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Vloga občin

30. člen ZEMŽM:

»samoupravne lokalne skupnosti spodbujajo in 

ustvarjajo enake možnosti v okviru svojih 

pristojnosti ter pri sprejemanju ukrepov in aktivnosti, 

pomembnih za ustvarjanje enakih možnosti, 

upoštevajo vidik enakosti spolov«. 



Udejanjanje načela enakosti 
spolov v MOL

• Imenovanje koordinatorice in namestnika MOL za 

enake možnosti žensk in moških 

• Akcijski načrt „Enakost spolov v Mestni občini 

Ljubljana“ 

• Zaveza Ljubljane k Evropskemu stebru socialnih 

pravic na področju enakosti spolov

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/079-1-2019-6.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/zaveza-Ljubljane-enakost-slj.pdf


Dobre prakse pred AN

• Znotraj MU: gibljiv delovni čas, Odbor za 

preprečevanje mobinga

• Delež zaposlenih žensk v MU se odraža v deležu 

žensk na vodstvenih položajih

• Dobro urejene javne in podporne storitve varstva 

otrok

Družinski park Muste

Foto: Nik Rovan



Dobre prakse pred AN

• Dobro urejene javne in podporne storitve za 

starejše in druge pomoči potrebne člane_ice

• Ozaveščevalne aktivnosti na področju boja proti 

nasilju nad ženskami

• Podpora NVO

• Spolno uravnotežena zastopanost v Mestnem svetu

Foto: Benjamin Kovač



Uravnotežena zastopanost žensk 
in moških v Mestnem svetu

Vir: Poročila volilne komisije



Akcijski načrt Enakost spolov v 
Mestni občini Ljubljana  

• 2 AN: 2016-2018, trenutni 2019-2022

• 8 področij (usklajevanje poklicnega in 

družinskega življenja, tradicionalne družbene 

vloge in stereotipi o ženskah in moških, 

preprečevanje nasilja nad ženskami…)

-> opis področja in analiza stanja 

-> določitev ciljev in ukrepov 



Mestna uprava MOL

• Skupina za udejanjanje enakosti spolov MU MOL

• Spolno občutljiva raba jezika

• Izobraževanje za vodstvo MU MOL



Spletna podstran



Ozaveščevalne aktivnosti

Knjižica Za enakost spolov v Ljubljani

Foto: arhiv MOL

https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Za-enakost-spolov.pdf


Ozaveščevalne aktivnosti 

2017: pisni natečaj Enakost spolov: 

netradicionalni poklici za ženske in moške

Multimedijska instalacija v 

Mestni hiši (2019)

2018: likovni natečaj: Kako si 

razdelimo delo v družini

Razmišljanje o nestereotipnih 

literarnih junakih (2020)



Ozaveščevalne aktivnosti 

Mini direktorica za en dan, 2019

Dan z direktorico, 2017



Preprečevanje nasilja nad 
ženskami

Sofinanciranje programov NVO

• programi namestitev za ženske in otroke, žrtve 

nasilja 

• Svetovalni, podporni programi za ženske in 

otroke, žrtve nasilja

• Programi za osebe, ki povzročajo nasilje

• Programi za osebe, žrtve trgovine z ljudmi

• Preventivni programi na področju medvrstniškega

nasilja



Preprečevanje nasilja nad 
ženskami

Prostorska podpora programom in aktivnostim

Dodeljevanje neprofitnih stanovanj v najem (JSS 

MOL)



Preprečevanje nasilja nad 
ženskami

Ozaveščevalne aktivnosti

Foto: Nik Rovan

Foto: Kaja Brezočnik



Hvala za vašo pozornost.

Kontakt: 
dr. Simona Topolinjak

Mestna občina Ljubljana, 
Oddelek za zdravje in socialno 

varstvo

T: 01 306 4102

E: simona.topolinjak@ljubljana.si
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