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Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014 in 

Programa Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 

 

SEZNAM RAZVRŠČENIH PROJEKTOV 

 

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje projektov Programa Norveškega FM in Programa 

FM EGP 2009-2014 je 1.12.2014 zasedala komisija v širši sestavi za Sklop A - Program 

Norveškega finančnega mehanizma in potrdila seznam razvrščenih projektov za pod-

področje A.1.1 – Zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov, A.1.2 – 

Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom in A.1.3 – Izboljšanje storitev na 

področju duševnega zdravja ter področje A.2 – Enakost spolov. 

 

OPOZORILO: V skladu z razpisnimi pogoji so do sofinanciranja upravičeni projekti, ki so 

prejeli povprečno oceno najmanj 60 in v primeru, da je takih projektov več na izbranem 

področju razpisa, le tisti med njimi z najvišjimi ocenami po vrstnem redu v seznamu vse do 

meje razpoložljivih nepovratnih sredstev izbranega področja razpisa.  

 

V tabelah so s krepkim tekstom označeni projekti, katerim bodo ponujena nepovratna 

sredstva. Preostanek sredstev bo ponujen naslednjemu prijavitelju na posameznem 

seznamu.    

 

Prijavitelji, ki se na seznamih ne nahajajo, niso bili uvrščeni v fazo ocenjevanja kakovosti. 
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Seznam razvrščenih projektov za pod-področje A.1.1 – Zmanjševanje razlik v zdravju med 

skupinami uporabnikov (razpoložljivih nepovratnih sredstev pod-področja je 3.639.412,00 EUR). 

Št Prijavitelj Naslov projekta 
Povprečna 

ocena 
Zaprošen 

znesek (EUR) 

1 Zveza za šport invalidov 
Aktivni, zdravi in zadovoljni – projekt integracije 
invalidov v šport in športne organizacije z 
namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju 

81 177.370,20 

1 
Center za zdravje in razvoj 

Murska Sobota 

Potenciali prebivalcev in institucij Pomurja v 
zmanjševanju zdravstvenih in socialnih 
neenakosti starejših v lokalnih okoljih 

81 569.726,40 

3 Ljudska univerza Kočevje Sodelovanje za zdravje Romov  79 568.469,36 

4 
Zavod Inštitut za avtizem in 

sorodne motnje 
Več zdravja za otroke in mladostnike z 
avtizmom in njihove družine  

77 646.281,00 

4 ZRC SAZU 
Prepoznava in obravnava žrtev nasilja v družini 
v okviru zdravstvene dejavnosti: smernice in 
izobraževanja za zdravstvene delavce  

77 607.212,33 

6 Univerza v Ljubljani 
Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje 
želenih sprememb za zmanjševanje socialne 
izključenosti in krepitev zdravja  

76 348.527,00 

7 ISA institut 
Mreža svetovalnic za preventivo in okrevanje po 

izkušnjah nasilja in drugih travmatskih dogodkih 
74 821.589,00 

8 
Zavod za oskrbo na domu 

Ljubljana 
Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju 73 701.387,57 

9 Center za socialno delo Ptuj Sveži pljusk 73 193.029,83 

10 Inštitut Antona Trstenjaka 
Promocija in usposabljanje družinskih 

oskrbovalcev 
72 265.737,80 

11 
Inštitut za ekonomske raziskave 

IER 

Monitoring in vrednotenje neenakosti v zdravju 

starejših (50+) s preventivnim zdravstvenim 

programom 

68 210.205,55 

12 
Univerza na Primorskem, 

Fakulteta za vede o zdravju 
Enakost v zdravju – mladi za mlade Rome 67 190.000,00 

13 

NAPREJ, Center za osebe s 

pridobljeno možgansko 

poškodbo Maribor 

Terapevtsko rehabilitacijsko 3D doživetje 65 363.483,00 

14 Univerza v Mariboru 

Medgeneracijsko sodelovanje mladostnikov in 

starejših oseb za zmanjšanje razlik v zdravju med 

zaposlenimi in brezposelnimi 

64 347.177,50 

15 CUDV Dobrna 

Pilotni program za promocijo zdravja med otroki 

in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju, 

njihovim družinami in okoljem 

62 207.028,82 

15 
Rdeči križ Slovenije, Mladinsko 

zdravilišče in letovišče Debeli rtič 

Vzpostavitev mreže za široko diagnosticiranje, 

rehabilitacijo in pomoč ter svetovanje obolelih 

otrok/mladostnikov za astmo iz socialno šibkih 

skupin v okviru sistema Rdečega križa Slovenije 

62 306.304,00 

17 CUDV Črna na Koroškem 

Koroški intervencijsko terapevtski center za 

otroke z motnjami v razvoju, vedenju in drugimi 

motnjami ter njihove starše 

61 426.370,00 
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18 Mestna občina Ljubljana 
Dostopnost do zdravega življenjskega stila za vse 

z urbano vadbo 
61 441.165,75 

19 Gospodarska zbornica Slovenije 

Zmanjševanje neenakosti v zdravju ranljivih in 

socialno šibkejših skupin delavcev, zlasti starejših 

z nizko izobrazbo, kot posledica manjše uporabe 

preventivnih storitev javnega zdravja 

61 519.901,00 

20 
UKC Ljubljana, Klinični oddelek 

za bolezni živčevja 

Slovensko-norveška pot pri širjenju znanja o 

Parkinsonovi bolezni 
59 225.681,05 

21 
Bolnišnica za ginekologijo in 

porodništvo Kranj 

Pametni začetki enakopravnih obravnav žensk v 

zdravstvu v dobro žensk in otrok, v dobro družin 
59 665.000,00 

22 
Slovenska zveza za javno zdravje, 

okolje in tobačno kontrolo 
Jaz - promotor, mentor, ambasador zdravja 56 348.315,00 

23 
Zveza društev upokojencev 

Slovenije 
Starejši vozniki – solidarni, usposobljeni in varni 56 294.173,10 

24 Mestna občina Nova Gorica 

Zmanjševanje razlik v zdravju za Uporabnike na 

oddaljenih Teritorijih ter Ruralnih, Izoliranih 

območjih in Preventiva v Goriški statistični regiji – 

UTRIP 

56 346.021,67 

25 
Center za socialno delo Ilirska 

Bistrica 

Gradimo svetlo prihodnost za otroke in 

mladostnike iz socialno ogroženih družin 
55,5 363.204,38 

26 
Olimpijski komite Slovenije, 

Združenje športnih zvez 
Z naravo in  športom do zdravja 55,5 379.600,20 

27 Pedagoški inštitut V gozd po zdravje 53 342.000,00 

28 
Splošna bolnišnica Slovenj 

Gradec 
Center za zdravje na daljavo Koroške regije 53 562.500,00 

29 JZ Socio Celje 
Odprta pot za vse do socialno zdravstvenih 

storitev 
52,5 655.308,10 

30 

Zavod za inovativno okolje 

podjetniških, namenskih in 

univerzitetnih inkubatorjev, 

tehnoloških parkov, centrov, 

platform, grozdov in mrež 

Kočevje 

Ambulanta PRO-BONO medregijsko stičišče 

Kočevje“ s posvetovalnico,  zagovorništvom, 

usposabljanjem in informiranjem 

51,5 290.491,11 

31 Zakonski in družinski inštitut 

Z zgodnejšim prepoznavanjem, preprečevanjem 

in obravnavo nasilja do zmanjšanja razlik v 

zdravju 

47 477.864,00 

32 
Osnovna šola Ivana Cankarja 

Ljutomer 

ZDRAVJE ZA VSE – s povezovanjem in 

samooskrbo do več zdravja 
43 237.500,00 

33 
Društvo regionalna varna hiša 

Celje 
Nasilje je kršenje mojih pravic 42 290.286,00 

34 Triatlonska zveza Slovenije 
Triatlon za vse, za večjo enakopravnost otrok v 

zdravju 
33 999.539,78 
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Seznam razvrščenih projektov za pod-področje, A.1.2 – Preprečevanje bolezni, povezanih z 

življenjskim slogom (razpoložljivih nepovratnih sredstev pod-področja je 2.392.941,00 EUR). 

Št Prijavitelj Naslov projekta 
Povprečna 

ocena 
Zaprošen 

znesek 

1 

Društvo Kulturno, informacijsko 

in svetovalno središče 

LEGEBITRA 

Partnerstvo za razvoj preventive in testiranja 

na HIV v skupnosti med moškimi, ki imajo 

spolne odnose z moškimi 

95 368.700,00 

2 Mladinski center Krško Preventivni mozaik Posavja 87 235.910,10 

3 Ljudska univerza Jesenice Čili in zdravi starosti naproti! 87 171.088,35 

4 
Združenje slovenskih katoliških 

skavtinj in skavtov 

Zdrav življenjski slog otrok in mladih skozi 

opolnomočenje mladinskih delavcev in 

vzpostavitev programov na lokalni ravni 

85 413.031,00 

5* 
Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo 

Celostni inovativni model za zagotavljanje 

zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na 

prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in 

obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih 

ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v 

zdravju 

83 761.778,00 

5* Zdravstveni dom Ljubljana Nadgrajena celovita obravnava pacienta 83 906.892,80 

7 
Nacionalni inštitut za javno 

zdravje 

Krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v 

lokalnih skupnostih 
82 938.290,06 

8 

Gospodarska zbornica Slovenije, 

Zbornica kmetijskih in živilskih 

podjetij 

Mehanizmi multipliciranja znanja o hrani in 

prehrani v slovenskih osnovnih šolah 
72 607.547,00 

9 Planinska zveza Slovenije Planinstvo in športno plezanje na recept 72 338.557,50 

10 Univerza v Mariboru Naslednji nivo ali konec igre 72 437.457,90 

11 
Društvo za zdravje srca in ožilja 

Slovenije 

Model (Center) za preprečevanje bolezni, 

povezanih z nezdravim življenjskim slogom 
71 207.900,00 

12 
Zdravstveni dom dr. Adolfa 

Drolca 

Healthy life style management for chronic 

disease prevention by using ICT supported 

health co-production 

71 791.825,00 

13 

Univerza na Primorskem, 

Znanstveno-raziskovalno 

središče 

Zlata kartica zdravja 70 658.343,65 

14 
Inštitut za ekonomska 

raziskovanja IER 

Evalvacijski model za preverjanje programov 

na področju kroničnih nenalezljivih bolezni 
69,5 669.264,09 

15 Razvojna agencija Savinja Seniorjem prijazna dolina zelenega zlata 68 474.936,21 

16 
Evropski inovacijski center 

Univerzum Maribor 

MemoHELP skupnost - preventivni program 

krepitve zdravja starostnikov za preprečevanje 

demence, kuge 21. stoletja 

68 290.417,00 
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17 Športna unija Slovenije 

Razvoj modela - povečanje telesne 

pripravljenosti populacije in promocije zdravja  

kot vzvod za preprečevanje bolezni povezanih 

z življenjskim slogom   

67 486.990,00 

18 Mestna občina Maribor 
Kvalitetno življenje vseh generacij bolnikov s 

celiakijo 
67 473.655,74 

19 Splošna bolnišnica Celje 
Prehranska obravnava posameznikov v SB 

Celje 
62 181.373,76 

20 Gozdarski inštitut Slovenije Gozd za Javno Zdravje 58 938.199,07 

21 Ljudska univerza Šentjur 
Moč zdravja, moč življenja. Lepo je živeti 

zdravo. 
51 326.837,43 

22 Gimnastična zveza Slovenije Gimnastika za zdravje 48,5 679.518,00 

23 
Skupnost centrov za socialno 

delo Slovenije 

Usposabljanje strokovnih delavcev in 

vzpostavitev mreže za zmanjševanje odvisnosti 
45 495.568,85 

24 Zavod Karo 
Točke zdravega življenjskega slogan a 

univerzah za tretje življenjsko obdobje 
39 311.861,50 

25 Športno društvo Moj klub 
Aktivna pot do zdravja in kakovostnega 

življenja 
38,5 251.000,00 

26 Zavod APGA Gibalna aktivnost za zdravje 37,5 349.200,00 

27 Zveza Sožitje Teža v sožitju z aktivnim zdravjem 31 193.583,00 

28 
Razvojna agencija Slovenske 

gorice d.o.o. 
Po goricah s srcem do zdravja 28,5 179.820,00 

29 IPAK inštitut 
Evropski kodeks preprečevanja kroničnih 

obolenj v Šaleški dolini 
25,5 178.819,00 

 

*V primeru dveh projektov na petem mestu je Komisija v širši sestavi za sklop A sprejela sklep, da se 

prednost da prijavitelju Zavodu RS za šolstvo. Preostanek sredstev se ponudi drugemu prijavitelju na 

petem mestu ZD Ljubljana, pri katerem se mora izključiti kakršno koli morebitno podvajanje 

dejavnosti z  vnaprej opredeljenim projektom za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju, ki 

ga že izvaja Nacionalni Inštitut za varovanje zdravja v okviru programa Norveškega finančnega 

mehanizma 2009-2014.  
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Seznam razvrščenih projektov za pod-področje A.1.3 – Izboljšanje storitev na področju duševnega 

zdravja (razpoložljivih nepovratnih sredstev pod-področja je 2.425.072,00 EUR). 

Št Prijavitelj Naslov projekta 
Povprečna 

ocena 
Zaprošen 

znesek 

1 
Inštitut za kriminologijo pri 

Pravni fakulteti v Ljubljani 

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v 

VIZ – vzorčni model in smernice 
88 244.940,40   

2 
Nacionalni inštitut za javno 

zdravje 

POMOČ LJUDEM, ZNANJE STROKOVNJAKOM 
Širitev mreže svetovalnic za pomoč ljudem v 
duševni stiski in usposabljanje strokovnjakov 
za preprečevanje samomora in krepitev 
duševnega zdravja  

76 799.528,55   

3 

UKC Ljubljana, Pediatrična 

klinika, Služba za otroško 

psihiatrijo 

Treningi starševstva za preprečevanje 

vedenjskih težav otrok - duševno zdravje za 

vsakega otroka 

73 584.784,00   

4 
Univerza v Ljubljani, Filozofska 

fakulteta 

Supervizirana praksa psihologov: Razvoj 

programa usposabljanja mentorjev in modela 

supervizirane prakse 

73 299.927,00   

5* 

Zavod za raziskave, 

izobraževanje in trajnostni 

razvoj Celje 

Razvoj storitev za osebe z demenco in njihove 

svojce ter vzpostavitev centra za demenco 
64 194.220,00   

6 
Razvojna agencija Zgornje 

Gorenjske 

Vzpostavitev preventivnih programom na 

področju krepitve duševnega zdravja 
71 323.285,00   

7 
Mozaik, društvo za socialno 

vključenost 

Pomurska mreža za celostno podporo otrokom 

in mladostnikom z učnimi, čustvenimi in 

vedenjskimi težavami ter otrokom in 

mladostnikom iz socialno ogroženih okolij 

61 612.297,87   

8 
Mladinsko klimatsko zdravilišče 

Rakitna 

PoMoč ob razvezi – pomoč in podpora 

otrokom in staršem ločenih družin 
59,5 323.000,00   

9 

Fakulteta za psihoterapevtsko 

znanost Univerze Sigmunda 

Freuda v Ljubljani 

Razvoj, izvedba in promocija celostnega 

modela duševnega zdravja v sistemu javnega 

zdravstva z uporabo Triažnega bio-psiho-

socialno-dinamskega (BPSD) orodja 

57 419.373,90   

10 Mestna občina Ljubljana 

Izobraževalni center za strokovne delavce 

Mestne občine Ljubljana in Centra Janeza 

Levca - usposabljanje za poučevanje otrok s 

posebnimi potrebami in sodelovanje z 

njihovimi družinami 

55,5 413.487,50   

11 
Univerza na Primorskem, Inštitut 

Andrej Marušič 

RestMind - intervencije za duševno zdravje v 

prostorih opremljenih z naravnimi materiali 
53,5 615.239,00   

12 Dom starejših občanov Ljutomer Posvetovalnica za demenco 53 459.451,35   

13 
Zveza prijateljev mladine 

Ljubljana Moste-Polje 
Zdrava družina za zdravo družbo 52,5 849.795,13   

14 Zdravstveni dom Litija Ravnovesje 52,5 301.054,62   
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15 Psihiatrična klinika Ljubljana 
Implementacija ukrepov pomoči žalujočim v 

Sloveniji 
52 404.100,00   

16 
Skupnost centrov za socialno 

delo 

Zaposlitev izvajalcev načrtov obravnave v 

skupnosti-laičnih pomočnikov v projektu 

pomoči osebam s težavami v duševnem 

zdravju, ki so vključeni v obravnavo v skupnosti 

na centrih za socialno delo 

46 404.760,48   

17 

Zavod SOCIA, inštitut za 

sistemsko izobraževanje, 

svetovanje in razvoj socialnih 

kompetenc 

Norveško-slovenski model sistemskega 

pristopa socialno-pedagoške oskrbe družin, 

otrok in mladostnikov (DOM) s težavami v 

vedenju in čustvovanju 

45,5 912.124,62   

18 Zdravstveni dom Celje 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in 

starše 
43 555.987,50   

19 Zavod Samostojen.si 
Kompetentna vzgoja in starševstvo za srečne 

družine in zdravo nacijo 
42 213.885,00   

20 

Društvo za duševno zdravje in 

kreativno preživljanje prostega 

časa VEZI 

Mobilna psihosocialna pomoč ranljivim in 

ogroženim skupinam prebivalstva 
42 309.161,39   

21 
Visoka šola za zdravstvene vede 

Slovenj Gradec 

Razvoj trajnostnega  modela za izboljšavo 

storitev na področju duševnega zdravja 
41,5 489.202,00   

22 

IPAK, inštitut za simbolno analizo 

in razvoj informacijskih 

tehnologij 

Socialno omrežje za zgodnjo intervencijo pri 

razvoju otrok 
39,5 287.400,00   

 

*Komisija v širši sestavi za sklop A je sprejela sklep, da razvrsti prijavitelja Zavod za raziskave, 

izobraževanje in trajnostni razvoj Celje na peto mesto in prijavitelja Razvojna agencija Zgornje 

Gorenjske na šesto mesto, pri čemer se prijavitelju na šestem mestu ponudi preostanek sredstev.   

Predlog projekta Zavoda za raziskave, izobraževanje in trajnostni razvoj Celje je naravnan nacionalno 

s ciljem razvoja storitev, programov in drugih oblik pomoči na področju naraščanja demence, za 

katero v Sloveniji zaradi demografskih trendov v prihodnjih desetletjih pričakujemo velike potrebe po 

obvladovanju bremena te bolezni.  
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Seznam razvrščenih projektov za področje A.2 – Enakost spolov (razpoložljivih nepovratnih 

sredstev področja je 1.126.951,00 EUR). 

Št 
Pod-

področje 
Prijavitelj Naslov projekta 

Povprečna 
ocena 

Zaprošen 
znesek 

1 A.2.2 Mirovni inštitut Osvojiti politično enakost z novimi imeni 90 248.355,00 

2 A.2.3 Mirovni inštitut Očetje in delodajalci v akciji 88 249.075,00 

3 A.2.1 Univerza v Ljubljani 

Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske 

moči: razumevanje in preseganje ovir 

enakosti spolov pri odločanju v 

gospodarstvu 

84 249.202,86 

4* A.2.1 

Gospodarska zbornica 

Slovenije, Zbornica 

osrednjeslovenske regije 

Mreža za enake možnosti - MEMA 84 237.482,16 

4* A.2.3 
Inštitut za delo pri Pravni 

fakulteti v Ljubljani 

Usklajevanje poklicnega in družinskega 

življenja v kolektivnih pogodbah: Vloga 

socialnih partnerjev pri spodbujanju 

enakosti spolov 

84 211.555,50 

6 A.2.3 Kemijski inštitut »Delo ali življenje? Oboje!« 83 122.940,00 

7 A.2.1 
Združenje delodajalcev 

Slovenije g.i.z 

Spodbujanje mladih žensk za drznejšo 

kariero 
82 247.251,75 

8 A.2.3 Univerza na Primorskem Enakost spolov na poti v prihodnost 80 222.665,75 

9 A.2.2 Univerza v Ljubljani 
Spodbujanje enake prisotnosti žensk v 

politiki na lokalni ravni 
79 184.911,91 

10 A.2.3 Ekvilib inštitut 

Zakonodajni, organizacijski in individualni 

dejavniki kvalitetnega usklajevanja 

poklicnega in družinskega življenja 

78 249.300,00 

11 A.2.3 Javni zavod Mladi zmaji Družina in družba 77 175.280,70 

12 A.2.2 
Inštitut za narodnostna 

vprašanja 

Pripadnice narodnih manjšin v politiki – 

od pasivne do aktivne participacije 
77 237.500,00 

13 A.2.1 IRDO 

Opolnomočenje žensk za prevzem 

vodstvenih in vodilnih položajev v 

podjetjih 

75 138.207,42 

14 A.2.1 
Sindikat kovinske in 

elektroindustrije Slovenije 

Enakopravnost žensk v elektro in 

kovinsko-predelovalni industriji 
75 137.850,00 

15 A.2.3 
Ljudska univerza Nova 

Gorica 

Harmonija v družini in enakopravnost v 

poklicnem življenju - ključ do uspešne 

družbe 

73 175.862,02 

16 A.2.1 KADIS d.o.o. 
Z mentorstvom do vrha –razvojni center 

za dvig vodstvenega potenciala žensk 
73 215.709,50 
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17 A.2.1 
Štajerska gospodarska 

zbornica 

Dojemanje žensk na vodilnih položajih v 

predelovalni industriji v Sloveniji 
72 236.265,00 

18 A.2.1 
IBS Mednarodna poslovna 

šola Ljubljana 

Ženske z družino na vodstvenih mestih: 

prenos norveškega znanja v Slovenijo 
71 236.867,00 

19 A.2.1 
Zavod Krog izobraževanje, 

razvoj, dobrodelnost, Koper 

WOmen's POtential; Spodbujanje 

vključevanja žensk v gospodarstvo 
71 221.310,00 

20 A.2.2 Univerza v Mariboru 
Model uravnotežene zastopanosti spolov 

v politiki 
70 156.362,69 

21 A.2.3 
Gospodarska zbornica 

Slovenije 

Projekt Usklajevanja poklicnega in 

družinskega življenja v mikro, malih in 

srednje velikih podjetjih - WORK-LIFE FIT 

70 249.989,00 

21 A.2.2 
Zasavska ljudska univerza 

Trbovlje 

Dvig kakovosti politične participacije 

žensk 
70 191.546,60 

21 A.2.3 
Razvojna agencija Savinjske 

regije d.o.o. 
Enakost spolov se obrestuje 70 246.745,00 

24 A.2.3 
Inštitut za sodobno družino 

Manami 

Center za lažje usklajevanje družine in 

dela v Sloveniji: Prenos, nadgradnja in 

izvedba »Employee Assistance Services« 

modela v slovensko socialno in poslovno 

okolje 

69 190.000,00 

25 A.2.3 Univerza v Mariboru 

Model sprememb organizacijske kulture 

za učinkovito usklajevanje poklicnega in 

družinskega življenja 

67 189.382,82 

26 A.2.1 Ljudska univerza Žalec Management – karierni izziv žensk 66 190.208,05 

27 A.2.1 
BSC poslovno podporni 

center, d.o.o. 

Krepitev moči žensk preko kariernega, 

podjetniškega in političnega 

udejstvovanja 

64 247.000,00 

28 A.2.1 

Območna obrtno-

podjetniška zbornica 

Sežana 

Enakost brez meja 64 174.990,00 

29 A.2.1 

Prudentia, Inštitut za 

gospodarsko pravo in 

človekove pravice 

Enakost med spoloma na področju 

gospodarskega odločanja v Sloveniji 
62 118.125,00 

30 A.2.1 Univerza na Primorskem Karierna pot managerk 60 215.233,81 

31 A.2.3 Baletrina Različnost in enakopravnost z roko v roki 59,5 193.883,11 

32 A.2.3 Univerza v Ljubljani 

Kako se moj oče znajde v kuhinji? Razvoj 

trajnega in prenosljivega modela za 

usklajevanje zasebnega življenja in 

plačanega dela v »pohlepnih institucijah« 

58 242.160,79 

33 A.2.3 Kulturno društvo Mlinše Družabno delovno okolje Mlinše 57 198.151,33 

34 A.2.3 Društvo Zdrav podjetnik 
Koriščenje bolniškega dopusta za otroka 

naj bo obveza in pristojnost obeh staršev 
52 95.044,50 
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35 A.2.3 

Društvo bosansko-

hercegovskega in 

slovenskega prijateljstva 

Lilijan 

Enakopravnost za vse generacije: 

usposabljanje in ozaveščanje starostnih 

generacij o enakopravnosti med spoloma, 

odpravi stereotipov in spodbujanju 

dejavnega očetovstva in enakopravni 

izbiri poklicev 

51 150,818,17 

36 A.2.2 
Razvojna agencija Sinergija 

d.o.o. 

Več enakosti za večjo politično 

učinkovitost 
50,5 210.735,00 

37 A.2.3 Zofijini ljubimci 
Načelo enakih možnosti v nevladnih 

organizacijah 
49,5 92.364,00 

38 A.2.1 
Ustanova lokalna razvojna 

fundacija za Pomurje 

Podiranje stereotipa steklenega stropa z 

začetkom v zgodnjem izobraževalnem 

procesu z inovativnimi pristopi preko 

nevladnih organizacij 

49 246.000,00 

39 A.2.1 

Fundacija za izboljšanje 

zaposlitvenih možnosti 

Prizma 

WOMAN – Work, orientation, 

Motivation, Activation, Networking 
47,5 146.899,54 

40 A.2.2 Občina Cirkulane Enakost spolov – boljše odločitve 46,5 112.696,70 

41 A.2.3 JZ Socio Celje Stekališče enakih možnosti 42 237.360,35 

42 A.2.3 IRDO 
STEREOBIT – model usklajenega 

poklicnega in družinskega življenja 
36,5 246.006,00 

43 A.2.3 
Center za evropsko 

prihodnost 

Enakopravna zastopanost spolov v 

civilnem kriznem upravljanju kot rezultat 

usklajenega poklicnega in družinskega 

življenja 

33 151.050,00 

 

*V primeru dveh projektov na četrtem mestu je Komisija v širši sestavi za sklop A sprejela sklep, da se 

prednost da projektu prijavitelja Gospodarska zbornica Slovenije, ki izpostavlja ženske podjetnice in 

vpliva na celo Slovenijo, krepi prepoznavanje ženskih podjetnic in spodbuja, da se ženske podjetnice 

vklapljajo v strukture odločanja. Preostanek sredstev se ponudi drugemu prijavitelju na četrtem 

mestu Inštitutu za delo pri Pravni fakulteti.  

 


