z 

različnimi temami: oblikovanje 

tiskovin, 3D-tiskanje, slepo 

tipkanje, preglednice. 

675,00  MOL OK 250 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

dvig informacijske 

pismenosti, večja 

vključenost ranljivih 

skupin, spodbujanje 

samoizobraževanja. 

Vse ciljne 

skupine 

Tečaji Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

23 tečajev, od tega 13 tečajev 

tujih jezikov (v trajanju 20 ur), 

tečaj slovenskega znakovnega 

jezika (v trajanju 20 ur). 

12.238,00  MOL OK 250 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

dvig informacijske 

pismenosti, večja 

vključenost ranljivih 

skupin, spodbujanje 

samoizobraževanja. 

Vse ciljne 

skupine 

Izobraževalne 

delavnice 

Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

261 izobraževalnih delavnic z 

različnimi temami: medijska, 

digitalna, zdravstvena in 

glasbena pismenost, 

naravoslovne vsebine, učenje 

učenja, kompetence iskanja 

zaposlitve, podjetništvo, 

osebnostna rast. 

10.832,00  MOL OK 3.250 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

dvig informacijske 

pismenosti, večja 

vključenost ranljivih 

skupin, spodbujanje 

samoizobraževanja. 

Vse ciljne 

skupine 

Borza dela Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

Informiranje, svetovanje in 

motiviranje 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 

Točke 

vseživljenjskega 

učenja 

Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

Individualno računalniško 

opismenjevanje na štirih 

lokacijah knjižnice. 

stroški dela 

zaposlenih  

MOL OK 150 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

širjenje kulture 

samostojnega učenja in 

dvig pismenosti. 

Starejši, 

brezposelni in 

druge ranljive 

skupine 
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Vodstva MGLC Ob vsaki razstavi se v povprečju 

izvedeta dve vodstvi mesečno in 

vodenja po dogovoru (za 

skupine odraslih, tudi v 

angleškem jeziku). Izvaja se tudi 

vodstva z ogledom Švicarije, 

vodstva s predstavitvijo 

Spominskega ateljeja Stojana 

Batiča, vodstva po parku, 

vodstva na dneve odprtih vrat, 

vodstva s tolmači za znakovni 

jezik. Izvajalec sodeluje tudi pri 

izvajanju Brko ture in drugih 

doživljajskih vodstev. V letu 

2020 je predvidenih 30 javnih 

vodstev ter približno 50 

naročenih vodstev, skupaj torej 

80 izvedb.  

6.000,00  MOL OK 1500 Vodstva so eden od 

primarnih hkrati pa 

najpomembnejših virov 

pridobivanja dodatnih 

informacij in spoznavanja 

konteksta v okviru 

določene razstavne 

vsebine in tematike. 

Hkrati omogočajo tudi 

polje javnega dialoga. 

Strokovna 

javnost, ljubitelji 

umetnosti in 

kulture, Univerza 

za 3. življenjsko 

obdobje (in 

društva), 

interesne skupine 

s področij, 

povezanih s 

kulturo, 

brezposelni, 

osebe z 

oviranostmi in 

ranljive skupine, 

turisti in dnevni 

obiskovalci 

Ljubljane 

Diskurzivni 

program 

MGLC Predvidenih je 16 dogodkov 

pogovornega tipa: predavanja, 

simpozij, diskusije, seminarji, 

predstavitve. Organizirani so ob 

razstavah in kot del večjih 

projektov. Teme so: javni 

prostor in nadzor, teorija - 

fikcija, utopija-distopija, street 

art, politike zbiranja, institut 

nagrade v okviru ljubljanskega 

grafičnega bienala itd.  

15.000,00  MOL OK 800 Diskurzivni program je 

nepogrešljivi 

spremljevalec razstav in 

projektov s področja 

sodobne umetnosti, saj 

opozarja in spodbuja k 

kritiški in konstruktivni 

misli, širi horizont vsebin. 

Strokovna 

javnost, ljubitelji 

umetnosti in 

kulture, 

študentje, 

brezposelni, 

upokojenci 
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Pogovori z 

umetniki 

MGLC Predvidenih je 12 pogovorov 

oziroma predstavitev 

rezidenčnih umetnikov širši 

javnosti. Predstavitve se opirajo 

na teme, s katerimi se umetniki 

ukvarjajo na rezidenci. 

1.800,00  MOL OK 600 Seznanjanje z načini dela 

in dosežki umetnikov, 

spoznavanje specifičnega 

ustvarjalnega 

razmišljanja, prenos 

umetniškega pristopa v 

prakso, izobraževanje 

znotraj Spominskega 

ateljeja Stojana Batiča. 

Prebivalci 

lokalne 

skupnosti, 

študentje, 

umetniki, 

kulturniki, 

brezposelni 

Specialistične in 

mojstrske 

delavnice 

MGLC Predvidene so tri delavnice: 

delavnica gestalt terapije s 

certificiranim terapevtom, 

delavnica mokulito - litografije 

na lesu, delavnica grafike v glini 

z nadgradnjo 3D. 

6.000,00  MOL OK 30 Seznanjanje s 

specifičnimi znanji ozko 

specializiranih umetniških 

disciplin in tehnik, 

spodbujanje in 

opolnomočenje na 

področju ustvarjalnega 

izražanja.  

Ljubitelji 

ustvarjanja in 

zainteresirana 

javnost, 

umetniki, 

študenti 

umetniških šol 

Od bienala do 

bienala 

MGLC Prireditev poteka v obliki 

mednarodnega simpozija in 

pogovorov tri zaporedne dneve 

(izvedba jeseni). Predstavlja 

povezovalno noto med 

predhodnim in naslednjim 

grafičnim bienalom, ki se odvija 

vsaki dve leti. 

18.450,00  MOL OK 350 V obliki nekajdnevnega 

diskurzivnega srečanja z 

vabljenimi domačimi in 

mednarodnimi 

strokovnjaki se razmišlja 

o naravi bienalske 

strukture in selekcije, pa 

tudi o možnosti, da 

sodobni bienale postane 

platforma za eksperiment 

in tehtnejše spremembe 

umetniškega sveta.  

Slovenska in 

mednarodna 

strokovna 

javnost, 

študentje, 

ljubitelji bienala 

in sodobne 

umetnosti, 

kulturni delavci 
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Bienalska poletna 

šola 

MGLC Program je 14-dnevna šola za 

tuje in domače umetnike, ki se 

osredotoča na vprašanja 

umetniškega trga, mreženja, 

alternativnih preživetvenih 

strategij in umetnikovega 

delovanja v skupnosti. Šola se 

navezuje na aktualne tematike, 

umetnike in strokovnjake iz 

mednarodnih okolij, s katerim 

ima MGLC tesne stike, in ki jih 

obravnava tudi Grafični bienale 

Ljubljana.  

25.000,00  MOL OK 30 / vpisanih 

udeležencev 

Cilj je ustvariti živahno 

srečevališče kuratorjev, 

umetnikov in 

strokovnjakov različnih 

profilov in smeri. Šola bo 

deležnikom ponujala 

predavanja in delavnice, s 

katerimi bodo lahko 

kritično analizirali in/ali 

izbrusili svojo aktualno 

ustvarjalno prakso, dobili 

globlji vpogled v svojo 

ustvarjalno naravo in 

osebnost, razmislili o 

svoji motivaciji in 

delovanju v družbi ter se 

seznanili z različnimi 

oblikami in možnostmi 

preživetja na umetniškem 

trgu.  

Študentje, 

umetniki, 

ljubitelji bienala 

in sodobne 

umetnosti 

Poletje v Tivoliju MGLC Tradicionalna poletna prireditev, 

ki poteka julija, dvakrat ali 

večkrat tedensko, in vabi na 

glasbene večere, k ogledu 

razstav, na javna vodstva, 

umetniške dogodke.  

8.400,00  MOL OK 5000 Prireditev je 

izobraževalno-

popularizacijske narave, z 

njo se skuša nagovoriti 

najširši krog ljudi, da se 

spoznajo z institucijo, 

ogledajo aktualno 

razstavo, se pri tem 

počutijo dobro in si želijo 

ponovnega obiska.  

Najširše 

občinstvo, 

meščani, dnevni 

domači in tuji 

obiskovalci 

Ljubljane, 

ljubitelji kulture 

in umetnosti 
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Večeri z Manco 

Košir 

MGLC Gostiteljica Manca Košir v 

javnih pogovorih publiki 

predstavi knjige izbranih gostov 

in jih poveže  z likovno 

ustvarjalnostjo umetnikov iz 

Švicarije. V letu 2020 pogovori 

potekajo enkrat mesečno, od 

septembra do decembra. 

5.100,00  MOL OK 500 Gostiteljica v skupen 

večer in dialog poveže 

likovnike, pesnike, 

pisatelje, prevajalce ter 

bralce, ki jih povezujejo 

kreativnost, radost bivanja 

in ljubezen do knjig.  

Najširše 

občinstvo, 

meščani, 

ljubitelji kulture 

in umetnosti 

Dneva odprtih 

vrat Švicarije 

MGLC Dneva odprtih vrat Švicarije sta 

celodnevni prireditvi, ki se 

odvijata dvakrat letno in 

omogočita najširši publiki vstop 

v delovne in bivalne ateljeje 

ustvarjalcev, ki prebivajo in/ali 

delujejo v Švicariji. Poleg 

programov in vsebin, ki jih 

pripravijo umetniki, MGLC 

organizira še dodatne aktivnosti. 

20.000,00  MOL OK 3000 Seznanjenje z delom in 

ustvarjalnostjo 

umetnikov, rezidentov 

Švicarije. MGLC in 

Švicarija ohranjata in 

nadaljujeta položaj 

pomembnega srečevališča 

in kulturnega prizorišča 

obiskovalcev mestnega 

parka Tivoli. 

Najširše 

občinstvo, 

meščani, 

ljubitelji kulture 

in umetnosti, 

obiskovalci 

Ljubljane in 

turisti 

Stara celina MGLC Celoletni skupnostni 

medgeneracijski izobraževalni in 

družbeno odgovorni projekt. 

Program v skupno sodelovanje 

in preplet poveže vsebine 

MGLC in Švicarije ter različne 

starostne in interesne skupine. 

21.300,00  MOL OK 250 /aktivno 

vključenih 

Cilj je socialna integracija 

umetnosti v lokalno 

okolje, izobraževanje o 

sodobni umetnosti, 

vključevanje deležnikov v 

aktualne tendence, 

vzgajanje v ustvarjalnem 

samoizražanju. 

Strokovno osebje 

ustanove, 

rezidenčni 

umetniki, starejši 

občani, 

predšolski otroci 

in prostovoljci 
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Študijski krožki MGML Študijski krožki za seniorje. 500,00 (+ 

stroški dela 

zaposlenih) 

MOL 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. 

Seniorji 

Raziskujmo 

preteklost 

Ljubljane, 

študijska skupina 

za seniorje 

MGML Tedenska srečanja skupin z 

namenom zbiranja zgodb in 

spominov Ljubljančanov. 

500,00 (+ 

stroški dela 

zaposlenih) 

MOL 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. 

Seniorji 
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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 

OK 15 Uvedba novih uspešnih 

oblik neformalnega 

izobraževanja 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. 

Odrasli, seniorji 

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 

OK 50 Boljše poznavanje 

preteklosti Ljubljane; 

večanje dostopnosti vseh 

muzejskih 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 OK 300 Večanje  dostopnosti, 

približevanje vsebin 

ciljnim skupinam, boljše 

poznavanje skupne 

zgodovine in krepitev 

mestne identitete.  

Odrasli, seniorji 

Javna in 

strokovna 

vodstva po 

razstavah 

MGML Vodstva, s katerimi se širi 

dostopnost in na zanimiv način 

predstavlja polja raziskovanja in 

delovanja, od prazgodovine do 

sodobne umetnosti. 

2.000,00  MOL, 

MGML, 

MK 

OK 2000 Večanje  dostopnosti, 

približevanje vsebin 

ciljnim skupinam, boljše 

poznavanje skupne 

zgodovine in krepitev 

mestne identitete.  

Odrasli, seniorji 
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Delavnice, 

izobraževanja 

Pionirski dom - 

Center za 

kulturo mladih 

Celoletne delavnice na področju 

slikarstva, kiparstva, grafike, 

gledališča, glasbe, plesa ter tujih 

jezikov in kultur; likovne 

delavnice za odrasle s posebnimi 

potrebami; izobraževanja za 

pedagoge, učitelje ter mentorje 

na področju gledališča, likovne, 

filmske umetnosti, literature, 

ustvarjalnega giba. 

21.000,00  MOL OK 750 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

starejših in drugih 

ranljivih skupin, večanje 

kompetenc za vzgojo in 

izobraževanje, povečanje 

samostojnosti in 

neodvisnosti udeležencev 

v različnih družbenih 

položajih. 

Študenti, odrasli, 

upokojenci 

Abonma ob petih  Slovensko 

mladinsko 

gledališče (v 

sodelovanju z 

Univerzo za 3. 

življenjsko 

obdobje) 

Priprava na ogled gledališke 

predstave, ogled, pogovori z 

ustvarjalci in direktorjem 

zavoda. 

4.300,00  MK OK 100   Seniorji 

Hotel za 

divjinske živali 

ZOO Ljubljana  Spoznavanje kako lahko na 

domačih terasah, balkonih in 

vrtovih poskrbimo za 

prostoživeče živali in jih 

privabimo v svojo okolico, ter 

jih tako ohranjamo. 

500,00  MOL OK 1.200 Boljše poznavanje 

prostoživečih živali v 

Ljubljani. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 

Dogodivščine z 

živalmi 

ZOO Ljubljana  Spoznavanje živalskih vrst, ki 

jih gojimo v ZOO Ljubljana, 

kakšne so in kako jim 

prilagoditve pomagajo preživeti 

v določenem okolju. 

2.000,00  MOL OK 8.000 Boljše poznavanje 

živalskih vrst in njihovih 

prilagoditev na okolje. 

Obiskovalci pri tem živali 

vzljubijo in jih nato 

varujejo tudi v naravnem 

okolju. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 
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Oskrbnik živali 

za en dan 

ZOO Ljubljana  Spoznavanje potreb živali v naši 

oskrbi, štirih stebrov oskrbe 

živali, kot so prehrana, 

preventiva in kurativa, okolje ter 

"enrichment" in treningi. Pomoč 

oskrbnikom pri oskrbi živali.   

-    ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 200 Pridobljeno znanje se 

lahko prenese v domače 

okolje pri skrbi za hišne 

ljubljence. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 

Srečanje z 

najljubšo živaljo 

ZOO Ljubljana  Spoznavanje potreb živali v naši 

oskrbi, štirih stebrov oskrbe 

živali, kot so prehrana, 

preventiva in kurativa, okolje ter 

"enrichment" in treningi. Pomoč 

oskrbnikom pri oskrbi živali.   

-    ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 200 Boljše poznavanje 

prostoživečih živali v 

Ljubljani. Pridobljeno 

znanje se lahko prenese v 

domače okolje s 

postavitvijo bivališč za 

prostoživeče živali. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 

Dogodivščina 

Mlaka 

ZOO Ljubljana  Spoznavanje življenjskega 

okolja mlake ter živalskih in 

rastlinskih vrst, ki živijo v 

mlaki.  

500,00  MOL OK 1.200 Pridobljeno znanje je 

uporabno pri postavitvi 

mlake na domačem vrtu. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 

Noč čarovnic  ZOO Ljubljana  Spoznavanje živali, ki so 

povezane z vražami, predsodki 

in čarovništvom. Spoznavanje 

kaj je res in kaj le del ljudskega 

izročila. 

-    ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 1.000 Odpravljanje predsodkov 

do živali. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 

Čarovniški dan ZOO Ljubljana  Spoznavanje lastnosti živali, ki 

se nam zdijo posebne in 

čudežne. Spoznavanje kaj je res 

in kaj le del ljudskega izročila.  

-    ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 1.000 Odpravljanje predsodkov 

do živali. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 
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Taborjenje ZOO Ljubljana  Spoznavanje in opazovanje 

živali v različnih delih dneva, 

tudi ponoči. Spoznavanje dela 

oskrbnikov ter vsakodnevne 

oskrbe živali. Priprava večerje 

ob tabornem ognju ter spanje v 

šotorih sredi zvokov živali in 

naravnega gozda. 

-    ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 100 Pozitivna sprememba v 

odnosu do živali. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 

Valentinovo ZOO Ljubljana  Spoznavanje zanimivosti iz 

ljubezenskega življenja različnih 

vrst živali.  

-    ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 100 Pozitivna sprememba v 

odnosu do živali. 

Upokojenci in 

odrasli 

Svetovni dnevi 

živali 

ZOO Ljubljana  Spoznavanje ogroženih živalskih 

vrst, ki jih gojimo v ZOO 

Ljubljana, vzrokov njihove 

ogroženosti ter načinov, kako 

jim lahko pomagamo. 

3.500,00  MOL OK 5.000 Boljše poznavanje 

ogroženih živalskih vrst, 

vzrokov ogroženosti ter 

načinov, kako lahko 

pomagamo pri njihovi 

ohranitvi. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 

Prenos znanja in 

informiranja v 

kmetijskem 

sektorju 

KGZS Zavod 

Ljubljana 

Obiski kmetij, izvedba delavnic, 

predavanj, predstavitvenih 

dejavnosti s področij rastlinske 

pridelave, živinoreje, razvoja  

podjetništva oz. dopolnilnih 

dejavnosti na podeželju. 

28.400,00  MOL OVO 470 Zagotavljanje višjega 

nivoja strokovne 

izobraženosti in 

usposobljenosti  kmetov 

in njihovih družinskih 

članov na področjih  

pridelave zelenjave, sadja, 

reje živali, razvoja  

podjetništva oz. 

dopolnilnih dejavnosti na 

podeželju. 

Nosilci 

kmetijskih 

gospodarstev-

kmetje in 

družinski člani 
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Učni zelenjavni  

vrt Rakova Jelša 

OVO, ISA 

ZNANJE d.o.o. 

Predavanja in delavnice - 

načrtovanje zelenjavnega 

vrtička, setve in sadnje rastlin, 

oskrba vrtnin in sadnih rastlin. 

9.500,00  MOL OVO 700 Pridelava kakovostne 

hrane, povečanje 

samooskrbe, 

medgeneracijsko 

sodelovanje, povečanje 

socialne vključenosti. 

Vrtičkarji  

Učni api vrt na 

Grbi 

OVO, Zavod 

Eneja 

Predavanja in delavnice - 

kolobar in prva dela v vrtu, 

sajenje jagod, dobri in slabi 

sosedje, sajenje paradižnika in 

ostalih plodovk, pobiramo 

semena ter api vsebine in pomen 

čebelarstva 

za vzgojo rastlin. 

7.800,00  MOL OVO 700 Prepoznavanje pomena  

opraševalcev za pridelavo 

hrane, spoznavanje 

opraševalcev in pridelkov 

in izdelkov iz medu, 

apiterapija, 

medgeneracijsko 

sodelovanje. 

Vrtičkarji  

Delavnice za 

starejše 

OVO, 

Biotehniška 

fakulteta, 

Univerza v 

Ljubljani,  

Oddelek za 

biologijo 

37 delavnic za starejše na temo 

prepoznavanja, odstranjevanja in 

predelave invazivnih tujerodnih 

rastlin. 

8.000,00  EU (80 

%),  

MOL (20 

%) 

OVO 500 Udeleženci se naučijo 

prepoznati invazivne 

tujerodne rastline in v 

primeru pojavljanja na 

lastnih zemljiščih tudi 

ustrezno ukrepati. 

Upokojenci in 

aktivno 

prebivalstvo 

Obnovitveno 

usposabljanje iz 

prve in nujne 

medicinske 

pomoči za prve 

posredovalce  

UKC Ljubljana, 

Reševalna 

postaja 

Po programu Ministrstva za 

zdravje za certificirane prve 

posredovalce, 72 šolskih ur. 

10.000,00  MOL OZRCO 60 Na novo usposobiti do 60 

članov prostovoljnih enot 

ZRP MOL za nudenje 

prve in nujne medicinske 

pomoči. 

Člani enot 

sistema zaščite, 

reševanja in 

pomoči MOL 

Usposabljanje v 

SIM centru ZDL 

SIM center 

Zdravstvenega 

doma Ljubljana 

Po programu ZDL: "Temeljni 

postopki oživljanja za gasilce in 

CZ", 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 

Reševanje realnih, simuliranih 

dogodkov, 3 dni. 

1.500,00  MOL OZRCO 10 Obnova znanja in veščin. Člani enote MOL 

in GB Ljubljana 
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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 

Štabna vaja v 

okviru projekta 

»SIQUAKE 

2020« 

URSZR, 

OZRCO MOL 

Po usmeritvah pripravljavca vaje 

in v skladu z načrti ZRP MOL. 

10.000,00  MOL OZRCO 80 Boljša pripravljenost na 

potres,  pregled 

razpoložljivih sil in 

sredstev posameznih 

služb, identifikacija 

možnih problemov 

Člani štaba CZ 

MOL in 

sektorskih štabov 

CZ MOL, vodje 

oddelkov in 

služb MU MOL, 

predstavniki 

javnih služb 

MOL 

Varno delo z 

motorno žago 

Zavod za 

gozdove 

Po programu ZGS (teorija in 

praksa), 16 šolskih ur. 

3.000,00  MOL OZRCO 24 Udeležence naučiti varno 

uporabljati verižno 

motorno žago. 

Člani 

prostovoljnih 

gasilskih društev 

javne gasilske 

službe MOL 

Usposabljanje za 

varno delo z 

avtodvigali  

PROJEKT 

VARNOST in 

Arko, d.o.o. 

Po programu (teorija in praksa), 

16 šolskih ur. 

2.000,00  MOL OZRCO 20 Udeležence naučiti varne 

uporabe avtodvigal. 

Člani 

prostovoljnih 

gasilskih društev 

javne gasilske 

službe MOL 

Računalniško 

usposabljanje 

starejših občanov 

MOL  

izbrani 

izvajalec po 

postopku ZJN, 

ISA Znanje, 

d.o.o. 

Računalniški tečaji za starejše 

občane MOL (začetni, 

nadaljevalni, izpopolnjevalni). 

150.000,00  MOL  SLS 1.200 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. 

Starejši občani 

MOL, starejši 

brezposelni  
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Preglednica 3: Okvirni letni program izobraževanja za leto 2021 

 

Ukrep/program 

Izvajalec 

programa Opis programa 

Predviden 

obseg 

sredstev (v 

evrih) 

Vir 

financi-

ranja 

Pristojni 

organ 

mestne 

uprave 

Kazalniki - 

število 

predvidoma 

vključenih 

udeležencev 

Pričakovani učinki 

programa 

Ciljne skupine 

programa 

Jezikovni tečaji Cene Štupar – 

CILJ 

26 izvedb tečajev tujih jezikov 

na prvi, drugi in tretji stopnji. 

40.560,00  MOL OPVI 260 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje za 

upokojence in prejemnike 

denarne socialne pomoči. 

Upokojenci in 

prejemniki 

denarne socialne 

pomoči 

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 

Program 

spodbujanja 

podjetništva z 

družbenim 

učinkom Ferfl 

Cene Štupar – 

CILJ 

Program nudi vsestransko in 

dolgoročno podporo za nadaljnji 

razvoj malim in srednjim 

podjetnikom s področja 

socialnega podjetništva v regiji 

in prednostno podpira nosilce 

poslovnih idej, ki s svojimi 

produkti, storitvami  ustvarjajo 

dodano vrednost za družbo in 

okolje. Udeleženci se spoznajo z 

socialno ekonomijo in zelenim 

gospodarstvom. Na štirih 

podjetniških dogodkih 

strokovnjaki s področja 

podjetništva predstavijo 

raznolike vsebine, kot so sodobni 

marketing, vzpostavitev 

mentorskega sistema po podjetjih 

in promocija zdravja na 

delovnem mestu.  

4.000,00  MOL, 

drugi viri 

OPVI 4 podjetniški 

dogodki, 40 

udeležencev 

Udeleženci spoznajo 

socialno ekonomijo in 

zeleno gospodarstvo, ki 

upošteva tako varovanje 

okolja kot večjo 

gospodarsko in socialno 

vključenost. 

Zvišana podjetniška 

usposobljenost in 

kompetence udeležencev, 

vključenih v 

izobraževanje oz. 

mentorstvo. 

Mali in srednji 

podjetniki s 

področja 

socialnega 

podjetništva v 

regiji 
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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.  

4.000,00  MOL OPVI 50 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

zlasti priseljencev.  

Ozaveščenost o pomenu 

uspešne integracije 

priseljencev ter 

medkulturnega dialoga in 

kompetenc. 

Večja aktivna vključenost 

priseljencev v družbo in 

na trg dela. 

Vsi prebivalci 

MOL 

Slovenščina za 

starše  

Cene Štupar – 

CILJ 

3 izvedbe –  Udeleženci razvijajo 

temeljne spretnosti 

sporazumevanja v slovenskem 

jeziku in hkrati razvijajo socialne 

spretnosti, digitalno pismenost, 

kulturno identiteto in učenje 

učenja. Vsebine programa se 

navezujejo na vse vloge, ki jih 

prevzemajo starši v vsakdanjem 

življenju 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. 

Vsebine so prilagojene 

udeležencem posameznih izvedb.  

6.900,00  MOL OPVI 30 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

zlasti nižje izobraženih in 

drugih ranljivih skupin. 

Utrditev znanja 

slovenščine za  rabo v 

vsakodnevnih vlogah 

staršev.  

Starši otrok, ki 

obiskujejo vrtec 

ali šolo v MOL, 

in imajo težave 

pri 

sporazumevanju v 

slovenskem 

jeziku 
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Študijski krožki  Cene Štupar – 

CILJ 

6 izvedb študijskih krožkov  z 

različnimi temami. 

7.050,00  MOL OPVI 60 Večja vključenost vseh 

prebivalcev MOL v 

vseživljenjsko učenje. 

Vsi prebivalci 

MOL 

Usposabljanje za 

življenjsko 

uspešnost –  

Beremo in 

pišemo skupaj 

Cene Štupar – 

CILJ 

2 izvedbi –  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. 

10.500,00  MOL OPVI 20 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

zlasti nižje izobraženih, 

starejših in drugih 

ranljivih skupin; 

povečanje samostojnosti 

in neodvisnosti 

udeležencev v različnih 

družbenih položajih. 

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.  

Večgeneracijski 

center Ljubljana 

Cene Štupar – 

CILJ 

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. Temeljne 

dejavnosti vključujejo 

neformalno druženje in 

srečevanje ter informiranje 

uporabnikov. 

11.990,00  MOL OPVI 90 Povečanje socialne 

vključenosti in aktivacija 

ranljivih ciljnih skupin, 

izboljšanje splošnih in 

zlasti digitalnih 

kompetenc ranljivih 

ciljnih skupin. 

Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

zlasti nižje izobraženih, 

starejših in drugih 

ranljivih skupin. 

Upokojenci, 

brezposelni, 

prejemniki 

denarne socialne 

pomoči in druge 

ranljive skupine 
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Delavnice 

Zmajev karneval 

Izvajalec bo 

izbran v okviru 

javnega razpisa 

V okviru projekta Zmajev 

karneval se vsako leto izvede 

seminar za učitelje likovne in 

tehnične vzgoje ter ljubljanski 

pustni sprevod. 

V okviru dvodnevnega seminarja 

se predstavi 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 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 

Izobraževanje 

prostovoljcev/k 

Javni zavod 

Mladi zmaji 

Izobraževanje prostovoljcev/k 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).  

2.000,00  Javni 

zavod 

Mladi 

zmaji 

OK 50 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 18-29 

let, odrasli s 

specifičnimi 

znanji, ki lahko 

podprejo mlade v 

mladinskih 

centrih, odrasli, ki 

izhajajo iz 

lokalnih 

skupnosti, ki 

podpirajo mlade 
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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. Mladi zmaji 

omogočajo program, ki poteka 

od novembra do aprila in obsega: 

3 x 3 ure delavnic s strokovnjaki 

za uresničevanje idej, 

5 individualnih mentorskih ur s 

skrbno izbranimi mentorji, ki so 

bili tudi sami nekoč mladi, 

za izbranih vsaj 10 projektov ob 

koncu usposabljanja od 200 € do 

1000 € sofinanciranja izvedbe. 

20.000,00  Javni 

zavod 

Mladi 

zmaji 

OK 20 Mestni inkubator 

povezuje vsevrstne 

sodelujoče organizacije, 

ki so gnezda za aktivne 

mlade in jih podpira pri 

njihovih interesih. 

Mladim prinaša pot do 

življenjske in 

profesionalne izkušnje, 

pot do dela ali službe, 

pot do prispevanja k boljši 

kakovosti življenja v 

mestu. 

Mladi od 18-29 

let 

Strokovna 

usposabljanja 

JSKD območna 

izpostava 

Ljubljana 

Celoletna strokovna 

usposabljanja v obliki različnih 

izobraževalnih delavnic in 

seminarjih na različnih 

umetnostnih področjih - vokalna 

glasba, instrumentalna glasba, 

sodobni ples, glasbeno  in plesno 

kulturno izročilo, gledališka in 

lutkovna dejavnost, področja 

vizualnih dejavnosti, filma, 

literature, sodobne oblike in 

intermedijske vsebine kulturnega 

ustvarjanja. 

5.000,00  MOL, 

JSKD 

OK 150 Izobraževalne vsebine 

zagotavljajo pridobitev 

strokovnih znanj in veščin 

na posameznih področjih 

umetniškega izražanja. 

Mentorji in 

posamezniki 

kulturnih vsebin v 

kulturnih 

društvih, 

vzgojno-

izobraževalnih 

institucijah, 

neformalne 

skupine 

zainteresiranih 

deležnikov 

ljubiteljske 

kulturne sfere. 
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ZIN VITRINE, 

zin delavnice 

DobraVaga / 

Kino Šiška 

Serija petih brezplačnih zin 

delavnic pod vodstvom izkušenih 

avtorjev in avtoric, ki 

udeležencem približajo 

najrazličnejše vsebinsko-likovne 

zasnove in DIY/DIWO pristope 

izdelave zinov. Delavnice 

osvetljujejo pomembnost zinov 

kot dostopne oblike umetnosti ter 

komunikacijskega in izraznega 

sredstva, ki ga lahko vsakdo 

razume in raziskuje po svoje.   

1.750,00  MOL, 

Kino 

Šiška 

OK 50 Udeležence opremiti s 

pomembnimi znanji ter 

zavestjo o njihovih 

ustvarjalnih in 

komunikacijskih 

možnostih, hkrati pa jim 

na sproščen in vključujoč 

način odpirati vrata v svet 

sodobne umetniške 

ustvarjalnosti ter 

razumevanja družbe 

nasploh.  

Študentje in 

odrasli, druga 

zainteresirana 

javnost - zlasti 

tisti, ki jih 

zanimajo različne 

možnosti 

umetniškega 

izražanja ter 

alternativnih 

vizualnih 

komunikacijskih 

pristopov 

Izobraževalne 

predstavitve, 

okrogle mize in 

delavnice za 

študente na 

področju kulture 

in umetnosti 

DobraVaga / 

Kino Šiška 

Pet samostojnih izobraževalnih 

enot (predavanj, okroglih miz, 

delavnic in/ali predstavitev), ki 

jih združujejo vsebine iz sveta 

produkcije in promocije 

umetnosti in znanja, ki jih mladi 

ustvarjalci potrebujejo na 

začetkih svoje profesionalne 

umetniške poti. 

2.100,00  MOL, 

Kino 

Šiška 

OK 100 Opremiti udeležence z 

znanji o izbranih sodobnih 

umetniških tehnikah (npr. 

digitalna ilustracija) ter z 

znanji, večinoma 

povezanimi s pripravo 

materialov za 

(samo)promocijo na 

začetkih karierne poti. Z 

vključevanjem mladih v 

snovanje in koordinacijo 

izobraževalnih enot tudi 

pridobivanje 

organizacijskih znanj in 

izkušenj iz javnega 

nastopanja. 

Študentje 

umetniških smeri 

in umetniki po 

študiju, ki so na 

začetkih svoje 

profesionalne 

umetniške poti 
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RE:CIKLARNIC

A, ustvarjalne 

delavnice 

Kino Šiška Serija treh ustvarjalnih delavnic 

recikliranja pod vodstvom 

izkušenih mentorjev spodbuja 

udeležence k raziskovanju 

kreativnih načinov preobrazbe 

vsakdanjih odpadnih materialov 

v raznovrstne unikatne in 

uporabne izdelke, ki jih, poleg 

estetske, odlikuje tudi ekološko-

etična komponenta.  

1.750,00  MOL, 

Kino 

Šiška 

OK 50 Spodbujanje in 

povezovanje udeležencev 

v soustvarjanju, 

izobraževanje in 

osveščanje o okoljsko 

odgovornem in 

angažiranem ravnanju. 

Študentje in 

odrasli, druga 

zainteresirana 

javnost  

STRIPOLIS, 

predavanja 

Kino Šiška Serija šestih predavanj avtorjev, 

poznavalcev in raziskovalcev 

stripa o stripovskem mediju, 

njegovem zgodovinskem razvoju 

in različnih pojavnih oblikah ter 

rabah, katerih osnovni namen je 

zapolnjevanje manka 

izobraževanja, teorije in kritike  

na področju sodobne stripovske 

ustvarjalnosti pri nas. 

8.800,00  MOL, 

Kino 

Šiška 

OK 100 Udeležencem približati 

sodobno stripovsko 

umetnost in njeno 

raznolikost, spodbuditi 

izobraževanje in 

razvijanje večjega 

razumevanja te umetniške 

zvrsti pri širši javnosti, 

spodbujanje bralne 

kulture ter popularizacija 

stripovske ustvarjalnosti.  

Študentje in 

odrasli, druga 

zainteresirana 

javnost  

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  Kinodvor, 

MOL 

OK 3000 Večja vključenost 

starejših v vseživljenjsko 

učenje, spoznavanje filma 

in kina, filmska vzgoja, 

socializacija starejših, 

medgeneracijsko 

povezovanje. 

Upokojenci 
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Kinodvorov 

šolski program 

za študente in 

druge skupine 

mladih odraslih 

Kinodvor Filmske projekcije s 

spremljevalnim filmsko-

vzgojnim programom. 

3.000,00  Kinodvor, 

Slovenski 

filmski 

center, 

MOL 

OK 1000 Kulturno-umetnostna 

vzgoja, socializacija, 

spoznavanje filma in kina, 

izobraževanje o različnih 

področjih skozi film 

(psihologija, sociologija, 

…). 

Študenti in druge 

skupine mladih 

odraslih 

Kinotrip Kinodvor Filmski program – mladi za 

mlade (filmski festival in redni 

dogodki med letom). 

11.430,00  Kinodvor, 

Slovenski 

filmski 

center, 

MOL 

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 

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  MOL OK 20 Izpopolnjevanje in višanje 

zaposlitvenih kapacitet 

udeležencev. 

Pedagoški delavci 

in ostali 

zainteresirani 

Mojstrske 

delavnice 

izdelovanja lutk 

Lutkovno 

gledališče 

Ljubljana 

Desetdnevna delavnica 

načrtovanja in izdelovanja lutk 

(različne tehnike). 

10.000,00  MOL OK 10 Izpopolnjevanje. Umetniški in 

tehnični profili 

(tudi iz drugih 

okolij) 
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Računalniško 

opismenjevanje 

Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

30 izobraževalnih delavnic s 

področja računalništva z 

različnimi temami: oblikovanje 

tiskovin, 3D-tiskanje, slepo 

tipkanje, preglednice. 

675,00  MOL OK 250 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

dvig informacijske 

pismenosti, večja 

vključenost ranljivih 

skupin, spodbujanje 

samoizobraževanja. 

Vse ciljne 

skupine 

Tečaji Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

23 tečajev, od tega 13 tečajev 

tujih jezikov (v trajanju 20 ur), 

tečaj slovenskega znakovnega 

jezika (v trajanju 20 ur). 

12.238,00  MOL OK 250 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

dvig informacijske 

pismenosti, večja 

vključenost ranljivih 

skupin, spodbujanje 

samoizobraževanja. 

Vse ciljne 

skupine 

Izobraževalne 

delavnice 

Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

261 izobraževalnih delavnic z 

različnimi temami: medijska, 

digitalna, zdravstvena in 

glasbena pismenost, 

naravoslovne vsebine, učenje 

učenja, kompetence iskanja 

zaposlitve, podjetništvo, 

osebnostna rast. 

10.832,00  MOL OK 3.250 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

dvig informacijske 

pismenosti, večja 

vključenost ranljivih 

skupin, spodbujanje 

samoizobraževanja. 

Vse ciljne 

skupine 

Borza dela Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

Informiranje, svetovanje in 

motiviranje 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 

Točke 

vseživljenjskega 

učenja 

Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

Individualno računalniško 

opismenjevanje na štirih 

lokacijah knjižnice. 

stroški dela 

zaposlenih 

MOL OK 150 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

širjenje kulture 

samostojnega učenja in 

dvig pismenosti. 

Starejši, 

brezposelni in 

druge ranljive 

skupine 
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Grafični tečaji MGLC Dve izvedbi grafičnih tečajev: 

Začetni grafični tečaj, Grafični 

tečaj globokega tiska 

(nadaljevalni), vsak po 50 ur, 

skupaj 100 ur. Spoznavamo 

kurze sitotiska, litografije, 

linoreza suhe igle, v 

nadaljevalnem pa akvatinto, 

jedkanico, vernis mou, 

mezzotinto in kombinacije. 

4.000,00  MOL OK 20 Izobraževanje s področja 

klasičnih grafičnih tehnik, 

osnove grafičnega 

umetniškega ustvarjanja 

in omogočanje podlage za 

nadaljnje izobraževanje 

ter ustvarjalno delo. 

Ljubitelji 

umetnosti in 

ustvarjanja, 

arhitekti, 

oblikovalci, 

študentje višjih 

letnikov 

umetniških 

akademij, odrasli 

v aktivni dobi 

(30-60 let) 

Vodstva MGLC Ob vsaki razstavi se v povprečju 

izvedeta dve vodstvi mesečno ter 

vodenja po dogovoru (za skupine 

odraslih, tudi v angleškem 

jeziku). Izvajamo tudi vodstva z 

ogledom Švicarije, vodstva s 

predstavitvijo Spominskega 

ateljeja Stojana Batiča, vodstva 

po parku, vodstva na dneve 

odprtih vrat, vodstva s tolmači za 

znakovni jezik. Izvajalec 

sodeluje tudi pri izvajanju Brko 

ture in drugih doživljajskih 

vodstev. V letu 2021 bodo 

številna tudi javna in naročena 

vodstva po 34. grafičnem bienalu 

Ljubljana. Predvidenih je 50 

javnih vodstev ter približno 80 

naročenih vodstev, skupaj torej 

130 izvedb.  

10.000,00  MOL OK 2500 Vodstva so eden od 

primarnih hkrati pa 

najpomembnejših virov 

pridobivanja dodatnih 

informacij in spoznavanja 

konteksta v okviru 

določene razstavne 

vsebine in tematike. 

Hkrati omogočajo tudi 

polje javnega dialoga. 

Strokovna 

javnost, ljubitelji 

umetnosti in 

kulture, Univerza 

za 3. življenjsko 

obdobje (in 

društva), 

interesne skupine 

s področij, 

povezanih s 

kulturo, 

brezposelni, 

osebe z 

oviranostmi in 

ranljive skupine, 

turisti in dnevni 

obiskovalci 

Ljubljane 
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Diskurzivni 

program 

MGLC Predvidenih je 20 dogodkov 

pogovornega tipa: predavanja, 

simpozij, diskusije, seminarji, 

predstavitve. Organizirani so ob 

razstavah in kot del večjih 

projektov. Teme so: vsebina, 

zgodovina in kontekstualnost 

ljubljanskega grafičnega bienala 

(s fokusom na vsebinah 34. 

izdaje bienala), hrana kot 

večplastni pojem, alternative 80. 

let prejšnjega stoletja. 

25.000,00  MOL OK 2500 Diskurzivni program je 

nepogrešljivi 

spremljevalec razstav in 

projektov s področja 

sodobne umetnosti, saj 

opozarja in spodbuja k 

kritiški in konstruktivni 

misli, širi horizont vsebin. 

Strokovna 

javnost, ljubitelji 

umetnosti in 

kulture, študentje, 

brezposelni, 

upokojenci 

Pogovori z 

umetniki 

MGLC Predvidenih je 12 pogovorov 

oziroma predstavitev rezidenčnih 

umetnikov širši javnosti.  

Predstavitve se opirajo na teme, s 

katerimi se umetniki ukvarjajo na 

rezidenci. 

1.800,00  MOL OK 600 Seznanjanje z načini dela 

in dosežki umetnikov, 

spoznavanje specifičnega 

ustvarjalnega 

razmišljanja, prenos 

umetniškega pristopa v 

prakso, izobraževanje 

znotraj Spominskega 

ateljeja Stojana Batiča. 

Prebivalci lokalne 

skupnosti, 

študentje, 

umetniki, 

kulturniki, 

brezposelni 

Specialistične in 

mojstrske 

delavnice 

MGLC Predvideni sta vsaj dve delavnici 

(spomladanska, jesenska) s 

področja grafičnega 

izpopolnjevanja in 

opolnomočenja mladih 

umetnikov.  

4.000,00  MOL OK 20 Seznanjanje s 

specifičnimi znanji ozko 

specializiranih umetniških 

disciplin in tehnik, 

spodbujanje in 

opolnomočenje na 

področju ustvarjalnega 

izražanja.  

Ljubitelji 

ustvarjanja in 

zainteresirana 

javnost, umetniki, 

študenti 

umetniških šol 
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Bienalska 

poletna šola 

MGLC Program je 14-dnevna šola za 

tuje in domače umetnike, ki se 

osredotoča na vprašanja 

umetniškega trga, mreženja, 

alternativnih preživetvenih 

strategij in umetnikovega 

delovanja v skupnosti. Šola se 

navezuje na aktualne tematike, 

umetnike in strokovnjake iz 

mednarodnih okolij, s katerim 

ima MGLC tesne stike, in ki jih 

obravnava tudi Grafični bienale 

Ljubljana.  

25.000,00  MOL OK 30 / vpisanih 

udeležencev 

Šola bo deležnikom 

ponujala predavanja in 

delavnice, s katerimi bodo 

lahko kritično analizirali 

in/ali izbrusili svojo 

aktualno ustvarjalno 

prakso, dobili globlji 

vpogled v svojo 

ustvarjalno naravo in 

osebnost, razmislili o 

svoji motivaciji in 

delovanju v družbi ter se 

seznanili z različnimi 

oblikami in možnosti 

preživetja na umetniškem 

trgu.  

Študentje, 

umetniki, 

ljubitelji bienala 

in sodobne 

umetnosti 

Poletje v Tivoliju MGLC Tradicionalna poletna prireditev, 

ki poteka julija, dvakrat ali 

večkrat tedensko, in vabi na 

glasbene večere, k ogledu 

razstav, na javna vodstva, 

umetniške dogodke.  

8.400,00  MOL OK 5500 Prireditev je 

izobraževalno-

popularizacijske narave, z 

njo se skuša nagovoriti 

najširši krog ljudi, da se 

spoznajo z institucijo, 

ogledajo aktualno 

razstavo, se pri tem 

počutijo dobro in si želijo 

ponovnega obiska.  

Najširše 

občinstvo, 

meščani, dnevni 

domači in tuji 

obiskovalci 

Ljubljane, 

ljubitelji kulture 

in umetnosti 
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Dneva odprtih 

vrat Švicarije 

MGLC Dneva odprtih vrat Švicarije sta 

celodnevni prireditvi, ki se 

odvijata dvakrat letno in 

omogočita najširši publiki vstop 

v delovne in bivalne ateljeje 

ustvarjalcev, ki prebivajo in/ali 

delujejo v Švicariji. Poleg 

programov in vsebin, ki jih 

pripravijo umetniki, MGLC 

organizira še dodatne aktivnosti. 

20.000,00  MOL OK 3500 Seznanjenje z delom in 

ustvarjalnostjo 

umetnikov, rezidentov 

Švicarije. MGLC in 

Švicarija ohranjata in 

nadaljujeta položaj 

pomembnega srečevališča 

in kulturnega prizorišča 

obiskovalcev mestnega 

parka Tivoli. 

Najširše 

občinstvo, 

meščani, ljubitelji 

kulture in 

umetnosti, 

obiskovalci 

Ljubljane in 

turisti 

Študijski krožki MGML Študijski krožki za seniorje. 500,00 (+ 

stroški dela 

zaposlenih) 

MOL 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. 

Seniorji 

Raziskujmo 

preteklost 

Ljubljane, 

študijska skupina 

za seniorje 

MGML Tedenska srečanja skupin z 

namenom zbiranja zgodb in 

spominov Ljubljančanov. 

500,00 (+ 

stroški dela 

zaposlenih) 

MOL 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. 

Seniorji 
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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 

OK 50 Boljše poznavanje 

preteklosti Ljubljane; 

večanje dostopnosti vseh 

muzejskih 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 OK 300 Večanje  dostopnosti, 

približevanje vsebin 

ciljnim skupinam, boljše 

poznavanje skupne 

zgodovine in krepitev 

mestne identitete.  

Odrasli, seniorji 

Javna in 

strokovna 

vodstva po 

razstavah 

MGML Vodstva, s katerimi se širi 

dostopnost in na zanimiv način 

predstavlja polja raziskovanja in 

delovanja, od prazgodovine do 

sodobne umetnosti. 

2.000,00  MOL, 

MGML, 

MK 

OK 2000 Večanje  dostopnosti, 

približevanje vsebin 

ciljnim skupinam, boljše 

poznavanje skupne 

zgodovine in krepitev 

mestne identitete.  

Odrasli, seniorji 

Delavnice, 

izobraževanja 

Pionirski dom - 

Center za 

kulturo mladih 

Celoletne delavnice na področju 

slikarstva, kiparstva, grafike, 

gledališča, glasbe, plesa ter tujih 

jezikov in kultur; likovne 

delavnice za odrasle s posebnimi 

potrebami; izobraževanja za 

pedagoge, učitelje ter mentorje 

na področju gledališča, likovne, 

filmske umetnosti, literature, 

ustvarjalnega giba. 

22.500,00  MOL OK 850 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

starejših in drugih 

ranljivih skupin; večanje 

kompetenc za vzgojo in 

izobraževanje, povečanje 

samostojnosti in 

neodvisnosti udeležencev 

v različnih družbenih 

položajih. 

Študenti, odrasli, 

upokojenci 

Abonma ob petih  Slovensko 

mladinsko 

gledališče (v 

sodelovanju z 

Univerzo za 3. 

življenjsko 

obdobje) 

Priprava na ogled gledališke 

predstave, ogled, pogovori z 

ustvarjalci in direktorjem zavoda. 

4.300,00  MK OK 100   Seniorji 
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Hotel za 

divjinske živali 

ZOO Ljubljana Spoznavanje kako lahko na 

domačih terasah, balkonih in 

vrtovih poskrbimo za 

prostoživeče živali in jih 

privabimo v svojo okolico, ter jih 

tako ohranjamo. 

500,00  MOL OK 1.200 Boljše poznavanje 

prostoživečih živali v 

Ljubljani. Pridobljeno 

znanje se lahko prenese v 

domače okolje s 

postavitvijo bivališč za 

prostoživeče živali. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 

Dogodivščine z 

živalmi 

ZOO Ljubljana Spoznavanje živalskih vrst, ki jih 

gojimo v ZOO Ljubljana, kakšne 

so in kako jim prilagoditve 

pomagajo preživeti v določenem 

okolju. 

2.000,00  MOL OK 2.000 Boljše poznavanje 

živalskih vrst in njihovih 

prilagoditev na okolje. 

Obiskovalci pri tem živali 

vzljubijo in jih nato 

varujejo tudi v naravnem 

okolju. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 

Oskrbnik živali 

za en dan 

ZOO Ljubljana Spoznavanje potreb živali v naši 

oskrbi, štirih stebrov oskrbe 

živali, kot so prehrana, 

preventiva in kurativa, okolje ter 

"enrichment" in treningi. Pomoč 

oskrbnikom pri oskrbi živali.   

                                       

-    

ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 200 Pridobljeno znanje se 

lahko prenese v domače 

okolje pri skrbi za hišne 

ljubljence. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 

Srečanje z 

najljubšo živaljo 

ZOO Ljubljana Spoznavanje potreb živali v naši 

oskrbi, štirih stebrov oskrbe 

živali, kot so prehrana, 

preventiva in kurativa, okolje ter 

"enrichment" in treningi. Pomoč 

oskrbnikom pri oskrbi živali.   

                                       

-    

ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 200 Pridobljeno znanje se 

lahko prenese v domače 

okolje pri skrbi za hišne 

ljubljence. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 

Dogodivščina 

Mlaka 

ZOO Ljubljana Spoznavanje življenjskega okolja 

mlake ter živalskih in rastlinskih 

vrst, ki živijo v mlaki.  

500,00  MOL OK 1.200 Pridobljeno znanje je 

uporabno pri postavitve 

mlake na domačem vrtu. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 
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Noč čarovnic  ZOO Ljubljana Spoznavanje živali, ki so 

povezane z vražami, predsodki in 

čarovništvom. Spoznavanje, kaj 

je res in kaj le del ljudskega 

izročila. 

                                       

-    

ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 1.000 Odpravljanje predsodkov 

do živali. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 

Čarovniški dan ZOO Ljubljana Spoznavanje lastnosti živali, ki 

se nam zdijo posebne in čudežne. 

Spoznavanje, kaj je res in kaj le 

del ljudskega izročila.  

                                       

-    

ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 1.000 Odpravljanje predsodkov 

do živali. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 

Taborjenje ZOO Ljubljana Spoznavanje in opazovanje živali 

v različnih delih dneva, tudi 

ponoči. Spoznavanje dela 

oskrbnikov ter vsakodnevne 

oskrbe živali. Priprava večerje ob 

tabornem ognju ter spanje v 

šotorih sredi zvokov živali in 

naravnega gozda. 

                                       

-    

ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 100 Pozitivna sprememba v 

odnosu do živali. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 

Valentinovo ZOO Ljubljana Spoznavanje zanimivosti iz 

ljubezenskega življenja različnih 

vrst živali.  

                                       

-    

ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 50 Pozitivna sprememba v 

odnosu do živali. 

Upokojenci in 

odrasli 

Svetovni dnevi 

živali 

ZOO Ljubljana Spoznavanje ogroženih živalskih 

vrst, ki jih gojimo v ZOO 

Ljubljana, vzrokov njihove 

ogroženosti ter načinov, kako jim 

lahko pomagamo. 

3.500,00  MOL OK 5.000 Boljše poznavanje 

ogroženih živalskih vrst, 

vzrokov ogroženosti ter 

načinov, kako lahko 

pomagamo pri njihovi 

ohranitvi. 

Upokojenci, 

odrasli, družine 
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Prenos znanja in 

informiranja v 

kmetijskem 

sektorju 

KGZS Zavod 

Ljubljana 

Obiski kmetij, izvedba delavnic, 

predavanj, predstavitvenih 

dejavnosti s področij rastlinske 

pridelave, živinoreje, razvoja  

podjetništva oz. dopolnilnih 

dejavnosti na podeželju. 

30.000,00  MOL OVO 470 Zagotavljanje višjega 

nivoja strokovne 

izobraženosti in 

usposobljenosti  kmetov 

in njihovih družinskih 

članov na področjih  

pridelave zelenjave, sadja, 

reje živali, razvoja  

podjetništva oz. 

dopolnilnih dejavnosti na 

podeželju. 

Nosilci 

kmetijskih 

gospodarstev-

kmetje in 

družinski člani 

Učni zelenjavni  

vrt Rakova Jelša 

OVO, ISA 

ZNANJE d.o.o. 

Predavanja in delavnice - 

načrtovanje zelenjavnega vrtička, 

setve in sadnje rastlin, oskrba 

vrtnin in sadnih rastlin. 

9.500,00  MOL OVO 700 Pridelava kakovostne 

hrane, povečanje 

samooskrbe, 

medgeneracijsko 

sodelovanje, povečanje 

socialne vključenosti. 

Vrtičkarji  

Učni api vrt na 

Grbi 

OVO, Zavod 

Eneja 

Predavanja in delavnice - kolobar 

in prva dela v vrtu, sajenje jagod, 

dobri in slabi sosedje, sajenje 

paradižnika in ostalih plodovk, 

pobiramo semena ter api vsebine 

in pomen čebelarstva 

za vzgojo rastlin. 

7.800,00  MOL OVO 700 Prepoznavanje pomena  

opraševalcev za pridelavo 

hrane, spoznavanje 

opraševalcev in pridelkov 

in izdelkov iz medu, 

apiterapija, 

medgeneracijsko 

sodelovanje. 

Vrtičkarji  

Ozaveščanje o 

problematiki 

invazivnih 

tujerodnih rastlin 

OVO, 

Biotehniška 

fakulteta, 

Univerza v 

Ljubljani, 

Oddelek za 

biologijo 

2 delavnici o invazivnih 

tujerodnih rastlinah. 

500,00  MOL OVO 40 Udeleženci se naučijo 

prepoznati invazivne 

tujerodne rastline in kako 

jih odstraniti. 

Upokojenci in 

aktivno 

prebivalstvo 
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Osnovno 

usposabljanje za 

interventna dela 

na višini 

GEOPREVIS 

BLAŽ 

BERTONCELJ 

S.P. 

8 šolskih ur. 2.000,00  MOL OZRCO 20 Udeleženci bodo 

usposobljeni za 

(samo)varovanje pri 

interventnih delih na 

višini. 

Člani 

prostovoljnih 

gasilskih društev 

javne gasilske 

službe MOL 

Obnovitveno 

usposabljanje za 

interventna dela 

na višini 

GEOPREVIS 

BLAŽ 

BERTONCELJ 

S.P. 

8 šolskih ur po programu. 3.000,00  MOL OZRCO 30 Obnova znanja. Člani 

prostovoljnih 

gasilskih društev 

javne gasilske 

službe MOL 

Obnovitveno 

usposabljanje iz 

prve in nujne 

medicinske 

pomoči za prve 

posredovalce  

UKC 

Ljubljana, 

Reševalna 

postaja 

12 šolskih ur, po programu. 3.000,00  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, po programu ZDL. 2.000,00  MOL OZRCO 18 Obnova znanja Člani enot 

sistema zaščite, 

reševanja in 

pomoči MOL 

Računalniško 

usposabljanje 

starejših občanov 

MOL  

izbrani 

izvajalec po 

postopku ZJN, 

ISA Znanje, 

d.o.o. 

Računalniški tečaji za starejše 

občane MOL (začetni, 

nadaljevalni, izpopolnjevalni). 

150.000,00  MOL  SLS 1.200 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. 

Starejši občani 

MOL, starejši 

brezposelni  
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Preglednica 4: Okvirni letni program izobraževanja za leto 2022 
 

Ukrep/program 
Izvajalec 

programa 
Opis programa 

Predviden 

obseg 

sredstev (v 

evrih) 

Vir 

financi-

ranja1 

Pristojni 

organ 

mestne 

uprave 

Kazalniki - 

število 

predvidoma 

vključenih 

udeležencev 

Pričakovani učinki 

programa 

Ciljne skupine 

programa 

Jezikovni tečaji Cene Štupar – 

CILJ 

26 izvedb tečajev tujih jezikov na 

prvi, drugi in tretji stopnji. 

  MOL OPVI 260 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje za 

upokojence in prejemnike 

denarne socialne pomoči. 

Upokojenci in 

prejemniki denarne 

socialne pomoči 

Osnovna šola za 

odrasle 

Cene Štupar – 

CILJ 

Financiranje materialnih stroškov 

za izvedbo programa Osnovna 

šola za odrasle. 

  MOL OPVI 163 Zagotavljanje materialnih 

pogojev za izvedbo 

osnovne šole za odrasle, 

skladno z zakonodajo. 

Odrasli z 

nedokončano 

osnovno šolo 

Program 

spodbujanja 

podjetništva z 

družbenim 

učinkom Ferfl 

Cene Štupar – 

CILJ 

Program nudi vsestransko in 

dolgoročno podporo za nadaljnji 

razvoj malim in srednjim 

podjetnikom s področja 

socialnega podjetništva v regiji 

in prednostno podpira nosilce 

poslovnih idej, ki s svojimi 

produkti, storitvami  ustvarjajo 

dodano vrednost za družbo in 

okolje. Udeleženci se spoznajo z 

socialno ekonomijo in zelenim 

gospodarstvom. Na štirih 

podjetniških dogodkih 

strokovnjaki s področja 

podjetništva predstavijo 

raznolike vsebine, kot so sodobni 

marketing, vzpostavitev 

mentorskega sistema po podjetjih 

in promocija zdravja na 

delovnem mestu.  

  MOL, 

drugi viri 

OPVI 4 podjetniški 

dogodki, 40 

udeležencev 

Udeleženci spoznajo 

socialno ekonomijo in 

zeleno gospodarstvo, ki 

upošteva tako varovanje 

okolja kot večjo 

gospodarsko in socialno 

vključenost. 

Zvišana podjetniška 

usposobljenost in 

kompetence udeležencev, 

vključenih v 

izobraževanje oz. 

mentorstvo. 

Mali in srednji 

podjetniki s področja 

socialnega 

podjetništva v regiji 

1 Sredstva se bodo razporejala skladno s sprejetim proračunom MOL za leto 2022.  
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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.  

  MOL OPVI 50 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

zlasti priseljencev.  

Ozaveščenost o pomenu 

uspešne integracije 

priseljencev ter 

medkulturnega dialoga in 

kompetenc. 

Večja aktivna vključenost 

priseljencev v družbo in 

na trg dela. 

Vsi prebivalci MOL 

Slovenščina za 

starše  

Cene Štupar – 

CILJ 

3 izvedbe –  Udeleženci razvijajo 

temeljne spretnosti 

sporazumevanja v slovenskem 

jeziku in hkrati razvijajo socialne 

spretnosti, digitalno pismenost, 

kulturno identiteto in učenje 

učenja. Vsebine programa se 

navezujejo na vse vloge, ki jih 

prevzemajo starši v vsakdanjem 

življenju 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. 

Vsebine so prilagojene 

udeležencem posameznih izvedb.  

  MOL OPVI 30 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

zlasti nižje izobraženih in 

drugih ranljivih skupin. 

Utrditev znanja 

slovenščine za  rabo v 

vsakodnevnih vlogah 

staršev.  

Starši otrok, ki 

obiskujejo vrtec ali 

šolo v MOL, in imajo 

težave pri 

sporazumevanju v 

slovenskem jeziku 
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Študijski krožki  Cene Štupar – 

CILJ 

6 izvedb študijskih krožkov  z 

različnimi temami. 

  MOL OPVI 60 Večja vključenost vseh 

prebivalcev MOL v 

vseživljenjsko učenje. 

Vsi prebivalci MOL 

Usposabljanje za 

življenjsko 

uspešnost –  

Beremo in 

pišemo skupaj 

Cene Štupar – 

CILJ 

2 izvedbi –  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. 

  MOL OPVI 20 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

zlasti nižje izobraženih, 

starejših in drugih 

ranljivih skupin; 

povečanje samostojnosti 

in neodvisnosti 

udeležencev v različnih 

družbenih položajih. 

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.  

Večgeneracijski 

center Ljubljana 

Cene Štupar – 

CILJ 

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. Temeljne 

dejavnosti vključujejo 

neformalno druženje in 

srečevanje ter informiranje 

uporabnikov. 

  MOL OPVI 90 Povečanje socialne 

vključenosti in aktivacija 

ranljivih ciljnih skupin, 

izboljšanje splošnih in 

zlasti digitalnih 

kompetenc ranljivih 

ciljnih skupin. 

Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

zlasti nižje izobraženih, 

starejših in drugih 

ranljivih skupin. 

Upokojenci, 

brezposelni, 

prejemniki denarne 

socialne pomoči in 

druge ranljive 

skupine 
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Delavnice 

Zmajev karneval 

Izvajalec bo 

izbran v okviru 

javnega razpisa 

V okviru projekta Zmajev 

karneval se vsako leto izvede 

seminar za učitelje likovne in 

tehnične vzgoje ter ljubljanski 

pustni sprevod. 

V okviru dvodnevnega seminarja 

se predstavi različne tehnike 

izdelave pustnih kostumov, 

učitelji in učiteljice pa nato 

znanje prenesejo na svoje 

učence. 

  MOL OPVI 30 S seminarji se specifično 

znanje 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 

Izobraževanje 

prostovoljcev/k 

Javni zavod 

Mladi zmaji 

Izobraževanje prostovoljcev/k 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).  

  Javni 

zavod 

Mladi 

zmaji  

OK 50 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 18-29 let, 

odrasli s specifičnimi 

znanji, ki lahko 

podprejo mlade v 

mladinskih centrih, 

odrasli, ki izhajajo iz 

lokalnih skupnosti, ki 

podpirajo mlade 



 

49 

 

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. Mladi zmaji 

omogočajo program, ki poteka 

od novembra do aprila in obsega: 

3 x 3 ure delavnic s strokovnjaki 

za uresničevanje idej, 

5 individualnih mentorskih ur s 

skrbno izbranimi mentorji, ki so 

bili tudi sami nekoč mladi, 

za izbranih vsaj 10 projektov ob 

koncu usposabljanja od 200 € do 

1000 € sofinanciranja izvedbe. 

  Javni 

zavod 

Mladi 

zmaji  

OK 20 Mestni inkubator 

povezuje vsevrstne 

sodelujoče organizacije, 

ki so gnezda za aktivne 

mlade in jih podpira pri 

njihovih interesih. 

Mladim prinaša pot do 

življenjske in 

profesionalne izkušnje, 

pot do dela ali službe, 

pot do prispevanja k boljši 

kakovosti življenja v 

mestu. 

Mladi od 18-29 let 

Strokovno 

usposabljanje - 

izpopolnjevanje 

JSKD območna 

izpostava 

Ljubljana 

Celoletna strokovna 

usposabljanja v obliki različnih 

izobraževalnih delavnic in 

seminarjih na različnih 

umetnostnih področjih - vokalna 

glasba, instrumentalna glasba, 

sodobni ples, glasbeno  in plesno 

kulturno izročilo, gledališka in 

lutkovna dejavnost, področja 

vizualnih dejavnosti, filma, 

literature, sodobne oblike in 

intermedijske vsebine kulturnega 

ustvarjanja. 

  MOL, 

JSKD 

OK 150 Izobraževalne vsebine 

zagotavljajo pridobitev 

strokovnih znanj in veščin 

na posameznih področjih 

umetniškega izražanja. 

Mentorji kulturnih 

skupin v formalnih in 

neformalnih 

združenjih - kulturna 

društva, krožki v 

okviru vzgojno-

izobraževalnih 

institucij, skupine 

Univerze za 3. 

življenjsko obdobje, 

… 



 

50 

 

ZIN VITRINE, 

zin delavnice 

DobraVaga / 

Kino Šiška 

Serija petih brezplačnih zin 

delavnic pod vodstvom izkušenih 

avtorjev in avtoric, ki 

udeležencem približajo 

najrazličnejše vsebinsko-likovne 

zasnove in DIY/DIWO pristope 

izdelave zinov. Delavnice 

osvetljujejo pomembnost zinov 

kot dostopne oblike umetnosti ter 

komunikacijskega in izraznega 

sredstva, ki ga lahko vsakdo 

razume in raziskuje po svoje.   

  MOL, 

Kino 

Šiška 

OK 50 Udeležence opremiti s 

pomembnimi znanji ter 

zavestjo o njihovih 

ustvarjalnih in 

komunikacijskih 

možnostih, hkrati pa jim 

na sproščen in vključujoč 

način odpirati vrata v svet 

sodobne umetniške 

ustvarjalnosti ter 

razumevanja družbe 

nasploh.  

Študentje in odrasli, 

druga zainteresirana 

javnost - zlasti tisti, 

ki jih zanimajo 

različne možnosti 

umetniškega 

izražanja ter 

alternativnih 

vizualnih 

komunikacijskih 

pristopov 

Izobraževalne 

predstavitve, 

okrogle mize in 

delavnice za 

študente na 

področju kulture 

in umetnosti 

DobraVaga / 

Kino Šiška 

Pet samostojnih izobraževalnih 

enot (predavanj, okroglih miz, 

delavnic in/ali predstavitev), ki 

jih združujejo vsebine iz sveta 

produkcije in promocije 

umetnosti in znanja, ki jih mladi 

ustvarjalci potrebujejo na 

začetkih svoje profesionalne 

umetniške poti. 

  MOL, 

Kino 

Šiška 

OK 100 Opremiti udeležence z 

znanji o izbranih sodobnih 

umetniških tehnikah (npr. 

digitalna ilustracija) ter z 

znanji, večinoma 

povezanimi s pripravo 

materialov za 

(samo)promocijo na 

začetkih karierne poti. Z 

vključevanjem mladih v 

snovanje in koordinacijo 

izobraževalnih enot tudi 

pridobivanje 

organizacijskih znanj in 

izkušenj iz javnega 

nastopanja. 

Študentje umetniških 

smeri in umetniki po 

študiju, ki so na 

začetkih svoje 

profesionalne 

umetniške poti 
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RE:CIKLARNIC

A, ustvarjalne 

delavnice 

Kino Šiška Serija treh ustvarjalnih delavnic 

recikliranja pod vodstvom 

izkušenih mentorjev spodbuja 

udeležence k raziskovanju 

kreativnih načinov preobrazbe 

vsakdanjih odpadnih materialov 

v raznovrstne unikatne in 

uporabne izdelke, ki jih, poleg 

estetske, odlikuje tudi ekološko-

etična komponenta.  

  MOL, 

Kino 

Šiška 

OK 50 Spodbujanje in 

povezovanje udeležencev 

v soustvarjanju, 

izobraževanje in 

osveščanje o okoljsko 

odgovornem in 

angažiranem ravnanju. 

Študentje in odrasli, 

druga zainteresirana 

javnost  

STRIPOLIS, 

predavanja 

Kino Šiška Serija šestih predavanj avtorjev, 

poznavalcev in raziskovalcev 

stripa o stripovskem mediju, 

njegovem zgodovinskem razvoju 

in različnih pojavnih oblikah ter 

rabah, katerih osnovni namen je 

zapolnjevanje manka 

izobraževanja, teorije in kritike 

na področju  na področju 

sodobne stripovske ustvarjalnosti 

pri nas. 

  MOL, 

Kino 

Šiška 

OK 100 Udeležencem približati 

sodobno stripovsko 

umetnost in njeno 

raznolikost, spodbuditi 

izobraževanje in 

razvijanje večjega 

razumevanja te umetniške 

zvrsti pri širši javnosti, 

spodbujanje bralne 

kulture ter popularizacija 

stripovske ustvarjalnosti.  

Študentje in odrasli, 

druga zainteresirana 

javnost  

Filmska srečanja 

ob kavi 

Kinodvor Dvanajst filmskih srečanj  z gosti 

in pogovori za obiskovalce v 

poznejših letih (s ponovitvijo 

programa skupaj 24 srečanj). 

  Kinodvor, 

MOL 

OK 3000 Večja vključenost 

starejših v vseživljenjsko 

učenje, spoznavanje filma 

in kina, filmska vzgoja, 

socializacija starejših, 

medgeneracijsko 

povezovanje. 

Upokojenci 
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Kinodvorov 

šolski program 

za študente in 

druge skupine 

mladih odraslih 

Kinodvor Filmske projekcije s 

spremljevalnim filmsko-

vzgojnim programom. 

  Kinodvor, 

Slovenski 

filmski 

center, 

MOL 

OK 1000 Kulturno-umetnostna 

vzgoja, socializacija, 

spoznavanje filma in kina, 

izobraževanje o različnih 

področjih skozi film 

(psihologija, sociologija, 

…). 

Študenti in druge 

skupine mladih 

odraslih 

Kinotrip Kinodvor Filmski program – mladi za 

mlade (filmski festival in redni 

dogodki med letom). 

  Kinodvor, 

Slovenski 

filmski 

center, 

MOL 

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 

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. 

  MOL OK 20 Izpopolnjevanje in višanje 

zaposlitvenih kapacitet 

udeležencev. 

Pedagoški delavci in 

ostali zainteresirani 

Mojstrske 

delavnice 

izdelovanja lutk 

Lutkovno 

gledališče 

Ljubljana 

Desetdnevna delavnica 

načrtovanja in izdelovanja lutk 

(različne tehnike). 

  MOL OK 10 Izpopolnjevanje. Umetniški in tehnični 

profili (tudi iz drugih 

okolij) 
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Računalniško 

opismenjevanje 

Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

30 izobraževalnih delavnic s 

področja računalništva z 

različnimi temami: oblikovanje 

tiskovin, 3D-tiskanje, slepo 

tipkanje, preglednice. 

  MOL OK 250 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

dvig informacijske 

pismenosti, večja 

vključenost ranljivih 

skupin, spodbujanje 

samoizobraževanja. 

Vse ciljne skupine 

Tečaji Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

23 tečajev, od tega 13 tečajev 

tujih jezikov (v trajanju 20 ur), 

tečaj slovenskega znakovnega 

jezika (v trajanju 20 ur). 

  MOL OK 250 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

dvig informacijske 

pismenosti, večja 

vključenost ranljivih 

skupin, spodbujanje 

samoizobraževanja. 

Vse ciljne skupine 

Izobraževalne 

delavnice 

Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

261 izobraževalnih delavnic z 

različnimi temami: medijska, 

digitalna, zdravstvena in 

glasbena pismenost, 

naravoslovne vsebine, učenje 

učenja, kompetence iskanja 

zaposlitve, podjetništvo, 

osebnostna rast. 

  MOL OK 3.250 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

dvig informacijske 

pismenosti, večja 

vključenost ranljivih 

skupin, spodbujanje 

samoizobraževanja. 

Vse ciljne skupine 

Borza dela Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

Informiranje, svetovanje in 

motiviranje za iskalce zaposlitve, 

zagotavljanje prostora z IKT 

opremo in dostopom do spleta. 

  MOL OK 2.500 Razvijanje kompetenc 

iskanja zaposlitve in 

podjetništva. 

Brezposelni, 

prejemniki denarne 

socialne pomoči in 

druge ranljive 

skupine 

Točke 

vseživljenjskega 

učenja 

Mestna 

knjižnica 

Ljubljana 

Individualno računalniško 

opismenjevanje na štirih 

lokacijah knjižnice. 

  MOL OK 150 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

širjenje kulture 

samostojnega učenja in 

dvig pismenosti. 

Starejši, brezposelni 

in druge ranljive 

skupine 



 

54 

 

Grafični tečaji MGLC Dve izvedbi grafičnih tečajev: 

Začetni grafični tečaj, Grafični 

tečaj globokega tiska 

(nadaljevalni), vsak po 50 ur, 

skupaj 100 ur. Spoznavamo 

kurze sitotiska, litografije, 

linoreza suhe igle, v 

nadaljevalnem pa akvatinto, 

jedkanico, vernis mou, 

mezzotinto in kombinacije. 

  MOL OK 20 Izobraževanje s področja 

klasičnih grafičnih tehnik, 

osnove grafičnega 

umetniškega ustvarjanja 

in omogočanje podlage za 

nadaljnje izobraževanje 

ter ustvarjalno delo. 

Ljubitelji umetnosti 

in ustvarjanja, 

arhitekti, oblikovalci, 

študentje višjih 

letnikov umetniških 

akademij, odrasli v 

aktivni dobi (30-60 

let) 

Vodstva  MGLC Ob vsaki razstavi se v povprečju 

izvedeta dve vodstvi mesečno ter 

vodenja po dogovoru (za skupine 

odraslih, tudi v angleškem 

jeziku). Izvajamo tudi vodstva z 

ogledom Švicarije,  vodstva s 

predstavitvijo Spominskega 

ateljeja Stojana Batiča, vodstva 

po parku, vodstva na dneve 

odprtih vrat, vodstva s tolmači za 

znakovni jezik. Izvajalec  

sodeluje tudi pri izvajanju Brko 

ture in drugih doživljajskih 

vodstev. V letu 2022 je 

predvidenih 40 javnih vodstev ter 

približno 60 naročenih vodstev, 

skupaj torej 100 izvedb.  

  MOL OK 2500 Vodstva so eden od 

primarnih hkrati pa 

najpomembnejših virov 

pridobivanja dodatnih 

informacij in spoznavanja 

konteksta v okviru 

določene razstavne 

vsebine in tematike. 

Hkrati omogočajo tudi 

polje javnega dialoga. 

Strokovna javnost, 

ljubitelji umetnosti in 

kulture, Univerza za 

3. življenjsko obdobje 

(in društva), interesne 

skupine s področij, 

povezanih s kulturo, 

brezposelni, osebe z 

oviranostmi in 

ranljive skupine, 

turisti in dnevni 

obiskovalci Ljubljane 
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Diskurzivni 

program 

MGLC Predvidenih je 16 dogodkov 

pogovornega tipa: predavanja, 

simpozij, diskusije, seminarji, 

predstavitve. Organizirani so ob 

razstavah in kot del večjih 

projektov. Teme so: zgodovina in 

kontekstualnost ljubljanskega 

grafičnega bienala, knjiga 

umetnika in grafični roman, 

razvoj mednarodnih rezidenčnih 

in grafičnih programov. 

  MOL OK 800 Diskurzivni program je 

nepogrešljivi 

spremljevalec razstav in 

projektov s področja 

sodobne umetnosti, saj 

opozarja in spodbuja k 

kritiški in konstruktivni 

misli, širi horizont vsebin. 

Strokovna javnost,  

ljubitelji umetnosti in 

kulture, študentje, 

brezposelni, 

upokojenci 

Pogovori z 

umetniki 

MGLC Predvidenih je 12 pogovorov 

oziroma predstavitev rezidenčnih 

umetnikov širši javnosti. 

Predstavitve se opirajo na teme, s 

katerimi se umetniki ukvarjajo na 

rezidenci. 

  MOL OK 600 Seznanjanje z načini dela 

in dosežki umetnikov, 

spoznavanje specifičnega 

ustvarjalnega 

razmišljanja, prenos 

umetniškega pristopa v 

prakso; izobraževanje 

znotraj Spominskega 

ateljeja Stojana Batiča. 

Prebivalci lokalne 

skupnosti, študentje, 

umetniki, kulturniki, 

brezposelni 

Specialistične in 

mojstrske 

delavnice 

MGLC Predvideni sta vsaj dve delavnici 

(spomladanska, jesenska) s 

področja grafičnega 

izpopolnjevanja in 

opolnomočenja mladih 

umetnikov.  

  MOL OK 20 Seznanjanje s 

specifičnimi znanji ozko 

specializiranih umetniških 

disciplin in tehnik, 

spodbujanje in 

opolnomočenje na 

področju ustvarjalnega 

izražanja.  

Ljubitelji ustvarjanja 

in zainteresirana 

javnost, umetniki, 

študenti umetniških 

šol 
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Od bienala do 

bienala 

MGLC Prireditev poteka v obliki 

mednarodnega simpozija in 

pogovorov tri zaporedne dneve 

(izvedba jeseni). Predstavlja 

povezovalno noto med 

predhodnim in naslednjim 

grafičnim bienalom, ki se odvija 

vsaki dve leti. 

  MOL OK 350 V obliki nekajdnevnega 

diskurzivnega srečanja z 

vabljenimi domačimi in 

mednarodnimi 

strokovnjaki se razmišlja 

o naravi bienalske 

strukture in selekcije, pa 

tudi o možnosti, da 

sodobni bienale postane 

platforma za eksperiment 

in tehtnejše spremembe 

umetniškega sveta.  

Slovenska in 

mednarodna 

strokovna javnost, 

študentje, ljubitelji 

bienala in sodobne 

umetnosti, kulturni 

delavci 

Bienalska 

poletna šola 

MGLC Program je 14-dnevna šola za 

tuje in domače umetnike, ki se 

osredotoča na vprašanja 

umetniškega trga, mreženja, 

alternativnih preživetvenih 

strategij in umetnikovega 

delovanja v skupnosti. Šola se 

navezuje na aktualne tematike, 

umetnike in strokovnjake iz 

mednarodnih okolij, s katerim 

ima MGLC tesne stike, in ki jih 

obravnava tudi Grafični bienale 

Ljubljana.  

  MOL OK 30 / aktivno 

udelež. 

Šola bo deležnikom 

ponujala predavanja in 

delavnice, s katerimi bodo 

lahko kritično analizirali 

in/ali izbrusili svojo 

aktualno ustvarjalno 

prakso, dobili globlji 

vpogled v svojo 

ustvarjalno naravo in 

osebnost, razmislili o 

svoji motivaciji in 

delovanju v družbi ter se 

seznanili z različnimi 

oblikami in možnosti 

preživetja na umetniškem 

trgu.  

Študentje, umetniki, 

ljubitelji bienala in 

sodobne umetnosti 
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Poletje v Tivoliju MGLC Tradicionalna poletna prireditev, 

ki poteka julija, dvakrat ali 

večkrat tedensko, in vabi na 

glasbene večere, k ogledu 

razstav, na javna vodstva, 

umetniške dogodke.  

  MOL OK 6000 Prireditev je 

izobraževalno-

popularizacijske narave, z 

njo se skuša nagovoriti 

najširši krog ljudi, da se 

spoznajo z institucijo, 

ogledajo aktualno 

razstavo, se pri tem 

počutijo dobro in si želijo 

ponovnega obiska.  

Najširše občinstvo, 

meščani, dnevni 

domači in tuji 

obiskovalci 

Ljubljane, ljubitelji 

kulture in umetnosti 

Dneva odprtih 

vrat Švicarije 

MGLC Dneva odprtih vrat Švicarije sta 

celodnevni prireditvi, ki se 

odvijata dvakrat letno in 

omogočita najširši publiki vstop 

v delovne in bivalne ateljeje 

ustvarjalcev, ki prebivajo in/ali 

delujejo v Švicariji. Poleg 

programov in vsebin, ki jih 

pripravijo umetniki, MGLC 

organizira še dodatne aktivnosti. 

  MOL OK 4000 Seznanjenje z delom in 

ustvarjalnostjo 

umetnikov, rezidentov 

Švicarije. MGLC in 

Švicarija ohranjata in 

nadaljujeta položaj 

pomembnega srečevališča 

in kulturnega prizorišča 

obiskovalcev mestnega 

parka Tivoli. 

Najširše občinstvo, 

meščani, ljubitelji 

kulture in umetnosti, 

obiskovalci Ljubljane 

in turisti 

Raziskujmo 

preteklost 

Ljubljane, 

študijska skupina 

za seniorje 

MGML Tedenska srečanja skupin z 

namenom zbiranja zgodb in 

spominov Ljubljančanov. 

  MOL 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. 

Seniorji 
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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. 

  MOL, 

MGML 

OK 50 Boljše poznavanja 

preteklosti Ljubljane; 

večanje dostopnosti vseh 

muzejskih 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. 

  MOL OK 300 Večanje  dostopnosti, 

približevanje vsebin 

ciljnim skupinam, boljše 

poznavanje skupne 

zgodovine in krepitev 

mestne identitete.  

Odrasli, seniorji 

Javna in 

strokovna 

vodstva po 

razstavah 

MGML Vodstva, s katerimi se širi 

dostopnost in na zanimiv način 

predstavlja polja raziskovanja in 

delovanja od prazgodovine do 

sodobne umetnosti. 

  MOL, 

MGML, 

MK 

OK 2000 Večanje  dostopnosti, 

približevanje vsebin 

ciljnim skupinam, boljše 

poznavanje skupne 

zgodovine in krepitev 

mestne identitete.  

Odrasli, seniorji 

Delavnice, 

izobraževanja 

Pionirski dom - 

Center za 

kulturo mladih 

Celoletne delavnice na področju 

slikarstva, kiparstva, grafike, 

gledališča, glasbe, plesa ter tujih 

jezikov in kultur; likovne 

delavnice za odrasle s posebnimi 

potrebami; izobraževanja za 

pedagoge, učitelje ter mentorje 

na področju gledališča, likovne, 

filmske umetnosti, literature, 

ustvarjalnega giba. 

  MOL OK 850 Večja vključenost v 

vseživljenjsko učenje, 

starejših in drugih 

ranljivih skupin; večanje 

kompetenc za vzgojo in 

izobraževanje, povečanje 

samostojnosti in 

neodvisnosti udeležencev 

v različnih družbenih 

položajih. 

Študenti, odrasli, 

upokojenci 

Abonma ob petih  Slovensko 

mladinsko 

gledališče (v 

sodelovanju z 

Univerzo za 3. 

življenjsko 

obdobje) 

Priprava na ogled gledališke 

predstave, ogled, pogovori z 

ustvarjalci in direktorjem zavoda. 

  MK OK 100   Seniorji 
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Dogodivščine z 

živalmi 

ZOO Ljubljana Spoznavanje živalskih vrst, ki jih 

gojimo v ZOO Ljubljana, kakšne 

so in kako jim prilagoditve 

pomagajo preživeti v določenem 

okolju. 

  MOL OK 2.000 Boljše poznavanje 

živalskih vrt in njihovih 

prilagoditev na okolje. 

Obiskovalci pri tem živali 

vzljubijo in jih nato 

varujejo tudi v naravnem 

okolju. 

Upokojenci, odrasli, 

družine 

Oskrbnik živali 

za en dan 

ZOO Ljubljana Spoznavanje potreb živali v naši 

oskrbi, štirih stebrov oskrbe 

živali, kot so prehrana, 

preventiva in kurativa, okolje ter 

"enrichment" in treningi. Pomoč 

oskrbnikom pri oskrbi živali.   

  ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 200 Pridobljeno znanje se 

lahko prenese v domače 

okolje pri skrbi za hišne 

ljubljence. 

Upokojenci, odrasli, 

družine 

Srečanje z 

najljubšo živaljo 

ZOO Ljubljana Spoznavanje potreb živali v naši 

oskrbi, štirih stebrov oskrbe 

živali, kot so prehrana, 

preventiva in kurativa, okolje ter 

"enrichment" in treningi. Pomoč 

oskrbnikom pri oskrbi živali.   

  ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 200 Pridobljeno znanje se 

lahko prenese v domače 

okolje pri skrbi za hišne 

ljubljence. 

Upokojenci, odrasli, 

družine 

Dogodivščina 

Mlaka 

ZOO Ljubljana Spoznavanje življenjskega okolja 

mlake ter živalskih in rastlinskih 

vrst, ki živijo v mlaki.  

  MOL OK 1.200 Pridobljeno znanje je 

uporabno pri postavitve 

mlake na domačem vrtu. 

Upokojenci, odrasli, 

družine 

Noč čarovnic  ZOO Ljubljana Spoznavanje živali, ki so 

povezane z vražami, predsodki in 

čarovništvom. Spoznavanje, kaj 

je res in kaj le del ljudskega 

izročila. 

  ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 1.000 Odpravljanje predsodkov 

do živali. 

Upokojenci, odrasli, 

družine 

Čarovniški dan ZOO Ljubljana Spoznavanje lastnosti živali, ki 

se nam zdijo posebne in čudežne. 

Spoznavanje, kaj je res in kaj le 

del ljudskega izročila.  

  ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 1.000 Odpravljanje predsodkov 

do živali. 

Upokojenci, odrasli, 

družine 
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Taborjenje ZOO Ljubljana Spoznavanje in opazovanje živali 

v različnih delih dneva, tudi 

ponoči. Spoznavanje dela 

oskrbnikov ter vsakodnevne 

oskrbe živali. Priprava večerje ob 

tabornem ognju ter spanje v 

šotorih sredi zvokov živali in 

naravnega gozda. 

  ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 100 Pozitivna sprememba v 

odnosu do živali. 

Upokojenci, odrasli, 

družine 

Valentinovo ZOO Ljubljana Spoznavanje zanimivosti iz 

ljubezenskega življenja različnih 

vrst živali.  

  ZOO 

Ljubljana 

(vstopni-

ne) 

OK 50 Pozitivna sprememba v 

odnosu do živali. 

Upokojenci in odrasli 

Svetovni dnevi 

živali 

ZOO Ljubljana Spoznavanje ogroženih živalskih 

vrst, ki jih gojimo v ZOO 

Ljubljana, vzrokov njihove 

ogroženosti ter načinov, kako jim 

lahko pomagamo. 

  MOL OK 5.000 Boljše poznavanje 

ogroženih živalskih vrt, 

vzrokov ogroženosti ter 

načinov, kako lahko 

pomagamo pri njihovi 

ohranitvi. 

Upokojenci, odrasli, 

družine 

Prenos znanja in 

informiranja v 

kmetijskem 

sektorju 

OVO Obiski kmetij, izvedba delavnic, 

predavanj, predstavitvenih 

dejavnosti s področij rastlinske 

pridelave, živinoreje, razvoja  

podjetništva oz. dopolnilnih 

dejavnosti na podeželju. 

  MOL OVO 470 Zagotavljanje višjega 

nivoja strokovne 

izobraženosti in 

usposobljenosti  kmetov 

in njihovih družinskih 

članov na področjih  

pridelave zelenjave, sadja, 

reje živali, razvoja  

podjetništva oz. 

dopolnilnih dejavnosti na 

podeželju. 

Nosilci kmetijskih 

gospodarstev-kmetje 

in družinski člani 
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Učni zelenjavni  

vrt Rakova Jelša 

OVO Predavanja in delavnice - 

načrtovanje zelenjavnega vrtička, 

setve in sadnje rastlin, oskrba 

vrtnin in sadnih rastlin. 

  MOL OVO 700 Pridelava kakovostne 

hrane, povečanje 

samooskrbe, 

medegeneracijsko 

sodelovanje, povečanje 

socialne vključenosti. 

Vrtičkarji  

Učni api vrt na 

Grbi 

OVO Predavanja in delavnice - kolobar 

in prva dela v vrtu, sajenje jagod, 

dobri in slabi sosedje, sajenje 

paradižnika in ostalih plodovk, 

pobiramo semena ter api vsebine 

in pomen čebelarstva 

za vzgojo rastlin. 

  MOL OVO 700 Prepoznavanje pomena  

opraševalcev za pridelavo 

hrane, spoznavanje 

opraševalcev in pridelkov 

in izdelkov iz medu, 

apiterapija, 

medgeneracijsko 

sodelovanje. 

Vrtičkarji  

Ozaveščanje o 

problematiki 

invazivnih 

tujerodnih rastlin 

OVO 2 delavnici o invazivnih 

tujerodnih rastlinah. 

  MOL OVO 40 Udeleženci se naučijo 

prepoznati invazivne 

tujerodne rastline in kako 

jih odstraniti. 

Upokojenci in 

aktivno prebivalstvo. 

Računalniško 

usposabljanje 

starejših občanov 

MOL  

izbrani 

izvajalec po 

postopku ZJN 

Računalniški tečaji za starejše 

občane MOL (začetni, 

nadaljevalni, izpopolnjevalni). 

  MOL  SLS   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. 

Starejši občani MOL, 

starejši brezposelni  
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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 in javnih zavodov MOL. 

 

 

 

Številka: 603-332/2019-4 

Datum:  

 

Župan  

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
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Obrazložitev  

predloga Letnih programov izobraževanja odraslih v Mestni občini Ljubljana  

za leta 2020, 2021 in 2022 

 

I. Pravni temelj 

 

Pravna temelja za sprejem Letnih programov izobraževanja odraslih v Mestni občini 

Ljubljana za leta 2020, 2021 in 2022 (v nadaljnjem besedilu: LPIO MOL) sta: 

 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.  

 27. člen 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 javnih 

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 

 

S predlogom 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 zastavljenim ciljem na področju izobraževanja odraslih, predvsem pa 

se uspešno in hitro odzivamo na potrebe občanov MOL. 

 

IV. Poglavitne rešitve: 

 

Medtem ko Zakon o izobraževanju odraslih določa, da samoupravna lokalna skupnost sprejme 

letni program izobraževanja odraslih, pa zakon ne zahteva, da se letni program izobraževanja 

sprejme le za eno koledarsko leto. Da bi omogočili dolgoročno načrtovanje ukrepov, smo 

pripravili predlog letnih programov za leta 2020, 2021 in 2022. Predlagani letni programi 

izobraževanja odraslih omogočajo pregled nad celotnim obsegom ukrepov na področju 

izobraževanja odraslih v triletnem obdobju, s tem pa tudi zagotavljajo učinkovitejše doseganje 

ciljev MOL na tem področju. 
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V. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema akta 

 

Sprejetje predloga 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 leta 2020, 2021 in 2022. 

 

 

Zap. št. 
Organ mestne 

uprave 

Sredstva v evrih 

2020 2021 2022 

1. OK 282.065,00    237.475,00  Sredstva se 

bodo 

razporejala 

skladno s 

sprejetim 

proračunom 

MOL za leto 

2022. 

2. SLS 150.000,00    150.000,00  

3. OPVI 76.895,00      98.000,00  

4. OVO 53.700,00      47.800,00  

5. OZRCO 38.000,00      10.000,00  

  Skupaj 602.680,00  545.296,00  

 

Višina sredstev se lahko spremeni glede na sprejete proračune in rebalanse za leti 2020 in 2021.  
 

Obseg sredstev za leto 2022 še ni določen, saj proračun za leto 2022 v času priprave predloga 

LPIO MOL še ni sprejet.  

 

 

 

 

 

 

Pripravila: 

Katja Mežnar 

višja svetovalka 

 

Marija Fabčič 

vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in 

izobraževanje 

 

 

 

 


