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 KULTURNO UMETNOSTNA VZGOJA 
 je področje presečišča vzgoje in izobraževanja 

ter kulture, 

 

 zajema izobraževanje o umetnosti in kulturi kot 

izražanje lastne ustvarjalnosti na vseh področjih 

umetnosti in v vseh življenjskih obdobjih, 

   

 je temeljna pravica posameznika, 

 

 javni interes je skrb za dostopnost kakovostnih 

kulturno-umetnostnih projektov in programov in 

povezovanje med VIZ, socialnovarstvenimi in 

kulturnimi ustanovami.  

 



PODLAGE ZA SODELOVANJE 

• Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v MOL za 

obdobje 2009 – 2019  (https://www.ljubljana.si/sl/moja-

ljubljana/otroci-v-ljubljani/) 

 

• Strategija razvoja kulture MOL za obdobje 2016-2019 (in 

vse prejšnje strategije) 

     (https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/kultura-v-ljubljani/) 

 

• Strategija Mestne občine Ljubljane za mlade 2016-2025 

(https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/mladi-v-

ljubljani/strategija-za-mlade/) 
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• V vseh strateških dokumentih MOL  je poudarjen 

pomen kakovostnih vsebin KUV ter sodelovanje 

mestne uprave, kulturnih in mladinskih ustanov ter 

vzgojno izobraževalnih inštitucij. 

 

• Od leta 2008 kontinuirano izvajamo skupne projekte, 

s katerimi otrokom in strokovnim delavcem 

omogočamo dostop do kulturnih vsebin (Ljubljana 

bere, Bobri, Ciciuhec, Poletavci  poletni bralci, MOL 

generacije,  abonma,…). 

 

• KUV je postala integralni del strateških programskih 

dokumentov vseh  javnih kulturnih ustanov  v MOL 

 

 

 



 

KUV je postala integralni del strateških programskih 

dokumentov vseh  javnih kulturnih ustanov  v MOL, ki 

izvajajo prepoznavne programe KUV:  

 

 Kinodvor : Kinobalon in MOL generacije 

 Lutkovno gledališče Ljubljana: festivl Lutke in Zlata 

palčica 

 MGML: Muzej v malem 

 Pionirski dom – center za kulturo mladih 

 CUK Kino Šiška : Špiliga, Šiškafeyst, Šiškafreestyle 

 MGLC  

 Mestna knjižnica Ljubljana 

 Programi in projekti nevladnih organizacij ( abonma 

Tranzverzala, Vodnikova domačija…) 

 

 Javni zavodi in NVO se vedno bolj zavedajo pomena 

vzgoje (kritične) publike 

 

 



• Vzpostaviti aktivno mrežo, v katero bodo vključeni vsi VIZ in 

izvajalci programov za otroke in mlade v Ljubljani (povezovanje s 

Kulturnim bazarjem). 

 

• Povezati šole in vrtce z javnimi zavodi in nevladnimi izvajalci s 

področja kulture pri izvajanju celoletnih projektov (KUV kot 

posebno področje projektnega in programskega javnega razpisa, 

kriterij je tudi povezovanje z VIZ).  

 

Izziv: povečati vključitev profesionalnih umetnikov v šolske in 

obšolske dejavnosti (uspešni projekti zavoda Bunker, ukrep v 

strategiji kulture).   

Cilji: 



 

• 2014: pozvali smo VIZ k imenovanju 

koordinatorjev KUV: danes imamo 78 

koordinatorjev.  

• Z mrežo koordinatorjev smo vzpostavili 

komunikacijo med kulturnimi izvajalci, VIZ in 

mestom, saj se je izkazalo, da so se informacije 

večkrat izgubile.  

• Mesečna obvestila Kulturnega bazarja ter 

obveščanje o aktivnostih mesta na področju 

kulture in mladine 

Koordinatorji  
kulturno– umetnostne vzgoje v VIZ 

 



LJUBLJANA BERE: 

 

 Javni razpis za izbor dveh izvirnih slikanic za triletnike, 

prvošolce in četrtošolce v MOL  

 Letno izvirno slovensko knjigo prejme približno 10.000 otrok, 

 Prvošolci knjigo prejmejo na prvi šolski dan, četrtošolci ob 

obisku šolske knjižnice  

 Sodelujemo s šolskimi knjižnicami , ki izbrano knjigo obvezno na 

seznam za bralno značko, 

 Triletniki slikanico prejmejo na sistematskem pregledu pri 

pediatru 

 

Namen projekta je spodbujanje družinskega branja, bralne 

kulture, vzpostavljanje oddelčnih knjižnic v vrtcih in šolah ter 

promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev. 

Skupni projekti 





  LJUBLJANSKI FESTIVAL  

  KULTURNO – UMETNOSTNE VZGOJE BOBRI 
              http://www.bobri.si/ 

 

 cilj: zagotoviti široko dostopnost kakovostne kulturne produkcije 

za otroke do 12. leta in promocija izvajalcev kulturnih vsebin 

 Povezovanje izvajalcev in raznolikih prizorišč  

 Izdaja kataloga festivala in Bobrovega dnevnika (pripomoček za 

strokovne delavce in starše) 

 Brezplačen obisk vseh dogodkov, dopoldanske prireditve za 

organizirane skupine iz ljubljanskih šol in vrtcev, popoldanske 

družinski ogledi  

 Vsako leto določimo nosilno temo (2010 – film, 2011 -  knjiga 

(LSPK), 2012 – likovne umetnosti, 2013 – glasba, 2014 – leto 

kina, 2015 – arhitektura in oblikovanje, 2016 Zelena prestolnica 

Evrope, 2017 – medkulturnost, 2018 – poezija ob 10.obletnici) 



BOBRI V ŠTEVILKAH 

 



  FILMSKA VZGOJA KINODVOR  

 

 

 Program filmske vzgoje Kinobalon za vzgojno izobraževalne 

ustanove in družine, je osnova za nacionalni projekt filmske 

Art kino mreže 

 Gradiva za učitelje in starše  

 MOL generacije: brezplačne projekcije in dodatne filmsko-

vzgojne dejavnosti za 6-letnike v vrtcih, 3. razrede in zadnjo 

triado v osnovnih šolah v MOL (od leta 2009) ,  v program je 

bilo doslej vključenih 22.000 osnovnošolcev 

 Filmska vzgoja za učitelje:  posebne tematske projekcije s 

pogovori za učitelje in vzgojitelje 

  

Cilj: vsakemu otroku v MOL omogočiti brezplačni ogled filma 

ter udeležbo na delavnici/pogovoru 
 

SODELOVANJE VZGOJNO – 
IZOBRAŽEVALNIH IN KULTURNIH USTANOV 
(ob sodelovanju OPVI in OK MU MOL) 



 LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA, 

OSNOVNE ŠOLE, VRTCI in  TURIZEM LJUBLJANA 

 

 Od 2012 je okrepljeno sodelovanje z OŠ. 

 MOL določi nosilno temo karnevala, v LGL pripravijo 

delavnice tehnologije izdelovanja mask za mentorje v 

šolah,sledi  priprava karnevala  



        KUL ABONMA 
     Mestni abonma za mlade med 15. in 25. letom , ki povezuje javni 

sektor in nevladne organizacije: abonma glasbe, gledališča in filma.  

 

 12 dogodkov, 10 prizorišč = 23 evrov 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE JAVNIH ZAVODOV 

IN NVO  



Z izvajanjem skupnih projektov smo vzpostavili 

aktivno mrežo sodelujočih partnerjev v vzgojno 

izobraževalnih ustanovah, kulturnih zavodih in mestni 

upravi.  

 

Redno obveščamo ravnatelje osnovnih šol in vrtcev o 

aktivnostih preko aktiva ravnateljev. 

 

 Javne zavode in izvajalce kulturnih programov iz 

nevladnega sektorja preko javnih razpisov 

spodbujamo k pripravi vsebin s področja kulturno – 

umetnostne vzgoje s poudarkom na aktivnem 

povezovanju z VIZ(na podlagi strategije – kriteriji za 

ocenjevanje programov in projektov) 

KAJ SMO DOSEGLI? 



Hvala! 
 
Kontakt:kultura@ljubljana.si 


