
 
 

 
 

 

Pregled možnosti financiranja ukrepov iz RIN 2017 - 2020 
 
Na podlagi področij, ki smo jih obravnavani na 1. delovnem srečanju na področju socialnega varstva v 
zasavski regiji, 13.6.2017 v  Zagorju ob Savi smo na ZLHT Regionalnem centru NVO identificirali priložnosti 
financiranja preko razpisov za realizacijo ukrepov vključenih v Regijski izvedbeni načrt na področju 
socialnega varstva 2017 – 2020.  
 
Poleg možnosti prijav na občinske razpise, ki sofinancirajo programe na področju socialnega varstva smo 
pripravili pregled aktualnih in predvidenih razpisov na katera se lahko javijo NVO. Kot podpora za nevladne 
organizacije (društva, zasebne zavode in ustanove) imamo pregled predvsem za razpise na katere se lahko 
prijavljajo NVO. Pregled potencialnih razpisov tako ne vključuje razpisov na katere se lahko prijavljajo le 
javni zavodi, podjetja idp. saj tega pregleda nimamo.   
 
Želimo si, da se čim več predlaganih ukrepov realizira zato smo vsem nevladnim organizacijam iz regije tudi 
v prihodnje brezplačno na voljo pri iskanju sredstev in prijavah na razpise. Svetovanje na tem področju 
izvaja naša strokovna sodelavka Barbara Možina, ki je dosegljiva na barbara.mozina@consulta.si ali 059 
927 619. Ob tem si želimo, da tudi občine pristopijo k realizaciji RIN s pripravo javnih razpisov s področja 
socialnega varstva, ki bodo temeljila na njem. 
 
Vsa društva, zasebne zavode in ustanove iz regije ob tem še vabimo, da postanete del Mreže NVO ZLHT 
(Zagorje, Litija, Hrastnik, Trbovlje) ter koristite brezplačna svetovanja in drugo podporo pri delovanju. Za 
pridružitev ni članarine, potrebno je le izpolniti pristopno izjavo, ki jo najdete v priponki.  
 
Lep pozdrav, 
 
Klara Kržišnik 
vodja ZLHT Regionalni center NVO 
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PROGRAMI ZA INVALIDE  
Ukrep - VZPOSTAVITEV PROGRAMOV DESINSTITUCIONALIZACIJE  
Podukrep - VZPOSTAVITEV PROGRAMOV SKUPNOSTNEGA BIVANJA ZA INVALIDE 

 
Potencialni viri financiranja preko razpisov 
 
Aktualni razpisi: 

1. 1. javni razpis za podukrep 16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v 
zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, 
ter izobraževanjem o okolju in hrani, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike 
Slovenije http://www.consulta.si/razpisi/republiski-razpisi/1763 

                z rokom oddaje 29. 9. 2017. 
 
Napovedi razpisov: 

2. Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje 2, 
Ministrstvo za izobraževanje 
Julij 2017. 

 
3. Razvoj skupnostnih programov in storitev za odrasle in otroke za samostojno življenje, - 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  
Izid razpisa predvidoma v oktobru 2017. 

 
 

DNEVNI CENTER IN SVETOVALNICA ZA OTROKE IN MLADE 

 
Potencialni viri financiranja preko razpisov 
 
Napovedi razpisov: 

1. Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in 
mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017 (pretekli razpis), Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Po informacijah iz MDDSZ bo objavljen okvirno v novembru ali decembru 2017 za triletno obdobje 
2018, 2019, 2020. Vsebinsko razpis ne bo enak, verjetno bodo delno združili z vsebino razpisa za 
družinske centre. 

 
2. Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017 –2020, Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti  
Razpis je bil v letu 2017. Projekti se izvajajo. Možna ponovitev razpisa po letu 2020. 
 

3. Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018, Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Razpisan bo predvidoma v oktobru 2017. 
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PROGRAMI ZA STAREJŠE 
Vzpostavitev socialno informacijskih točk v vseh občinah regije 
Informiranje in ozaveščanje oseb z demenco, njihovih svojcev in drugih o demenci  
Varne točke za starejše 

 
Potencialni viri financiranja preko razpisov 
 
Najave  razpisov: 

1. Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih 

izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše, Ministrstvo za 

zdravje   

September 2018. 

 
2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS 

Zasavje za obdobje 2014 – 2020, Partnerstvo LAS Zasavje 

Nov poziv predviden septembra 2017 iz EKSRP. 

 

3. Modernizacija mreže obstoječih domov za starejše v smeri preoblikovanja v centre za nudenje 

različnih skupnostnih storitev, vključno z IKT podprtimi storitvami, Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti 

November 2017 

 

PREVENTIVA NA OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH 

Potencialni viri financiranja preko razpisov 
 
Najave  razpisov: 

1. Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov za leto 2018, Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Razpisan bo predvidoma v oktobru 2017. 

 
2. Javni razpis za sofinanciranje programov psihosocialne pomoči otrokom, mladostnicam in 

mladostnikom oziroma njihovim družinam v letih 2016 in 2017 (pretekli razpis), Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Po informacijah iz MDDSZ bo objavljen okvirno v novembru ali decembru 2017 za triletno obdobje 
2018, 2019, 2020. Vsebinsko razpis ne bo enak, verjetno bodo delno združili z vsebino razpisa za 
družinske centre. 

  



 
 

 
 

 

AKTIVACIJA BREZPOSELNIH IN MATERIALNO - SOCIALNO PRIKRAJŠANIH 

 
Potencialni viri financiranja preko razpisov 
 
Najave razpisov: 

1. Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje kratkih programov socialne aktivacije 
(pretekli razpis), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Razpis v taki obliki ne bo več objavljen, nov razpis za nov program na področju socialne aktivacije 
je v pripravi in bo objavljen v septembru 2017. Nevladne organizacije bodo med upravičenimi 
prijavitelji. 
 

2. Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije 
ter povezovanje z zaposlitvenimi programi« objavljen 10.2. 2017, Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti  
Trenutno izvajanje projektov do 30.6.2019. Možnost ponovitve razpisa po tem obdobju.  
 

3. Javni razpis večja socialna vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju 
kulture, Ministrstvo za kulturo 
November 2017. 
 

4. Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2019-20204, Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport 
December 2018. 
 

 
 
 
 


