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POSLOVNO POROČILO LJUDSKE UNIVERZE 
NOVA GORICA ZA LETO 2011 

 
 

I. UVOD 
 
Poslovno leto 2011 je bilo za LUNG zelo zahtevno, kajti recesija vpliva tudi na naše 
delovanje in poslovanje. Postajamo še bolj javni, tržni delež se manjša, še bolj se moramo 
potruditi s prijavami na različne javne razpise.  
 
Poročilo o izobraževalnih dejavnostih potrjuje zgoraj povedano. Veliko povečanje 
udeležencev in izpeljanih svetovalno izobraževalnih ur na brezplačnih področjih in upad na 
tržnih dejavnostih, razen na področju srednjih šol, kjer smo v jeseni vpisovali v nov 
verificirani program Predšolska vzgoja ter v prvi polovici leta imeli dobro financiranje s strani 
Zavoda za zaposlovanje.   
 
Z veseljem ugotavljamo, da smo izpeljali 16.463 svetovalno izobraževalnih ur in nudili različne 
storitve 4.870 udeležencem. To so zelo visoke številke, precej višje od plana. Naša odločitev, 
da bomo kljub recesiji na prihodnost gledali pozitivno, vlagali v razvoj, v kadre, v 
prepoznavnost, da bomo zvesto sledili zastavljeni viziji, se je potrdila kot prava, saj smo kljub 
recesiji poslovno leto zaključili s pozitivnim rezultatom. 
 
Tako dobre rezultate pa vsekakor lahko spet pripišemo predvsem strokovnemu, 
zanesljivemu in fleksibilnemu kolektivu, ki se zaveda pomena timskega dela in ceni dobro 
vzdušje, to pa sta dva zelo pomembna pogoja za nove ideje in nadaljnji  razvoj zavoda. 
 
 
 

 
1. FINANCIRANJE TER ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE 
PODLAGE ZA DELO ZAVODA 
 

Ljudska univerza Nova Gorica je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine. Mestni svet 
občine Nova Gorica je 30.1.1997 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske 
univerze Nova Gorica. Ostale ustanoviteljice so takrat bile  še občina Brda, občina Kanal 
in občina Miren –Kostanjevica. Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu 
samostojno. Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine 
sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z zakonom in odlokom. Sofinanciranje je do leta 2006 
izvajala samo Mestna občina Nova Gorica. V jeseni 2004 se je direktorica udeležila sestanka 
županov občin ustanoviteljic. Predstavila je pravno podlago za sofinanciranje Ljudske univerze 
s strani vseh ustanoviteljic. Župani občin ustanoviteljic in predstavnik občine Šempeter 
Vrtojba so se soglasno strinjali, da bodo podpisali večpartitno pogodbo in tako prispevali 
določena finančna sredstva. Spomladi 2006 so vse občine ustanoviteljice in občina Šempeter 
Vrtojba podpisale pogodbo o sofinanciranju Ljudske univerze Nova Gorica. Spomladi 2007 je 
tudi novo nastala občina Renče-Vogrsko pristopila k financiranju LUNG-a. Istočasno je 
direktorica z vsemi prej omenjenimi občinami podpisala še pogodbo o sofinanciranju CVŽU. 
V letu 2008 smo uskladili in razširili Odlok o ustanovitvi. Občini Šempeter-Vrtojba in Renče-
Vogrsko sta se odločili postati občini ustanoviteljici LUNG-a. Tako ima LUNG zdaj šest 
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občin ustanoviteljic. V odloku bo potrebno, ko bo Ministrstvo za šolstvo in šport določilo, 
kaj je javna služba, opredeliti dejavnosti, ki spadajo pod javno službo in tiste, ki so tržne. 
 

Ostale zakonske in strokovne podlage za izvajanje dejavnosti so še:  
1. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 16/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09) 
2. Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS št. 110/2006) 
3. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS št. 79/2006) 
4. Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (januar 2007) 
5. Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS do leta 2010 (junij 

2004) oz. do leta 2015 (v pripravi) 
6. Letni program izobraževanja odraslih za leto 2012 
7. Drugi akti in predpisi, ki urejajo področje izobraževanja odraslih  

 
 

Naš interes v letu 2011 je bil ohraniti visok delež javnih sredstev in s tem utrditi status 
javnega zavoda. S pomočjo različnih razpisov in podpisanih pogodb z občinami nam je to tudi 
uspelo, tako predstavljajo prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb 70 %, prihodki 
pridobljeni na trgu pa 30 %. Poleg sredstev, ki jih je Ljudska univerza pridobila iz državnega 
proračuna, lokalne skupnosti in šolnin udeležencev izobraževanja, smo v letu 2011 ponovno 
pridobili precej evropskih sredstev.  
 
Povezanost z lokalnim okoljem in gospodarstvom  
 
Za dolgoročni razvoj zavoda je zelo pomembna prepoznavnost in priznavanje zavoda v 
lokalnem okolju in tudi na nacionalnem nivoju, za kar skrbimo z dobrimi poslovnimi in 
sodelovalnimi odnosi z lokalnimi skupnostmi in vsemi institucijami, ki se ukvarjajo z razvojem 
človeških virov v regiji in državi (zavod za zaposlovanje, razvojne agencije, ministrstva, 
strokovne institucije) ter seveda s podjetji in drugimi koristniki naših storitev. 
 
V prvi polovici leta 2011 je bilo veliko vključitev v okviru projekta vlade Program 
izobraževanja brezposelnih, takrat so s strani Zavoda za zaposlovanje financirali formalno 
izobraževanje 66 udeležencem, v jeseni pa so financirali šolnino samo za zadnji letnik 17 
brezposelnim.  
 
Še naprej dobro sodelujemo z različnimi podjetji. Pozna pa se vpliv recesije, saj so podjetja 
previdna pri dogovorih, pa tudi število udeležencev, kjer so podjetja plačnik, se je zmanjšalo. 
Največji upad je na jezikovnem področju – v letu 2009 so podjetja plačala tečaj jezikov 156 
udeležencem, v letu 2010  63, v 2011 pa le 46. 
 
 
 

2. KADROVSKI POGOJI 
 

Na Ljudski univerzi je bilo v letu 2011 zaposlenih 11 delavk. Na različnih izobraževalnih 
področjih  so tako delale: svetovalka v IO, 4 organizatorke izobraževanja, strokovna delavka 
(do 31.12.2011 – 30 ur tedensko zaradi starševstva), poslovna sekretarka, računovodkinja 
(do 31.12.2011 – 24 ur tedensko, zaradi starševstva), administratorka, direktorica in 
gospodinja. Dodatno so bili zaposleni še štirje javni delavci v različnih obdobjih preko Zavoda 
za zaposlovanje za opravljanje javnega dela. Trije mentorji za učno pomoč brezposelnim 
udeležencem izobraževanja, ena delavka je bila zaposlena za Pomoč pri podporni dejavnosti 
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visokošolskega izobraževanja. Poleg javnih delavcev smo imeli dve osebi na delovnem 
usposabljanju preko Invalidskega podjetja Posočje. 
 
 
 
Poslovodna: 
Direktorica      Nada Uršič Debeljak 
 
Pedagoško-andragoška: 
Svetovalna delavka v IO    Ksenija Petek 
Organizatorke izobraževanja    Barbara Fajdiga Perše 
       Anja Nemec 
       Alenka Podgornik 
       Tanja Krpan 
Strokovna delavka     Helena Grmek Šuligoj 
 
Skupne službe: 
Poslovna sekretarka     Milena Cotič 
Administratorka     Tatjana Rebolj Škarabot 
Računovodkinja      Mateja Berginc Kovačič 
Gospodinja      Slañana Ranić 
 
Skupaj zaposlenih:     11 delavk 
 
 
Predavatelji: 
Vsi predavatelji so zunanji sodelavci, s katerimi vsako šolsko leto sklepamo pogodbe o 
sodelovanju. Takih sodelavcev je približno 90. V javno-veljavnih programih poučujejo predavatelji 
z ustreznimi pogoji. Veliko pozornost posvečamo izbiri predavateljev in stalno spremljamo 
kakovost, kar je tudi pogoj za uporabo znaka POKI. Skrbimo za strokovno izpopolnjevanje in 
dobro počutje naših predavateljev. 
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2.1. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih delavk 
 
Za izobraževanje zaposlenih smo v letu 2011 namenili veliko sredstev, saj je stalno strokovno 
izpopolnjevanje danes nuja. Kljub zahtevnim časom, smo odločeni, da se na tem področju ne sme 
nižati sredstev. Majhen kolektiv mora delovati fleksibilno, različna znanja in veščine je potrebno 
stalno nadgrajevati in širiti na nova področja dela.   

POROČILO O STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJIH IN IZPOPOLNJEVANJIH 
ZAPOSLENIH V LETU 2011 

 

Ime in priimek Izobraževanje in izpopolnjevanje Termin 
Nada Uršič-Debeljak ACS Ljubljana – ISIO delavnica 10.3.2011 
 ACS Ljubljana – ISIO delavnica 31.3.2011 
 Kratos d.o.o. – Seminar: »Power reading« 

25 ur 
Od 28.3. do 5.4.2011 

 Gosp. Zbornica Ljubljana – Andragoški 
kolokvij 

26.5.2011 

 Ptuj, Mednarodna konferenca 22.6.2011 
 ZLUS v Portorožu – Konferenca » 

dejavno staranje in prostovoljstvo v luči 
vseživljenjskega učenja« 

 
Od 13.9. do 14.9.2011 

 ZLUS Kranjska Gora, Mednarodna 
konferenca in kontaktni seminar 

Od 6.10. do 9.10.2011 

 MŠŠ – Hotel Wellnes Park Laško, Posvet 
»Kriza kot izziv« 

Od 26.10. do 
27.10.2011 

 MŠŠ – Grand Hotel Primus, Ptuj: Letni 
posvet v IO za 2011 

Od 15.11. do 
16.11.2011 

 ACS Ljubljana – ISIO delavnica  8.12.2011 
   
   
Milena Cotič Kratos d.o.o. – Seminar: »Power reading« 

25 ur 
Od 28.3. do 5.4.2011 

 Pokrajinski arhiv Nova Gorica, seminar za 
strokovno usposabljanje z dokumentarnim 
gradivom 

 
10.11.2011 

   
   
Alenka Podgornik ACS Ljubljana – usposabljanje svetovalcev 

za kakovost v IO 
26.1.2011 

 ACS Ljubljana – usposabljanje novih 
svetovalcev za kakovost 

9.3.2011 

 Kratos d.o.o. – Seminar: »Power reading« 
25 ur 

Od 28.3. do 5.4.2011 

 MŠŠ Ljubljana – posvet za zaključne izpite 
v š.l. 10/11 

11.3.2011 

 CIK Trebnje – usposabljanje strokovnih 
delavcev v IO za kakovost 

11.5.2011 

 ACS Ljubljana – Delavnica »usposabljanje 
za svetovalca za kakovost« 

7.6.2011 

 ACS Ljubljana – Usposabljanje novih 
svetovalcev za kakovost 

4.10.2011 

 MŠŠ in ACS Portorož, zaključna 
konferenca projekta ESS, Andragoško 
spopolnjevanje v prepleta različnih vlog IO 

 
20.10.2011 
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Ime in priimek Izobraževanje in izpopolnjevanje Termin 
Alenka Podgornik CPI Ljubljana , srečanje organizatorjev IO 

na področju srednješolskega izobraževanja 
6.12.2011 

   
   
Helena Grmek Šuligoj MŠŠ Ljubljana – izobraževanje za uporabo 

aplikacije CEUVIZ 
28.6.2011 

 Jamski dvorec Postojna – Delavnica za 
upravičence programa čezmejnega 
sodelovanja Slovenija – Italija 

24.11.2011 

   
   
Ksenija Petek ACS Ljubljana – izobraževanje strokovnih 

delavcev v IO.  
1.2.2011 

 ACS Ljubljana – ISIO delavnica 10.3.2011 
 ACS Ljubljana, ISIO delavnica 31.3.2011 
 Kratos d.o.o. – Seminar: »Power reading« 

25 ur 
Od 28.3. do 5.4.2011 

 Gosp. Zbornica Ljubljana – Andragoški 
kolokvij 

26.5.2011 

 ACS Ljubljana, 3. Delavnica »vloga 
svetovalca pri odpravljanju učnih težav in 
razvijanja kompetence učenja« 

16.6.2011 

 ZLUS v Portorožu – Konferenca » 
dejavno staranje in prostovoljstvo v luči 
vseživljenjskega učenja« 

 
Od 13.9. do 14.9.2011 

 ZLUS Kranjska Gora, Mednarodna 
konferenca in kontaktni seminar 

Od 6.10. do 9.10.2011 

 MŠŠ – Hotel Wellnes Park Laško, Posvet 
»Kriza kot izziv« 

Od 26.10. do 
27.10.2011 

 MŠŠ – Grand Hotel Primus, Ptuj: Letni 
posvet v IO za 2011 

Od 15.11. do 
16.11.2011 

   
   
Tanja Krpan DIC (SLŠ Postojna), posvet za poklicno 

maturo 
22.3.2011 

 Kratos d.o.o. – Seminar: »Power reading« 
25 ur 

Od 28.3. do 5.4.2011 

 Ptuj, Mednarodna konferenca 22.6.2011 
 MŠŠ Ljubljana – Izobraževanje za uporabo 

aplikacije CEUVIZ 
28.6.2011 

 ACS Ljubljana – Temeljno usposabljanje za 
UŽU-programe 

28.10.2011 

 ACS Ljubljana – Temeljno usposabljanje za 
UŽU-programe 

Od 17.11. do 
18.11.2011 

 ACS Ljubljana – Temeljno usposabljanje za 
UŽU-programe 

6.12.2011 

 ACS Ljubljana – Temeljno usposabljanje za 
UŽU-programe 

9.12.2011 

 ACS Ljubljana – seminar: zakonodaja in 
dokumentacija na področju IO 

20.12.2011 

   
   
Barbara Fajdiga Perše Kratos d.o.o. – Seminar: »Power reading« 

25 ur 
Od 28.3. do 5.4.2011 

 Gosp. Zbornica Ljubljana – Andragoški 
kolokvij 

26.5.2011 
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Ime in priimek Izobraževanje in izpopolnjevanje Termin 
Barbara Fajdiga Perše Ptuj, Mednarodna konferenca 22.6.2011 
 MŠŠ in ACS Portorož, zaključna 

konferenca projekta ESS, Andragoško 
spopolnjevanje v prepleta različnih vlog IO 

 
20.10.2011 

 ACS Ljubljana – Temeljno usposabljanje za 
UŽU-programe 

28.10.2011 

 ACS Ljubljana – Temeljno usposabljanje za 
UŽU-programe 

Od 17.11. do 
 18.11.2011 

 ACS Ljubljana – Temeljno usposabljanje za 
UŽU-programe 

6.12.2011 

 ACS Ljubljana – Temeljno usposabljanje za 
UŽU-programe 

9.12.2011 

 ACS Ljubljana – seminar: zakonodaja in 
dokumentacija na področju IO 

20.12.2011 

   
   
Anja Nemec ACS Ljubljana – izobraževanje strokovnih 

delavcev v IO.  
1.2.2011 

 Zavod RS ZZ Ljubljana, Usposabljanje 
Kam in Kako 

4.2.2011 

 Mestna knjižnica Ljubljana, Izobraževanje 
Mreže borza znanja 

4.3.2011 

 ACS Ljubljana – usp. Izvajalcev in 
koordinatorjev TVU 

3.3.2011 

 Kratos d.o.o. – Seminar: »Power reading« 
25 ur 

Od 28.3. do 5.4.2011 

 ACS Ljubljana, ISIO delavnica 31.3.2011 
 ACS Ljubljana – drugo srečanje mreže 

TVU 
4.4.2011 

 Mestna knjižnica Izola, sejem znanja Izola 
2011 

11.6.2011 

 ACS Ljubljana, 3. Delavnica »vloga 
svetovalca pri odpravljanju učnih težav in 
razvijanja kompetence učenja« 

16.6.2011 

 Ptuj, Mednarodna konferenca 22.6.2011 
 MŠŠ in ACS Portorož, zaključna 

konferenca projekta ESS, Andragoško 
spopolnjevanje v prepleta različnih vlog IO 

 
20.10.2011 

 MŠŠ, Grand Hotel Union, Ljubljana . 
Zaključna konferenca projekta ESS »za 
odrasle ustvarjamo nove priložnosti« 

 
7.12.2011 

 ACS Ljubljana – seminar: zakonodaja in 
dokumentacija na področju IO 

20.12.2011 

   
   
Amina Lavrenčič Kratos d.o.o. – Seminar: »Power reading« 

25 ur 
Od 28.3. do 5.4.2011 

 ACS Ljubljana – delavnica »Spopolnjevanje 
komunikacijskih veščin 

24.5.2011 

 ACS Ljubljana – usposabljanje 
»Andragoško svetovalno delo v podporo 
izobraževanju in učenju odraslih 
 
 

 
15.9.2011 

Tatjana Rebolj Škarabot  Kratos d.o.o. – Seminar: »Power reading« 
25 ur              Od 28.3. do 5.4.2011 
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II.  POMEMBNI  POSLOVNI  UTRINKI   
 IZ  LETA  2011 
 

A. Delo na projektih 
 
Živimo v dobi projektov in partnerstev. Smo javni zavod na trgu in v teh zahtevnih časih, ko 
tržni delež upada,  še boj spremljamo in se prijavljamo na različne razpise MŠŠ, ESS, MDDSZ, 
mednarodne projekte ter tako utrjujemo svoj javni status in povečujemo delež financiranja iz 
javnih sredstev. 
 
Most med temo in svetlobo 
 
Dvoletni projekt namenjen ranljivim ciljnim skupinam bomo izpeljali s finančno podporo 
občin ustanoviteljic LUNG-a, ki so prepoznale vrednost našega projekta za lokalno okolje. 
Eden od pomembnih ciljev tega projekta je tudi spreminjanje vzorcev razmišljanja in 
razbijanje stereotipov do oseb z motnjami vida, gluhih in naglušnih ter paraplegikov. Posebna 
strokovna konferenca bo namenjena osveščanju javnosti za lažje in bolj kakovostno 
sodelovanje s pripadniki teh ranljivih skupin. V letu 2011 smo v okviru projekta izpeljali 
različne delavnice osveščanja po šolah, delavnico integracije in prostočasne delavnice. 
 
Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v letu 2011 
 
Spomladi 2011 smo v okviru Javnega razpisa MŠŠ za sofinanciranje izobraževanja odraslih 
dobili odobrenih 12 programov, ki smo jih uspešno izpeljali. 
 
Javni razpis za dvig ravni pismenosti od 2010 do 2013 
 
Nadaljevali smo z izvedbo programov za dvig ravni pismenosti – UŽU MI, UŽU MK, UŽU 
BIPS. 
 
Javni razpis za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 
do 2014 
 
V jeseni 2011 smo se prijavili na Javni razpis MŠŠ in ESS za programe splošnega neformalnega 
izobraževanja odraslih in bili med najbolj uspešnimi. Tako bomo lahko od 2012 do 2014 
nudili udeležencem iz cele regije različne brezplačne oblike neformalnega izobraževanja.  
 
Study circles 
 
Po dveh letih smo dočakali tudi rezultate razpisa v okviru Programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija – Italija 2007-2013. Projekt Study circles, ki smo ga pripravili v sodelovanju s 
slovenskimi in italijanskimi partnerji, je potrjen. Nosilec je italijanski partner ENFAP, 
slovenski partnerji v projektu pa smo Posoški razvojni center, Andragoški center Slovenije in 
LUNG. Projekt bo trajal do leta 2014. 
 
We are the planet 
 
Z Mestno občino Nova Gorica smo konec leta začeli sodelovati v  projektu, ki je namenjen 
ozaveščanju javnosti o trajnostnem razvoju, usmerjenem na spremembo odnosa in 
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spodbujanju inovativnih modelov socialnih umetnosti in globalnega izobraževanja. Projekt bo 
trajal do  leta 2013. 
 
 
 
B. Delo na kakovosti  

1. UTRINKI KAKOVOSTI  

Za LUNG je značilno posebno, sproščeno vzdušje, saj zaposlene in zunanje sodelavce družijo 
podobne vrednote. Pomembni so zaupanje, zanesljivost, strokovnost, fleksibilnost, pozitivna 
naravnanost, prijaznost, dostopnost in odprtost.  

Na različne načine redno spremljamo potek izobraževanja naših udeležencev in njihovo 
zadovoljstvo. Mnenja, pohvale in predlogi, oddani v umetniški nabiralnik v avli, nam služijo 
kot vodilo za naše nadaljnje delo.  

Zavedamo se pomena vlaganja v znanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev, saj lahko le na tak 
način ohranjamo visok nivo kakovosti naših storitev.  

Zunanjim predavateljem smo pripravili izobraževanje, ki je potekalo januarja/februarja 2011 
na LUNG-u, v sodelovanju z ACS Ljubljana na temo »Učne metode in tehnike v 
Izobraževanju odraslih. 

Zunanje kolegialno mnenje po presoji kakovosti je, da so aktivnosti kakovosti vključene v 
naše vsakodnevno delovanje in so našle pomembno mesto v dejavnosti LUNG-a. To potrjuje 
tudi stalna prisotnost licence POKI (Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje). Vsa naša 
prizadevanja za kakovost smo zapisali v Listini o kakovosti.  

Skrb za kakovost širimo na vsa področja. Uvedli smo sistem kakovosti v svetovalnem 
središču ISIO in usposabljamo svetovalko za kakovost, ki bo pripomogla k še bolj načrtnemu 
spremljanju kakovosti. 

 

2. POKI 

V projekt POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje smo se vključili, ker hočemo 
biti še boljši. Kakovost naše ponudbe ter zadovoljstvo naših udeležencev nam zelo veliko 
pomenita, zato temu posvečamo veliko časa in ustvarjalne energije. V projektu POKI imajo 
tako udeleženci kot drugi partnerji možnost vplivati na izboljšave in razvoj kakovosti dela – 
tako lahko lokalnemu okolju in širše ponudimo še več.  

S pomočjo modela za samoevalvacijo POKI skupine za kakovost pod strokovnim vodstvom 
Andragoškega centra Slovenije skupaj s svojimi zaposlenimi, udeleženci ter drugimi 
pomembnimi partnerji presojajo kakovost na izbranih področjih ter na podlagi ugotovljenega 
vpeljujejo potrebne izboljšave.  

V zadnjih letih smo svojo pozornost pri presojanju kakovosti namenili vprašanjem motivacije 
in zadovoljstva udeležencev z našimi storitvami, pa tudi zadovoljstva učiteljev pri delu. 
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Decembra 2011 smo na Andragoški center Slovenije oddali poročilo in vlogo za podaljšanje 
uporabe znaka POKI. Računamo, da bo ponovno odobrena in bomo lahko znak POKI 
uporabljali naslednji dve leti. 

 

3. SAMOEVALVACIJA KAKOVOSTI V SVETOVALNEM 
SREDIŠČU ISIO 

Že pred dvema letoma smo s pomočjo samoevalvacije ugotovili, da dosegamo in presegamo 
že skoraj vse zastavljene standarde. Konec leta 2011 smo v samoevalvaciji  kljub takrat 
dobrim rezultatom hoteli preveriti ali smo se še izboljšali. 

Tako kot v prvem samoevalvacijskem poročilu smo tudi tokrat z  

a) anketnim vprašalnikom preverjali naslednje standarde kakovosti: 

1. Stranke svetovalnega središča so zadovoljne s kakovostjo svetovalnih storitev in 
menijo, da so storitve pripomogle k rešitvi njihovega problema 

2. Svetovalno središče pripomore k povečani vključenosti odraslih v vseživljenjsko 
učenje, povečanju učne uspešnosti in zmanjševanju osipa ter k zmanjševanju socialne 
izključenosti. 

b) S pomočjo analize dokumentacije (aplikacije SDSS) smo analizirali naslednji standard 
kakovosti:  

1. Svetovalno središče zagotavlja svetovalne storitve odraslim iz svojega okolja; pri tem 
namenja posebno pozornost tistim skupinam odraslih, ki imajo težji dostop do izobraževanja 
in učenja ali potrebujejo več podpore in pomoči za izobraževanje in učenje. 

2. Vodja svetovalnega središča je sproti spremljala in beležila zastavljeni standard 
kakovosti, ki se glasi »svetovalno dejavnost opravljajo strokovno usposobljeni svetovalci z 
ustreznimi osebnostnimi lastnostmi«.  

3. Prav tako je potekalo sprotno spremljanje kazalnika kakovosti: svetovalno središče 
razvija partnerska omrežja za zagotavljanje celostnih in kakovostnih svetovalnih storitev ter 
načrtovanje in vrednotenje svetovalne dejavnosti v lokalnem okolju. 

Dosegamo in presegamo vse zastavljene standarde. Ponosni smo, da središče tako dobro 
deluje, da je umeščeno v lokalno okolje in prepoznavno. Trudili se bomo tudi v bodoče 
dosegati tako visoke standarde. 
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4. SVETOVALKA ZA KAKOVOST 

LUNG je bil uspešen na razpisu za sofinanciranje razvoja kakovosti izobraževanja odraslih od 
2009 do 2013 za projekt Uvajanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Projekt 
sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad 

Uvajanje in usposabljanje svetovalke za kakovost  je potekalo v obdobju od 1.1.2011 do 
31.12.2011. 

V okviru projekta so nastali različni dokumenti: 

• Analiza sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji 

• Listina kakovosti LUNG-a 

V komisiji za kakovost so naslednje članice: Nada Uršič Debeljak, Ksenija Petek, Barbara 
Fajdiga Perše, Mateja Berginc Kovačič in Alenka Podgornik. Zunanja članica je Amina 
Lavrenčič. 
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III. POROČILO  O  IZVEDENIH  IZOBRAŽEVALNIH 
PROGRAMIH 

 
V letu 2011 smo skupno realizirali dobrih 16.463 ur. Raznovrstnih izobraževalno svetovalnih 
dejavnosti se je pri nas udeležilo kar 4.870 ljudi.  
LUNG je presegel indeks planiranih udeležencev za skoraj 79 %, indeks planiranih ur pa za 
dobrih 16 %.  
 
 

LETO 2011 
 
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST/ 
PROGRAM 

Plan ur Plan 
 Udelež. 

Real.  
ur 

Real. 
Udelež. 

Indeks 
3/1 

Indeks 
4/2 

A. PRIDOBITEV IZOBRAZBE 1 2 3 4   
I. MAG. ŠTUDIJ – Poslovodenje in organizacija EF 
LJ. 

100 20 / / / / 

II.   VISOKA POSLOVNA ŠOLA EF Lj. 200 40 152 14 76 35 
       
III.a. DOBA FAKULTETA, Magistrski študij 30 5 30 9 100 180 
III.b. DOBA FAKULTETA, Doba Mb 50 80 50 58 100 72,5 
III.c. VIŠJA STROK.  ŠOLA, Doba Mb. 50 20 50 20 100 100 
IV..  SREDNJE ŠOLE       
- Trgovec.prodajalec  700 35 903 71 129 202,85 
- Trgovec-prekvalifikacija  130 8   / / 
- Dif. EKT (pti) 1100 70 1986 146 180,54 208,57 
- ET - SSI  850 40 1033 81 121,52 202,5 
-Predšolska vzgoja – poklicni tečaj   243 51 / / 
SKUPAJ SREDNJE ŠOLE  2780 153 4165 349 149,82 228,1 

 
V.   OSNOVNA ŠOLA       
- Osnovna šola  (izpiti in inštrukcije) 700 20 1010 49 144,28 245 
VI.   UČNA POMOČ 700 30 1493 55 213,28 183,33 
SKUPAJ PRIDOBITEV IZOBRAZBE 4610 368 6950 554 150,75 150,54 
B. JEZIKI       
- Jezikovni tečaji in individualni tečaji 1810 188 903 134 49,88 71,27 
SKUPAJ JEZIKI 1810 188 903 134 49,88 71,27 
C. IZPOPOLNJEVANJE        
- Poglobljeno usposablj. za knjigovodska dela 120 ur 120 10 120 6 100 60 
- Osnovno usp. za knjigov. dela 80 ur 80 10 116 15 145 150 
-Usposabljanje za dela v računovodstvu 200 ur / / 176 18 / / 
- Izpopolnjevalni nadaljevalni tečaj knjigovodstva 40 ur 40 8 24 14 60 175 
- Tečaji računalništva 35 15 27 14 77,14 93,33 
- Strojepisje na računalniku 30 8 10 10 33,33 125 
- DRP (RPO, UŽU-MI, UŽU-MK, UŽU-BIPS)  720 108 570 91 79,16 84,25 
- Izpiti avtotaksist 6 6 17 17 283,33 283,33 
SKUPAJ IZPOPOLNJEVANJE 1031 165 1060 185 102,81 112,12 
D. PROSTI ČAS       
- Tematski sklopi (Teden španščine, TVU) 60 600 46 907 76,66 151,16 
- Študijski krožki  90 36 60 25 66,66 69,44 
- Razpis za izobraževanje odraslih (starejši, invalidi …)  125 50 367 115 2,93 230 
- Tečaj krojenja in šivanja 40 6 85 19 212,5 316,66 
- Tečaj klekljanja 20 6 / / / / 
- Tečaj digitalne fotografije 12 10 12 8 100 80 
SKUPAJ PROSTI ČAS 347 708 570 1074 164,26 151,69 
E. CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA        
-SVETOVALNO SREDIŠČE ISIO * 1900 900 1880 1089 98,95 121 
-BORZA ZNANJA 900 100 900 107 100 107 
-TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA * 900 90 900 491 100 545,55 
-CIPS  590 114 590 1077 100 944,73 
-SSU  2000 90 2710 159 135,5 176,66 
SKUPAJ CVŽU 6290 1294 6980 2923 111 225,89 

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI 14088 2723 16463 4870 116,86 178,85 

 
* Podatki za Svetovalno središče ISIO veljajo za LUNG, brez dislokacij. Realizacija ur za 
svetovalna središča vključuje informativno, svetovalno delo. 
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Graf št. 1 
 

 
 
 
Graf prikazuje planirane in realizirane ure po dejavnostih za leto 2011.  
Pretežni del realiziranih ur smo dosegli na formalnem izobraževanju, kjer smo največ realizirali 
pri programih poklicnih in srednjih šol (4165 ur), pri čemer smo presegli plan za dobrih 49 %. 
Sledi program učna pomoč z dobrim 113 % presežkom, ter program SSU, ki je presegel 
planirane ure za 35,5 % 
 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

ure

Dejavnost

Planirane in realizirane ure za leto 2011

Plan ur

Real. ur



Poslovno poročilo za leto 2011 

LUNG   
  - 13 - 

Graf št. 2 
 

 
 
Kot je razvidno, smo imeli v letu 2011 največ obiskovalcev v Svetovalnem središču ISIO (1089 
udeležencev). Udeleženci prostočasnih dejavnosti so se udeležili raznovrstnih dejavnosti v 
tematskih sklopih, študijskih krožkih, izobraževanjih preko razpisa za sofinanciranje 
izobraževanja odraslih, tečaja klekljanja, digitalne fotografije, krojenja in šivanja. Na tem 
področju smo presegli plan za dobrih 51 %. Imeli smo tudi veliko število obiskovalcev v CIPS-u,  
in sicer 1077 obiskovalcev, kar predstavlja presežek plana za dobrih 844 %.  
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Graf št. 3. 
 

 
 
Kot je razvidno iz grafa, so bile v letu 2011 tri dejavnosti najbolj obiskovane. Največ 
udeležencev je obiskalo Svetovalno središče ISIO, kar predstavlja dobrih 22 % vseh obiskov. 
Sledijo obiski v prostočasnih dejavnostih  in v CIPS-u. 
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Graf št. 4 
 

 

 

Graf prikazuje realizirane ure po dejavnostih za leto 2011. Kot je razvidno iz grafa, je bilo v letu 
2011 največ realiziranih ur v dejavnostih Centra vseživljenjskega učenja ter na področju formalnega 
izobraževanja. 

Prikaz realiziranih ur po dejavnostih za leto 2011
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1. Realizacija ur po letih in primerjava  
 
Dejavnost 2009 2010 2011 %2009 %2010 %2011 
OSNOVNA ŠOLA 943 1191 1010 5,7 6,20 6,18 
SREDNJE ŠOLE 4207 5590 4165 25,6 29,11 25,49 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
Doba Maribor 

 
60 

 
50 

 
50 0,4 0,26 

 
0,30 

VISOKA STROKOVNA ŠOLA 
Doba Maribor 

 
80 

 
50 

 
50 0,5 0,26 

 
0,30 

DOBA FAKULTETA, DOBA Maribor 15 30 30 0,1 0,16 0,18 
VISOKA POSLOVNA ŠOLA 
EF Ljubljana 

 
448 

 
229 

 
152 2,7 1,19 

 
0,93 

MAG. ŠTUDIJ – Poslovodenje, EF Lj. 134 / / 0,8 / / 
JEZIKI 1424 1467 903 8,7 7,64 5,53 
PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA  779 799 1060 4,7 4,16 6,48 
JAVNA DELA –UČNA POMOČ 1173 1807,5 1493 7,1 9,41 9,14 
PROSTI ČAS – tematski sklopi, štud. 
krožki, razpis za sofin. izob. odraslih 
(brezplačno) 

 
 

584 

 
 

478 

 
 

473 4,2 2,49 

 
 

2,89 
PROSTI ČAS – tečaji (za plačilo) 109 66 97 

/ 0,34 
 

0,60 
CVŽU    6464 7443 6860 39,4 38,76 41,98 
SKUPAJ 16.420 19.200,5 16.343 100 100 100 

 
 
 
Dejavnost 2009 2010 2011 I 10/09 I 11/10 
OSNOVNA ŠOLA 943 1191 1010 126,3 84,8 
SREDNJE ŠOLE 4207 5590 4165 132,9 74,5 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, Doba 
Mb. 

 
60 

 
50 

 
50 83,3 

 
100 

VISOKA STROKOVNA ŠOLA, 
DOBA Mb. 

 
80 

 
50 

 
50 62,5 

 
100 

MAG. ŠTUDIJ, DOBA Mb. 15 30 30 200 100 
VISOKA POSLOVNA ŠOLA, EF Lj.  

448 
 

229 
 

152 51,1 
 

66,4 
MAGISTRSKI ŠTUDIJ - Poslovodenje 134 / / / / 
JEZIKI 1424 1467 903 103 61,6 
PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA  779 799 1060 102,6 132,7 
JAVNA DELA –UČNA POMOČ 1173 1807,5 1493 154,1 82,6 
PROSTI ČAS- tematski sklopi, štud. 
Krožki, razpis za sofin. izob. odraslih 
(brezplačno) 

 
 

584 

 
 

478 

 
 

473 81,8 

 
 

98,9 
PROSTI ČAS – tečaji (za plačilo) 109 66 97 60,5 147 
CVŽU 6464 7443 6860 115,1 92,2 
SKUPAJ 16.420,0 19.200,5 16,343 116,9 85,1 
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2. Prikaz po uspešnih kandidatih v formalnem izobraževanju po letih in  
dejavnostih 
 
Dejavnost 2009 2010 2011 I 10/09 I 11/10 
OSNOVNA ŠOLA 13 7 11 54 157 
POKLICNE IN SREDNJE ŠOLE 56 56 67 100 120 
VISOKA POSLOVNA ŠOLA 32 11 7 34 64 
DOBA MARIBOR – ŠTUDIJ NA 
DALJAVO 

 24 23 / 96 

SKUPAJ 101 98 108 97 110 
 
Komentar: 
Osnovna  šola za odrasle (7., 8. in 9. razred) 
Osnovno šolo za odrasle izvajamo v obliki individualnih in skupinskih konzultacij. Čim več 
konzultacij želimo izvajati v obliki skupinskih konzultacij, saj so udeleženci in predavatelji s 
takšnim načinom dela bolj zadovoljni. Čeprav je število vpisanih naraslo, se je število ur 
konzultacij nekoliko zmanjšalo. To pripisujemo skupinski organizaciji konzultaciji, kajti 
individualne konzultacije smo izvajali le v primerih, da drugače ni šlo.  
Konzultacije izvajamo od decembra 2005 dalje, ko je MŠŠ tako obliko tudi pričelo financirati. 
Udeleženci konzultacij OŠ so  tako zaposleni kot brezposelni.  Za slednje velja, da če so  
prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje imajo pravico do brezplačne učne pomoči. Poleg tega z 
nami sodeluje tudi prostovoljka, ki nudi učno pomoč kandidatom, ki potrebujejo več pomoči. 
V letu 2011 je bilo 49 kandidatov vpisanih v program osnovne šole. Nekateri od teh so 
upoštevani za dve šolski leti. Ker niso zaključili vseh obveznosti v šolskem letu 2010/11, so se 
ponovno vpisali v šolskem letu 2011/12.  Izvedenih je bilo 1010 ur konzultacij in izpitov. 
Kandidati opravljajo izpite za 7., 8., in 9. razred.  Večina  izpite opravi  v prvem roku.  
V letu 2011 je 11 udeležencev zaključilo osnovno šolo. 
 
 
Poklicne in srednje šole: 
1. Prenova programov:  
Novo vpisani kandidati, ki so se vpisali v šolskem letu 2010/2011 v 1. letnik programa (trgovec, 
ekonomski tehnik – SSI, ekonomski tehnik – PTI) so vključeni v nov prenovljen program, ki 
vključuje splošnoizobraževalne predmete, predmete strokovnega modula z različnimi 
vsebinskimi sklopi, praktično izobraževanje v šoli, praktično izobraževanje pri delodajalcu, 
interesne dejavnosti ter predmete v odprtem kurikulumu. 
 
2. Zaključni izpiti  
K zaključnim izpitom za pridobitev poklica prodajalec je v letu 2011 na vseh treh rokih 
pristopilo 15 udeležencev. 
 
3. Poklicna matura  
K poklicni maturi je pristopilo 52 kandidatov  (42 za program ekonomski tehnik PTI in 10 
kandidatov za program ekonomski tehnik – SSI) in si tako pridobilo nov poklic ekonomski 
tehnik. Kandidati se odločajo za nadaljevanje šolanja v višjih in visokih strokovnih šolah, ki jih 
izvajamo pri nas na LUNG-u in pri ostalih ponudnikih. 
 
 
Visoka poslovna šola – ŠND:  
Od šol. leta 2008/09 naprej se program Visoke poslovne šole izvaja po novem bolonjskem 
sistemu v skladu z Bolonjsko deklaracijo 
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Prvi letnik traja 2 leti, drugi in tretji  pa 3 leta. Študij traja 5 let. Možno je tudi pospešiti študij in 
opraviti več izpitov, kot jih imamo na razporedu za tekoče šolsko leto posameznega letnika, 
vendar  predavanja potekajo v Ljubljani.  
V študijskem letu 2011/2012 se je na Visoko poslovno šolo v prvi letnik vpisalo premalo 
kandidatov, kar je trend že od lanskega študijskega leta. Tako že drugo leto na LUNG-u poteka 
le 2.letnik VPŠ. Na Visoki poslovni šoli je v letu 2011 diplomiralo 7 študentov. Konkurenca v 
Novi Gorici je kar huda, saj je prisotnih še veliko drugih izvajalcev za dodiplomski študij, zato se 
je potrebno za prepoznavnost kakovosti študija na EF še bolj zavzemati. 
 
DOBA MARIBOR – študij na daljavo 
Študij na daljavo je na Višji strokovni šoli Doba Maribor v l. 2011 zaključilo 5 študentov, na 
DOBA Fakulteti pa 18 študentov. S tem rezultatom smo zelo zadovoljni, nas pa ne preseneča, 
saj ima Doba izredno razvit sistem za spremljanje in spodbujanje študentov po opravljenem 
zadnjem izpitu. Raziskave so namreč pokazale, da veliko študentov začasno ali dokončno 
prekine študij ravno po zadnjem opravljenem izpitu. Doba zanje organizira motivacijska 
predavanja, online seminarje, … kar se je izkazalo za zelo učinkovito rešitev. Diplomanti VSŠ 
lahko svoj študij nadaljujejo v 2. letniku v prvostopenjskih bolonjskih programih na Dobi ali 
drugje, diplomanti Doba Fakultete pa se lahko vpišejo v bolonjske magistrske programe, ki jih 
ponuja tudi Doba. Večina študentov, ki so izkusili prednosti študija na daljavo, želi na ta način 
tudi nadaljevati. 
 
 
 
3. Razdelitev kandidatov po občinah glede na dejavnost  
 
Zadovoljni smo, ker zelo dobro pokrivamo vse občine ustanoviteljice in tudi ostale občine v 
severno primorski regiji. LUNG izvaja torej pomembno poslanstvo za celotno regijo. 
 
Tabela za leto 2011  
           Dejavnost 
 
 
Občina 

OŠ* pokl.  
in  
srednje  
šole 

visoka  
posl. 
šola 

jeziki Programi 
Izpopol-
njevanja  

učna  
pomoč 

PROSTI  
ČAS-  
Tečaji 
plačljivi 
 

Borza  
znanja 

ISIO skupaj 

Brda 1 25 2 7 6 2  4 56 103 
Kanal 0 28 1 6 9 10  0 62 116 
Miren-  
Kostanjevica 

 
9 

 
20 

1 8 10 4 2 
2 

45 101 

Nova Gorica 24 169 4 68 107 25 15 57 251 720 
Šempeter-Vrtojba 3 29  16 16 3 5 9 70 151 
Renče-Vogrsko 3 26 2 4 8 4 2 1 46 96 
Ostale občine 9 52 4 16 29 7 3 9 236 365 
Italija in druge 
države 

0 /  6  /  
/ 

4 10 

Ni podatka / /  3  /  25 319 347 
Skupaj 49 349 14 134 185 55 27 107 1089 2009 
 
Tabeli za leti 2009 in 2010 sta v prilogi št. 1. 
 
Komentar: 

• OŠ - kandidati ki so opravljali izpite v letu 2011 so iz različnih občin, največ jih je iz 
občine Nova Gorica in Mirna Kostanjevica. Noben udeleženec osnovne šole ne prihaja 
iz Kanala. 
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• Pri VPŠ imamo vpisanih 14 študentov. Največ študentov je iz občine Nova Gorica, so pa 
študentje tudi iz Ajdovščine, Brda in ostalih občin.  

• Izpopolnjevanje – Pri programih DRP smo izpeljali 9 oblik, kjer se je skupno udeležilo 91 
oseb v programe: RPO, UŽU-MI, UŽU-MK in UŽU-BIPS.   

• Učno pomoč so v letu 2011 opravljali  3 mentorji. Pri učni pomoči je največ kandidatov  
iz občine Nova Gorica in Kanala. Vseh kandidatov je bilo 55, večina  kandidatov se je 
udeležila učne pomoči pri več kot enem predmetu.  

• Prosti čas – Tematski sklopi niso zajeti, ker nimamo demografskih podatkov.  
Upoštevani so udeleženci pri tečajih – plačljivih; (krojenje in šivanje, klekljanje in 
digitalno  fotografiranje). 

• ISIO – podatki so le za osebe, ki so obiskale  svetovalno središče; po telefonu in e-pošti 
svetovanci ne dajejo teh podatkov 
 
 

 
 2009 2010 2011 % stru. 

2009 
% stru. 
2010 

% stru.  
2011 

Brda 97 81 103 4,14 2,49 5,13 
Kanal 101 155 116 4,31 4,77 5,77 
Miren- Kostanjevica 55 59 101 2,35 1,81 5,03 
Nova Gorica 871 855 720 37,21 26,30 35,84 
Šempeter-Vrtojba 159 116 151 6,79 3,57 7,52 
Renče-Vogrsko 89 81 96 3,80 2,49 4,78 
Ostale občine 659 577 365 28,15 17,75 18,17 
Italija in druge države 297 1327 10 12,69 40,82 0,50 
Ni podatka   347   17,27 
Skupaj 2341 3251 2009 100 100 100 
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4. Število kandidatov po plačnikih 
 
Tabela za leto 2011 
 
 poklicne in 

srednje  
šole 

jeziki Izpopol-
njevanje  

PROSTI 
ČAS – 
tečaji  
plačljivi 

skupaj 

Zavod 84 / 13  97 
Podjetje 3 46 27  76 
Samoplačniki 258 88 54 27 427 
Zavod za pokojninsko 
zavarovanje 

4 / /  
4 

MŠŠ   91  91 
Skupaj 349 134 185 27 695 
 
Tabeli za leti 2009 in 2010 sta v prilogi št. 2 
Komentar: 
• 84 kandidatom za pridobitev poklic trgovec in ekonomski tehnik je financiral šolanje Zavod 

za zaposlovanje. Velik upad smo čutili v drugi polovici leta oz. v šolskem letu 2011/2012 saj 
so financirali šolanje  samo kandidatom, ki so v zadnjem letniku.  

• 13 kandidatom, ki so se vključili v 40 urni poglobljen tečaj za knjigovodska dela,  je stroške 
tečaja kril Zavod za zaposlovanje. V programih DRP se je izobraževalo 91 kandidatov, ki jim 
je MŠŠ financiralo izpopolnjevanje. 
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5. Prosti čas 
 

A. Tematski sklopi 
 
V letu 2011 smo izpeljali tri tematske sklope. 
  
Med 31. januarjem in 4. februarjem smo izpeljali 8. teden španščine. Osrednja tema tokratnega 
tedna španščine je bila znana romarska pot Camino. (Priloga št. 3 – tekst iz zgibanke s 
programom) 
 
 
Drugi tematski sklop smo izpeljali v okviru Tedna vseživljenjskega učenja: od 30. maja do 3. 
junija na temo prostovoljstva. Poimenovali smo ga »Pomagam drugim, pomagam sebi. (Priloga 
št. 5 – tekst iz zgibanke s programom) 
 
 
Na rojstni dan LUNG-a, 29. 11. 2011 smo organizirali poseben dogodek z naslovom »Rastem z 
LUNG-om«. Ljudem smo podarili čudovito predavanje znanega predavatelja, iskalca duhovnih in 
življenjskih resnic in avtorja knjig Roberta Goreta. Temu je sledila podelitev certifikatov za 
dosežke v vseživljenjskem učenju , ki smo jih podelili udeležencem formalnega in neformalnega 
izobraževanja, ki so v šolskem letu 2010/11 uspešno zaključili izobraževanje. Vsem partnerjem, 
ki smo jih ocenili, da spodbujajo in podpirajo vseživljenjsko učenje smo podelili LUNG iskrice. 
 
 

 
 

B. Tečaji za prosti čas 
 
Študijski krožki 
Drugačen način učenja, sproščeno vzdušje, zanimive teme, zapolnitev prostega časa, druženje, 
spremembe v svojem okolju.  
Na podlagi sklepa o določitvi izvajanja in sofinanciranja izobraževalnih programov in dejavnosti 
za odrasle v letu 2011 nam je Ministrstvo za šolstvo in šport dodelilo in financiralo izvedbo dveh 
študijskih krožkov.  
V Centru za dnevne aktivnosti starejših smo izpeljali »Literarni študijski krožek«. V Centru za 
pomoč na domu KLAS Nova Gorica smo izpeljali š. k. »Poskrbimo za svoje zdravje«. Novembra 
smo v Centru za dnevne aktivnosti Šempeter začeli s študijskim krožkom »Obudimo stare besede 
(območje Šempetra in Vrtojbe)«. 
 
 
Razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih 
Ministrstvo za šolstvo in šport vsako leto objavi Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja 
odraslih. To priložnost izkoristimo, se prijavimo, pridobimo sredstva ter izobraževanja 
izpeljemo. Lani smo uspeli pridobiti sredstva za 12 izobraževanj. Izpeljali smo naslednja 
izobraževanja: 

- za Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica »Spoprijemanje s stresom«, 
»Vseživljenjsko učenje za neodvisno funkcioniranje slepih in slabovidnih«, Aktivno v nov 
dan« in »Sporazumevam se v italijanščini« 

- za Varstveno delovni center »Rastemo z italijanščino«, 
- za Zapore Nova Gorica »Naučimo se osnov angleškega jezika«, 
- za ŠENT »Zdrav duh v zdravem telesu« in »Sporazumevam se v angleščini« 
- za občane Kanala »Delo dobim, ker italijansko govorim« 
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- na LUNG-u smo za brezposelne izpeljali dva izobraževalna programa: »Zmorem sam!« 
in »Tudi jaz govorim francosko«  

- v Centru za pomoč na domu smo izpeljali program »Moč pozitivnega mišljenja ali kako si 
pomagamo sami« 

 
Rezultati izpeljanih izobraževanj in delavnic potrjujejo naša pričakovanja – omogočiti čim širši 
populaciji (tudi ranljivim skupinam) naše regije brezplačna izobraževanja, jim dvigniti 
samospoštovanje ter s tem samozaupanje in občutek lastne vrednosti ter lažjo vključitev v 
družbeno okolje.  
 
 
Tečaj digitalne fotografije 
Osnovni tečaj digitalne fotografije je že kar nekaj časa v naši ponudbi prostega časa. Zanimanje 
zanj se je nekoliko zmanjšalo. Kljub temu smo v lanskem letu izpeljali tečaj digitalne fotografije, 
vendar je bilo v skupini le 8 ljudi. 
 
 
 
 
6. Center vseživljenjskega učenja 
 
A. SVETOVALNO SREDIŠČE ISIO NOVA GORICA 
 
Na sedežu Ljudske univerze že osmo  leto deluje svetovalno središče, ki ponuja odraslim 
informacije in svetovanje o vseh možnostih  za nadaljnje izobraževanje in učenje. 
  
Naša naloga je, da v našem lokalnem okolju razvijemo našemu okolju primerno mrežo 
informativno-svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih. 
LUNG se kot zastopnica tega središča z drugimi zainteresiranimi partnerskimi organizacijami 
povezuje v lokalno svetovalno mrežo ISIO na Severnem Primorskem, da lahko občanom na 
enem mestu omogoča dostop do kakršnih koli informacij o izobraževanju - brezplačno in 
zaupno. Poleg izobraževalnih ustanov so za delo svetovalnega središča  pomembne tudi vezi s 
centri za socialno delo, zdravstvenimi ustanovami, knjižnicami, društvi in organizacijami za 
prostovoljno delo, pa tudi sodelovanje z organizacijami, ki na severnem Primorskem pomembno 
vplivajo na odločanje in upravljanje s človeškimi viri - od občin in zbornic do razvojnih agencij, 
sindikalnih organizacij ter drugih. 
                                                                                      
NEKAJ UGOTOVITEV NA PODLAGI ANALIZE OBISKA V SVETOVALNEM SREDIŠČU OB 
KONCU LETA  
 
V letu 2011 nas je obiskalo 1089 obiskovalcev, ki so iskali tako informacije, kot nasvet za 
različne vrste izobraževanja; formalnega, kot neformalnega, v regiji, Sloveniji in tujini. Svetovalnih 
storitev je bilo opravljenih mnogo več, 1351, kar pomeni, da se radi vračajo, ker  so zadovoljni z 
našimi storitvami.  
Središče skupaj z dislokacijami (Tolmin, Idrija, Šempas, Zapori)  je imelo 1412 obiskovalcev, s 
katerimi smo izpeljali 1739 svetovalnih razgovorov. 
 
Opis skupinskih svetovanj na sedežu in dislokacijah 
Izvedli smo 41 skupinskih obravnav, 34 obravnav je bilo na sedežu svetovalnega središča. 
Predvsem z  izvajalci izobraževanja,  smo organizirali  srečanja, delavnice, kjer smo predstavili  
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dejavnost ISIO in druge možnosti brezplačnega učenja. Aktivni smo bili  tudi pri skupinskih 
obravnavah  brezposelnih. Poskušali smo jih motivirati za individualne razgovore. 
 
Že pred dvema letoma smo s pomočjo samoevalvacije ugotovili, da dosegamo in presegamo že 
skoraj vse zastavljene standarde. V letošnji samoevalvaciji smo kljub takrat dobrim rezultatom 
hoteli preveriti ali smo se še izboljšali. 
Tako kot v prvem samoevalvacijskem poročilu smo tudi tokrat z  
a) anketnim vprašalnikom preverjali naslednje standarde kakovosti: 

1. Stranke svetovalnega središča so zadovoljne s kakovostjo svetovalnih storitev in menijo, 
da so storitve pripomogle k rešitvi njihovega problema 

2. Svetovalno središče pripomore k povečani vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje, 
povečanju učne uspešnosti in zmanjševanju osipa ter k zmanjševanju socialne 
izključenosti. 

b) S pomočjo analize dokumentacije (aplikacije SDSS) smo analizirali naslednji standard 
kakovosti:  
1. Svetovalno središče zagotavlja svetovalne storitve odraslim iz svojega okolja; pri tem 

namenja posebno pozornost tistim skupinam odraslih, ki imajo težji dostop do 
izobraževanja in učenja ali potrebujejo več podpore in pomoči za izobraževanje in učenje. 

2. Vodja svetovalnega središča je sproti spremljala in beležila zastavljeni standard kakovosti, 
ki se glasi »svetovalno dejavnost opravljajo strokovno usposobljeni svetovalci z 
ustreznimi osebnostnimi lastnostmi«.  

3. Prav tako je potekalo sprotno spremljanje kazalnika kakovosti: svetovalno središče razvija 
partnerska omrežja za zagotavljanje celostnih in kakovostnih svetovalnih storitev ter 
načrtovanje in vrednotenje svetovalne dejavnosti v lokalnem okolju. 

Standarde kakovosti, ki smo jih preverili z anketiranjem dosegamo v celoti. Več kot 75 % (kar 
91,3%) vprašanih svetovancev je zadovoljnih ali zelo zadovoljnih  s storitvami svetovalnega 
središča. Več kot 75 % svetovancev (kar 79,14%) je rešilo svoj problem s pomočjo svetovalnega 
središča. Kar 88,7% svetovancev se je opredelilo, da je svetovalna pomoč odraslemu pomagala 
pri odločitvah za nadaljnje formalno ali neformalno učenje. 
Pri analizi dokumentacije, kjer smo si zastavili tri samoevalvacijska vprašanja nismo prišli do 
popolnih odgovorov.  Iz tabel v aplikaciji SDSS ne moremo razbrati kolikšna je vključenost 
brezposelnih z nizko izobrazbo v proces informiranja in svetovanja. Nimamo namreč podatkov 
koliko brezposelnih ima nizko stopnjo izobrazbe. Iz tabel pa lahko razberemo, da v primerjavi s 
prejšnjimi leti število svetovancev z nizko stopnjo izobrazbe narašča. Prav tako narašča število 
brezposelnih svetovancev. Iz tega lahko sklepamo, da je dejavnost svetovalnega središča 
dostopna vsem, ne glede na status in izobrazbo.  
Prav tako nismo mogli preveriti v kolikšni meri so vključene v proces informiranja in svetovanja 
ranljive skupine prebivalstva, saj tega v aplikaciji še ne moremo spremljati. Vsekakor se 
Svetovalno središče ISIO Nova Gorica zelo vključuje v delo z ranljivimi skupinami odraslih. 
Sodeluje v projektu »Most med temo in svetlobo«, ki je namenjen ranljivim skupinam. Vsako 
leto sodelujejo na stojnicah znanja predstavniki različnih društev (slepih in slabovidnih, gluhih in 
naglušnih, ŠENT-a, OZARE, VDC-ja…). Vzpostavljen imamo dober odnos z Zavodom za 
zaposlovanje Nova Gorica, ki redno napotuje na razgovore trajno brezposelne, brez izobrazbe 
ali z nizko stopnjo izobrazbe. Svetovalka ima tudi večkrat na leto razgovore z udeleženci 
programa OŠ za odrasle, ki največkrat potrebujejo dodatno učno pomoč ali zgolj spodbudo in 
motivacijo za nadaljnje delo. Prepričani smo, da so med svetovanci tudi ranljive skupine, ne 
vemo pa v kolikšni meri so ranljive skupine zastopane, zato ne moremo preveriti, če standard 
kakovosti dosegamo. 
Standard kakovosti »svetovalno dejavnost opravljajo strokovno usposobljeni svetovalci z 
ustreznimi osebnostnimi lastnostmi« je spremljala vodja svetovalnega središča. Standard 
kakovosti izpolnjujemo v celoti, saj se tako vodja svetovalnega središča kot svetovalke 
izobražujejo po predvidenih standardih.  
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Pri standardu kakovosti STROKOVNI PARTNERJI smo se v samoevalvacijskem načrtu vprašali 
ali oblikovana partnerska mreža strokovnih partnerjev zadostuje za zagotavljanje celostnih in 
kakovostnih svetovalnih storitev za prednostne ranljive skupine lokalnega okolja? Svetovalno 
središče Nova Gorica namreč veliko pozornost posveča ranljivim skupinam odraslih. Z aktivnim 
sodelovanjem v lokalnem projektu »Most med temo in svetlobo« lahko zadovoljujemo potrebe 
ranljivih ciljnih skupin (slepih in slabovidnih, gluhih in naglušnih ter paraplegikov), kar nas je 
pripeljalo do zaključka, da Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica, Društva 
gluhih in naglušnih Severne Primorske ter Društva paraplegikov Severne Primorske ne bomo 
umestili med strokovne partnerje svetovalnega središča.. 
Ponosni smo, da središče tako dobro deluje, da je umeščeno v lokalno okolje in prepoznavno. 
Trudili se bomo tudi v bodoče dosegati tako visoke standarde. 
 
 
 
B. CIPS – Center za informiranje in poklicno svetovanje 
 
V sklopu Centra vseživljenjskega učenja Severne Primorske deluje na  LUNG-u že zelo dobro 
prepoznaven center - regijski CIPS. 
Osnovni namen CIPS-a je uporabnikom zagotoviti podatke o izobraževanju, usposabljanju, 
poklicih, trgu dela, skratka podatke, ki jih posameznik potrebuje pri iskanju zaposlitve in 
načrtovanju svoje kariere in na osnovi katerih lahko bolje predvidi posledice svoje odločitve in 
se tako ustrezneje odloči o svoji delovni bodočnosti. 
Precej naših uporabnikov je  stalnih strank, nekateri pridejo pa le enkrat in problem rešijo... 
Opažamo, da so stranke z našimi storitvami zadovoljne, saj priporočajo obisk CIPS-a tudi svojim 
znancem in sorodnikom.  
Skrbimo, da so mape z informacijami o izobraževalnih programih, opisi poklicev, zaposlitvenimi 
možnostmi stalno ažurirani. Nacionalni CIPS nam redno pošilja aktualne informacije. Po pošti pa 
prejemamo informativna gradiva šol, univerz ter ponudnikov izobraževalnih in drugih storitev s 
celotne Slovenije. Z namenom, da brezposelne osebe spoznajo podporo, ki jo dobijo v CIPS-u, 
pošiljajo svetovalke Zavoda za zaposlovanje, OS Nova Gorica brezposelne, katere seznanimo z 
dejavnostjo CIPS-a. Prav tako so k nam prihajali na predstavitve dejavnosti CIPS-a brezposelne 
osebe, ki so vključene v delavnice aktivne politike zaposlovanja (Poti do dela in zaposlitve, 
Druga možnost, Klub za iskanje zaposlitve) preko Posoškega razvojnega centra. 
Poleg brezposelnih so naša močna ciljna skupina tudi osnovnošolci in dijaki. Prav zato imamo 
dobro navezane stike s svetovalkami osnovnih in srednjih šol. Po predhodnem dogovoru s 
svetovalko pridejo učenci na predstavitev CIPS-a ter testiranje preko programa poklicnih 
interesov KAM in KAKO. Ko nas učenci in dijaki spoznajo, prihajajo k nam tudi samostojno.  
Pomemben dogodek, ki ga vsako leto organiziramo v okviru CIPS-a je informativni dan »IZBERI 
SI SVOJ ŠTUDIJ«. Izpeljali smo ga 10. novembra 2011. Sodelovalo je kar 14 fakultet (Fakulteta 
za matematiko in fiziko, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Fakulteta za elektrotehniko, 
Biotehniška fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za humanistične 
študije, Filozofska fakulteta, Visoka šola za turizem, Fakulteta za družbene vede, Pravna 
fakulteta, Fakulteta za strojništvo, Ekonomska fakulteta, Visoka šola za zdravstvo, Pedagoška 
fakulteta). Predstavniki fakultet (dekani, prodekani, zaposleni v referatu, predstojniki kateder,  
predstavniki študentov...) so predstavili študijske programe in študij na njihovih fakultetah. S 
svetovalkami srednjih šol na Goriškem smo se že prej dogovorili, da bodo dijakom 4. letnikov 
omogočili obisk informativnega dne. Na predstavitve študijskih programov je prišlo kar 565 
oseb. Dejavnost CIPS-a je bila financirana iz projekta CVŽU do konca avgusta 2011. Kljub temu, 
da dejavnost ni več financirana, smo se odločili, da jo vodimo v manjšem obsegu še naprej. 
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C. BORZA ZNANJA 
 
Borza znanja Nova Gorica, ki deluje na LUNG-u v okviru Centra VŽU S.P. je informacijsko 
središče v katerem zbiramo, urejamo in posredujemo podatke o ljudeh, ki znanje iščejo in o ljudeh, ki 
znanje ponujajo. Predmet ponudbe in povpraševanja predstavljajo znanja, vedenja, veščine, 
spretnosti in informacije s kar najrazličnejših področij. Pomaga izmenjevati tudi tista posebna 
znanja, ki jih načeloma ne ponujajo izobraževalne ustanove. Vse borzne informacije so brezplačne. 
V Borzi znanja lahko sodeluje vsak, ki ima kakršnokoli znanje ali spretnost ali pa se želi česa 
naučiti. Formalna izobrazba ni pogoj za sodelovanje.  
 
V letu 2011 se je včlanilo 107 novih članov. Vseh različnih vpisanih znanj v borzno aplikacijo je 
bilo v temu obdobju 108, od tega je 26 ponujenih znanj in 82 iskanih znanj. 
 
V letu 2011 so člani Borze znanja Nova Gorica ponudili znanja s področja osebnostne rasti, 
učenja jezikov (nemščina, angleščina, italijanščina in francoščina), izvajanja masaž, znanja 
računalništva itd.  
Člani Borze znanja Nova Gorica povprašujejo po naslednjih znanjih: znanje s področja 
osebnostne rasti, računalniškega znanja, fotografije, učenja jezikov, izdelovanja modnih 
dodatkov... 
 
Pomembno naloga borze znanja je tudi organizacija različnih predavanj, delavnic, razstav… To 
pomeni, da imajo člani borze znanja možnost predstaviti svoja znanja, spretnosti ali izdelke širši 
javnosti.  
Tako smo 12. januarja in 16. februarja, skupaj s članico, Tito Tušar, organizirali predavanje z 
naslovom »Obporodno izobraževanje in vloga doule«.  19. januarja smo v sodelovanju s članico 
Suzano Bolčina organizirali predstavitev joge smeha. 
5. januarja, 2. februarja in 2. marca smo v sodelovanju s Fundacijo Ustanovo Elan Vital 
organizirali predavanje »BESEDE MIRU«.  
6. aprila in 4. maja v sodelovanju s Fundacijo Ustanovo Elan Vital organizirali predavanje 
»BESEDE MIRU«. 6., 13. In 20. maja pa smo izpeljali predstavitev in delavnice Metode Sedona. 
Članica Alja Furlan je  v okviru borze znanja 28.9. predstavila njeno knjigo »Mama, moji punci je 
ime depra«.   
29. novembra je članica Alenka prikazala, kako se izdelajo zanimivi izdelki iz filca. Pred 
novoletnimi prazniki (21. decembra) pa nas je članica BZ Rozalija Marjanov naučila osnovnih 
prijemov v tradicionalni tajski masaži. 
 
Za obveščanje javnosti o dogodkih poskrbimo – obveščamo preko spleta, elektronske pošte, 
SMS sporočil in medijev. Obisk predavanj je zelo dober, kar nam je v potrditev, da ljudje iščejo 
nova znanja. Tudi v bodoče bomo člane borze znanja vzpodbujali, da znanja delijo in predstavijo 
širši javnosti. 
Tudi v letu 2011 smo se udeležili Sejma znanja. Tokrat je bil v Izoli (v soboto, 11.6.). Namen 
Sejma znanja je promocija dejavnosti borze znanja. Na naši stojnici sta svoje znanje predstavljali 
dve članici. Ena članica je prikazala, kako se izdela okrasna drevesa iz žičk in kristalov, druga 
članica pa je prikazala metodo krompirjevega tiska. 
 
Borza znanja Nova Gorica je del Mreže borz znanja katero koordinira Osrednja borza znanja 
Ljubljana. Njena naloga je tudi skrb za izobraževanje vseh zaposlenih, ki delamo na temu 
projektu. Tako so marca na Borzi znanja Izola organizirali izobraževanje  5 generacij – 
značilnosti, učne potrebe in motivacija za učenje pri posamezni generaciji.  
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D. TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
 
V okviru CVŽU Severne Primorske delujejo tudi Točke vseživljenjskega učenja, ki so še 
povečale dostop do brezplačnega samostojnega in organiziranega učenja.  Na ta način lahko vsak 
svoje interese uresničuje blizu doma.  LUNG namreč, preko projekta CVŽU, skrbi za sedem 
točk vseživljenjskega učenja (v občinah Brda, Kanal, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, 
Renče-Vogrsko, v Šempasu in v Zaporih Nova Gorica). Točke brezplačno ponujajo predavanja, 
delavnice, predstavitve različnih vsebin, samostojno učenje.  
 
Dogodki / dejavnosti na točkah v letu 2011: 
S predstavniki občin, krajevnih skupnosti, različnimi društvi zelo dobro sodelujemo, kar nam 
olajša organizacijo in izvedbo izobraževanj na točkah. Znamo prisluhniti željam in interesom ljudi 
in tako organiziramo izobraževanja, ki si jih sami želijo. Še vedno je največje zanimanje za 
računalniško izobraževanje, učenje tujih jezikov, izobraževanj za osebno rast in kreativne 
delavnice.  
Izpeljali smo dva 30-urna tečaja računalništva – enega na TVŽU Šempeter-Vrtojba, drugega na 
TVŽU Miren-Kostanjevica. 
Izpeljali smo tečaje španščine, italijanščine, nemščine. Vsi jezikovni tečaji so bili dobro obiskani. 
Za popestritev dogajanja na točkah smo skrbeli s predavanji in delavnicami najrazličnejših 
vsebin... Na točkah so potekala potopisna predavanja. 
Ljudje čedalje bolj povprašujejo po vsebinah za osebno rast in razvoj, zato smo v spomladanskih 
mesecih izpeljali izobraževanje »Ali se imam kaj rad/rada«, v jesenskih mesecih pa niz 
izobraževanj na temo osebne rasti in razvoja.  Poskrbeli smo tudi za kreativno ustvarjanje. 
Organizirali smo več kreativnih delavnic – tematsko obarvanih glede na praznični čas 
(velikonočna delavnica, delavnica izdelovanja ikeban, adventnih venčkov). 
Vsa organizirana izobraževanja, predavanja, delavnice so bila dobro obiskana. Dobili smo veliko 
pozitivnih povratnih informacij in s tem potrditev, da delamo dobro in v dobro ljudi. Trudimo 
se, da preko izobraževanj skrbimo za boljšo izobraženost ljudi tako na osebni kot družbeni ravni 
in zavedanju vsakega posameznika, da je vlaganje vase v današnjem času visoko cenjena 
vrednota. 
 
Število udeležencev na TVŽU: 
V tem obdobju nas je obiskalo  491 obiskovalcev. 
 
 
 
E. SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE – aktivnosti v 2011 
 
SSU od začetka leta 2008 deluje s podporo Ministrstva za šolstvo in šport.  SSU je sodobno 
opremljen učni prostor, kjer se lahko obiskovalci s pomočjo brezplačne uporabe računalniških 
programov in multimedijskih pripomočkov učijo tujih jezikov (angleščine, italijanščine, 
nemščine, francoščine, slovenščine, španščine, portugalščine, nizozemščine, švedščine, 
grščine…), uporabe računalnika, .... Pri tem imajo mentorsko podporo. V zadnjem obdobju 
dajemo večji poudarek spodbujanju udeležencev k pogostim in rednim obiskom Središča, 
okrepili smo promocijo Središča v medijih in med udeleženci programov na LUNG-u, zato 
narašča tako št. ur kot tudi št. udeležencev v Središču.  
 
Aktivnosti v okviru Središča za samostojno učenje: 
- svetovanje in mentorstvo v središču, svetovanje po telefonu, e-pošti 
- priprava in izvedba brezplačnih delavnic in krajših tečajev za starejše, upokojence 
- motivacijski obiski in predstavitve dejavnosti SSU za skupine brezposelnih 
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- priprava in izvedba različnih predstavitev (gradiv, dejavnosti) v SSU Nova Gorica – za različne 
skupine študentov, dijakov, tečajnikov,… 
- priprava oglasov za Primorske novice, Goriško, vodnik KAM, splet, … 
- izdelava in distribucija zgibank SSU 
- pregled novih gradiv na tržišču in spletnih strani/portalov za samostojno učenje 
- strokovna usposabljanja zaposlenih v SSU 
- načrtovanje marketinške strategije SSU NG. 
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IV. FINANČNO  POROČILO ZA 2011 
 
 
Tabela št. 1: Izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2010 in 2011 

 
 

 

 
Obrazložitev posameznih postavk v Izkazu prihodkov in odhodkov 
 

Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb zajemajo sredstva s strani Ministrstva za 
šolstvo in šport (MŠŠ) in sredstva občin ustanoviteljic.  
 
 
 
 

1 2
Realizacija 2010 Plan 2011 Realizacija 2011

A. Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb 351.918,61 381.442,62 411.072,40 
1. Prihodki iz sredstev javnih financ 229.952,06 272.124,30 308.011,36 

Sofinanciranje ustanoviteljic 65.162,79 79.628,00 71.485,57 
dotacija 19.335,50 19.335,50 40.044,76 
plače 11.034,14 11.034,14 9.617,21 
razpisi 19.294,12 22.000,00 12.827,35 
razpisi MŠŠ + ESS 115.125,51 140.126,66 174.036,47 

2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb 121.966,55 109.318,32 103.061,04 
761,16 

Donacije in sponzorstva 700,00 700,00 1.130,00 
ZZRS 57.728,68 35.411,68 31.695,53 
MŠŠ 5.351,68 6.695,75 5.683,24 
OBČINA 6.510,89 6.510,89 12.127,27 

Izobraževanje ZZRS 51.675,30 60.000,00 51.663,84 
B. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 209.667,39 194.324,07 171.286,12 

85.734,91 86.000,00 104.037,36 
25.476,38 26.000,00 13.838,49 
2.416,09 2.500,00 1.314,93 

53.422,38 35.324,07 33.667,64 
28.899,18 30.000,00 8.712,85 
5.545,35 6.000,00 5.300,64 
8.173,10 8.500,00 4.414,21 

C. Finančni prihodki 4.377,19 5.000,00 2.777,70 

Č. Izredni prihodki 3.189,43 2.000,00 4.801,69 

D. Celotni prihodki 569.152,62 582.766,69 589.937,91 

E. Stroški blaga, materiala in storitev 242.829,51 247.686,10 273.990,75 
1. Stroški materiala 26.531,57 27.062,20 32.612,87 
2. Stroški storitev 216.297,94 220.623,90 241.377,88 

F. Stroški dela 350.798,06 332.380,60 313.058,59 

G. Amortizacija

I. Drugi stroški 2.669,69 2.700,00 1.955,35 

J. Izredni odhodki

K. Celotni odhodki 596.297,26 582.766,70 589.004,69 

L. Presežek prihodkov -27.144,64 0,00 933,22 

jezikovno izobraževanje
usposabljanje za delo

MŠŠ

Mednarodni projekt

Javna dela

ostalo

srednje in poklicne šole
visoke šole
višja šola

najemnina
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Specifikacija sofinanciranja ustanoviteljic za leto 2011 glede na namen: 
 

Občina center CVŽU sofinanciranje 
dejavnosti 

Most med temo in 
svetlobo 

Mestna občina Nova 
Gorica 15.452,61 18.510,74 3.710,00 
Občina Brda 2.672,28 3.543,41 700,00 
Občina Kanal ob Soči 2.602,60 4.252,08 770,00 
Občina Miren Kostanjevica 2.596,14 2.834,72 560,00 
Občina Renče-Vogrsko 2.595,76 2.515,82 560,00 
Občina Šempeter Vrtojba 3.132,14 3.777,27 700,00 
SKUPAJ 29.051,53 35.434,04 7.000,00 

 
Dotacije MŠŠ zajemajo poplačilo plač za izvajanje osnovne šole, postavka plača MŠŠ pa zajema 
plačo strokovnega delavca v skladu s 36. členom Odredbe o standardih in normativih v 
izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 43/00). Opazimo veliko povečanje prihodkov iz 
naslova poplačila plač za izvajanje osnovne šole, kar lahko pripišemo povečanju števila 
kandidatov na tej dejavnosti. 
 
Za leto 2010 so v postavki razpisi zajeta sredstva za izvedbo študijskih krožkov, tedna 
vseživljenjskega učenja, za delovanje Središča za samostojno učenje (SSU) ter sredstva prejeta 
na razpisu »Izobraževanje odraslih«, kamor spadajo izobraževanja starejših odraslih, 
izobraževanja odraslih s posebnimi potrebami, izobraževanja za aktivno državljanstvo, medtem 
pa ko za leto 2011 sredstev za delovanje Središča za samostojno učenje (SSU) nismo prejeli, 
zato so tudi sredstva manjša glede na leto 2010. MŠŠ je za te razpise spremenilo načine 
povrnitve stroškov. Potrebno je bilo izstaviti račune z 20% DDV, kar ni bilo določeno v razpisni 
dokumentaciji, ampak šele kasneje, po izvedbi. Zato so posamezne postavke manjše tudi iz tega 
naslova. 
 
Specifikacija postavke razpisi za leti 2010 in 2011: 
 
Leto 2010 2011 
Študijski krožki 2.306,49 1.731,80 
Izobraževanje odraslih 8.606,13 9.255,55 
Teden vseživljenjskega učenja 1.800,00 1.450,00 
SSU 6.581,50  
Cmepius  390,00 
Skupaj 19.294,12 12.827,35 
 
 
 
Če  pogledamo strukturo poslovnih prihodkov od opravljanja javnih služb vidimo da največji del 
30 % - 174.036,47 eur od vseh prihodkov 411.072,40, predstavljajo razpisi, ki jih je  LUNG  
pridobil na razpisih MŠŠ, zajeta pa so v postavki »razpisi MŠŠ+ESS«.  Projekti  so financirani tako 
s strani MŠŠ kot tudi Evropskih strukturnih skladov.   
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Graf št.1: Prikaz strukture poslovnih prihodkov od opravljanja dejavnosti javnih služb  
 

 
 
 
Razpis Dvig ravni pismenosti zajema obdobje 2010-2013, vsebuje različne oblike izobraževalnih 
programov Usposabljanje za življenjsko uspešnost kot so: UŽU-MI ––Most do izobrazbe, UŽU-
BIPS Beremo in pišemo skupaj, UŽU-MK Moj korak, RPO –Računalniška pismenost za odrasle, 
Razgibajmo življenje z učenjem. Razpis Center VŽU se zaključuje in se bo v letu 2013 dokončno 
zaključil, medtem pa ko je bil projekt Svetovalec za kakovost  projekt, ki je trajal le eno leto. 
 
 
 2010 2011 
Center VŽU 103.314,20 127.458,15 
Svetovalec za kakovost  9.102,50 
Dvig ravni pismenosti 2,907,31 37.475,82 
Skupaj 115.125,51 174.036,47 
 
 
V letu 2011 smo začeli še z enim projektom, mednarodnim – Študijski krožki, ki bo trajal do 
leta 2014.  
 
Sredstva v vrednost 1.000,00 eur smo dobili s strani Španske ambasade za sofinanciranje 
tematskega sklopa Tedna španščine. 130 eur pa smo dobili od fizičnih oseb. 
 
Posebno področje opravljanja javne službe predstavljajo Javna dela, ki so sofinancirana s strani 
Zavoda za zaposlovanje (ZZRS), Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ). V letu 2010 in 2011 tudi 
delno s strani Občine Šempeter – Vrtojba. 
V letu 2010 smo imeli zaposlene 4 javne delavce: dva za učno pomoč, enega pa za pomoč pri 
informacijsko strokovni podpori pri izvajanju svetovalne dejavnosti ter enega za pomoč pri 
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urejanju evidenc, računalniških baz in arhivskega gradiva. V letu 2011 smo imeli zaposlene 3 
javne delavce: dva za učno pomoč, katerih stroške plač je kril Zavod za zaposlovanje, ter eno 
javno delavko, katere stroške plač je krila v celoti Občina Šempeter-Vrtojba. 
 
Postavka »Izobraževanje ZZRS« zajema sredstva v vrednosti 51.663,84 eur, ki jih dobimo s 
strani Zavoda za zaposlovanje za financiranje šolnin.  V  prvi polovici šolskega leta 2011/12 je 
Zavod za zaposlovanje financiral šolnine le zadnjim letnikom. Deloma teh računov tudi še ni 
poravnal, o čemer nas je obvestil z okrožnico v februarju. Račune bomo izstavili šele v februarju 
2012, zato smo oblikovali aktivne časovne razmejitve v vrednosti 9.762,80 eur. 
 
Primerjava sofinanciranja formalnega izobraževanja s strani ZZRS za leti 2010 in 2011: 
 
program 2010 2011 
trgovec 17.866,00 16.331,00 
trgovec-prekvalifikacija 31.081,60  
ekonomski tehnik 2.727,70 33.722,80 
usposabljanje  1.610,04 
SKUPAJ 51.675,30 51.663,84 
 
Prvič so v letu 2004 predstavljale šolnine za izvajanje srednjih in poklicnih šol, ki so financirane s 
strani Zavoda za zaposlovanje (ZZRS), javni del. Ta opredelitev je bila opravljena na osnovi 
okrožnice št. 604-02-25/2004 z dne 20.10.2004 s strani Ministrstva za šolstvo in šport. V njej  je 
Ministrstvo za šolstvo in šport prvič določilo maksimalne zneske šolnin, ki so lahko odobreni za 
določene programe s strani Zavoda za zaposlovanje za program 10.000 +. 
 
 
Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti zajemajo prihodke, ki jih LUNG ustvari v 
okviru svojega poslovanja. Pod postavko ostalo so zajete naslednje storitve; Tečaj šivanja in 
krojenja, Tečaj digitalne fotografije, Tečaj kitare, Tečaj klekljanja, Izpit taksisti, Tečaj 
orientalskega plesa. Šolnine se kandidatom omogoča plačevati v šestih obrokih, pri tečajih pa je 
število obrokov odvisno od dolžine tečaja. Pri razmejevanju prihodkov šolnin je uporabljeno 
sodilo trajanje šolskega leta, pri tečajih pa je upoštevano sodilo število ur opravljenega tečaja. 
 
Pod postavko finančni prihodki so vključene obresti na vpogled ter obresti depozitov, ki jih ima 
LUNG pri Novi Ljubljanski banki d.d.. Zmanjšanje je posledica nižjih sredstev in  nižjih obresti. 
 
Izredni prihodki zajemajo prihodke od obresti, tožb, opominov ter prihodke preteklih let, ki 
niso bili predvideni.  
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Tabela št. 2: Prikaz kategorij v Izkazu prihodkov in odhodkov 2011 v % 

 
 
 
Naslednja grafična primerjava nam pove, da nam projekti na LUNG-u predstavljajo zelo 
pomemben vir prihodkov. V letu so razpisi s strani MŠŠ in ESS prestavljali 20% v letu pa že 30%. 
 
 
 
 
 
 
 

Realizacija
Realizaia/Plan 2011 2011/2010

A. Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb 108                       117         
1. Prihodki iz sredstev javnih financ 113                       134         

Sofinanciranje ustanoviteljic 90                         110         
dotacija 207                       207         
plače 87                         87           
razpisi 58                         66           
razpisi MŠŠ + ESS 124                       151         

2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb 94                         84           

Donacije in sponzorstva 161                       161         
ZZRS 90                         55           
MŠŠ 85                         106         
OBČINA 186                       186         

Izobraževanje ZZRS 86                         100         
B. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 88                         82           

121                       121         
53                         54           
53                         54           
95                         63           
29                         30           
88                         96           
52                         54           

C. Finančni prihodki 56                         63           

Č. Izredni prihodki 240                       151         

D. Celotni prihodki 101                       104         

E. Stroški blaga, materiala in storitev 111                       113         
1. Stroški materiala 121                       123         
2. Stroški storitev 109                       112         

F. Stroški dela 94                         89           

G. Amortizacija

I. Drugi stroški 72                         73           

J. Izredni odhodki

K. Celotni odhodki 101                       99           

najemnina

Javna dela

ostalo

srednje in poklicne šole
visoke šole
višja šola
jezikovno izobraževanje
usposabljanje za delo

MŠŠ

Mednarodni projekt
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Tabela št. 3: Izkaz odhodkov za leto 2011 

 



Poslovno poročilo za leto 2011 

LUNG   
  - 35 - 

� Stroški materiala 
 
Stroški materiala v letu 2011 so 20% večji kot v letu 2010, kar lahko predpišemo predvsem 
stroškom ogrevanja in stroškom ostalega materiala. Ostali material zajema predvsem rezervne 
dele za centralno, radiatorje ter tekoče vzdrževanje. Računa za celotno popravilo in obnovo 
centralne  v letu 2011 še nismo prejeli, ker še ni prišlo do zaključnih del. 

 
 
� Stroški storitev 
 
V strukturi stroškov storitev, ki se glede na leto 2010 niso bistveno povečali, vidimo porast pri 
stroških reklame in propagande, stroških izobraževanja, stroških avtorskega honorarja, stroških 
drugega dela, stroških gradiva za izobraževanje in stroških drugih storitev.  Porast stroškov 
reklame in propagande je povezana s planiranimi stroški projektov, ki zahtevajo porabo 
sredstev v skladu z dinamiko in planom posameznega projekta, enako velja za stroške gradiva 
izobraževanja in stroške drugih storitev. Porast stroškov avtorskega honorarja, stroški drugega 
dela in deloma tudi stroškov gradiva za izobraževanja pa so povezani z novim programom 
Predšolska vzgoja, ki smo ga začeli izvajati v letošnjem šolskem letu. Sama struktura plačevanja 
naših zunanjih sodelavce pa se od leta v leto spreminja glede na povišanje drugih stroškov dela. 
Lahko sklepamo, da se povečuje struktura tistih, ki izdajajo račune sami. 
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� Stroški dela 

 
V letu 2011 so stroški dela nižji kot v letu 2010, ker smo imeli zaposlenih manj javnih delavcev 
kot v letu 2010.  V letu 2011tudi nismo imeli odpravnine in jubilejne nagrade kot v letu 2010. 
Dve zaposleni sta tudi koristili starševski dopust in bili zaposleni za krajši delovni čas. 
  
� Amortizacija 
 
Strošek amortizacije je pokrit v breme ustreznih obveznosti do virov sredstev, ker ni bil 
vračunan v ceno storitev. Amortizacija v stroških zato ni zajeta, ker je v celoti prenesena v 
breme vira – 980 sredstva v upravljanju. 
 
 
 
� Stroški drugih storitev 
 
Stroški drugih storitev zajemajo popravke terjatev in popravek odbitnega deleža in so v letu 
2011 manjši od leta 2010. 
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Največji del stroškov v naši dejavnosti predstavljajo stroški dela, takoj za tem so stroški 
storitev, kar lahko vidimo tako v realizaciji v letu 2009 kot v realizaciji 2010 in 2011. 

 
V letu 2011 so bila nabavljena naslednja osnovna sredstva: 
 
vsebina Nabavna vrednost 
ZAVESE 464,62 
KITARA 48,91 
KAMERA RAČUNALNIŠKA 15,55 

6 prenosnih računalnikov 
MŠŠ-sofinancira 1.320,48 
LUNG-sofinancira 1.291,85 

mini prenosni računalnik 
MŠŠ-sofinancira 121,50 
LUNG-sofinancira 142,65 

STREŽNIK HP 4.850,97 
ALARMNI SISTEM 1.678,82  
KLIMA PANASONIC 611,46 
    
BLAGAJNA 114,88 
PEČICA ZA GLINO 145,49 
DIGITALNI DIKTAFON         72,74 
PROJEKCIJSKO PLATNO 91,95 
PROJEKCIJSKO PLATNO 91,96 
 11.063,83 
 
Opomba: nabavljena sredstva vsebujejo popravek odbitnega deleža, ne pa tudi amortizacije za 
leto 2011 
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V. PRIČAKOVANI  RAZVOJ ZAVODA IN 
    PLAN ZA 2012 
 
Še naprej bomo budno spremljali in analizirali potrebe in trende v lokalnem okolju in temu 
primerno dopolnjevali našo izobraževalno ponudbo, ki jo bomo prilagajali prednostim 
področjem nacionalnega programa izobraževanja odraslih, evropskim prioritetam, lokalnim in 
regionalnim potrebam in razvojnim ciljem. Ponudba različnih konkurenčnih programov v okolju 
je namreč vse večja. 
 
Nadaljevali bomo s kakovostnim delom, razvojem in ponudbo novih izobraževalnih oblik, 
razvijanjem projektnega dela, dobrimi materialnimi pogoji za delo in izvedbo izobraževanja ter 
prijaznim in strokovnim pristopom do udeležencev. 
 
Programe na različnih področjih bomo stalno spremljali in se sproti odločali za širitev, 
nadgradnjo ali pa mogoče začasno mirovanje. Poskrbeti namreč moramo za finančno stabilnost 
zavoda. Projekti so vsekakor prioriteta, kateri bomo prilagajali ostale dejavnosti glede na 
kadrovske in finančne možnosti.  
 
 
Na področju Pridobitev izobrazbe se bomo trudili ohraniti obstoječo ponudbo programov 
in dodati kakšnega novega.  Z Evropskim središčem Maribor se dogovarjamo za izvedbo 
visokega strokovnega študija Socialna gerontologija. Ta program je namenjen vsem, ki jih zanima 
delo s starejšimi. Glede na demografsko strukturo v naši regiji in napovedim je to vsekakor 
študij prihodnosti, ki nudi veliko možnosti za zaposlitev. Kljub upadu  pri vpisu v program 
Visoke poslovne šole Ekonomske fakultete Ljubljana bomo nadaljevali z izvajanjem  programa, 
saj verjamemo v njegovo kakovost, mednarodno priznanost in seveda možnost zaposlitve 
diplomantov. Tudi z DOBO Maribor bomo še naprej uspešno sodelovali, tako za višješolsko, 
kot visokošolsko in podiplomsko izobraževanje. Ponudba programov, ki se v našem študijskem 
središču izvajajo izključno kot študij na daljavo, je vsako leto večja.  Pri srednješolskih  in 
poklicnih programih bomo nadaljevali z dobrim sodelovanjem s predavatelji ter prijaznim in 
strokovnim delom z udeleženci, saj si bomo le tako lahko zagotovili konkurenčno prednost 
pred ostalimi ponudniki izobraževalnih programov. V tem smislu bomo tudi skrbeli za 
konkurenčnost naših cen in dobre materialne pogoje za izvajanje izobraževanja (opremljenost 
učilnic z avdio in video pripomočki, učili, računalniki, projektorji, klimami). V letu 2008 smo 
oddali vlogo za vpis v razvid za prenovljene srednješolske programe, ki je bila odobrena. Tako 
smo v letu 2010 kandidate vpisovali v prenovljene programe. V letu 2011 smo  vpisali v razvid 
program Predšolska vzgoja (štiriletni srednji strokovni program in enoletni poklicni tečaj) in z 
oktobrom 2011 začeli z izvajanjem. Vpis v poklicni tečaj je presegel vsa pričakovanja, štiriletnega 
programa pa zaradi premajhnega vpisa nismo začeli izvajati. V letu 2012 se bomo potrudili zbrati 
dovolj kandidatov za vpis v oba nova  programa. V programu osnovne šole za odrasle se bomo 
še naprej intenzivno trudili, da bi v program, ki je brezplačen, pritegnili čim več tistih 
udeležencev, ki nimajo niti osnovnošolske izobrazbe. 
 
Področje Jeziki je zelo fleksibilno in se lahko hitro odziva na potrebe trga, zato vidimo tu veliko 
možnosti za razvoj in uvedbo novih programov in širjenje izobraževalne ponudbe. Na 
jezikovnem področju bomo nadaljevali z veliko fleksibilnostjo, ki je nujna ob vsej konkurenci. 
Popolnoma se bomo prilagajali povpraševanju in še naprej organizirali različne interne, krajše 
tečaje namenjene določenim ciljnim skupinam. Poskusili bomo pridobiti še več podjetij, ki bi 
nam zaupala izobraževanje svojih zaposlenih, v začetku 2012 bomo izpeljali posebno 
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promocijsko akcijo za javne zavode v regiji. Podjetjem bomo pomagali pridobiti sredstva za 
izobraževanje zaposlenih  tudi preko razpisov.  
 
 
Izpopolnjevanje  
Spomladi 2011 smo se vpisali v katalog izvajalcev Nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev 
certifikata Knjigovodja in Socialni oskrbovalec na domu. Računamo, da bomo v letu 2012 uspeli 
zbrati dovolj kandidatov za izpeljavo priprav. Ravno tako se bomo potrudili vpisati v katalog 
izvajalcev NPK še za program Računovodja. 
 
Center vseživljenjskega učenja Severne Primorske  s svojo ponudbo brezplačnih 
informativno, svetovalnih storitev in možnosti samostojnega učenja se je že dobro uveljavil in 
koristi ima cela regija. Na LUNG-u so v letu 2010 delovala različna svetovalna središča – ISIO, 
CIPS, BORZA ZNANJA IN SSU. Zaživelo je tudi 7 Točk vseživljenjskega učenja po regiji 
(TVŽU).   V jeseni 2011 so se sredstva za financiranje dejavnosti CVŽU začela zmanjševati. 
Tako smo storitve CIPS-a od septembra dalje nudili brez finančne podpore, s prostovoljnim 
delom zaposlenih. V letu 2012 se bomo poskusili dogovoriti z lokalno skupnostjo za financiranje 
te za regijo zelo pomembne dejavnosti. 
 
Področje Prosti čas se bo tudi v letu 2012 delilo na tematske sklope in tečaje za prosti čas. 
Trenutne razmere omogočajo izvedbo enega daljšega tematskega sklopa v Tednu 
vseživljenjskega učenja ter krajšega Rastem z LUNG-om konec novembra. Tematski sklopi so 
izredno dobro obiskani, pri čemer prejemamo veliko pohval glede izvirnosti in kakovosti 
dogodkov. Kadar bo le možno se bomo prijavili  na razpise in določene tečaje za prosti čas 
izvajali brezplačno.  
 
Pri širjenju naše izobraževalne ponudbe bomo odprti za sodelovanje z različnimi izobraževalnimi 
organizacijami, tako javnimi kot privatnimi, pogoj za sodelovanje je visoka kakovost njihovih 
storitev. 
 
Odprti smo in bomo za različna partnerstva, projektno delo je vsekakor naša prihodnost.  V 
prihodnje se bomo še naprej prijavljali  na različne državne in mednarodne razpise in tako 
različnim ciljnim skupinam v regiji omogočali brezplačne oblike izobraževanja. Posebne 
pozornosti bodo deležne marginalizirane skupine. Oktobra 2011 smo se udeležili  
mednarodnega kontaktnega seminarja in skupaj s partnerji iz štirih evropskih držav pripravljamo 
prijavo na Grundtvig partnerstva. Projekt The sunrise of awareness partnership bo namenjen 
osveščanju javnosti o ranljivih ciljnih skupinah. V letu 2012 bomo nadaljevali z aktivnim delom v 
projektih Study circles, We are the planet, Dvig ravni pismenosti, .. 
 
Kot direktorica zavoda bom seveda skrbela za to, da bomo s svojo programsko strategijo sledili 
in udejanjali cilje Resolucije o nacionalnem programu, še posebno tiste, ki so namenjeni 
povečanju dostopa do izobraževanja odraslim z neustrezno izobrazbo, usposobljenostjo in 
ravnijo pismenosti ter aktivno sodelovali pri izpolnjevanju letnega programa izobraževanja 
odraslih v Sloveniji.  
 
Naša razvojna strategija temelji na temu, da želimo biti korak pred drugimi, kar dokazujemo s 
tem, da se s hitrimi koraki približujemo naši viziji. Kljub hitremu razvoju dogodkov pa ne 
odstopamo od svojih prvotnih načel in prizadevanj za dobro počutje udeležencev, pozitivnost in 
odprtost duha, prijaznost ter ohranjanje visoke kakovosti izobraževanja. Kakovost ostaja naša 
glavna skrb. Pred leti smo zaključili dve letno vodeno samoevalvacijo pod vodstvom 
Andragoškega centra Slovenije in zdaj nadaljujemo s stalno in sistematično skrbjo za kakovost, 
presojanje kakovosti in vpeljevanje izboljšav pa širimo tudi na nova področja. Pod vodstvom 
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ACS smo tako v letu 2011 nadaljevali z delom na presojanju in razvijanju kakovosti na področju 
svetovanja in informiranja v okviru CVŽU Severne Primorske in tako bo tudi v letu 2012. V letu 
2011 je bila članica skupine za kakovost vključena v nova usposabljanja na področju kakovosti 
pod vodstvom ACS – Svetovalec za kakovost. Kot svetovalka za kakovost bo dodatno 
prispevala k razvoju in vzdrževanju kakovosti v izobraževanju odraslih. 
 
Naša dejavnost postaja življenjskega pomena za razvoj širše družbe, zato je vredna stalnega 
novinarskega poročanja, ki ga lahko zasledimo v javnih medijih. To dodatno utrjuje 
prepoznavnost LUNG-a kot regijskega izobraževalnega središča. Zavedamo pa se, da bolj, kot 
smo vpeti v širše družbeno okolje, bolj smo zanj tudi odgovorni. Zato želimo poleg utečenih 
programov poskrbeti tudi za druge, ki potrebujejo našo pomoč, ko na primer: ranljive ciljne 
skupine, s katerimi že dobro sodelujemo; starejši od 50 let, za katere pripravljamo nove 
programe; prilagodljivi programi za različne potrebe podjetij, itd. Skratka, trudimo se biti še 
boljši in s tem upravičiti svojo vlogo v našem prostoru. 
 
Za uresničevanje naše vizije je izrednega pomena dobro sodelovanje z različnimi izobraževalnimi 
in kulturnimi organizacijami, z vsemi institucijami, ki se ukvarjajo z razvojem človeških virov v 
regiji in državi (zavod za zaposlovanje, razvojne agencije, ministrstva, strokovne institucije), s 
podjetji in drugimi uporabniki naših storitev ter seveda z občinami v regiji.  
 
Tudi v prihodnje bomo posvečali veliko pozornosti podjetjem, ki želijo pridobiti dodatna znanja 
za povečanje konkurenčnosti oziroma za izboljšanje svojega delovanja. Zavedamo se, da se v 
času recesije podjetja spopadajo s finančnimi težavami, a pomembno se nam zdi sodelovanje na 
dolgi rok, pri čemer si lahko marsikdaj vzajemno pomagamo in prilagajamo eden drugemu. 
 
Naša vizija ostaja tudi za prihodnja leta nespremenjena. Želimo, da LUNG zraste v sodobno in 
uveljavljeno izobraževalno središče, dostopno in prijazno vsem, v celotni regiji in čez mejo. 
Prepoznavni želimo biti po pretoku znanja, informacij in pozitivne energije ter po stalnem in 
pestrem dogajanju.  
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LETNI PLAN  2012  
   
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST/ 
PROGRAM 

Število oblik Plan. 
kandidati 

Plan. ure 

A. PRIDOBITEV IZOBRAZBE    
I.   VISOKA POSLOVNA ŠOLA EF Lj. 2 20 150 
    
II.a. Doba Mb, Magistrski študij 3 5 30 
II.b. DOBA Fakulteta Maribor 5 50 50 
II.c. VIŠJA STROK.  ŠOLA, Doba Mb. 3 20 50 
III.  SREDNJE ŠOLE    
- Trgovec.prodajalec  3 25 700 
- Dif. EKT (pti) 3 50 900 
- ET - SSI  3 35 750 
-Predšolska vzgoja – poklicni tečaj 3 50 800 
-Predšolska vzgoja SSI 1 15 170 
SKUPAJ SREDNJE ŠOLE  13 175 3320 
IV.   OSNOVNA ŠOLA    
- Osnovna šola  (izpiti in inštrukcije) 1 30 800 
V.   UČNA POMOČ  10 150 
SKUPAJ PRIDOBITEV IZOBRAZBE 27 310 4550 
B. JEZIKI    
- Jezikovni tečaji - skupinski 21 113 1120 
-Jezikovni tečaji - individualni 9 9 150 
SKUPAJ JEZIKI 30 122 1270 
C. IZPOPOLNJEVANJE     
- Osnovno usp. za knjigov. dela 80 ur 1 10 80 
- Usposabljanje za dela v računovodstvu 200 ur 1 10 200 
-  NPK Knjigovodja 1 8 120 
-  NPK Soc. oskrbovalec na domu 1 8 100 
- Tečaji računalništva 2 27 60 
-DRP (UŽU-MI, UŽU-MK, UŽU-BIPS, UŽU-RŽU, RPO) 10 122 860 
- Strojepisni tečaj 1 8 30 
- Avtotaksisti 10 10 10 
SKUPAJ IZPOPOLNJEVANJE 27 203 1460 
D. PROSTI ČAS    
- Rastem z LUNG-om  1 80 6 
-TVU 1 70 20 
- Študijski krožki  2 24 60 
- Razpis za neformalno izobraževanje odraslih  10 150 500 
- Tečaj krojenja in šivanja 1 6 40 
- Tečaj klekljanja 1 6 20 
- Tečaj digitalne fotografije 1 10 12 
SKUPAJ PROSTI ČAS 17 346 658 
E. CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA     
-SVETOVALNO SREDIŠČE ISIO * 3 900 1900 
-BORZA ZNANJA 1 70 600 
-TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA * 7 90 900 
-CIPS  1 600 150 
-SSU   150 3000 
SKUPAJ CVŽU 12 1810 6550 
SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI 113 2.791 14.488 

 

* Svetovalno središče ISIO = LUNG + Šempas + zapori 
* TVŽU = občina Miren-Kostanjevica, občina Šempeter-Vrtojba, občina Kanal, občina Brda, 
občina Renče-Vogrsko + Šempas  + zapori 
 
 
Glede naše izobraževalne ponudbe nameravamo nadaljevati in kjer je mogoče izpopolniti že 
izvajane oblike izobraževanja, projekte in razširiti sodelovanja na vseh pet področjih-
pridobitev izobrazbe, jeziki, izpopolnjevanje, prosti čas in CVŽU. 
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1. PRIDOBITEV IZOBRAZBE 
 
VISOKA POSLOVNA ŠOLA – EF LJ 
Ekonomska fakulteta je z mednarodno akreditacijo EQUIS pridobila veliko prednost pred 
drugimi visokošolskimi zavodi. Izredno pomembno je, da se tega zavedajo tudi vsi, ki se želijo 
vpisati v nadaljnji študij ekonomskih ved, zato bomo prednosti Visoke poslovne šole 
predstavljali v medijskih informacijah in na informativnih dnevih junija in septembra 2012. 
Kakovosten študij je zelo pomemben pri iskanju nove zaposlitve, zato pričakujemo pozitiven 
odziv in upamo, da se bo to poznalo tudi pri vpisu na Visoko poslovno šolo-študij na daljavo v 
šol. letu 2012/13. 
 
 
ŠTUDIJ NA DALJAVO – DOBA Maribor 
V študijskem letu 2012/13 se bo na DOBI možno vpisati v 3 višješolske strokovne programe in 
5 visokošolskih. 
Bolonjski magistrski študijski programi še naprej (kljub hudi konkurenci) pridobivajo na ugledu 
in veljavi. S pravilnim marketinškim pristopom in promocijo pričakujemo dober vpis na 
dosedanje in tudi na nove študijske programe.  
Na DOBI spremljajo zadovoljstvo študentov s študijem - študenti so s programom zelo 
zadovoljni. Obetamo si, da se bo tudi dobro mnenje o študiju širilo preko študentov “od ust do 
ust”. DOBA nas obvešča tudi o uspešnosti študentov na izpitih. Le-ta je zelo dobra. 
Manjše število izpitov, ki jih v večini že nadomeščajo sprotne aktivnosti, ki jih morajo študentje 
opraviti v času trajanja posameznega predmeta, se je izkazalo za zelo dober pristop k študiju, saj 
zmanjša nivo stresa in pomembno prispeva k uspešnosti študentov. Dodiplomske programe 
lahko študentje namesto z diplomsko nalogo zaključijo z opravljanjem dveh dodatnih 
predmetov. Vse to pripomore k dolgotrajnem znanju in večjemu zadovoljstvu in motivaciji 
študentov. V prihodnjem študijskem letu tudi zato pričakujemo še nekoliko večji vpis. 
 
 
 
POKLICNO IN SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
V letu 2011 smo začeli izvajati poklicni tečaj v programu Predšolska vzgoja. Vpis je bil nad vsemi 
pričakovanji, saj smo v program poklicnega tečaja vpisali kar 51 udeleženk. Nasprotno pa je bilo 
zanimanje za vpis v štiriletni srednji strokovni program tako majhno, da programa v tekočem 
šolskem letu ne izvajamo. 
Glede na trenutno stanje na trgu dela in demografske podatke pričakujemo, da bo tudi 
prihodnje leto zanimanje za vpis v program predšolske vzgoje veliko. V letu 2012 predvidevamo 
podoben vpis kot v letu 2011, upamo, da bo tudi za 4-letni program dovolj zanimanja in bomo 
lahko začeli tudi z izvajanjem le-tega. 
 
Pri vpisu v prenovljene srednješolske programe v jeseni 2011, smo občutili manj vpisa v 
program trgovec, (ni bilo na novo vključenih iz Zavoda za zaposlovanje, saj trenutno financirajo 
šolnino samo za zadnji letnik). K nam se vpisujejo kandidati, ki so bili že vpisani in se jim tako 
priznajo določeni izpiti. Skrb za kakovost v izobraževanju in velika fleksibilnost se odraža, da se 
posamezniki odločajo za vpis pri nas, ker se zavedajo, da gre za kvalitetno in odraslim 
prilagojeno izobraževanje, ki jim omogoča pridobitev zaposlitve. Nudimo jim tudi svetovanje v 
svetovalnem središču ISIO, pomoč lahko izkoristijo tudi v centru za samostojno učenje in 
nekateri pridno obiskujejo ure učne pomoči. Večina udeležencev, ki konča program trgovec, želi 
nadaljevali izobraževanje v ekonomskem tehniku (PTI). 
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Pa tudi po končanih srednješolskih programih želijo naši udeleženci ostali pri nas  in študirati na 
visoki poslovni šoli, ki jo izvajamo preko EF Ljubljana ali na programih, ki jih izvajamo preko 
DOBE Maribor.  
V letu 2012 bomo nadaljevali s programi s katerimi smo pričeli jeseni 2011, torej program 
trgovec, ekonomski tehnik-PTI in ekonomski tehnik-SSI.  Planiramo, da bo vključenih več kot 
110 udeležencev. 
 
 
OSNOVNA ŠOLA 
LUNG kot javni zavod za izobraževanje odraslih, izvaja v svojem programu tudi OŠ za odrasle in 
mladoletnike, in sicer zadnjo triado (7., 8. in 9. razred). Vpis v osnovno šolo je možen celo leto. 
Tudi v 2012 bomo program OŠ za odrasle izvajali v obliki skupinskih in individualnih konzultacij 
(enkrat do dvakrat na teden po dve do tri šolske ure hkrati), ki jih bomo kombinirali s 
samostojnim učenjem. Predmeti bodo razporejeni tako, da bodo udeleženci opravljali največ dva 
predmeta na enkrat. Konzultacije se izvajajo v omejenem številu ur in zajemajo bistvene vsebine 
za posamezen predmet. Takšen način dela planiramo tudi v letu 2012. Predvidevamo podoben 
vpis kot v letu 2011. 
 
 
 
2. JEZIKI 
 
Število jezikovnih tečajev je tudi v letošnjem letu nekoliko nižje od začrtanega plana, kar gre 
seveda pripisati negotovi gospodarski situaciji v državi in po svetu. Največje zanimanje še vedno 
vlada za angleščino in italijanščino. Tudi letos opažamo veliko zanimanje za individualne tečaje 
(angleščina in italijanščina) ter tečaje v paru, saj je kar polovica vseh opravljenih ur izvedena v 
teh oblikah, plačniki pa so povečini fizične osebe. Med naročniki jezikovnih tečajev so predvsem 
izvozno usmerjena podjetja, ki se odločajo za poslovni angleški in italijanski jezik – v obliki 
tečajev po meri. Za začetek leta 2012 smo pripravili obširno promocijsko akcijo – direktni 
marketing za javne zavode in podjetja. Skupaj z agencijo Markacija smo pripravili ličen in 
vsebinsko privlačen dopis za podjetja, ki bo poslan na preko 600 naslovov večjih in manjših 
podjetij v širši regiji. Tudi od tega si obetamo nekaj novih izvedb jezikovnih tečajev. 
 
Na Evropski dan jezikov (26. september 2012) bomo pripravili pokušino različnih jezikovnih 
tečajev. V brezplačnih jezikovnih delavnicah bodo udeleženci klepetali v tujih jezikih in 
spoznavali način dela na naših jezikovnih tečajih. Obeleženje Evropskega dneva jezikov je 
enkratna priložnost na kateri: 

• opozorimo javnost na velik pomen znanja in učenja jezikov 
• vzdržujemo jezikovno in kulturno raznolikost 
• omogočamo in spodbujamo učenje različnih jezikov 
• spodbujamo vseživljenjsko učenje jezikov kot odgovor na gospodarske, družbene in 

kulturne spremembe 
• spodbujamo k osebni izpopolnitvi 

 
NOVOSTI 
 
1. Popestritev tečajev z novimi gradivi – predvsem v kombinaciji z interaktivnim načinom dela v 

SSU 
2. Še intenzivnejši pristop do podjetij; direktni marketing, še več obiskov, ponudba po meri 

povpraševalca 
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3. IZPOPOLNJEVANJE 
 
PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA ZA DELO  
V letu 2011 smo na področju izpopolnjevanja za knjigovodska dela realizirali 6 oblik tečajev,  
katerih se je udeležilo 63 oseb.  
V letu 2012 planiramo izvesti po eno skupino od vsakega programa izpopolnjevanja za 
knjigovodska dela in delo v računovodstvu. Spomladi 2011 smo se vpisali v katalog izvajalcev 
Nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev certifikatov Knjigovodja in Socialni oskrbovalec 
na domu, kar je zelo pomembna novost v naši ponudbi. 
 
V letu 2011 smo zaznali še nadaljnji upad zanimanja za računalniške tečaje. Kljub ponudbi novih, 
krajših računalniških tečajev in osvežitvi obstoječe ponudbe, smo uspeli izpeljati le 2 tečaja za 
Zdravstveni dom Nova Gorica, in sicer en tečaj Excela in en tečaj CorelDraw-a. Nasprotno pa 
smo v letu 2011 beležili zelo veliko zanimanje za osnovni računalniški tečaj, ki je brezplačen, saj 
smo sredstva zanj pridobili na razpisu za projekt Dvig ravni pismenosti. Tečaj obiskuje pretežno 
starejša populacija, v letu 2011 pa ta 60-urni tečaj izvedli za kar 4 skupine udeležencev.  
 
S pomočjo projekta Dvig ravni pismenosti bomo še naprej skrbeli za dvig funkcionalne 
pismenosti na Goriškem. V skladu z razpisom v letu 2012 tako planiramo izvedbo 3 skupin (po 
12 udeležencev)  programa UŽU-MI v obsegu skupno 330 ur pedagoškega dela. Načrtujemo 
tudi eno izvedbo programa UŽU-BIPS za 16 udeležencev v obsegu 50 ur. Izvedli bomo tudi 
program UŽU-MK, in sicer za 10 udeležencev v obsegu 120 pedagoških ur. Poleg navedenih 
programov nameravamo izvesti tudi 4 skupine programa Računalniška pismenost za odrasle, 
vsaka izvedba obsega 60 ur za skupino 12 udeležencev. Prvič bomo v letu 2012 izvedli nov 
program Razgibajmo življenje z učenjem, v obsegu 120 ur. Na vseh omenjenih programih v 
okviru projekta DRP v letu 2012 tako planiramo 860 ur pedagoškega dela in 122 udeležencev. 
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4. PROSTI ČAS  
 
TEČAJI ZA PROSTI ČAS 
Na področju PROSTEGA ČASA opažamo največje zanimanje za tečaj krojenja in šivanja, tečaj 
kleklanja, osnovni in nadaljevalni tečaj digitalne fotografije. Pričakujemo, da bo tudi v bodoče 
največje zanimanje za te tečaje. Zakorakali smo tudi na področje glasbe in ponudili individualni 
tečaj kitare, ki ga bomo ponujali še naprej. Veščina hitrega branja je zelo uporabna za hitrejše 
branje raznih besedil, strokovnih tekstov itd., zato smo se povezali s podjetjem Kratos iz 
Ljubljane, ki bo v naših prostorih izvajal seminarje hitrega branja – Power reading. V ponudbo 
prostega časa smo umestili tečaj baleta in flamenka, za katera zbiramo prijave. V letu 2012 si 
želimo vsaj eno izvedbo tečaja baleta in eno izvedbo tečaja flamenka. 
 
Zelo si prizadevamo, da v okolje pripeljemo čim več brezplačnih izobraževanj za različne ciljne 
skupine. Iščemo in izkoristimo vsako priložnost za pridobitev sredstev za izvedbo brezplačnih 
neformalnih izobraževanj. Tako smo se lani oktobra prijavili na Javni razpis MŠŠ-ja in ESS-ja za 
programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih od 2012 do 2014. Prijavili smo 12 
izobraževalnih programov za različne ciljne skupine odraslih, ki jih bomo izpeljali na različnih 
lokacijah naše regije. Vsi programi so 50-urni. V letu 2012 bomo izpeljali naslednja 
izobraževanja: 

- »Tudi v sodobnem svetu se znajdem« na LUNG-u 
- »Sem digitalno pismen, tako prihranim čas« v Kanalu 
- »Vem, zmorem, udejanim« v dnevnem centru ŠENT-a v Šempetru  
- »Včasih je luštno b`lo, dan`s pa…« v Centru za pomoč na domu KLAS Nova Gorica 
- Tečaj španščine »HABLAME!« v Centru za dnevne aktivnosti starejših Šempeter 
- Tečaj francoščine »Francoske urice za popotnike - Francais pour voyager« v Centru za 

dnevne aktivnosti starejših Šempeter 
- Tečaj nemščine »ABC nemščine za seniorje« v Opatjem selu 
- Tečaj angleščine »ABC angleščine za seniorje« v Braniku 
- Tečaj italijanščine »Andiamo avanti« v Ozeljanu 
- Tečaj angleščine »Welcome to Slovenia« v Brdih. 

 
Imamo kar nekaj usposobljenih mentorjev za vodenje študijskih krožkov, izkušenj z izvedbo 
krožkov, zato pričakujemo, da nam bo MŠŠ tudi v bodoče financiralo izvedbo študijskih 
krožkov. 

 
TEMATSKI SKLOPI 
V šolskem letu 2011 smo izpeljali tri tematske sklope. V letu 2012 planiramo izvedbo dveh, in 
sicer daljšega v Tednu vseživljenjskega učenja, le-ta bo v juniju in krajšega konec novembra ob 
rojstnem dnevu LUNG-a. Rojstni dan LUNG-a bomo zopet obeležili z dogodkom »Rastem z 
LUNG-om«, na katerem bomo podelili certifikate za dosežke v vseživljenjskem učenju in LUNG 
iskrice. 
Število tematskih sklopov zmanjšujemo, ker smo vključeni v več (mednarodnih) projektov, v 
okviru katerih bomo morali izpeljati različne prireditve ter zaradi kadrovskih in finančnih 
omejitev. 
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5. CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
 
A. SVETOVALNO SREDIŠČE ISIO NOVA GORICA 
Na strokovnem področju bomo: 
• Skrbeli za stalno strokovno sodelovanje, podporo in izmenjavo izkušenj z dislokacijami v 

Idriji, Tolminu, zapori Nova Gorica in  Šempasu. 
• Posebno skrb bomo namenili nadaljnjemu razvoju dislokacij in jim nudili vso podporo 

(posveti, telefonski pogovori…) 
• še naprej bomo zagotavljali dobro prepoznavnost Svetovalnega središča Nova Gorica z 

različnimi načini informiranja in promocije v  lokalnem okolju, 
• razvijali bomo nove metode, tehnike in pristope v svetovalni dejavnosti v skladu z 

najnovejšimi ugotovitvami strokovne javnosti, 
• izvajali bomo redne evalvacijske aktivnosti, 
• skrbeli za nenehen dvig kakovosti svetovalnih storitev svetovalnega središča ISIO in njegovih 

dislokacij, 
• skrbeli za stalno strokovno sodelovanje in izmenjavo izkušenj z drugimi svetovalnimi središči 

v Sloveniji in v tujini. 
• Nadaljevali z zelo dobrim sodelovanjem  z Zavodom za zaposlovanje 
• Izpeljali predstavitve svetovalnega središča v podjetjih 
• Skrbeli za dostopnost informiranja in svetovanja do vseh ranljivih ciljnih skupin 
 
 
B. CIPS- CENTER ZA INFORMIRANJE IN POKLICNO SVETOVANJE  
Dejavnost CIPS-a je iz projekta CVŽU bila financirana do konca avgusta 2011. Dejavnost 
izvajamo naprej, vendar v manjšem obsegu. Velika škoda bi namreč bila dejavnost popolnoma 
opustiti, saj je CIPS v našemu okolju zelo dobro prepoznan, imamo dobro navezane stike z 
osnovnimi šolami, srednjimi šolami, Zavodom za zaposlovanje Nova Gorica ter drugimi 
organizacijami in društvi. Še naprej bomo izvajali nekatere naloge, ki so za nemoteno delovanje 
CIPS-a nujno potrebne: 
- sodelovanje  s svetovalkami OŠ in srednjih šol  
- sodelovanje z Zavodom za zaposlovanje Nova Gorica in informirali brezposelne o prostih 
delovnih mestih, pomagali pri pisanju prošenj za zaposlitev 
- redno bomo zbirali nova gradiva, zgibanke, informacije in novosti za tekoče šolsko leto 
- vodili individualno in skupinsko testiranje preko programa poklicnih interesov KAM in KAKO.  
- organizirali  bomo že stalno aktivnost v mesecu novembru, in sicer informativni dan »IZBERI 
SI SVOJ ŠTUDIJ!«, na katerem bodo predstavljen nekatere ljubljanske in koprske fakultete. 
 
 
C. BORZA ZNANJA 
Borza znanja Nova Gorica je dobro zaživela. Želimo, da bo tako tudi v bodoče – iskali in 
vključevali bomo člane z različnimi, nevsakdanjimi znanji, povezovali iskalce in ponudnike znanj 
ter članom omogočili, da njihova znanja predstavijo širši javnosti. V ta namen bomo organizirali 
različne dejavnosti (predavanja, predstavitve, delavnice itd.).  
Dejavnost borze znanja, poslanstvo in ideje bomo promovirali na različne načine – preko 
medijev, na različnih dogodkih, predstavitvah in na druge načine. 
 
 
D. TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
S pomočjo nadgradnje Centra vseživljenjskega učenja Severne Primorske smo razširili možnosti 
brezplačnega učenja v različne kraje Severno – Primorske regije. LUNG skrbi za 7 točk (v 
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občinah Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba, v Šempasu in 
Zaporih Nova Gorica).  
V vse kraje, kjer točke delujejo smo pripeljali različne brezplačne, ustvarjalne, izobraževalne 
delavnice in tečaje. Opažamo, da so točke postale prepoznavne in priljubljene – zanimanje je 
čedalje večje.  
V naslednjem letu bomo na točkah izvajali izobraževalne programe, ki smo jih uspeli dobiti na 
Javnem razpisu za programe splošnega neformalnega izobraževanja in študijske krožke. Če bo še 
kakšna priložnost za pridobitev sredstev za neformalna izobraževanja, jo bomo zagotovo 
»zagrabili«. Ljudje so namreč zelo zadovoljni, da jim omogočamo brezplačno izobraževanje, kar 
se odraža tudi po odzivu na ponujena izobraževanja. Razpoložljiva mesta namreč takoj 
napolnimo. 
 
 
E. SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE 
Središče za samostojno učenje ne deluje več v okviru Centra vseživljenjskega učenja Severne 
Primorske. Deluje kot samostojno središče in je financirano iz integralnega proračuna 
Ministrstva za šolstvo in šport. Nadaljevali bomo z uspešno začeto inovativno prakso, in sicer z 
delavnicami za starejše. Začeli smo z računalništvom, nadaljevali pa bomo tudi z jezikovnimi 
delavnicami in delavnicami za uporabo digitalnega fotoaparata.  Samostojno učenje s pomočjo 
interaktivnega gradiva in informacijske tehnologije seveda ostaja glavna dejavnost. Na voljo je 
veliko CD-romov in druge literature za samostojno učenje jezikov. Ponudbo gradiv za 
samostojno učenje stalno širimo, predvsem na področju uporabe računalnika in osnovnih 
programskih orodij. Za lažjo izbiro gradiva se udeleženec/udeleženka posvetuje z mentorico…  
Opažamo povečan obisk brezposelnih oseb, ki prihajajo predvsem zaradi tehnične in strokovne 
podpore pri pisanju prošenj za zaposlitev. Večini pri pisanju prošenj pomagamo. Glede na 
čedalje  večjo brezposelnost, pričakujemo, da bo v SSU prihajalo še več brezposelnih, predvsem 
pa starejših, ki bodo potrebovali našo pomoč. Predvidevamo, da bo SSU obiskovalo tudi vse več 
starejših oseb, ki bodo v središču lahko utrjevale in vadile spretnosti, pridobljene na brezplačnih 
računalniških tečajih, pa tudi udeležencev formalnega izobraževanja, ki bodo v SSU pripravljali 
seminarske naloge in podobno. 
Zelo se obnese povezava z vsemi izobraževalnimi oblikami, ki jih na LUNG-u izvajamo, saj 
opažamo, da najbolj vztrajni obiskovalci središča prihajajo iz vrst naših udeležencev. Središče 
bomo zato še naprej podrobno predstavili na uvodnih srečanjih oz. prvih urah vseh 
izobraževalnih oblik. Tudi v letu 2011 poleg zgoraj omenjenih aktivnosti načrtujemo par 
tematskih dogodkov (dan odprtih vrat na določeno temo), ki bodo seveda tudi medijsko 
podprti.  
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VI. FINANČNI  PLAN 
 
Tabela št.1: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2012 
 

 

 

 

Obrazložitev Plana prihodkov in odhodkov za leto 2012 
 
Plan za leto 2012 je narejen ob upoštevanju zakonodaje in predvidenih dogodkov v letu 2012. 
Pri dotacijah in plačah je upoštevana predpostavka enakega trenda kot v letu 2011, ker še nismo 
dobili pogodb s strani MŠŠ. Pri prihodkih od opravljanja dejavnosti javnih služb v postavki 
"Razpisi" so predvidena sredstva za izvedbo študijskih krožkov, izobraževanje starejših odraslih, 

Realizacija 2011 PLAN 2012 Plan 12/Rea. 11
A. Poslovni prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb 411.072,40 407.121,70 99,00 

1. Prihodki iz sredstev javnih financ 308.011,36 301.646,93 98,00 
Sofinanciranje ustanoviteljic 71.485,57 82.510,00 115,00 

dotacija 40.044,76 52.181,88 130,00 
plače 9.617,21 9.617,21 100,00 
razpisi 12.827,35 31.000,00 242,00 
razpisi MŠŠ + ESS 174.036,47 126.337,84 73,00 

2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti javnih služb 103.061,04 105.474,77 102,00 
761,16 17.629,22 2.316,00 

Donacije in sponzorstva 1.130,00 1.000,00 88,00 
ZZRS 31.695,53 30.016,55 95,00 
MŠŠ 5.683,24 0,00 0,00 
OBČINA 12.127,27 6.829,00 56,00 

Izobraževanje ZZRS 51.663,84 50.000,00 97,00 
B. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti 171.286,12 166.149,60 97,00 

104.037,36 115.000,00 111,00 
13.838,49 5.280,35 38,00 
1.314,93 969,25 74,00 

33.667,64 15.000,00 45,00 
8.712,85 19.000,00 218,00 
5.300,64 6.500,00 123,00 
4.414,21 4.400,00 100,00 

C. Finančni prihodki 2.777,70 2.500,00 90,00 

Č. Izredni prihodki 4.801,69 2.000,00 42,00 

D. Celotni prihodki 589.937,91 577.771,30 98,00 

E. Stroški blaga, materiala in storitev 273.990,75 271.271,30 99,00 
1. Stroški materiala 32.612,87 31.071,00 95,00 
2. Stroški storitev 241.377,88 240.200,30 100,00 

F. Stroški dela 313.058,59 305.000,00 97,00 

G. Amortizacija

I. Drugi stroški 1.955,35 1.500,00 77,00 

J. Izredni odhodki

K. Celotni odhodki 589.004,69 577.771,30 98,00 

L. Presežek prihodkov 933,22 0,00 0,00 

najemnina

Javna dela

ostalo

srednje in poklicne šole
visoke šole
višja šola
jezikovno izobraževanje
usposabljanje za delo

MŠŠ

Mednarodni projekt
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teden vseživljenjskega učenja in SSU za leto 2012 ter razpis Ministrstva za Notranje zadeve, ki 
smo ga oddali v  začetku leta 2012. Pri razpisih, ki so financirani s strani MŠŠ in ESS pa smo 
upoštevali zneske, predvidene v finančnih načrtih za projekte CVŽU, Dvig ravni pismenosti in 
Javni razpis za programe neformalnega izobraževanja. Pri poslovnih prihodkih od opravljanja 
lastne dejavnosti smo na osnovi trenutnih tržnih razmer skušali predvideti trend upadanja pri 
določenih dejavnostih kot so jeziki in usposabljanje. Pri formalnem izobraževanju je tudi opaziti 
upad, vendar je le ta manjši zaradi nove dejavnosti Predšolska vzgoja. 
 
 
INVESTICIJE 
 

V letu 2012 planiramo dve večji investiciji. Prva je popravilo centralne kurjave, ki je že dotrajana 
in zastarela, zato ne deluje več pravilno. Drugo večjo investicijo pa bomo realizirali le v primeru, 
če nam bodo sredstva to omogočala. Radi bi namreč zamenjali telefonijo, ker je tudi ta sistem 
že zastarel, slabo deluje in ne omogoča več nobene nadgradnje (npr. novih priključkov). 
Drugih nabav ne načrtujemo, nabavljali bomo glede na sprotne potrebe in možnosti. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Direktorica LUNG-a: 
         Nada Uršič Debeljak  
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VIII.  PRILOGE  OD  1 – 5 
Priloga št. 1 

Razdelitev kandidatov po občinah glede na dejavnost 
 

Tabela za leto 2009 
 
           Dejavnost 
 
 
Občina 

OŠ* pokl.  
in  
srednje  
šole 

visoka  
posl. 
šola 

podip. 
študij 
 

jeziki Izpopol-
njevanje  

učna  
pomoč 

PROSTI  
ČAS-  
tečaji 

Borza  
znanja 

ISIO CIPS skupaj 

Brda / 31 3 1 21 5 2 4 3 20 7 97 
Kanal / 32 2 / 13 5 5 4 5 32 3 101 
Miren-  
Kostanjevica 

 
1 

 
23 

 
2 

 
1 

 
13 

 
1 

 
4 

 
2 2 

 
15 

 
4 55 

Nova Gorica 4 169 19 8 177 51 12 34 33 186 178 871 
Šempeter-Vrtojba 2 41 / 1 36 12 3 5 5 46 8 159 
Renče-Vogrsko / 23 1 1 22 13 1 3 1 19 5 89 
Ostale občine 5 63 24 5 92 28 3 15 6 403 15 659 
Ni podatka     / * 32   7 168 90 297 
Skupaj 12 382 51 17 374 147 30 67 62 889 310 2341 

 
Komentar: 
 

• OŠ- kandidati ki so opravljali izpite v letu 2009 so iz različnih občin, največ jih je iz občine Nova 
Gorica, Šempetra-Vrtojbe in ostalih občin. 

•  Pri VPŠ imamo vpisanih 51 študentov. Največ študentov je iz občine Nova Gorica, so pa 
študentje tudi iz Tolmina in Sežane. V prvem letniku jih je 17, v drugem 22, v tretjem 12. Poleg 
tega imamo še 34 absolventov, ki opravljajo samo manjkajoče izpite za dokončanje študija. 

• Izpopolnjevanje - Pri programu UŽU-MI za Zapore Nova Gorica smo  v skladu s potrjenim 
razpisom za izobraževanje odraslih 2008-2010 izpeljali 2 programa v celoti in enega, ki se je 
pričel jeseni 2008 in zaključil spomladi 2009. V vsaki skupini je bilo do 12 udeležencev- zaprtih 
oseb. Skupno smo opravili 264 ur programa in vključenih 32 udeležencev. Za te udeležence 
nimamo demografskih podatkov. 

• Učno pomoč so v letu 2009 opravljali  3 mentorji. Pri učni pomoči je največ kandidatov  iz 
občine Nova Gorica , Kanal, Miren Kostanjevica…).Vseh kandidatov je 30, večina  kandidatov se 
je udeležila učne pomoči pri več kot enem predmetu.  

• Prosti čas - Tematski sklopi,… niso zajeti, ker nimamo demografskih podatkov. Upoštevani so 
udeleženci pri tečajih – plačljivih. 

• ISIO – za 168 oseb nimamo podatkov ker so bili svetovanci preko telefona.  
• CIPS – V tabeli niso zajeti dijaki srednjih šol, katerih je bilo skupno 650.  
• Podatki za ISIO in CIPS so prikazani v poročilu o delu teh dveh središč.  
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Tabela za leto 2010  
 
           Dejavnost 
 
 
Občina 

OŠ* pokl.  
in  
srednje  
šole 

visoka  
posl. 
šola 

jeziki Izpopol-
njevanje  

učna  
pomoč 

PROSTI  
ČAS-  
tečaji 

Borza  
znanja 

ISIO CIPS skupaj 

Brda 3 26 2 13 6 1 4 7 15 4 81 
Kanal / 31 3 17 5 9 1 5 32 52 155 
Miren-  
Kostanjevica 

 
3 

 
12 

/ 11 6 4 / 
2 

13 8 
59 

Nova Gorica 11 178 8 81 75 20 29 78 305 70 855 
Šempeter-Vrtojba / 26 1 24 11 4 6 10 22 12 116 
Renče-Vogrsko 1 18 2 12 6 5 8 5 20 4 81 
Ostale občine 2 97 8 52 33 7 9 18 335 16 577 
Italija / / / 5 / / / / / / 5 
Ni podatka / / / / 10 / / / 206 1106 1322 
Skupaj 20 388 24 215 152 50 57 125 948 1272 3251 
 
Komentar: 

• OŠ- kandidati ki so opravljali izpite v letu 2010 so iz različnih občin, največ jih je iz 
občine Nova Gorica, Brd in Mirna Kostanjevica.  

• Pri VPŠ imamo vpisanih 24 študentov, vsi so v 2. letniku. Največ študentov je iz občine 
Nova Gorica, so pa študentje tudi iz Ajdovščine, Kanala in ostalih občin.  

• Izpopolnjevanje – Pri programu UŽU-MI smo v Zaporu Nova Gorica izpeljali eno 
skupino, v kateri je bilo 10 kandidatov. Za te udeležence nimamo demografskih 
podatkov. 

• Učno pomoč so v letu 2010 opravljali  4 mentorji. Pri učni pomoči je največ kandidatov  
iz občine Nova Gorica in Kanala. Vseh kandidatov je bilo 50, večina  kandidatov se je 
udeležila učne pomoči pri več kot enem predmetu.  

• Prosti čas – Tematski sklopi,… niso zajeti, ker nimamo demografskih podatkov. 
Upoštevani so udeleženci pri tečajih – plačljivih; (krojenje in šivanje, klekljanje, 
orientalski ples, dig. fotografiranje). 

• ISIO – podatki so le za osebe, ki so obiskale  svetovalno središče; po telefonu in e-pošti 
svetovanci ne dajejo teh podatkov 

• CIPS – V tabeli niso zajeti udeleženci informativnega dne »Izberi si svoj študij« (837), 
svetovancev, ki so se informirali po e-pošti in telefonu ter skupin brezposelnih, ki so bili 
napoteni iz strani Zavoda za zaposlovanje.  
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     Priloga št. 2 
Število kandidatov po plačnikih 
 
Tabela za leto 2009 
 
 poklicne in 

srednje  
šole 

Višji in 
visokošolski 
strokovni 
študij 
(DOBA Mb, 
EF Lj) * 

Podipl. 
študij 

jeziki Izpopol-
njevanje  

PROSTI 
ČAS - 
tečaji 

skupaj 

Zavod 46  / 41 21  108 
Podjetje 9  3 156 39  207 
Samoplačniki 323  14 177 55 67 636 
Zavod za pokojninsko 
zavarovanje 

4  / / /  4 

Skupaj 382 * *17 374  * 115 67 955 
 
Komentar: 
• Pri poklicnih in srednješolskih programih je povečano financiranje iz Zavoda za zaposlovanje 

- v program trgovec (SPI) je vpisanih 24 kandidatov, 
- v program ekonomski tehnik (PTI) je vpisanih 11 kandidatov 
- v program ekonomski tehnik (SSI) 11 kandidatov. 
Izobraževanje v ekonomskem tehniku sofinansira 2 kandidatom tudi Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Nova Gorica. 

• Za višji in visokošolski strokovni študij ni podatkov. 
• Podiplomski študij DOBA Mb. Ni podatkov. 
• V programih izpopolnjevanja je bilo 32 oseb vključenih v UŽU-MI, katerim je MŠŠ 

sofinanciralo izobraževanje.  
 
 
Tabela za leto 2010 
 
 poklicne in 

srednje  
šole 

Višji in 
visokošolski 
strokovni 
študij 
(DOBA Mb, 
EF Lj) * 

Podipl. 
študij 

jeziki Izpopol-
njevanje  

PROSTI 
ČAS – 
tečaji 

skupaj 

Zavod 107   / 27  134 
Podjetje 4   63 27 1 95 
Samoplačniki 273   152 88 56 569 
Zavod za pokojninsko 
zavarovanje 

4   /   4 

Skupaj 388 * * 215 142 57 802 

 
Komentar: 
• 107 kandidatom za pridobitev poklica trgovec in ekonomski tehnik financira šolanje Zavod 

za zaposlovanje. To je občuten porast, saj je v letu 2009 Zavod financiral šolanje 46 
kandidatom 

• Za višji in visokošolski strokovni študij ni podatkov. 
• Podiplomski študij DOBA Mb. Ni podatkov. 
• 27 kandidatom, ki so  se vključili v 40 urni poglobljeni tečaj za knjigovodska dela,  je stroške 

tečaja kril Zavod za zaposlovanje. 
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Priloga 4 
 

ŠTEVILO UR IN OBISKOVALCEV V LETU 2011 NA PODROČJU PROSTEGA 
ČASA - SKLOPOV 
 
 

ZAP.Š
T 

KAJ ŠTEVILO 
UR 

ŠTEVILO 
OBISKOVALCEV 

1. TEDEN ŠPANŠČINE 2011 20 157 

2. POMAGAM DRUGIM, 
POMAGAM SEBI  

(30.5. – 3.6.2011) 

 

20 

 

690 

3. RASTEM Z LUNG-om 

(29.11.2011) 

 

6 

 

60 

 SKUPAJ 46 907 
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