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POSLOVNO POROČILO LJUDSKE UNIVERZE 

NOVA GORICA ZA LETO 2014 
 

 

I. UVOD 
 

Poslovno leto 2014 je bilo za LUNG zelo zahtevno, kajti gospodarska kriza vpliva tudi na naše 

delovanje in poslovanje. Kot javni zavod se preko različnih javnih razpisov  trudimo obdržati čim 

višji javni delež, lahko pa se pohvalimo, da smo kljub zahtevnim časom celo povišali tržna 

sredstva, kar dokazuje visoko kakovost, prepoznavnost in dostopnost naših izobraževalnih 

storitev. 

 

Poročilo o izobraževalnih dejavnostih potrjuje zgoraj povedano. Veliko povpraševanje in 

udeležba na brezplačnih izobraževalnih dejavnostih, za katere smo pridobili javna sredstva. Časi 

so na tržnem področju še posebej zahtevni, zato smo lahko več kot zadovoljni z doseženimi 

rezultati, še posebej na področju srednješolskega izobraževanja, na katerem od jeseni 2012 dalje 

ni več financiranja s strani Zavoda za zaposlovanje. Zelo uspešno smo v jeseni 2013 začeli 

izvajati nov program Frizer in z njim  nadaljevali v letu 2014. Tudi na področju jezikovnega 

izobraževanja je bilo v letu 2014  število jezikovnih tečajev precej višje od začrtanega plana, kar 

kaže na pomembno spremembo v trendu zanimanja za tovrstno izobraževanje. Opažamo 

predvsem povečano zanimanje za jezikovne tečaje s strani podjetij, ki vse bolj posegajo na tuje 

trge in se jim zato potrebe po znanju tujih jezikov stalno povečujejo.  

 

Z veseljem ugotavljamo, da smo izpeljali 16.788 svetovalno izobraževalnih ur in nudili različne 

storitve 3.895 udeležencem. To so izredno 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. 

 

V letu 2014 smo aktivno sodelovali v različnih projektih in se prijavljali na državne in 

mednarodne razpise.  
Zelo uspešno smo zaključili tri večletne projekte. V okviru Javnega razpisa za programe 

splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 2012–2014 smo v  letu 2014 izpeljali deset 50-

urnih izobraževalnih programov. Projekt se je zaključil 30.6.2014. V letu 2014 je do 31.3. 

potekalo intenzivno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje zaposlenih na projektu 

Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja – UVNPZ ter postopki 

vključevanja in vrednotenja posameznikov v projektu. Projekt Study Circles, katerega vodilni 

partner je ENFAP FVG iz Italije je potekal v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija 

– Italija 2007-2013. Projekt, ki je bil namenjen izvajalcem izobraževanja odraslih, interesnim 

organizacijam s področja turističnega, obrtnega in kmetijskega sektorja ter prebivalstvu 

čezmejnega prostora se je zaključil decembra 2014 z zaključno konferenco, na kateri so bili 

predstavljeni vsi rezultati projekta in vizija za izvajanje nekaterih aktivnosti projekta v bodoče. 

 

Nemoteno so tekli  en projekt v okviru Programa vzpodbujanja medkulturnega dialoga z 

državljani tretjih držav v Novem mestu in Celju, preko Ministrstva za notranje zadeve in 

Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav (EIF) in še dva projekta v okviru 

Programa spodbujanja socialne integracije posebnih ciljnih skupin-državljanov tretjih držav  

preko Ministrstva za notranje zadeve.  Izvedli smo mednarodno izmenjavo starejših 

prostovoljcev v okviru Grundtvig projekti prostovoljnega dela starejših. Zelo smo ponosni, da 
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smo bili izbrani na razpisu ERASMUS+ kot najboljši v Sloveniji za mednarodni projekt ''I am an 

active member of multinational society'', v katerem je LUNG vodilni partner. Dve-letni projekt 

je namenjen spodbujanju socialnega vključevanja žensk državljank tretjih držav v novo okolje 

bivanja, s poudarkom na vključevanje na trg dela.  

 

Celo  leto smo skrbeli za stalno prisotnost v medijih. Med odmevnejše dogodke lahko  uvrstimo  

izredno dobro obiskan Teden vseživljenjskega učenja – TVU z naslovom ''Jaz, midva, mi-osebno 

in poklicno'', ki je nudil vrsto brezplačnih visoko kakovostnih dejavnosti, zelo zanimivih tudi za 

medije. Novembra 2014 smo izpeljali Dneve medgeneracijskega učenja, ki predstavljajo 

pomemben korak na poti medgeneracijske izmenjave znanj in boljšega sodelovanja med 

generacijami.   Med dogodki leta 2014 pa je potrebno omeniti tudi dejavnosti na Točkah 

vseživljenjskega učenja in v okviru  Borze znanja ter tradicionalne Stojnice znanja in informativni 

dan ''Izberi si svoj študij'', ki so prav tako pritegnili pozornost medijev. 

 

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 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 Republiki Sloveniji za 

obdobje2013–2020/ReNPIO13–20/ Ur.l. RS, št. 90/2013 

6. Letni program izobraževanja odraslih za leto 2014 

7. Drugi akti in predpisi, ki urejajo področje izobraževanja odraslih  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201390&stevilka=3262
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Naš interes v letu 2014 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 58,68 %, prihodki pridobljeni 

na trgu pa 41,32% Poleg sredstev, ki jih je Ljudska univerza pridobila iz državnega proračuna, 

lokalne skupnosti in šolnin udeležencev izobraževanja, smo v letu 2014 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. 

 

Z Zavodom za zaposlovanje zelo dobro sodelujemo. Izvajamo skupne akcije in se prijavljamo na 

projekte, je pa na žalost ukinjeno financiranje šolnin na področju srednjih šol. Zavod financira 

preverjanje pri NPK, zato je zelo pomembno, da na tem področju širimo ponudbo. 

 

Še naprej dobro sodelujemo z različnimi podjetji. Pozna pa se vpliv recesije, saj so podjetja 

previdna pri dogovorih, še posebej za daljša izobraževanja. Stanje se postopoma izboljšuje, 

največji porast je na jezikovnem področju. 

 

2. KADROVSKI POGOJI 

 
Na Ljudski univerzi je bilo v letu 2014 zaposlenih 12 delavk. Na različnih izobraževalnih 

področjih so tako delale: svetovalka v IO, 5 organizatork izobraževanja, strokovna delavka, 

poslovna sekretarka, računovodkinja, administratorka, direktorica in gospodinja. Ena 

organizatorka izobraževanja in strokovna delavka sta bili zaposleni na LUNG-u do 31.7.2014 po 

10 ur tedensko. Administratorka je bila zaposlena na LUNG-u do 31.7.2014 po 15 ur tedensko.  

 

Dodatno je bilo v letu 2014 zaposlenih šest javnih delavcev v različnih obdobjih preko Zavoda 

za zaposlovanje za opravljanje javnih del.  

 

Poslovodna: 

Direktorica     Nada Uršič Debeljak 

 
Pedagoško-andragoška: 

Svetovalna delavka v IO   Ksenija Petek 

Organizatorke izobraževanja  Barbara Fajdiga Perše  

      Anja Nemec 

      Alenka Podgornik 

      Tanja Krpan  

      Mojca Špacapan  

Strokovna delavka    Helena Grmek Šuligoj  

 

Skupne službe: 

Poslovna sekretarka    Milena Cotič 

Računovodkinja    Mateja Berginc Kovačič  

Administrator  Monika Leban  

Gospodinja     Slađana Ranić 
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Predavatelji: 

Vsi predavatelji so zunanji sodelavci, s katerimi vsako šolsko leto sklepamo pogodbe o 

sodelovanju. Takih sodelavcev je več kot 90, saj smo lansko jesen začeli z novim programom 

Frizer. 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. 

 
 

2.1. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih delavk 
Za izobraževanje zaposlenih smo v letu 2014 namenili precej sredstev in se potrudili poiskati tudi 

brezplačna izobraževanja, saj je stalno strokovno izpopolnjevanje danes nuja. Majhen kolektiv mora 

delovati fleksibilno, različna znanja in veščine je potrebno stalno nadgrajevati in širiti na nova 

področja dela ter pridobivati nove licence za izvajanje javno veljavnih programov. 

 

POROČILO O STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJIH IN IZPOPOLNJEVANJIH 

ZAPOSLENIH V LETU 2014 

 
Ime in priimek Izobraževanje in izpopolnjevanje Termin 

 

 

 

 

 

Nada Uršič Debeljak 

Otvoritvena konferenca in predstavitev 

Erasmus +, Brdo pri Kranju 

24.1.2014 

Zaključna konferenca projekta Razvoj 

pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje 

Neformalnega učenja od 2011-2014 

 

20.3.2014 

ACS Ljubljana – Delavnica ISIO 6.5.2014 

Study circles; Delovno srečanje projektnih 

partnerjev v Tolminu 

19.9.2014 

Konferenca, »Ženske 20 let po Pekingu«, 

Brdo pri Kranju 

13.11. -14.11.2014 

Letni posvet v IO 2014 26.11.2014 

Delavnica ABC projektnega vodenja, 

Center RS za mobilnost in evropske 

programe izobraževanja in usp., Ljubljana 

28.11.2014 

Strokovno srečanje na ACS 

 

5.12.2014 

   

 

 

 

 

 

Ksenija Petek 

Otvoritvena konferenca in predstavitev 

Erasmus +, Brdo pri Kranju 

24.1.2014 

Zaključna konferenca projekta Razvoj 

pismenosti ter ugotavljanje in priznavanje 

Neformalnega učenja od 2011-2014 

 

20.3.2014 

ACS Ljubljana – Delavnica ISIO 6.5.2014 

delavnica CNVOS, Ljubljana "Pridobivanje 

sredstev in uspešno pisanje projektnih 

prijav« 

21.10.2014 

Konferenca, »Ženske 20 let po Pekingu«, 

Brdo pri Kranju 

13.11. -14.11.2014 

delavnica Ugotavljanje in vrednotenje 

neformalno in priložnostno pridobljenega 

znanja odraslih - spopolnjevanje 2014 

18.11.2014 

Letni posvet v IO 2014 

 

26.11.2014 

   

   



Poslovno poročilo za leto 2014 

LUNG   

  - 7 - 

Ime in priimek Izobraževanje in izpopolnjevanje Termin 

 

 

 

Alenka Podgornik 

 

 

Zaključna konferenca projekta ESS; 

Izobraževanje in usposabljanje strok. 

delavcev v IO, ACS Ljubljana 

 

4.3.2014 

Seminar »Ocenjevanje izpita iz 2. 

Predmeta PM; Vzgoja predšolskega otroka, 

Zreče 

 

13.3.2014 

Posvet s predsedniki in tajniki za PM, 

Postojna 

19.3.2014 

1.del »Promocija izobraževanja odraslih 

kot dejavnik kakovosti«, ACS Ljubljana 

26.3.2014 

   

 

 

 

 

 

 

 

Mateja Berginc Kovačič 

 

Delavnica za prijavitelje Erasmus +, 

Dutovlje 

 

24.2.2014 

Seminar SAOP, Koper 30.6.2014 

Spletni seminar SAOP, lastnosti 
dokumentov, pregled nad dokumenti, delo 
z dokumenti v eRegistratorju 

 
29.7.2014 

Spletni seminar SAOP, praktični nasveti za 
delo z dokumenti, optično branje 

31.7.2014 

Spletni seminar SAOP, nastavitev PRAC, 
uvoz in likvidacija e-računov 

5.8.2014 

Spletni seminar SAOP, nastavitve FAK in 
izstavitev e-računov 

7.8.2014 

Spletni seminar SAOP, nastavitve OST in 
izstavitev e-računov 

12.8.2014 

Spletni seminar SAOP, fascikli in vzorce 
eRegistratorja 

14.8.2014 

Spletni seminar SAOP, odgovori na odprta 
tekoča vprašanja 

19.8.2014 

 Spletni seminar SAOP, nastavitve na 
operaterjih, klasifikacijski načrt, likvidacija 
prejetih računov, uvoz e-računa, 
dodajanje prilog e-računov, fascikli, 
priprava e-računa iz fakturiranja 

 
 
19.12.2014 

   

 

 

Milena Cotič 

  

Seminar »Urejanje delovnih razmerij« 

Aktuar Ljubljana 

 

5.6.2014 

   

 

 

 

 

 

 

Tanja Krpan 

Temeljno usposabljanje za vrednotenje 

neformalno pridobljenega znanja, UVNPZ,  

ACS Ljubljana 

 

7.2.2014 

ACS Ljubljana;  usposabljanje za UVNPZ 13.2.2014 

ACS Ljubljana; 3. delavnica »Vrednotenje 

in razvijanje ključne kompetence učenje 

učenja« 

 

7.3.2014 

ACS Ljubljana – Zaključna konferenca 

projekta »Razvoj pismenosti ter 

ugotavljanje in priznavanje neformalnega 

učenja od 2011 do 2014« 

 

20.3.2014 

Usposabljanje na Pučko otvoreno 

učiteljište, Zagreb za projekt Grundtvig 

od 10.5. do 18.5.2014 
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Ime in priimek Izobraževanje in izpopolnjevanje Termin 

   

 delavnica: Pridobivanje sredstev in uspešno 

pisanje projektnih prijav, Ljubljana 

14.10.2014 

 delavnica CNVOS, Ljubljana "Pridobivanje 

sredstev in uspešno pisanje projektnih 

prijav« 

28.10.2014 

Tanja Krpan Delavnica ABC projektnega vodenja, 

Center RS za mobilnost in evropske 

programe izobraževanja in usp., Ljubljana 

28.11.2014 

 Predstavitev Modula mobilni telefon na 

ACS Ljubljana 

18.12.2014 

   

   

 

 

 

Helena Grmek Šuligoj 

Seminar  ocenjevanje javnih uslužbencev in 

upoštevanje interventnih ukrepov v zvezi z 

napredovanji v letu 2014, Planet GV 

Ljubljana 

 

13.2.2014 

Usposabljanje za požarno varnost, Lozej 

Ajdovščina 

19.2.2014 

Predstavitev Modula mobilni telefon na 

ACS Ljubljana 

18.12.2014 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anja Nemec 

 

 

 

  

Temeljno usposabljanje za vrednotenje 

neformalno pridobljenega znanja, UVNPZ,  

ACS Ljubljana 

 

7.2.2014 

Study circles; Delovno srečanje projektnih 

partnerjev v Tolminu 

19.9.2014 

  

ACS Ljubljana;  usposabljanje za UVNPZ 13.2.2014 

ACS Ljubljana; 3. delavnica »Vrednotenje 

in razvijanje ključne kompetence učenje 

učenja« 

 

7.3.2014 

ACS Ljubljana – Zaključna konferenca 

projekta »Razvoj pismenosti ter 

ugotavljanje in priznavanje neformalnega 

učenja od 2011 do 2014« 

 

20.3.2014 

Strokovni posvet Karavane – Študijski 

krožki v Novem Mestu 

12.6.2014 

  

delavnica Ugotavljanje in vrednotenje 

neformalno in priložnostno pridobljenega 

znanja odraslih - spopolnjevanje 2014 

18.11.2014 

usposabljanje za karierne svetovalce na 

Kadisu, Ljubljana - Modularno 

izobraževanje 

 

21.11.2014 

   

 

Barbara Fajdiga Perše 

Delavnica ABC projektnega vodenja, 

Center RS za mobilnost in evropske 

programe izobraževanja in usp., Ljubljana 

28.11.2014 

Predstavitev Modula mobilni telefon na 

ACS Ljubljana 

18.12.2014 
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Ime in priimek Izobraževanje in izpopolnjevanje Termin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mojca Špacapan 

 

 

 

Temeljno usposabljanje za vrednotenje 

neformalno pridobljenega znanja, UVNPZ,  

ACS Ljubljana 

 

7.2.2014 

ACS Ljubljana;  usposabljanje za UVNPZ 13.2.2014 

  

ACS Ljubljana – Zaključna konferenca 

projekta »Razvoj pismenosti ter 

ugotavljanje in priznavanje neformalnega 

učenja od 2011 do 2014« 

 

20.3.2014 

ACS Ljubljana, delavnica KA 2 Strateška 

partnerstva 

15.4.2014 

Usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu, 

Lozej Ajdovščina 

22.5.2014 

delavnica: Pridobivanje sredstev in uspešno 

pisanje projektnih prijav, Ljubljana 

14.10.2014 

delavnica CNVOS, Ljubljana "Pridobivanje 

sredstev in uspešno pisanje projektnih 

prijav« 

21.10.2014 

Konferenca, »Ženske 20 let po Pekingu«, 

Brdo pri Kranju 

13.11. -14.11.2014 
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II.  POMEMBNI  POSLOVNI  UTRINKI   

 IZ  LETA  2014 
 

A. Delo na projektih 

Živimo v dobi projektov in partnerstev. Smo javni zavod na trgu in v teh zahtevnih časih, ko se 

je za tržni delež potrebno prav boriti,  še bolj spremljamo in se prijavljamo na različne razpise 

MIZKŠ, ESS, MDDSZ, MNZ, mednarodne projekte ter tako utrjujemo svoj javni status in 

povečujemo delež financiranja iz javnih sredstev. 

 

 

SPLOŠNO NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH (SNIO) 

V okviru Javnega razpisa za programe splošnega neformalnega izobraževanja odraslih 2012–2014 

je Ljudska univerza Nova Gorica pridobila sredstva za izvedbo enajstih izobraževalnih 

programov, ki jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada. V letu 2014 smo v okviru omenjenega razpisa izpeljali deset 50-

urnih izobraževalnih programov: 

Sem digitalno pismen – tako prihranim čas (LUNG), Tudi v sodobnem svetu se znajdem 

(Medgeneracijsko središče – Hiša pravih srečanj Renče), ABC angleščine za seniorje (prostori 

društva upokojencev Kanal), ABC nemščine za seniorje (Center za dnevne aktivnosti starejših 

Šempeter), Welcome to Slovenia (prostori Gradu Ozeljan), Andiamo avanti (LUNG),  

Francoske urice za popotnike (Medgeneracijski center za dnevne aktivnosti starejših Nova 

Gorica), Hablame (prostori krajevne skupnosti Kanal), Kako ohranjamo staro in sprejemamo 

novo - Včasih je luštno b`lo, dan`s pa (Center za dnevne aktivnosti starejših Šempeter), Za 

zdravje in dobrobit - Vem, zmorem, udejanim (LUNG). 

Projekt se je zaključil 30.6.2014. 

  
 

CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA SEVERNE PRIMORSKE 

Center vseživljenjskega učenja Severne Primorske (CVŽU SP)je deloval kot uveljavljena mreža 
tesno povezanih in sodelujočih središč, dejavnosti centra pa so bile dostopne in prijazne vsem 

prebivalcem v regiji. Nosilec projekta je  bila od leta 2005 Ljudska univerza Nova Gorica – 

LUNG. Center VŽU Severne Primorske je v celotni regiji ustvaril odprto učno okolje in tako 

povečal dostop do vseživljenjskega učenja s posredovanjem podatkov in nasvetov o različnih 

možnostih in priložnostih v izobraževanju ter poklicnem svetovanju. Vsakemu posamezniku  je 

omogočal samostojno učenje s podporo IKT ter dostop do novih tehnologij in informacij, 

kolikor je mogoče blizu, ter ga motiviral za njegov osebni in profesionalni razvoj.  

 

Projekt se je zaključil 31.12.2013, v letu 2014 je MIZŠ kljub  drugačnim napovedim drastično 

zmanjšalo sofinanciranje Svetovalnega središča ISIO, ostale dejavnosti centra smo izvajali v 

zmanjšanem obsegu.  Občine ustanoviteljice LUNG-a so ponovno pristopile k sofinanciranju in 

tako svojim občanom omogočile, da se skozi različne dejavnosti centra aktivno vključijo v 

vseživljenjsko učenje, ki je v teh zahtevnih časih izrednega pomena tako za posameznika kot za 

družbo.  
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Dejavnosti Centra vseživljenjskega učenja Severne Primorske: 

 

A. SVETOVALNO SREDIŠČE ISIO NOVA GORICA 

Na sedežu Ljudske univerze že enajsto 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 kakršnihkoli 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. 

 

V letu 2014 je prišlo do velikih sprememb glede financiranja informativno svetovalne dejavnosti 

ISIO. Sredstva so se zelo skrčila, pa vendar smo se na LUNG-u odločili, da bomo v obsegu 75% 

svetovalca nadaljevali to dejavnost. V zelo majhnem deležu se je za informativno svetovalno 

dejavnost odločila tudi dislokacija ISIO v Tolminu. 

 

Planirali smo skupaj  1350 ur ali 75% svetovalca za LUNG. 

 

Načrtovano število individualnih strank/storitev/ in skupin. 

 
Načrt za opravljeno število strank/storitev in skupin smo pripravili ločeno glede na sklepe 
MIZŠ, torej načrt za storitve iz sredstev za središče ISIO ter načrt za storitve iz sredstev za 
podporne dejavnosti brezposelnim.  
 

 Število 
strank 

Število 
storitev 

Število 
skupin 

Iz sredstev ISIO 200 250 10 

Iz sredstev za podporne 
dejavnosti za brezposelne 

400 500 10 

Skupaj  600 750 20 

 
 

NEKAJ UGOTOVITEV NA PODLAGI ANALIZE OBISKA V SVETOVALNEM SREDIŠČU OB 

KONCU LETA  

V letu 2014 nas  je obiskalo 770 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, kar pomeni, da se radi vračajo, ker  so 

zadovoljni z našimi storitvami.  

V tem času smo zabeležili naslednje aktivnosti: 

- SVETOVALNO SREDIŠČE ISIO NOVA GORICA je na dan Svetovalnih središč Slovenije, 

24. septembra 2014 od 10.00 do 14.00 ure v podhodu Občinske stavbe občine Nova Gorica 

na STOJNICAH ZNANJA že sedmič predstavilo delo svetovalnega središča in njegovih 

partnerjev. Predstavile so se vse izobraževalne ustanove, ki izobražujejo odrasle s svojo 

izobraževalno ponudbo in omogočile našim občanom, da si pridobijo najnovejše informacije 

in nasvet glede izobraževanja.  



Poslovno poročilo za leto 2014 

LUNG   

  - 12 - 

- Preko medijev smo obvestili čim širšo populacijo odraslih o možnostih vključevanja v 

različne tečaje (jezikovne, …), ki jih financira 6 občin. V medijih in drugod smo poudarjali 

pomen vseživljenjskega učenja, zaradi boljše konkurenčnosti na trgu dela, boljše 

samopodobe, večje odgovornosti do sebe…, izvedli predstavitve za skupine dolgotrajno 

brezposelnih  iz Zavoda za zaposlovanje, Območna enota Nova Gorica.  Deležni so bili 

velikih spodbud  in podpore za nadaljnje izobraževanje. Ravno tako so se kasneje udeležili 

tudi  individualnega  razgovora. 

- Vključeni smo bili v različne projekte migrantov, tako žensk, kot moških; pripravljali smo 

osebne mape na osnovi katerih smo ugotavljali njihove potrebe in opredelili njihov razvoj 

- Vključeni smo bili tudi v informativno svetovalno delo v zaporih Novo Mesto in Celje s 

skupinskimi motivacijskimi delavnicami na temo ; Spodbujanje vseživljenjskega učenja, 

Vrednote, Konflikt in mediacija…Vsem tem smo nudili tudi individualno svetovanje. 

- Še posebej za osnovnošolce sem izvedla več delavnic na temo UČENJE UČENJA . 

- Svetovala sem tako zaposlenim z nižjo izobrazbo, kot brezposelnim 50+ moškim z nizko 

izobrazbo  v postopku Ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj in obenem 

jim svetovala tudi o drugih možnosti izobraževanja in učenja in jih pri tem spodbujala. 

- V tem času  smo skrbeli na uresničitev  Letnega  načrta  dela za 2014. 

- Vpleteni smo tudi pri pripravi osebnega načrta za udeležence izobraževalnih programov. 

- Sodelujemo pri pripravi portfolija za različne Nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK. 

- Vpeti smo tudi v druge akcije, ki jih izvaja LUNG;  Teden vseživljenjskega učenja in druge 

dogodke in srečanja. 

 

 

B. TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

Točke vseživljenjskega učenja so bile vzpostavljene v okviru projekta CVŽU Severne Primorske, 

iz katerega so bile tudi financirane. Točke so bile med občani zelo dobro sprejete in zaživele so 

zelo dobro. Na točkah so občani občin Brda, Kanal, Nova Gorica, Renče-Vogrsko, Šempeter-

Vrtojba in Miren-Kostanjevica dobili brezplačna izobraževanja, delavnice in predavanja različnih 

vsebin. Ob finančni podpori občin ustanoviteljic LUNG-a smo lahko izpeljali tudi v letu 2014 

veliko število izobraževanj. Tako smo oktobra in novembra 2014 izpeljali naslednja 

izobraževanja: 

 

DELAVNICE 

OBČINA SKUPAJ 

MONG 
OBČINA 

ŠEMPETER-
VRTOJBA 

OBČINA BRDA 
OBČINA KANAL 

OB SOČI 
OBČINA MIREN-
KOSTANJEVICA 

OBČINA RENČE-
VOGRSKO 

ŠTEVILO 
DELAVNIC 

UR 

ANGLEŠČINA 2X30 1X30    1X30  1X30  1X15  6 165 

ITALIJANŠČINA 1X30 1X30    1X30    1X15 4 105 

NEMŠČINA 
 

  1X30       1 30 

FRANCOŠČINA 1X30 1X30     2 60 

SLOVENŠČINA 2X30 
     

2     60 

RAČUNALNIŠTVO 2X30 1X30  1X30  2X30 1X30    7 210 

SLEPO TIPKANJE 3X30           3 90 
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DIGITALNA 
FOTOGRAFIJA 

2X12           2 24 

DIVJA HRANA, 
NOV NAČIN 
ŽIVLJENJA  

2X12   1X12       3 36 

OLJKARSKA IN 
SIVKINA 
DELAVNICA 

1X20       1X20    2 40 

SIVKINA 
DELAVNICA 

1X12   1X12   2 24 

PREDELAVA 
STARIH OBLAČIL 

1X20           1 20 

NA TRGU DELA SE 
DOBRO ZNAJDEM 

1X20      1 20 

DRUŽINSKI 
PRORAČUN 

1X12           1 12 

 

Občani zgoraj navedenih občin so lahko izbirali med 19 različnimi temami. Skupno je bilo 

izvedenih 45 delavnic.   

 
 

C. BORZA ZNANJA 

Borza znanja Nova Gorica je bila vzpostavljena v okviru Centra VŽU S.P.. To 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.  

Kljub temu, da dejavnost ni več financirana, jo v minimalnem obsegu izvajamo še naprej. 

V letu 2014 smo organizirali naslednje dogodke v okviru borze znanja: predstavitev 

dokumentarnega filma The essential ingredient: DOULA, Migajmo s trebuščki, Krog mama bom, 

mama sem in predavanje Zdravje in dobro počutje sta odsev človekove podzavesti.  

 

 

D. CIPS – Center za informiranje in poklicno svetovanje 

Lansko leto so se vsi CIPS-i po Sloveniji preimenovali v karierna središča oz. karierne kotičke, 

tako je naš CIPS postal Karierni kotiček Nova Gorica. Z zaključkom projekta CVŽU SP se je 

tudi financiranje te dejavnosti zaključilo, zato dejavnost izvajamo v minimalnem obsegu. 

 

Osnovni namen kariernega kotička 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. 

Nacionalni CIPS nam pošilja aktualne informacije. Po pošti pa prejemamo informativna gradiva 

šol, univerz ter ponudnikov izobraževalnih in drugih storitev s celotne Slovenije. Mape z 

informacijami o izobraževalnih programih in drugimi aktualnimi informacijami sproti urejamo, 

tako imajo stranke točne in sveže informacije. 

Lani novembra smo že 9. leto organizirali informativni dan »IZBERI SI SVOJ ŠTUDIJ«. Izpeljali 

smo ga 14. novembra 2014. Tudi tokrat  smo sodelovali z VIRS Primorske in RRA Severne 

Primorske, ki so bili soorganizatorji celotnega dogodka. Predstavitve so potekale na več 
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lokacijah v Novi Gorici, informativnega dneva pa so se lahko udeležili dijaki 4. letnikov V Novi 

Gorici.  Sodelovalo je 24 fakultet iz Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem in Univerze v 

Novi Gorici. 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 vseh študijskih programov je prišlo 516 

dijakov.  

 

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE - SSU 

SSU od začetka leta 2008 deluje s podporo Ministrstva za izobraževanje, znanost 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, ruščine…), uporabe računalnika, pisanja prošenj... 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. Udeleženci 

se v središču dobro počutijo in se k nam radi vračajo. Najpogosteje v središču utrjujejo in 

nadgrajujejo računalniška znanja, iščejo informacije na internetu, pripravljajo prošnje za 

zaposlitev in seminarske naloge ter se pripravljajo na  izpite in maturo. 

 

- 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 

- - priprava in izvedba različnih predstavitev (gradiv, dejavnosti) v SSU Nova Gorica – za 

različne skupine študentov, dijakov, tečajnikov,… 

- - spremljanje novosti na področju gradiv za samostojno učenje, nabava novih gradiv 

- - 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. 

 

 

UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA 

ZNANJA - UVNPZ 

Zavedamo se,  da je vrednotenje in priznavanje neformalnega učenja in izkušenj eden od 

ključnih ukrepov, ki podpirajo uresničevanje koncepta in strategije vseživljenjskega učenja, saj 

omogoča, da se vrednoti in priznava vse učenje ne glede na življenjsko obdobje in učno okolje, 

kar omogoča večjo učinkovitost izobraževalnega sistema. Hkrati za posameznika pomeni krajši 

čas, potreben za pridobitev določene izobrazbe ali kvalifikacije, predstavlja pa tudi motivacijski 

dejavnik za vključevanje v programe izobraževanja in učenja, saj zagotavlja, da so ti pripravljeni 

tako, da upoštevajo predhodne učne izkušnje učečega, predvsem pa omogoča pridobitev 

ekonomskega in socialnega priznanja vlaganja v te načine učenja.  

V letu 2014 je do 31.3. potekalo intenzivno strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje 

zaposlenih na projektu ter postopki vključevanja in vrednotenja posameznikov v projektu. V 

mesecu marcu smo se udeležili zaključne konference projekta v Ljubljani . V tem obdobju je bilo 

vključenih dodatnih 7 kandidatov, s čimer smo dosegli ciljne vrednosti, zastavljene v planu 

projekta za vsa leta izvajanja. 
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Trije glavni cilji vrednotenja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj in izkušenj v 

severnoprimorski regiji: 

1. Nadaljnje vključevanje v formalno izobraževanje (za nadaljevanje prekinjenega izobraževanja, 

za spremembo smeri izobraževanja, za nadaljevanje izobraževanja na višji stopnji od že dosežene 

izobrazbe idr.), 

2. pridobivanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij – NPK, 

3. evidentiranje in opis znanja in izkušenj posameznika (kompetenc), s ciljem zagotavljati večjo 

fleksibilnost na trgu dela (za lažjo ponovno zaposlitev, za spremembo dela, za razvoj in 

spremembo kariere), za osebnostno rast (dvig samozavesti, dvig motivacije za izobraževanje in 

delo, višja kakovost življenja idr.) in razvijanje temeljnih zmožnosti.  

 

Po splošni opredelitvi je vrednotenje in priznavanje proces, v katerem identificiramo in 

ovrednotimo vse dosežke (kvalifikacije) posameznika, ne glede na to, kje (v šolskem sistemu ali 

zunaj njega) in na kakšen način (z izobraževanjem, z delom, s prostovoljskimi in prostočasnimi 

dejavnostmi) so bile dosežene. 

 

 

STUDY CIRCLES 

Projekt Study Circles, katerega vodilni partner je ENFAP FVG iz Italije je potekal v okviru 

Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013. Projekt, ki je bil namenjen 

IZVAJALCEM izobraževanja odraslih, INTERESNIM ORGANIZACIJAM s področja turističnega, 

obrtnega in kmetijskega sektorja ter PREBIVALSTVU čezmejnega prostora se je zaključil 

decembra 2014 z zaključno konferenco, na kateri so bili predstavljeni vsi rezultati projekta in 

vizija za izvajanje nekaterih aktivnosti projekta v bodoče. 

Projekt je obsegal usposabljanje bodočih mentorjev študijskih krožkov, pilotno izvedbo najmanj 

10-ih študijskih krožkov – od tega 4 čezmejne, organizacijo delovnih srečanj za ugotavljanje 

potreb, pripravo gradiv in vzpostavitev mreže info točk. LUNG je bil zadolžen za izpeljavo 

usposabljanja za osebe, ki bodo delale na info točkah, vzpostavitev info točk na področju, Nove 

Gorice, Goriških Brd in Kanala, za organizacijo dveh pilotnih čezmejnih študijskih krožkov ter za 

sodelovanje pri drugih aktivnostih projekta. Vse predvidene aktivnosti je LUNG uspešno 

opravil.  

 
 
MOST MED TEMO IN SVETLOBO 

V letu 2014 je bil zelo uspešen projekt Most med temo in svetlobo, ki ga izvaja LUNG ob 

podpori 6-ih občin ustanoviteljic ter v sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in 

slabovidnih Severne Primorske, Društvom gluhih in naglušnih Nova Gorica, Društvom 

paraplegikov Severne Primorske, VDC Nova Gorica in društvom Šent Nova Gorica.  Izvedli 

smo številne aktivnosti, namenjene ranljivim ciljnim skupinam, spodbujanju vseživljenjskega 

učenja oseb s posebnimi potrebami (OPP) ter osveščanju splošne javnosti o potrebah OPP. V 

tem letu je bilo vključenih v 8 različnih aktivnosti 71 oseb. 

 

INTERNATIONAL NEW WAY OF IMPLICATION FOR SENIORS 

LUNG je kot partner vključen v Akcijo Grundtvig Projekti prostovoljnega dela starejših. 

Koordinator projekta je Association pour le developpement des Initatives citoyennes et 

Europeennes (ADICE) iz Roubaixa v Franciji. 

Gre za izmenjavo francoskih in slovenskih prostovoljcev - starejši od 50 let – brezposelni, 

upokojeni ali invalidi. V okviru projekta se bo izmenjalo 12 prostovoljcev (6 iz vsake 

organizacije). Ena izmenjava je bila že izpeljana. In sicer: od 25.8.2014 do 21.9.2014 sta pri nas 

delovali dve francoski prostovoljki. Zanju smo pripravili program aktivnosti, preko katerega sta 

spoznali način dela v različnih društvih in zavodih na Goriškem – delovali sta v 
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Medgeneracijskem središču »Hiša pravih srečanj« v Renčah, na ŠENT-u, v Medgeneracijskem 

središču Nova Gorica, v Varstveno delovnem centru Nova Gorica, v Centru za dnevne 

aktivnosti Šempeter in na LUNG-u. Od 15.9.2014 do 12.10.2014 sta dve slovenski udeleženki 

prostovoljno delovali pri francoskemu partnerju v Robaixu. Pred odhodom v Francijo smo ju 

ustrezno pripravili (uredili vse formalnosti glede poti, bivanja v Franciji ter ju vključili v tečaj 

francoščine).  

Projekt bo pripomogel k izboljšanju jezikovnih, medkulturnih in socialnih spretnosti in 

kompetenc. Vključene osebe bodo pridobile nova znanja in izkušnje. Organizaciji – izvajalki 

projekta bosta ustvarili trajnostno sodelovanje ter razvili metode in orodja za delo s 

prostovoljci. 

 

 

PROGRAM VZPODBUJANJA MEDKULTURNEGA DIALOGA Z DRŽAVLJANI 

TRETJIH DRŽAV 

V okviru projekta je bilo v letu 2014 v različne tematske sklope delavnic vključenih 64 oseb na 

prestajanju kazni zapora in pripora znotraj ZPKZ Novo mesto in Celje. Šlo je za izvajanje 

medkulturnega dialoga med slovenskimi državljani iz celotnega področja Slovenije in državljani 

tretjih držav, katerega glavni namen je medsebojno razumevanje in sprejemanje ter s tem 

kvalitetnejše  ter strpnejše sobivanje. Na širši ravni pa se je vzpostavljal medkulturni dialog na  

regionalni in nacionalni ravni z ozaveščanjem širše javnosti s pomočjo promocije nastale 

publikacije znotraj dejavnosti izobraževanja. 

 

 

PROGRAM SPODBUJANJA SOCIALNE INTEGRACIJE POSEBNIH CILJNIH 

SKUPIN – DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV 

V okviru projekta se je v Novi Gorici v program izobraževanja vključilo 16 oseb državljanov 

tretjih držav v starostni skupini nad 50 let s ciljem spodbujanja socialne integracije na različnih 

področjih vsakdanjega življenja. Na območju Sežane pa se je v program vključilo 8 žensk – 

državljank tretjih držav z namenom spodbujanja socialne integracije ter večanjem možnosti za 

zaposlitev v Sloveniji. LUNG je zaradi kvalitetno usposobljenega in izkušenega kadra na 

omenjenih področjih vključen v izvajanje projektov MNZ tudi na širšem nacionalnem prostoru 

zaradi celovitega nacionalnega interesa po čim bolj učinkovitem vključevanju državljanov tretjih 
držav v slovensko družbo. 

 

 

I AM AN ACTIVE MEMBER OF MULTINATIONAL SOCIETY (ERASMUS+) 

Septembra 2014 smo na LUNG-u pričeli z izvajanjem novega projekta, ki je namenjen 

spodbujanju socialnega vključevanja žensk državljank tretjih držav v novo okolje bivanja, s 

poudarkom na vključevanje na trg dela.  

V partnerstvo so vključene institucije iz Italije, Francije, Turčije in Hrvaške. LUNG je vodilni 

partner.  

V oktobru je potekalo prvo mednarodno srečanje partnerjev, ki se je odvijalo na LUNG-u.  

 

 

ERASMUS+ - AdEIGuS – informativno svetovalno delo 

V tem letu smo izpeljali le uvodno srečanje v Belgiji. Do leta 2017 bomo kot partner vključeni v 

projekt ERASMUS+ - AdEIGuS. Ta projekt  nam bo omogočal vpogled v druge prakse 

informativno svetovalnega dela v izobraževanju odraslih, kot  ga pokriva ISIO.   Vodilni partner v 

tem projektu je Belgija, ostali partnerji poleg Slovenije so še Avstrija, Finska, Litva in Velika 

Britanija. 
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B. Odmevni dogodki 
Tematski sklop – Teden vseživljenjskega učenja je bil od 2.6. 2014. do 6. 6. 2014 na 

temo »JAZ, MIDVA, MI – OSEBNO IN POKLICNO« 

V letošnjem TVU smo skozi vse čute izvedeli več o aktivnem partnerstvu, aktivnem in 
enakopravnem starševstvu, o dobrem počutju posameznika, počutju v družini in na delovnem 

mestu ter usklajevanju obojega. Je pa program bil vsekakor namenjen tako ženskam, kot tudi 

moškim in starim staršem, ki so med predstavljenimi temami našli zagotovo veliko uporabnega: 

starševstvo - radost ali skrb?; ukrepaj in zaživi v kvalitetnem odnosu; prebujanje notranjega Jaza; 

aktivne urice z očetom in starimi starši; intuicija v poslovnem in družinskem življenju ...  

V sodelovanju z društvom KID OTROK OTROKU iz Nove Gorice  smo organizirali 

humanitarno akcijo Zbirajmo - Pomagajmo. Vsi, ki so želeli pomagati otrokom in mladim 

družinam v stiski so tekom Tedna vseživljenjskega učenja (2. junija do 6. junija) oglasili na 

LUNG-u, kjer smo ZBIRALI OTROŠKE OBLEKICE, OBUTEV, NOSEČNIŠKA OBLAČILA, 

POSTELJNINO, RABLJENO OTROŠKO OPREMO, ŠOLSKE POTREBŠČINE … Vse podarjeno 

smo posredovali humanitarnemu DRUŠTVU KID OTROK OTROKU.  

Vse dejavnosti tega tedna so bile brezplačne. 

Glej prilogo št. 2 »Jaz, midva, mi-osebno in poklicno« 

 

DNEVI MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 

Medgeneracijsko učenje je stoletja veljalo za nekaj samo po sebi umevnega in je potekalo v 

družinah, ko so starejši prenašali svoje znanje in modrost na mlajše. Znanja, izkušnje, spretnosti 

in vrednote so se spontano in neformalno prenašala znotraj družin. 

Danes je situacija drugačna. Sodobne družine so razseljene, prisotna je večja mobilnost, mlajši 

živijo daleč od svojih staršev, stari starši in vnuki pa so pogosto prostorsko oddaljeni. Zaradi 

pomanjkljivih stikov med starejšimi in mlajšimi oboji izgubljajo možnosti razvoja, zato so začeli 

nastajati medgeneracijski programi. V njih se povezujejo mlajši in starejši, ki niso v sorodu, 

učenje pa ni le priložnostno in naključno, kot je bilo v družini, temveč je načrtovano in 

organizirano. 

 Medgeneracijsko učenje poteka med različnimi skupinami, prenos znanja pa poteka v vse smeri 

(starejši učijo mlajše in obratno), ne dogaja se le v družini, temveč tudi na delovnem mestu, v 

lokalnem okolju, v izobraževalnih institucijah itd. 

 Medgeneracijsko učenje je na LUNG-u je potekalo od 27. novembra do 5. decembra 2014 

skozi vse čute in na pozitiven način. 

DNEVI MEDGENERACIJSKEGA UČENJA na LUNG-u  

27. 11.  ob 17.30       MEDKULTURNI VEČER - plesni in glasbeni nastopi, kulinarika  

28. 11. ob 16.30        ŽENSKE ZMOREJO V VSEM VEČ KOT MOŠKI, ZAKAJ?  

28. 11. ob 17.00        MODRO-ZELENE z Aljo Furlan in Lucijo Mlinarič: 

                                  zgodbe, ki nas navdihujejo   

1. 12. ob 18.00          KAKO ŽIVETI V NOVI DOBI, predavanje za zdravo življenje     

2. 12. ob 16.30          ZDRAVILNE LIZIKE IN ČAJI, delavnica s Tatjano Kolenc   

2. 12. ob 17.00          DESETNICA IN DRUGI PRAVZORCI SLOVENSKE DUŠE, 

                                 predavanje kiparja Marka Pogačnika   
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3. 12. ob 17.30          PAMETNEJŠI OD TELEFONA, delavnica uporabe pametnih telefonov za 

                      seniorje 

4. 12. ob 16.30          PRAZNIČNA DARILCA - zdravo in naravno, delavnica s Tatjano Kolenc   

5. 12. ob 16.30          ZVEZDICA ZASPANKA, delavnica za otroke    

 

 

 

C. Delo na kakovosti  

1. UTRINKI KAKOVOSTI  

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.  

 

Decembra 2013 smo na Andragoški center Slovenije (ACS) oddali poročilo in vlogo za 

podaljšanje uporabe znaka POKI.  V začetku leta 2014 smo dobili odobreno vlogo  in tako lahko 

znak POKI uporabljamo naslednji dve leti. 

 

Zavedamo se pomena vlaganja v znanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev, saj lahko le na tak 

način ohranjamo visok nivo kakovosti naših storitev. V maju 2014 smo na LUNG-u organizirali 

za naše predavatelje v sodelovanju z Andragoškim centrom RS dvodnevno delavnico »Reševanje 

konfliktnih situacij v skupinah odraslih udeležencev«, pod vodstvom Sandre Bohinec Gorjak.  

Delavnica je zajemala naslednje vsebine: 

Prvi dan: 

- Uvod v program usposabljanja (Teoretsko ozadje konfliktov – kaj je konflikt ), 

- Vzroki za nastanek konflikta, 

- Konflikti v skupinah odraslih udeležencev, 

- Načini odzivanja na konflikte, 

Drugi dan: 

- Komunikacija v konfliktnih situacijah, 

- Komunikacija v konfliktnih situacijah – nadaljevanje, 

- Tehnike razreševanja konfliktov, 

- Tehnike razreševanja konfliktov – nadaljevanje, Evalvacija programa 

 

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.  
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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.  

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 usposobili svetovalko za kakovost, ki bo pripomogla k še bolj načrtnemu spremljanju 

kakovosti. 

2.   SAMOEVALVACIJA KAKOVOSTI V SVETOVALNEM  

 SREDIŠČU ISIO 
Pod vodstvom ACS še vedno skrbimo za  samoevalvacijo kakovosti v  našem Svetovalnem 

središču in  spremljamo kakovost informativno svetovalnega dela. To smo počeli tudi v letu  

2014. Vse standarde kakovosti spremljamo in izpolnjujemo v celoti; 

- vodja svetovalnega središča in druge svetovalke se stalno izobražujemo 

- Vsako leto sodelujejo na Stojnicah znanja predstavniki različnih društev ( slepih in 

slabovidnih, gluhih in naglušnih, ŠNETA-A, OZARE, VDC-ja..) Vzpostavljen imamo dober 

odnos z Zavodom za zaposlovanje Nova Gorica, ki  napotuje na razgovore trajno 

brezposelne, brez izobrazbe ali z nizko stopnjo izobrazbe.  

- Vključeni smo bili v različne projekte migrantov, tako žensk, kot moških; pripravljali smo 

osebne mape na osnovi katerih smo ugotavljali njihove potrebe in opredelili njihov 
razvoj ter izpeljali samoevalvacijo 

- Vključeni smo bili tudi v informativno svetovalno delo v zaporih Novo Mesto in Celje s 

skupinskimi motivacijskimi delavnicami na temo ; Spodbujanje vseživljenjskega učenja, 

Vrednote, Konflikt in mediacija…Vsem tem smo nudili tudi individualno svetovanje. 

 

- Še posebej za osnovnošolce sem izvedla več delavnic na temo UČENJE UČENJA . 

 

- Svetovali smo  tako zaposlenim v podjetju Komunala, kot brezposelnim 50+ moškim z 

nizko izobrazbo.   Ob  postopku Ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih 

znanj smo svetovali o vseh možnostih izobraževanja in učenja in jih pri tem spodbujala. 

- Svetovalno središče je prepoznavno in je dobro umeščeno v lokalno okolje 

- Rezultati spremljanja nam kažejo, da dosegamo vse standarde kakovosti, postavljene s 

strani ACS, celo obisk moške populacije, ki je bil v prejšnjih letih nekoliko manjši se je 

povečal. 

- Posneli smo film o Centru vseživljenjskega učenja, kjer smo izpostavili tudi informativno 

svetovalno delo v svetovalnem središču ISIO, z namenom približati ljudem to dejavnost. 

- Ugotavljamo tudi, da je dejavnost svetovalnega središča dostopna vsem ne glede na 

status in izobrazbo. Tudi lokacijsko je bila ta dejavnost dobro pokrita celo leto 2014, ker 

so se v dislokaciji v Tolminu  odločili, da bodo nadaljevali z dejavnostjo kljub zelo 

majhnem financiranju. 
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3. SVETOVALKA ZA KAKOVOST 

LUNG je bil v letu 2011 vključen v Projekt  Uvajanje svetovalcev za kakovost izobraževanja 
odraslih, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad. 

V okviru projekta smo pripravili analizo sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji, listino 

kakovosti in uredili spletno stran LUNG-a. Tudi v letu 2014 smo skrbeli za kakovost 

izobraževalnih storitev, zadovoljstvo udeležencev smo preverjali z anketami. Penovljena spletna 

stran  LUNG vabi k ogledu celotne dejavnosti in dogodkov, ki se odvijajo pri nas.  

Udeležencem srednješolskega izobraževanja trgovec, frizer, ekonomski tehnik, predšolska 

vzgoja nudi veliko pomoč in podporo program SIO. 
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III. POROČILO  O  IZVEDENIH  IZOBRAŽEVALNIH 

PROGRAMIH 
 

V letu 2014 smo skupno realizirali 16.788 ur. Raznovrstnih izobraževalno svetovalnih dejavnosti 

se je pri nas udeležilo kar 3.895 ljudi.  

LUNG je presegel indeks planiranih udeležencev za 83 %, indeks planiranih ur pa za 18 %.  
 

LETO 2014 
 

III. IZPOPOLNJEVANJE         

  RAČUNALNIŠKI TEČAJI  10 60 1 10 17 10 

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA ZA DELO       

˗ Izpopolnjevanje za dela v računovodstvu 200 ur 10 200 31 216 108 310 

˗ Izpopolnjevanje za knjigovodska dela 80 ur / / 1 58 / / 

˗ Slepo tipkanje 10 30 / / / / 

  NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE – NPK        

˗ NPK Računovodja 5 4 6 4 100 120 

˗ NPK Socialni oskrbovalec 8 100 6 103 103 75 

˗ NPK Varuh predšolskih otrok 5 100 / / / / 

˗ NPK Maniker / / 5 88 / / 

˗ IZPITI AVTOTAKSISTI 5 5 7 7 140 140 

SKUPAJ IZPOPOLNJEVANJE 53 499 57 486 98 108 

 

 

 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST / PLAN  /  REALIZACIJA  2014 

PROGRAM plan 

kandidati 

plan 

ure 

real. 

kandidati 

real. ure indeks 

4/2 

indeks 

3/1 

I. PRIDOBITEV IZOBRAZBE 1 2 3 4   

DODIPLOMSKI IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJ       

 DOBA Fakulteta – MAGISTRSKI PROGRAMI 5 10 9 15 150 180 

 DOBA Fakulteta – DODIPLOMSKI PROGRAMI 40 25 28 25 100 70 

 Višja strokovna šola DOBA – VIŠJEŠOLSKI PROGRAMI 10 25 10 25 100 100 

POKLICNO  IN  SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE        

 Trgovec 20 400 49 342 86 245 

 Frizer (SPI) 35 600 61 777 130 174 

 Dif. EKT (PTI)+ poklicna matura 40 600 58 748 125 145 

 ET (SSI)  30 400 93 454 114 310 

 Predšolska vzgoja (PT)  50 400 54 388 97 108 

 Predšolska vzgoja (SSI) 5 120 6 356 297 120 

SKUPAJ SREDNJE ŠOLE 180 2520 321 3065 122 178 

  OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE-       

- Osnovna šola izpiti/konzultacije 25 500 35 462 92 140 

SKUPAJ PRIDOBITEV IZOBRAZBE 260 3080 403 3592 117 155 

II.  JEZIKOVNI TEČAJI       

- Jezikovni tečaji - skupinski 99 611 198 1.087 178 200 

- Jezikovni tečaji individualni 7 150 33 392 261 471 

SKUPAJ JEZIKOVNI TEČAJI 106 761 231 1479 439 671 



Poslovno poročilo za leto 2014 

LUNG   

  - 22 - 

 plan 

kandidati 

1 

plan 

ure 

2 

real. 

Kandidati 

3 

real. Ure 

 

4 

indeks 

4/2 

indeks 

3/1 

IV.   PROSTI ČAS – brezplačni programi       

- Dnevi medgeneracijskega učenja  6 50 228 30 60 3800 

- Pomladanski tematski sklop – TVU  70 30 524 95 317 749 

- Študijski krožki 20 50 8 30 60 40 

IV.   PROSTI ČAS – tržni del       

- Tečaj krojenja in šivanja  (začetni in izpopolnjevalni) 8 40 9 40 100 112 

- Tečaj klekljanja 8 20 / / / / 

  - Glasbeno poučevanje za otroke / / 18 91 / / 

  - Glasbeno poučevanje za odrasle / / 1 5 / / 

SKUPAJ PROSTI ČAS 112 190 788 291 153 704 

   V. PODPORA UČENJU - PROJEKTI       

- Programi splošnega neformalnega IO 2012 – 2014 - SNIO 139 500 158 500 100 114 

- STUDY CIRCLES 10 40 15 40 100 150 

- MOST MED TEMO IN SVETLOBO 50 180 71 112 62 142 

- Program vzpodbujanja medkult. dialoga z državljani 

tretjih držav 
24 1582 64 1375 87 267 

- Program spodbujanja socialne vključenosti posebnih 

ciljnih skupin – državljanov tretjih držav 
36 2002 24 1721 86 67 

- UVNPZ 12 270 7 448 166 58 

- Center vseživljenjskega učenja - CVŽU       

1. Svetovalno središče ISIO 800 1800 770 1162 65 96 

2. Točke vseživljenjskega učenja – TVŽU 30 60 559 896 1493 1863 

3. Borza znanja -BZ 20 5 51 10 200 255 

4. CIPS 250 50 319 40 80 128 

- SSU 150 3000 302 3826 128 201 

- UČNA POMOČ  80 250 76 810 324 95 

SKUPAJ PODPORA UČENJU - PROJEKTI 1601 9739 2416 10940 112 151 

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI 2.132 14.269 3.895 16.788 118 183 

 

* 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 prikazuje planirane in realizirane ure po dejavnostih za leto 2014.  

 

Pretežni del realiziranih ur smo dosegli v projektih. Čeprav smo planirali doseči več ur, smo 

realizirali nekaj manj kot 4200 ur. Na področju jezikovnih tečajev smo v primerjavi s planom in 

realizacijo največ presegli, in sicer za 339 %. V Središču za samostojno učenje (SSU) smo 

presegli plan za 28 % in realizirali dobrih 3800 ur. Na področju poklicnih in srednješolskih 

programov smo uspeli realizirati 3065 ur in tako presegli plan za dobrih 21 %.  

 

 

 

 
Graf št. 2 prikazuje primerjavo med planiranim in realiziranim številom 

udeležencev po dejavnosti za leto 2014. 

 

Kot je razvidno, smo imeli v letu 2014 največ obiskovalcev v Svetovalnem središču ISIO (770 

oseb). Sledilo je področje Prosti čas, kjer smo izvajali raznovrstne brezplačne delavnice in tečaje 

za 760 oseb.   
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Tretje področje po številu udeležencev so bile Točke vseživljenjskega učenja  (TVŽU) z nekaj 

manj kot 560 obiskovalcev. Tukaj je potrebno omeniti jesenski sklop brezplačnih delavnic in 

tečajev. Pri tržnih dejavnostih smo plan najbolj presegli na jezikovnem področju in v poklicnih 

ter srednješolskih programih. 

 

 

 

Graf št. 3 

 
 

Graf prikazuje število udeležencev razporejenih po programih za leto 2014. 

 

Največ obiska smo imeli v Svetovalnem središču ISIO. Sledi področje prosti čas- brezplačni 
tečaji nato pa raznovrstni projekti. 
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Graf št. 4 

 

 
 

Graf prikazuje realizirane ure po dejavnostih za leto 2014.  

 

Kot je razvidno iz grafa, je bilo v letu 2014 največ realiziranih ur na področju projektov, kar 

predstavlja nekaj manj kot 25 % od celotne realizacije. Na drugo mesto po številu realiziranih ur 

se uvrsti Središče za samostojno učenje (SSU) s 3826 urami. Sledi področje formalnega 

izobraževanja, oz. poklicne in srednje šole s 3065 urami ali dobrimi 18 % od celotne realizacije.  
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1. Realizacija ur po letih in primerjava  
 

Dejavnost 2012 2013 2014 %2012 %2013 %2014 
OSNOVNA ŠOLA 577 782 462 3,32 4,57 2,75 
SREDNJE ŠOLE 4020 3050 3065 23,10 17,84 18,26 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 

Doba Maribor 
 

50 

 

50 

 

25 
0,29 0,29 

0,15 
VISOKA STROKOVNA ŠOLA 

Doba Maribor 
 

50 

 

50 

 

25 
0,29 0,29 

0,15 
DOBA FAKULTETA, DOBA Maribor 

30 
 

30 

 

15 
0,17 0,18 

0,09 
JEZIKI 1306 1146 1479 7,51 6,70 8,81 
PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA  1783 1238 486 10,25 7,24 2,89 
JAVNA DELA –UČNA POMOČ 331 385 810 1,90 2,25 4,82 
PROSTI ČAS – tematski sklopi, štud. 

krožki, razpis za sofin. izob. odraslih 

(brezplačno) 

 

1212 

 

148 

 

155 6,97 0,87 
0,92 

PROSTI ČAS – tečaji (za plačilo) 82 50 136 0,47 0,29 0,81 
PROJEKTI + CVŽU   7844 10170,75 10130,20 45,08 59,48 60,34 

SKUPAJ 17.399 17099,75 16788,20 100 100 100 

 

 

 

Dejavnost 2012 2013 2014 I 13/12 I 14/13 

OSNOVNA ŠOLA 577 782 462 135,5 59 

SREDNJE ŠOLE 4020 3050 3065 75,9 100 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, Doba 

Mb. 
 

50 

 

50 

 

25 
100,0 

50 

VISOKA STROKOVNA ŠOLA, 

DOBA Mb. 
 

50 

 

50 

 

25 
100,0 

50 

MAG. ŠTUDIJ, DOBA Mb. 30 30 15 100,0 50 

VISOKA POSLOVNA ŠOLA, EF Lj.  

114 

 

/ 

 

/ 
/ 

129 

JEZIKI 1306 1146 1479 87,8 39 

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA  1783 1238 486 69,4 210 

JAVNA DELA –UČNA POMOČ 331 385 810 116,3 105 

PROSTI ČAS- tematski sklopi, štud. 
Krožki, razpis za sofin. izob. odraslih 
(brezplačno) 

1212 148 
 

155 12,2 
272 

PROSTI ČAS – tečaji (za plačilo) 82 50 136 61,0 100 

PROJEKTI + CVŽU 7844 10170,75 10130,20 129,7 98 

SKUPAJ 17.399 17099,75 16788,2 98,3 59 
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2. Prikaz po uspešnih kandidatih v formalnem izobraževanju po letih in  

dejavnostih 
 

Dejavnost 2012 2013 2014 I 13/12 I 14/13 

OSNOVNA ŠOLA 12 20 6 167 30 

POKLICNE IN SREDNJE ŠOLE 73 53 32 73 60 

VISOKA POSLOVNA ŠOLA 7 / / / / 

DOBA MARIBOR – ŠTUDIJ NA 

DALJAVO 

26 5 25 19 500 

SKUPAJ 118 78 63 66 81 

 

Komentar: 
Osnovno šolo za odrasle izvajamo v obliki individualnih in skupinskih ter skupinskih predavanj. 

Urnike konzultacij in predavanj prilagajamo udeležencem programa OŠ za odrasle v največji 

možni meri. 

V letu 2014 je bilo v program osnovne šole vpisanih 35 udeležencev, 23 moških in 12 žensk.  

Nekateri udeleženci niso zaključili vseh obveznosti v prejšnjem šolskem letu, zato so se 

ponovno vpisali v novem šolskem letu.  Za 35 vpisanih smo izpeljali 462 ur konzultacij, 

predavanj in izpitov.  

Predavanja in konzultacije skušamo izvajati v skupinah. Delo v skupini ustreza tako udeležencem 

kot predavateljem. Le v primeru, ko se oseba ne more priključiti skupinskim predavanjem 

(zaradi časovnih omejitev, zaradi osebnih težav…), organiziramo individualne konzultacije. V 

letu 2014 smo večino predavanj izvajali v skupinskih oblikah, zato je bilo izpeljanih 41% ur manj 

kot v letu 2013. 

Individualne konzultacije izvajamo v primerih, ko se oseba res ne more priključiti skupini.  

Udeleženci programa OŠ za odrasle so opravljali izpite za 7., 8., in 9. razred.  Večina  je izpite 

opravila  v prvem roku.  

V letu 2014 je 6 udeležencev zaključilo osnovno šolo: 

- 2 udeleženki 8. razred in  

- 4 udeleženci 9. razred 

Nekateri so se vpisali  v poklicno ali srednješolsko izobraževanje pri nas ali na drugih šolah v 

naši okolici. 

V letu 2014 je v primerjavi z letom 2013 program OŠ za odrasle zaključilo 70% udeležencev 

manj (v letu 2013 – 12 udeležencev, v letu 2014 – 4 udeleženci). Konec avgusta oz. začetek 

septembra 2013 so se v program OŠ za odrasle vpisali kandidati, ki niso uspešno zaključili 

devetletne OŠ (niso opravili popravnih izpitov na redni OŠ). Da so lahko še isto leto nadaljevali 

na poklicni oz. srednji šoli, so se vpisali na LUNG, v program OŠ za odrasle in opravili 

manjkajoč(-e) (popravne) izpite. V letu 2014 se v program OŠ za odrasle ni vpisal noben 

kandidat, ki bi moral opraviti popravne izpite. To je razlog za manjše število udeležencev, ki so 

zaključili program OŠ za odrasle. 

 

Poklicne in srednje šole: 
1. Prenovljeni programi:  

Novo vpisani kandidati, ki so se vpisali v letu 2014 v programe (trgovec, ekonomski tehnik – SSI, 

ekonomski tehnik – PTI, predšolska vzgoja, frizer (SPI) so vključeni v prenovljene programe, ki 

vključujejo splošnoizobraževalne predmete, predmete strokovnega modula z različnimi 

vsebinskimi sklopi, praktično izobraževanje v šoli, praktično izobraževanje pri delodajalcu, 

interesne dejavnosti ter predmete v odprtem kurikulumu. 

 

V letu 2014 smo nadaljevali s predavanji in praktičnim poukom za prvo generacijo vpisanih v 

programu frizer. Novi kandidati so se vpisovali tako v spomladanskem roku kot tudi jeseni 

2014. 
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Kandidati, ki imajo že končano poklicno ali srednjo šolo so vključeni v program prekvalifikacije 

in opravljajo samo strokovne module, praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcu ter 

predmete odprtega kurikuluma.  9 udeležencev, pa mora opraviti tudi splošnoizobraževalne 

predmete za 1. 2.  in 3. letnik. 

Praktični pouk izvajamo v frizerskem salonu tako, da imamo dopoldanski in popoldanski urnik 

prakse, kar je povečalo število izobraževalnih ur v programu frizer, ostale predmete pa 

izpeljemo pri nas.  

 

2. Zaključni izpiti  

Dve kandidatki sta že uspešno opravili vse obveznosti po programu FRIZER in tako pristopili na 

zaključni izpit na jesenski rok 2014 – v avgustu, septembru. Obe sta uspešno opravili izpit: 

izdelek oz. storitev in zagovor in tako pridobili še en poklic frizer. 

 

Na zaključne izpite za program TRGOVEC so bili prijavljeni 3 kandidati, a žal niso izpolnjevali 

pogojev za pristop k izpitom, ker niso imeli opravljene delovne prakse. K izpitom bodo 

pristopili na zimskem roku, torej februarja 2015. 

 

3. Poklicna matura  

K poklicni maturi za pridobitev poklica ekonomski tehnik je  v letu 2014 pristopilo 11  

kandidatov, 8 jih je zaključilo program ekonomski tehnik (PTI), 3 pa srednješolski program (SSI).   

19 kandidatov pa je pridobilo naziv vzgojitelj predšolskih otrok. Kandidati se odločajo za 

nadaljevanje šolanja v višjih in visokih strokovnih šolah, ki jih izvajamo pri nas na LUNG-u in pri 

ostalih ponudnikih. 

 

 

DOBA MARIBOR – študij na daljavo  

V letu 2014 je 25 oseb uspešno zaključilo študijske programe DOBE Maribor.  

4 so opravili Magistrski študij, 18 oseb je uspešno dokončalo dodiplomski študij in 3 osebe 

višješolski program. 
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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 2014 
 D

Dejavnost 

  
 
Občina 

 
 

OŠ* 

Poklicne 
in  

srednje  
šole 
 

 
 

Jezikovni 
programi 

 
Programi  

izpopol- 
njevanja  

 
PROSTI 

ČAS 
Tečaji 
plačljivi 

 
 

ISIO 

 
 

Skupaj 

Brda / 29 11 2 1 36 79 
Kanal 1 23 7 3  54 88 
Miren-  

Kostanjevica 
1 20 12 2 2 12 49 

Nova Gorica 22 128 106 29 16 227 528 
Šempeter-Vrtojba 4 16 24 3 5 61 113 
Renče-Vogrsko 2 26 19 5 3 24 79 
Ostale občine 4 79 35 13 1 52 184 
Italija in druge 

države 
1  16   0 17 

Ni podatka /  1   304 305 

Skupaj 35 321 231 57 28 770 1442 

 

Tabeli za leti 2012 in 2013 sta v prilogi št. 1. 

Komentar: 

 OŠ – udeleženci programa OŠ za odrasle so iz različnih občin (tudi iz Zgornjega Posočja 

in Italije) največ jih je iz občine Nova Gorica.  

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

 V programu frizer so kandidati iz severno-primorske regije, 2 kandidatki pa prihajata iz 

koprskega.  

 
 

 

 2012 2013 2014 % stru. 

2012 

% stru. 

2013 

% stru. 

2014 

Brda 73 105 79 3,71 6,05 5,48 

Kanal 97 70 88 4,93 4,03 6,10 

Miren- Kostanjevica  

70 
67 49 

3,56 3,86 3,40 

Nova Gorica 746 522 528 37,93 30,07 36,62 

Šempeter-Vrtojba 143 90 113 7,27 5,18 7,84 

Renče-Vogrsko 84 95 79 4,27 5,47 5,48 

Ostale občine 371 182 184 18,86 10,48 12,76 

Italija in druge države  

17 
19 17 

0,86 1,09 1,18 

Ni podatka 366 586 305 18,61 33,76 21,15 

Skupaj 1967 1736 1442 100 100 100 
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Strukturni prikaz razdelitev kandidatov po občinah glede na dejavnost 

 

 
 

Največ obiskovalcev je bilo v Svetovalnem središču ISIO, kjer je večina prihajala iz Nove Gorice. 

Ravno tako so se na področju poklicnih in srednjih šol udeležili  kandidati pretežno iz Nove 

Gorice. 

 
 

 

4. Število kandidatov po plačnikih 
Tabela za leto 2014 
 
 Poklicne in 

srednje šole 

jezikovni 

programi 

Programi 

izpopol-

njevanja  

PROSTI 

ČAS 

Tečaji 

plačljivi 

skupaj 

Podjetje, s.p. 4 125 5  134 

Samoplačniki 311 105 48 28 492 

Zavod za pokojninsko 

zavarovanje 

 

4 

   
4 

Zdravstveni dom  1   1 

Društvo 2  4  6 

Skupaj 321 231 57 28 637 

 

Tabeli za leti 2012 in 2013 sta v prilogi št. 2 

 

Komentar: 

 V srednješolskih programih trgovec, ekonomski tehnik, frizer prevladujejo samoplačniki, 

4 kandidatom je stroške izobraževanja kril Zavod za pokojninsko zavarovanje,  

2 kandidatkam podjetje-društvo, 4 kandidatom pa je stroške izobraževanja sofinanciralo 
podjetje oz. sp.    
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Tudi v letu 2014  ni bilo več financiranja srednješolskega izobraževanja iz Zavoda za 

Zaposlovanje. 

 V programih izpopolnjevanja je 4 kandidatkam stroške za preverjanje in potrjevanje NPK 

Soc. oskrbovalec na domu kril Center za socialno delo.  
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IV. RAČUNOVODSKO POROČILO  ZA LETO 2014 
 

 
Ljudska univerza Nova Gorica je javni zavod, ki spada med posredne določene uporabnike 

proračuna. Pri obravnavanju računovodskih postavk ter pri sestavljanju in predlaganju letnega 

poročila  so upoštevani naslednji predpisi: 

 

 Zakon o javnih financah (UL RS 11/11-UPb4, 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 

101/2013-ZIPRS1415, 101/2013) in popravki 

 Zakon o računovodstvu (UL RS 23/99 in 30/02-1253,114/2006) in popravki 

 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(UL RS 134/03, 34/04, 13/05,114/06-4631,138/06,120/07,112/09 ,58/10,97/12) in 

popravki 

 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (UL RS 117/2002, 58/2003, 134/2003, 34/2004, 75/2004, 117/2004, 

141/2004, 117/2005, 138/2006, 120/2007, 124/2008, 112/2009) in popravki 

 Pravilnik  o načina in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti p 37. členu Zakona o 
računovodstvu (UL RS 117/02 in  134/03, 108/2013) in popravki 

 Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava (UL RS 115/2, 21/03,134/03,126/04,120/07,124/08,58/10,pop. 

60/10,104/10,104/11) in popravki 

 Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava 
 

Računovodsko poročilo vsebuje naslednje računovodske izkaze  in priloge: 

 

1. Bilanco stanja; 

a) Stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih sredstev 

b) Stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil (LUNG nima) 

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 

a) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka 

b) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov 

c) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (LUNG nima) 

d) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 

ter pojasnila k posameznim izkazom. 
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1. BILANCA STANJA  
 

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
001 159.089 168.015

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 14.477 12.606

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 11.377 11.129

02 NEPREMIČNINE 004 264.403 264.403

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 113.627 105.695

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 190.025 193.444

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 184.812 185.614

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 476.979 383.060

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 333.001 46.668

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 82.405 66.010

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 13.900 9.783

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 180.000

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 86

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 1.792 319

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 45.881 80.194

C) ZALOGE

(024+025+026+027+028+029+030+031)
023 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023)
032 636.068 551.075

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
034 208.321 111.388

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 112.251 410

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 4.730 5.714

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 792 0

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 21 34

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 90.527 105.230

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
044 427.747 439.687

980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA
056 236.596 248.937

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 191.151 190.750

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044)
060 636.068 551.075

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o 

sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 

uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZNESEK

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2014

Oznaka 

za AOP
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SREDSTVA 

 

A)Dolgoročna sredstva v upravljanju v vrednosti 159.089 EUR predstavljajo 25,01 % delež 

celotnega premoženja Ljudske univerze Nova Gorica. Sestavljajo jih neopredmetena sredstva 

(licence,..), nepremičnine in oprema. Sredstva LUNG-a v vrednosti 159.089 EUR predstavljajo 

33,93 % sedanje vrednosti.  

 

Sedanja vrednost na dan 31.12.2014 

  NEOPREDMETENA SREDSTVA - konto 03 

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost % sedanje vrednosti 

14.477 11.377 3.100 21 % 

 

  NEPREMIČNINE – konto 02 

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost % sedanje vrednosti 

264.403 113.627 150.776 57 % 

 
  OPREMA – konto 04 

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost % sedanje vrednosti 

190.025 184.812 5.213 3 % 

 

LUNG osnovna sredstva izkazuje po nabavni vrednosti ter ločeno prikazuje popravek le-teh. 

 

(v eurih, brez centov)

Nabavna 

vrednost 

(1.1.)

Popravek 

vrednost 

(1.1.)

Povečanje 

nabavne 

vrednosti

Povečanje 

popravka 

vrednosti

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti

Amortizacij

a

 Neodpisana 

vrednost (31.12.)

 

Prevrednoten

je zaradi 

okrepitve 

Prevrednotenje 

zaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12

 I. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 

upravljanju

(701+702+703+704+705+706+707)

700 470.453 302.439 3.516 0 3.333 3.333 12.441 159.089 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 12.606 11.129 1.951 0 81 81 328 3.100 0 0

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 705 264.403 105.695 0 0 0 0 7.932 150.776 0 0

F. Oprema 706 193.444 185.615 1.565 0 3.252 3.252 4.181 5.213 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra 

proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

 Z N E S E K

NAZIV
Oznaka za 

AOP

 
 

Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega časovnega amortiziranja po predpisanih 

amortizacijskih stopnjah in se krije v breme sredstev v upravljanju(980), ker ustanovitelj ne 

pokriva stroškov amortizacije. V letu 2014 je bila vrednost amortizacije 12.441 EUR. 

 

 

 

 

 

 



Poslovno poročilo za leto 2014 

LUNG   

  - 35 - 

V letu 2014 so bile narejene nabave  v vrednosti 3.516,25 EUR. Za potrebe osnovne šole je bil 

nabavljen radio v vrednosti 100,17 EUR, katerega vir so bila sredstva MIZŠ. Ostala sredstva  v 

vrednosti 3.416,08 EUR  so bila nabavljena iz amortizacijskih sredstev. Za leto 2015 ima LUNG 

na razpolago še 77.507 EUR amortizacijskih sredstev. 

 

Vrsta OS/drobni inventar znesek 

STOL KONFERENČNI 24,74 

STOL KONFERENČNI 24,73 

STOL KONFERENČNI 24,73 

STOL KONFERENČNI 24,73 

STOL KONFERENČNI 24,73 

STOL KONFERENČNI 24,73 

STOL KONFERENČNI 24,73 

STOL KONFERENČNI 24,73 

STOL KONFERENČNI 24,73 

STOL KONFERENČNI 24,73 

STOL KONFERENČNI 24,73 

STOL KONFERENČNI 24,81 

MASAŽNA MIZA 147,66 

HP LASER JET PRO P1606DN 173,37 

RADIO PHILIPS-OŠ 100,17 

LICENCA ZA SAOP  E -REGISTRATO  1.951,26 

PROJEKTOR ACER X1273 501,74 

SWITC TP LINK TL SG 1016 160,25 

SWITC 24 PORT 183,98 

TELEFON SAMSUNG C3590 0,97 

 skupaj 3.516,25 

 

V letu 2014 so bila odpisana osnovna sredstva v vrednosti 3.202,68 EUR ter drobni inventar v 

vrednosti 130,31 EUR, ki sta bila v celoti amortizirana. Odpis in dejansko stanje vseh sredstev in 

obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2014  je bilo ugotovljeno z rednim letnim popisom. 

Popisi so bili opravljeni na obrazcih, ki so sestani del inventurnega elaborata in se nahajajo v 

računovodstvu kot priloga letnega poročila. 

 

 

B)Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve  v vrednosti 476.979 EUR 

predstavljajo 74,99 % delež celotnega premoženja Ljudske univerze Nova Gorica. LUNG  

terjatve in obveznosti izkazujejo ob njihovem nastanku. 

Sestavljajo jih: 

 

 Dobroimetje pri bankah in drugih institucijah; LUNG je imel na dan 31.12.2014 pri Upravi za 
javna plačila 333.001 EUR. Znesek se je glede na leto 2013 povečal za sedemkrat. 

Struktura sredstev in poslovanje LUNG-a sta se v letu 2014 glede na leto 2013 

spremenila. LUNG je v letu 2014 dobil Erasmus projekte, na osnovi katerih je dobil 

akontacije za izvedbo enoletnih oz. dvoletnih projektov, kar mu onemogoča vezavo 

sredstev, saj je dobil akontacijo za izvedbo aktivnosti tako za LUNG kot za partnerje, s 

katerimi je v projektu.   
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 Kratkoročne terjatve do kupcev; v vrednosti 82.405 EUR. To so terjatve, ki jih ima LUNG 
izkazane na dan 31.12.2014 do svojih uporabnikov. Za neplačnike se poslužujemo 

portala E-izvršba, ker je najcenejša možnost, ki jo ima zavod za izterjavo neplačanih 

terjatev. Analitično vodimo za vsako leto posebej terjatev, ko naredimo popravek le-te. 

o Tekoče terjatve: 77.298,75 EUR 

o Oblikovan popravek terjatve za leto 2014: 490,00 EUR 

o Oblikovan popravek terjatve za leto 2013: 2.932,86 EUR 

o Oblikovan popravek terjatve za leto 2012: 445,00 EUR 

o Oblikovan popravek terjatve za leto 2011: 234,23 EUR 

o Oblikovan popravek terjatve za leto 2008: 1.005,09 EUR 

 

Terjatve so se glede na leto 2013 povečale za 25 %, kar dokazuje  splošno slabo plačilno 

sposobnost, ki jo poskušamo reševati tako z boljšimi pogoji, kot s takojšnjim 

opominjanjem ter večjo kontrolo. 

 

 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v vrednosti 13.900 EUR, 
predstavljajo terjatve drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Te so se glede na 

lansko leto zvišale za 24,84 %. 

o Terjatve do ustanoviteljic za izdane zahtevke: 5.672,04 EUR 

o Terjatve do ustanoviteljic za javna dela: 1.353,79 EUR 

o Terjatve do drugih uporabnikov za dejavnost(obresti): 35,23 EUR 

o Terjatve MŠIŠ za OŠ: 2.874,61EUR   

o Terjatve Zavod za zaposlovanje za javna dela: 3.964,71 EUR 

 

 Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 1.792 EUR, predstavljajo terjatve vstopnega ddv 

ter terjatve do zaposlenih za akontacije in so glede na leto 2014 večje za petkrat, ker se 

je LUNG-u povečal odbitni delež. V letu 2014 je LUNG imel odbitni delež 15 % v letu 

2015 ga bo imel 25 %.  Iz tega naslova sta nastali terjatvi v vrednosti 1.472,13 EUR in 
38,98 EUR. 

o Terjatve za vstopni ddv 22%: 14,11 EUR 

o Terjatev za vstopni ddv 22% pop odb. deleža: 1.472,13 EUR 

o Terjatev za vstopni ddv 9,5% pop odb. deleža: 39,98 EUR 

o Terjatve do zaposlenih ostalo: 129,20 EUR 

o Terjatve do zaposlenih-potovanja Erasmus: 136,20 EUR 

 

 Aktivne časovne razmejitve v vrednosti 45.881 EUR, predstavljajo predhodno nezračunane 

prihodke ter ddv od sprejetih avansov. Glede na leto 2014 se je vrednost oddanih 

zahtevkov zmanjšala za 42,79 %. 

o Predhodno nezračunani prihodki Erasmus: 2.285,03 EUR 

o Predhodno nezračunani prihodki projekti (study circle): 20.746,54 EUR 

o Predhodno nezračunani prihodki MIZŠ, MNZ: 22.805,91 EUR 

o ddv od avansa 20%: 26,48 EUR 

o ddv od avansa 22%: 17,13 EUR 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

D)Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  v vrednosti 208.321 EUR so se  

glede na leto 2014  povečale za 87,02 %, ker smo v letu 2014 začeli izvajat Erasmus projekte, za 

katere smo dobili akontacije. 

 

 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine  v vrednosti 112.251 EUR zajemajo 

prejete akontacije za še neizvedene aktivnosti, dejavnosti.  

o Kratkoročno prejeti avansi dejavnost; 660,00 EUR 

o Kratkoročno prejeti avansi – Erasmus; 111.590,78 EUR 

 

 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 4.730 EUR, zajemajo naše obveznosti do 
dobaviteljev za račune, ki smo jih prejeli do 31.12.2014, kateri zapadejo v januarju. 

 

 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 792 EUR, zajemajo obveznosti za 

ddv za januar, ki je bil poravnan v januarju. 

 

 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v vrednosti 21 EUR so 
obveznosti za provizijo, ki jo ima LUNG za vodenje Enotnega zakladniškega računa za 

mesec december. 

 

 Pasivne časovne razmejitve v vrednosti 90.527 EUR predstavljajo kratkoročno odloženi 

prihodki (šolnine in tečajnine), ki se nanašajo na naslednje obračunsko obdobje. Pri 

razmejevanju je za tečaje uporabljen kriterij število opravljenih ur v letu 2014, pri šolnini 

pa je uporabljen koledarski kriterij. 

 

 

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 

 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v vrednosti 236.596 
EUR so se glede na leto 2014 zmanjšale zaradi porabe amortizacije v breme vira za 

12.441 EUR ter povečale za nabavo učnega pripomočka v vrednosti 100, ki ga je 

financiralo MIZŠ za potrebe OŠ.  

 Presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 191.151 EUR se je glede na leto 2014 povečal 

za 401 EUR (presežek leta 2014). 
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2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5 4/5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864)
860 552.752 596.555 0,93

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 552.752 596.555 0,93

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 1.095 2.585 0,42

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 1.878 1.301 1,44

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869)
867 1.563 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 1.563 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)
870 557.288 600.441 0,93

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)
871 246.402 299.368 0,82

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 22.098 24.586 0,90

461 STROŠKI STORITEV 874 224.304 274.782 0,82

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)
875 303.123 299.765 1,01

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 264.613 262.066 1,01

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 38.459 37.445 1,03

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 51 254 0,20

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 1.679 377 4,45

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 883 71 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
(885+886) 884 5.611 775 7,24

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 5.611 775 7,24

N) CELOTNI ODHODKI
(871+875+879+880+881+882+883+884) 887 556.886 600.285 0,93

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)
888 402 156 2,58

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870)
889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(888-890)

891 402 156 2,58

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(889+890) oz. (890-888)

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja
893 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 

obdobju (celo število)
894 10 10 1,00

Število mesecev poslovanja 895 12 12 1,00

indeks

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2014

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 

in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Oznaka 

za AOP

ZNESEK
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov zajema celotno poslovanje LUNG-a, tako 

javno službo kot tržno službo, medtem ko je posamezna služba (javna in tržna) razdeljena v 

Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po dejavnostih.  

 

Celotni prihodki zavoda v letu 2014 so 557.288,21 EUR, od tega so prihodki javne službe 

327.019,44 EUR in prihodki tržne službe 230.268,77 EUR, kar predstavlja 41,32 % vseh 

prihodkov. Celotni odhodki zavoda v letu 2014 so 556.886,73 EUR, od tega so 327.019,44 

EUR odhodki javne službe in 229.867,29 EUR odhodki tržne službe. 

 

Zavod izkazuje presežek prihodkov na odhodki v vrednosti 401,48 EUR, ki ostaja 

nerazporejen. 

 

 

Prikaz celotnih prihodkov od leta 2012 do leta 2014 

 
 

LUNG je  javni zavod, ki stremi k zmanjševanju odhodkov z zbiranjem čim ugodnejšega 

ponudnika pri javnih naročilih ter k čim kvalitetnejšim storitvam za naše uporabnike. Vse to se 

odraža  pri naših dosežkih. Finančni prihodki (obresti), ki so bili v letu 2013 še spodbudni so se 

v letu 2014 pričakovano znižali. Z zmanjšanjem prihodkov je povezno tudi zmanjšanje stroškov 

(stroški materiala, stroški storitev). Določeni stroški, ki so zakonsko predpisani, pa so ostali isti 

(stroški dela). Prevrednotovalni prihodki v letu 2014 so posledica povišanja odbitnega deleža iz 

15 % na 25 %. V letu 2013 prevrednotovalnih prihodkov nismo imeli, ker se nam je odbitni 

delež zmanjšal iz 16 % na 15 %, ne pa povečal. 
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Prikaz celotnih odhodkov od leta 2012 do leta 2014 

 

 
 

LUNG se je trudil ravnati gospodarno in varčno, saj se tako stroški materiala kot storitev niso 

povečali temveč so se znižali, edini porast je med: 

 »drugimi stroški«, ki v letu 2014 zajemajo plačan strošek za stavbno zemljišče in strošek  

taks za tožbe v letu 2014; 

 »drugi odhodki« ki zajemajo stroške preteklih obdobij, ki nam niso bili priznani v 

zahtevkih; 

 »prevrednotovalni odhodki«, zajemajo odpise terjatev, na osnovni sklepa sodišča. 

 
 

Struktura celotnih odhodkov v letu 2014 
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PRIHODKI JAVNE SLUŽBE 
 

  1 2 3 3/2 

PRIHODKI  JAVNE  SLUŽBE/ LETO 2012 2013 2014 Indeks 

sofinanciranje ustanoviteljic 82.312,39 54.902,36 46.014,01 0,84 

MIZŠ - OŠ  39.055,19 29.881,62 32.609,92 1,09 

MIZŠ – sofin. plače strokovnega delavca 21.706,95 20.794,20 7.118,20 0,34 

MIZŠ- razpisi /integralni proračun 19.035,02 24.911,34 53.288,39 2,14 

razpisi ESS 150.211,24 187.626,64 109.153,13 0,58 

razpisi Erasmus 

  

12.603,55 

 mednarodni projekt (Study Circles) 18.294,73 34.204,79 16.189,12 0,47 

javna dela -ZZRS 31.897,76 44.386,28 38.663,26 0,87 

javna dela –OBČINA 8.098,86 18.325,19 11.379,86 0,62 

izobraževanje- ZZRS 16.069,20 

   obresti zakladniškega računa 267,73 - 

 

  

SKUPAJ     386.949,07           415.032,42          327.019,44      0,79 

 

V letu 2014 se je delež javne službe glede na leto 2013 zmanjšal za 21 %, kar lahko pripišemo 

zaključevanju projektnega obdobja oziroma zaključevanju projektov ter zmanjševanju sredstev 

občinskega proračuna.  

 

V letu 2014 so se sredstva šestih ustanoviteljic zmanjšala za 16 % glede na leto 2013. V skladu s 

pogodbo za sofinanciranje LUNG-a so bila namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov in 

letni program izobraževanja. 

 

Specifikacija postavke »sofinanciranje ustanoviteljic«: 

  

  1 2 3 3/2 

prihodki/leto 2012 2013 2014 Indeks 

sofinanciranje LUNG-a/materialni 

stroški       36.071,84             15.331,00            11.986,58      0,78 

projekt "Center vseživljenjskega učenja 

Severne Primorske"       29.574,49             28.169,00        0 

projekt " Most med temo in svetlobo"       16.666,06             11.402,36        0 

Letni program izobraževanja           34.027,43        

 SKUPAJ       82.312,39             54.902,36            46.014,01      0,84 

 

Specifikacija postavke »MIZŠ- razpisi /integralni proračun«: 

 

  1 2 3 3/2 

prihodki/leto 2012 2013 2014 Indeks 

SSU 14.960,02 20.542,40 15.203,15 0,74 

ŠTUDIJSKI KROŽKI 2.075,00 1.785,61 892,62 0,5 

TVU 2.000,00 2.583,33 1.967,21 0,76 

PODPORNA DEJAVNOST ZA 

BREZPOSELNE 

  

23.277,05 

 ISIO INFORMIRANJE IN SVETOVANJE 

  

11.948,36 

  skupaj 19.035,02 24.911,34 53.288,39 2,14 

Postavka »MIZŠ – razpisi/ integralni proračun« se  je v letu 2014 zvečala na osnovi dveh novih 

elementov, saj so se vsi ostali glede na prejšnje leto zmanjšali. Postavka »ISIO informiranje in 
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svetovanje« je bila namenjena delnemu sofinanciranju dejavnosti Svetovalnega središče ISIO, ki 

je bilo prej  v celoti financirano preko projekta CVŽU – Centra vseživljenjskega učenja. 

Postavka »Podporna dejavnost brezposelnim« pa je bila namenjena svetovanju brezposelnim  

ter ranljivim ciljnim skupinam.  

 

Specifikacija postavke »razpisi ESS«: 

 

  1 2 3 3/2 

prihodki/leto 2012 2013 2014 Indeks 

DRP      63.362,42             41.670,41        0 

CVŽU      28.555,44             69.926,21        0 

SNIO      45.803,35             47.791,44           44.235,31      0,93 

UVPNZ        1.269,81             23.131,38             6.818,41      0,29 

SKUPAJ Razpisi ESS-MIZŠ     138.991,02           182.519,44           51.053,72      0,28 

EU SKLAD EIF      11.220,22              3.433,28        0 

VDM- NOVO MESTO              739,27           13.498,25      18,26 

VDM- CELJE              934,65           12.273,60      13,13 

VDM- NOVA GORICA          17.002,68        

VDM-SEŽANA          15.324,88        

SKUPAJ Razpisi EIF-MNZ      11.220,22              5.107,20           58.099,41      11,38 

SKUPAJ     150.211,24           187.626,64         109.153,13      0,58 

 
Postavka »razpisi ESS« ima zelo pomembno vlogo pri poslovanju zavoda,  saj zajema kar 33,38 % 

vseh prihodkov javne službe. Skozi zadnja tri leta se je njena struktura financiranja spremenila za  

več kot 50 % iz Ministrstva za šolstvo in šport (51.053,72 EUR) na Ministrstvo za notranje 

zadeve (58.099,41 EUR). LUNG je v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve realiziral 

projekt »Izvajanje pilotnih programov spodbujanja socialne vključenosti posebnih ciljnih skupin 

državljanov tretjih držav«, ki so  potekali v Novem Mestu, Celju, Sežani in Novi Gorici, medtem 

ko so se projekti (UVPNZ- uvajanje modela za ugotavljanje in vrednotenje neformalno 

pridobljenega znanja in SNIO – neformalno učenje), ki jih je izvajal z Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport zaključili. 

 
Pomemben projekt je tudi mednarodni projekt Study Circles, ki ga izvajamo v sodelovanju z 

ENFAP FVG iz Italije. 

 

V letu 2014 smo na osnovi Javnega poziva Zavoda za zaposlovanje zaposlili 4 javne delavce v 

sodelovanju z Občino Kanal, Občino Šempeter-Vrtojba in Mestno občino Nova Gorica. Javna 

dela so financirana 25 % s strani občin, razen za invalide 5 %, preostali del skupaj z materialnimi 

stroški pa  je financiran  s strani Zavoda za zaposlovanje.  
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PRIHODKI TRŽNE SLUŽBE 

 
Prihodke od poslovanja tržne službe sestavljajo vsi prihodki srednjih in poklicnih šol (predšolska 

vzgoja, trgovec, ekonomski tehnik, frizer) in Višja in Visoka šola Dobe Maribor ter jezikovno 

izobraževanje. Prihodki od usposabljanja zajemajo prihodke NPK socialni oskrbovalec na domu, 

NPK računovodja, NPK maniker, tečaji računalništva,.. V rubriki ostalo pa so zajeti prihodki ostalih 

dejavnosti zavoda kot so tečaji digitalne fotografije, tečaji šivanja in krojenja, izpiti za taksiste, 

glasbeno poučevanje … Prihodki šolnin in tečajnin so razmejeni v skladu s sodili in preneseni v leto 

2015. Pri šolninah so to meseci šolanja pri tečajih pa opravljene ure v posameznem koledarskem 

letu. 

 

 

  1 2 3 3/2 

prihodki/leto 2012 2013 2014 Indeks 

srednje in poklicne šole 104.037,36 111.749,08 153.908,24 1,38 

visoke šole 13.838,49 5.975,21 3.102,99 0,52 

višja šola 1.314,93 1.333,11 891,39 0,67 

jezikovno izobraževanje 33.667,64 35.468,28 44.091,21 1,24 

usposabljanje za delo  8.712,85 20.229,77 18.573,78 0,92 

najemnina 5.300,64 10.727,91 852,42 0,08 

ostalo 4.414,21 4.182,83 4.312,62 1,03 

SKUPAJ 171.286,12 189.666,19 225.732,65 1,19 

 

 

 

Podrobnejši prikaz prihodkov od poslovanja  od leta 2012 do leta 2014 
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(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKI

(402+431)
401

666.831 606.335

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(403+420)
402

470.316 394.386

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

(404+407+410+413+418+419)
403

437.776 382.267

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

(405+406)
404

384.595 302.397

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 384.595 302.397

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

(408+409)
407

53.181 79.870

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 53.181 79.870

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 0 0

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

(411+412)
410

0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

(414+415+416+417)
413

0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 

unije 
419

0 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
420

32.540 12.119

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 0 0

del 7102 Prejete obresti 422 0 0

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 0 0

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 32.540 12.119

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(432+433+434+435+436)
431

196.515 211.949

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 194.851 201.686

del 7102 Prejete obresti 433 1.160 2.848

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 504 7.415

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0

II. SKUPAJ ODHODKI 

(438+481)
437

557.799 618.774

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
438

332.845 420.657

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

(440+441+442+443+444+445+446)
439

212.088 231.778

del 4000 Plače in dodatki 440 193.265 204.250

del 4001 Regres za letni dopust 441 6.693 9.811

del 4002 Povračila in nadomestila 442 9.808 14.574

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 2.322 3.143

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 0 0

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(448+449+450+451+452)
447

31.725 34.987

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 17.076 18.355

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 13.710 14.705

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 162 126

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 195 207

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 582 1.594

ČLENITEV KONTOV
ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA
od 1.1.  do  31.12.2014

Oznaka 

za AOP
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C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
453

85.567 153.429

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 23.904 36.888

del 4021 Posebni material in storitve 455 4.502 8.671

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 6.988 15.625

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 1.719 814

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 9.438 5.221

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 75 1.193

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 5.321 0

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 33.620 85.017

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki

(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)
470

3.465 463

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 3.150 398

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 315 65

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(482+483+484)
481

224.954 198.117

del 400
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu
482

52.966 28.126

del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu
483

7.814 4.539

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 164.174 165.452

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

(401-437)
485

109.032 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

(437-401)
486

0 12.439

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 

občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

 
 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih po načelu denarnega toka prikazuje prihodke in 

odhodke po računovodskem načelu denarnega toka (plačane realizacije). V letu 2014 LUNG 

izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v vrednosti 109.032 EUR 

zaradi prejetih akontacij za izvajanje Erasmus projektov. 
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(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

50
VII. ZADOLŽEVANJE

(551+559)
550 0 0

500
Domače zadolževanje

(552+553+554+555+556+557+558)
551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55
VIII. ODPLAČILA DOLGA

(561+569)
560 0 0

550
Odplačila domačega dolga

(562+563+564+565+566+567+568)
561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

(550-560)
570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

(560-550)
571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(485+524+570)-(486+525+571)
572 109.032 0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(486+525+571)-(485+524+570)
573 0 12.439

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 

in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZNESEK

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do  31.12.2014

ČLENITEV 

KONTOV

Oznaka 

za AOP
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Pojasnila in razkritja: 

1. Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost 

javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu 

Za vsak projekt se vodi svoje stroškovno mesto, tako s prihodkovnega kot s 

stroškovnega vidika. V primeru, da niso vsi stroški pokriti s sredstvi projekta, je to 

vložek LUNG-a oz. tržna služba. Tako so prihodki javne službe kriterij za stroške. Pri 

sofinanciranju materialnih stroškov ustanoviteljic smo zaradi vsebine pogodbe uporabili 

sodilo stroški dela. 

 

2. Vzrok za izkazovanje presežka odhodki nad prihodkov v bilanci stanja ter 

izkazu prihodkov in odhodkov 

LUNG izkazuje knjigovodski presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 401,48 EUR 

prihodkov iz naslove vezave prostih denarnih sredstev.  

 

3. Podatki o stanju neporavnanih terjatev in ukrepi za njihovo poravnavo oz. 

razlogi za neplačilo 

LUNG ima na dan 31.12.2014 82.405 EUR odprtih terjatev. LUNG se za izterjavo 

poslužuje E-portala, kar je najcenejša možnost za izterjanje neporavnanih terjatev. Pri 

nas se je uveljavila praksa, da po 3. opominu terjatev pošljemo v tožbo.  

 

4. Podatki o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo in o 

razlogih za neplačilo 

LUNG ima na dan 31.12.2014 4.730 EUR neporavnanih obveznosti, katere so bile vse 

poravnane v januarju. 

 

5. Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v neopredmetena osnovna sredstva, 

neopredmetena sredstva in dolgoročne finančne naložbe 

V letu 2014 so bile narejene nabave  v vrednosti 3.516,25 EUR. Za potrebe osnovne šole 

je bil nabavljen radio v vrednosti 100,17 EUR, katerega vir so bila sredstva MIZŠ.  Vir za 

ostala sredstva  v vrednosti 3.416,08 EUR  so bila  amortizacijska sredstva.  

 

6. Naložbe prosti denarnih sredstev 
LUNG nima nobenih naložb. 

 

7. Podatki, ki so pomembni 

LUNG je za razmejitev pasivnih časovnih razmejitev uporabil obdobje šolskega leta za 

formalna izobraževanja (šolnine), medtem ko je za tečajnine, uporabljeno število 

opravljenih ur v letu 2014.  

 

V letu 2014 se je za LUNG zaključilo projektno obdobje, obdobje zahtevkov, ki je za 

zavod pomenilo velik del prihodkov v javni službi in način financiranja poslovanja zavoda. 

V letu 2014 se je način poslovanja spremenil. Pridobili smo Erasmus projekte, pri katerih 

pridobiš denar v naprej, kar pomeni dobro likvidnostno stanje za izvedbo tistega 

projekta. A na žalost nimamo dovolj teh projektov, da bi zapolnili vrzel, ki bi nadomestila 

manjkajoče projekte, ki so se zaključili, saj se novo projektno obdobje 2014-2020 še ni 

začelo. 
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V. PRIČAKOVANI  RAZVOJ ZAVODA IN 

    PLAN ZA 2015 
 

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. Skrbi nas velika zamuda pri objavi razpisov za novo projektno 

obdobje 2014-2020. Po napovedih bodo le ti objavljeni šele konec leta 2015, kar pomeni, da 

bomo prva sredstva dobili šele leta 2016. 

 

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.  

 

Na področju Pridobitev izobrazbe se bomo trudili ohraniti obstoječo ponudbo programov 

in  po potrebi dodati kakšnega novega.  Zaradi prevelikega upada  pri vpisu v program Visoke 

poslovne šole Ekonomske fakultete Ljubljana od jeseni 2012 tega programa ne moremo več 
izvajati. Z Ekonomsko fakulteto bomo  ohranili stike in upam, da bomo v prihodnosti lahko 

nadaljevali z izvajanjem  programa, saj verjamemo v njegovo kakovost, mednarodno priznanost 

in seveda možnost zaposlitve diplomantov. 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,  v letu 2015 želimo nadaljevati sodelovanje z DOBO Maribor.  

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 2014 smo v poklicni tečaj vpisali lepo število udeležencev , nekaj novih kandidatov pa se 

je vpisalo tudi v štiriletni program. Program je v okolju vse bolj prepoznaven, kar se odraža tudi 

v tem, da se na nas obračajo kandidati, ki prihajajo iz oddaljenejših občin. V prihodnjem letu 

načrtujemo podoben vpis kot do sedaj, nadaljevali bomo z uspešnimi praksami in še naprej 

krepili sodelovanje in prepoznavnost v lokalnem okolju. V preteklem letu smo vpisali tudi nekaj 

kandidatov v program srednjega strokovnega izobraževanja (Predšolska vzgoja), tako da v letu 

2016 pričakujemo prve maturante v tem programu. V decembru 2012  smo oddali  vlogo za 

vpis novega programa srednjega poklicnega izobraževanja Frizer, avgusta 2013 smo prejeli 

odločbo o vpisu v razvid srednješolskega programa Frizer, nato pa začeli z zbiranjem prijav in 

uspešno začeli izvajati program v drugi polovici oktobra 2013 in nadaljevali v letu 2014 

Računamo na dober vpis tudi v jeseni 2015, upamo le, da MIZŠ ne bo omejevalo vpisa.  

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 –  v 
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začetku leta 2014  smo izvedli marketinško akcijo, da bi pridobili nove kandidate. V okviru te 

akcije smo izvedli različne aktivnosti in osveščanje v podjetjih , na zavodu za zaposlovanje in 

medijih. Naši kandidati prihajajo iz različnih občin, kar nekaj jih je vključenih iz tolminskega in 

cerkljanskega območja, zato je pomembno z oglaševanjem pokriti tudi te lokacije. 

 

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. Podjetjem bomo pomagali pridobiti sredstva za 

izobraževanje zaposlenih  tudi preko razpisov. Izpeljali bomo različne marketinške akcije. 

 

Programi izpopolnjevanja  

Na LUNG-u že več kot 20 let uspešno izvajamo različne programe izpopolnjevanja za delo.  

Novost v letu 2014 je dopolnjena ponudba programov Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). 

Trenutno lahko izbirajo stranke med 11 različnimi programi za pridobitev NPK. V letu 2015 

nameravamo dodatno razširiti našo ponudbo programov za pridobitev Nacionalne poklicne 

kvalifikacije. 

V letu 2015 bomo še naprej ponujali splošne tečaje računalništva, pričakujemo pa tudi kakšen 

tečaj po naročilu, saj se v zadnjem času delodajalci odločajo za usposabljanje zaposlenih, ki 

potrebujejo specifična znanja, vezana na določeno delovno mesto oziroma programsko opremo.  

 

 

Področje Prosti čas se bo tudi v prihodnje delilo na tematske sklope ter  na brezplačne in 

plačljive tečaje za prosti čas. Med plačljivimi tečaji uvrščamo krojenje in šivanje, klekljanje in 

glasbeno poučevanje.  Trenutne razmere omogočajo izvedbo enega daljšega tematskega sklopa 

v Tednu vseživljenjskega učenja ter krajšega Dnevi medgeneracijskega učenja 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. Na tržnem delu področja Prosti čas smo v letu 2014 v 

sodelovanju z Glasbeno šolo Nova Gorica  uspešno začeli izvajati Glasbeno poučevanje za 
otroke in odrasle. Računamo, da bomo ta program izvajali tudi v 2015. 

 

Odprti smo in bomo za različna partnerstva, projektno delo je vsekakor naša prihodnost. 

Peto področje se po novem imenuje  Podpora učenju in sem spadajo vsi projekti. Center 

vseživljenjskega učenja Severne Primorske  s svojo ponudbo brezplačnih informativno, 

svetovalnih storitev in možnosti samostojnega učenja se je v vseh letih delovanja zelo dobro 

uveljavil in koristi je imela/ima cela regija. Projektno obdobje se je z letom 2013 zaključilo, 

vendar bomo poskusili te pomembne dejavnosti (CIPS, TVŽU, BORZA) v manjšem obsegu tudi 

v prihodnje nuditi s prostovoljnim delom zaposlenih  in ob finančni podpori občin ustanoviteljic 

LUNG-a. Svetovalno središče ISIO bo MIZŠ predvidoma sofinanciralo v precej zmanjšanem 

obsegu. V letu 2015 bodo projekti prioriteta, saj moramo ob zmanjševanju državnih in lokalnih 

sredstev iskati nove finančne možnosti za stabilno funkcioniranje zavoda. Prijavljali se bomo  na 

različne državne in mednarodne razpise in tako različnim ciljnim skupinam v regiji in po Sloveniji 

omogočali brezplačne oblike izobraževanja. Posebne pozornosti bodo deležne marginalizirane 

skupine.  

V letu 2012 smo se vključili v Lokalno akcijsko skupino jugozahodnega dela Severne Primorske 

(LAS), v okviru katere računamo, da bomo v prihodnjem projektnem obdobju lahko zelo 

aktivni. V letu 2015 bomo pripravili naše predloge projektov za novo projektno obdobje.  
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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. Pohvalimo se 

lahko s stalno prisotnostjo licence POKI.  V letu 2015 se bo svetovalka za kakovost vključila v 

izobraževanje, ki ga bo organiziral ACS v Ljubljani, kjer bodo potekale različne aktivnosti v 

omrežju svetovalcev za kakovost. Izobraževanje bo tako na delavnicah kot tudi v spletni učilnici. 

Namen izobraževanja je vpeljevanje izboljšav, ki so načrtovane v akcijskem načrtu razvoja 

kakovosti na področju promocije/animacije za naš zavod in spremljanje rezultatov in učinkov. 

 

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. Skrbi nas 

zmanjševanje sredstev za izobraževanje odraslih tako s strani države kot s strani občin 

ustanoviteljic.  

 

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. 

 

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.  
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LETNI PLAN  2015  
   

III. IZPOPOLNJEVANJE    

  RAČUNALNIŠKI TEČAJI  2 25 39 

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA ZA DELO    

˗ Izpopolnjevanje za dela v računovodstvu 200 ur 1 12 200 

˗ Strojepisje na računalniku    

  NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE – NPK     

˗ NPK Računovodja 1 5 5 

˗ NPK Socialni oskrbovalec 1 8 100 

˗ NPK Maniker 1 6 85 

˗ NPK Pediker 1 5 75 

˗ IZPITI AVTOTAKSISTI  5 5 

SKUPAJ IZPOPOLNJEVANJE 7 66 509 

IV.   PROSTI ČAS – brezplačne dejavnosti    

- Dnevi medgeneracijskega učenja 1 50 10 

- Pomladanski tematski sklop – TVU + parada učenja 2 100 35 

- Študijski krožki 2 20 60 

SKUPAJ  PROSTI ČAS – brezplačne dejavnosti 5 170 105 

PROSTI ČAS – tržni del    

- Glasbeno poučevanje za otroke 1 13 148 

- Glasbeno poučevanje za odrasle 1 1 15 

- Tečaj krojenja in šivanja  (začetni in izpopolnjevalni) 1 8 40 

- Tečaj klekljanja 1 6 20 

SKUPAJ  PROSTI ČAS – tržni del 4 28 223 

SKUPAJ PROSTI ČAS 9 198 328 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST / PLAN  2015 

PROGRAM Št. 

oblik 

plan 

kandidati 

plan ure 

I. PRIDOBITEV IZOBRAZBE    

DODIPLOMSKI IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJ    

 DOBA Fakulteta – MAGISTRSKI PROGRAMI 3 10 15 

 DOBA Fakulteta – DODIPLOMSKI PROGRAMI 4 35 25 

 Višja strokovna šola DOBA – VIŠJEŠOLSKI PROGRAMI 3 8 25 

 
POKLICNO  IN  SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE  

IZOBRAŽ. 
   

 Trgovec 3 25 400 

 Frizer (SPI) 2 25 500 

 Dif. EKT (PTI)+ poklicna matura 2 20 600 

 ET (SSI)  4 30 400 

 Predšolska vzgoja (PT) 1 44 380 

 Predšolska vzgoja (SSI) 1 8 200 

 Gimnazija Online Doba Maribor 3 4 10 

SKUPAJ SREDNJE ŠOLE 16 156 2490 

  OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE-    

- Osnovna šola izpiti/konzultacije 1 25 400 

SKUPAJ PRIDOBITEV IZOBRAZBE 27 234 2955 

II.  JEZIKOVNI TEČAJI    

- Jezikovni tečaji – skupinski 17 116 805 

- Jezikovni tečaji individualni 6 6 100 

SKUPAJ JEZIKOVNI TEČAJI 23 122 905 
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   V. PODPORA UČENJU - PROJEKTI    

- MOST MED TEMO IN SVETLOBO*    

- ERASMUS + 
 12 1200  

- INWIS 1 8 60 

Center vseživljenjskega učenja - CVŽU    

 Svetovalno središče ISIO 1 600 1350 

 Točke vseživljenjskega učenja – TVŽU* / / / 

 Borza znanja -BZ 1 20 5 

 Karierni kotiček 1 250 40 

 SSU 1 150 3000 

 UČNA POMOČ   80 500 

SKUPAJ PODPORA UČENJU - PROJEKTI 5 1108 6155 

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI 71 1728 10852 

 

* TVŽU = občina Miren-Kostanjevica, občina Šempeter-Vrtojba, občina Kanal, občina Brda, 

občina Renče-Vogrsko, MO Nova Gorica 

* števila oblik, kandidatov in ur na TVŽU in za  projekt Most med temo in svetlobo ne moremo 

planirati, saj z občinami ustanoviteljicami LUNG-a niso bili sklenjeni še nobeni dokončni 

dogovori. 

 
 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST / PLAN  2015 

PROGRAM Št. 

oblik 

plan 

kandidati 

plan ure 
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1. PRIDOBITEV IZOBRAZBE 
 

ŠTUDIJ NA DALJAVO – DOBA Maribor  

V študijskem letu 2015/16 se bo na DOBI možno vpisati v 3 višješolske strokovne programe in 

4 visokošolske. Zaradi podobnosti s programom Poslovanje in posledično manjšim zanimanjem 

se visokošolski program Poslovna administracija ukinja. Bolonjski magistrski študijski programi 

sicer še naprej (kljub hudi konkurenci) pridobivajo na ugledu in veljavi. S pravilnim marketinškim 

pristopom in promocijo pričakujemo dober vpis v študijske programe. Ob 25-letnici Dobe bo 

oglaševanja še več, kar bo nedvomno prineslo tudi boljše rezultate pri jesenskem vpisu. Na 

splošno so študenti s programi in izvedbo online študija zelo zadovoljni, kar je gotovo najbolj 

učinkovita promocija.  

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 dolgotrajnemu znanju in večjemu zadovoljstvu in motivaciji 

študentov. V prihodnjem študijskem letu tudi zato lahko pričakujemo vsaj enak, če ne celo 

nekoliko večji vpis. 

 

Programom študija na daljavo se je pridružil tudi program GIMNAZIJA ONLINE, kjer lahko 

vpisani zaključijo gimnazijski program, maturitetni tečaj ali opravijo priprave na maturo. Glede 

na dosedanje zanimanje bo ob povečani promociji in prepoznavnosti tudi ta program kmalu 

pridobil na veljavi. 

 

POKLICNO IN SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

V letu 2014 je program Predšolska vzgoja obiskovalo prek 50 udeležencev. Žal je bilo zanimanje 

za vpis v štiriletni srednji strokovni program majhno, vendar smo se kljub temu odločili, da 
posameznikom omogočimo vpis v ta program in prilagojeno izvedbo. Le ta predvideva 

predavanja le za strokovne module, splošne predmete pa izvajamo v obliki konzultacij in 

samoizobraževanja. 

Glede na trenutno stanje na trgu dela, demografske podatke ter posledično omejitve vpisa s 

strani MIZS pričakujemo, da bo v prihodnjih letih vpis v ta program postopoma začel upadati. 

 

Z vpisom v ostale poklicne in srednješolske programe v jeseni 2014, smo zadovoljni, izvajamo 

tako  program Trgovec, Ekonomski tehnik ter nov program Frizer (čeprav ni bilo na novo 

vključenih iz Zavoda za zaposlovanje). K nam se vpisujejo kandidati, ki so bili že vpisani v druge 

programe in se jim tako priznajo določeni izpiti, prihajajo pa kandidati predvsem v program 

Frizer tudi iz koprskega. 

 

Skrb za kakovost v izobraževanju in velika fleksibilnost sta glavna razloga, da se posamezniki 

odločajo za vpis pri nas, ker se zavedajo, da gre za kvalitetno in odraslim prilagojeno 

izobraževanje, ki jim omogoča pridobitev zaposlitve. Udeležencem, ki se izobražujejo pri nas, 

nudimo svetovanje v svetovalnem središču ISIO, pomoč lahko izkoristijo tudi v Središču za 

samostojno učenje in nekateri pridno obiskujejo ure učne pomoči. Večina udeležencev, ki konča 

program Trgovec, želi nadaljevali izobraževanje v Ekonomskem tehniku (PTI), v srednješolski 

program Ekonomski tehnik pa se vključujejo iz drugih srednješolskih programov in si želijo 

pridobiti še en poklic. 

V program Frizer imamo vključene kandidate, ki so dokončali osnovno šolo pa tudi kandidate, ki 

imajo že končano poklicno ali srednjo šolo. Kandidatom se upošteva predhodno pridobljeno 

znanje in se jim prizna splošnoizobraževalne predmete. 

V letu 2015 bomo nadaljevali z izvajanjem programov Trgovec, Ekonomski tehnik-PTI , 

Ekonomski tehnik-SSI, Frizer (SPI) in Predšolska vzgoja.  Planiramo, da bo vključenih okrog 180 
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udeležencev. V primeru omejitve novo vpisanih udeležencev s strani Ministrstva za šolstvo, pa 

se bo število udeležencev znižalo. 

 
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. 

Še naprej bomo program OŠ za odrasle izvajali v obliki skupinskih in individualnih konzultacij in 

predavanj (enkrat do dvakrat na teden po dve do tri šolske ure hkrati- urnik prilagajamo 

udeležencem – dopoldanska in popoldanska izvedba), 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 2015.  

Z različnimi aktivnostmi (vključitev kandidatov iz Zavoda RS za zaposlovanje, posameznih 

podjetij, pridobitev še več kandidatov iz tolminske in bovške občine) želimo vpis v program OŠ 

za odrasle ohraniti oz. ga še povečati.  

 

 

2. JEZIKI  
Tudi v letu 2014 je bilo število jezikovnih tečajev precej višje od začrtanega plana, kar kaže na 

pomembno spremembo v trendu zanimanja za tovrstno izobraževanje. Opažamo predvsem 

povečano zanimanje za jezikovne tečaje s strani podjetij, ki vse bolj posegajo na tuje trge in 

se jim zato potrebe po znanju tujih jezikov stalno povečujejo. Nekatera podjetja se odločajo za 
vključitev njihovih zaposlenih v jezikovne tečaje iz naše redne ponudbe ali individualne tečaje. 

Podjetja, kjer zaposleni potrebujejo specifična znanja, se odločajo za skupinske tečaje po 

naročilu.  

 

Tudi v letu 2014 beležimo največje zanimanje za nemščino, predvsem na račun velike skupine 

udeležencev, zaposlenih v lokalnem podjetju, ki je dobilo nemške lastnike. Opazen je velik 

razkorak v številu tečajev nemščine in tečajev angleščine ter italijanščine, za katere je zopet  

nekoliko manj zanimanja. Veseli nas, da se povečuje zanimanje za tečaje slovenščine, predvsem 

za individualne oblike - tako na osnovni kot nadaljevalni ravni. Kandidati, ki se zanimajo za te 

tečaje, praviloma prihajajo z druge strani meje.  

 

Namesto brezplačnih uric tečajev ob Svetovnem dnevu jezikov konec septembra smo se 

odločili, da udeležencem izobraževanj ponudimo več popustov - kupončki za popuste so bili 

sestavni del jesenskega LUNG-informatorja, ki smo ga tokrat razdelili v poštne nabiralnike po 

vsej regiji. Učinek je bil izjemen. Udeleženci so bili popustov zelo veseli in so se kot 

samoplačniki pogosteje odločali za tečaje, tako bomo akcijo v letu 2015 ponovili. 

 

NOVOSTI v 2015 

1. Tečaj nemščine za zaposlitev v tujini 

2. Tečaj poslovne hrvaščine 

3. Tečaj angleščine in italijanščine za zaposlene v storitvenih poklicih (v sodelovanju z Zavodom 

za zaposlovanje, OS Nova Gorica) 

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

SSU 

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

povpraševalca 

 

 



Poslovno poročilo za leto 2014 

LUNG   

  - 56 - 

3. IZPOPOLNJEVANJE 
 

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA ZA DELO  

Na LUNG-u že več kot 20 let uspešno izvajamo različne programe izpopolnjevanja za delo.  

V letu 2014 smo uspešno  izvedli 486 izobraževalnih ur in 57 oseb se je vključilo v različne 

izobraževalne programe izpopolnjevanja za delo; Tako v letu 2015 planiramo izvesti 509 ur 

predavanj za 66 udeležencev v različnih oblikah izpopolnjevanj.  

 

 

Nadaljevali bomo s ponudbo računalniških tečajev po meri, saj v zadnjem času opažamo, da se 

ljudje odločajo predvsem za individualne tečaje, na katerih želijo pridobiti znanja, ki jih 

potrebujejo na svojem delovnem mestu. Tudi skupinske oblike računalniških tečajev ter tečajev 

digitalne fotografije bomo ponujali še naprej, poskusili pa bomo pridobiti tudi podjetja, ki bi nam 

zaupala izobraževanje za svoje zaposlene. 

 

 

 
 

 

 

4. PROSTI ČAS 
 

TEMATSKI SKLOPI 

 

1. Tematski sklop – Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja , maj 2015 

 

Tudi v letošnjem Tednu vseživljenjskega učenja in Paradi učenja se bomo izbranim temam 

posvetili skozi  vse čute in na pozitiven način.  

2. DNEVI MEDGENERACIJSKEGA UČENJA na LUNG-u – november 2015 

V medgeneracijskih dnevih bodo poskrbeli, da si bodo znanja in izkušnje izmenjale različne 

skupine in posamezniki vseh generacij in to v vse smeri, skozi vse čute in na pozitiven način. 

 

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 2014 nam je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dodelilo in 

financiralo izvedbo enega študijskega krožka. V Centru za dnevne aktivnosti v Šempetru smo 

izpeljali ŠK »Kako so živeli naši predniki in kaj so "kuhale" naše babice«. 

Predvidenih nacionalnih sredstev za financiranje ŠK je bilo v lanskem letu manj kot pretekla leta, 

zato je bilo tudi LUNG-u namenjenih manj sredstev za izvedbo ŠK.  

Glede na to, da smo uspešno (kot partnerji) sodelovali pri izvedbi čezmejnega projekta Study 

circles, v katerem smo pridobili veliko izkušenj in smo bili pri tem ves čas v stiku z nacionalnim 

koordinatorjem študijskih krožkov (Andragoškim centrom Slovenije), pričakujemo, da v letu 

2015 dobimo sredstva s strani MIZŠ za izvedbo dveh študijskih krožkov.  
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5. PODPORA UČENJU -  PROJEKTI 
 

A. STUDY CIRCLES 

Pod vodstvom vodilnega partnerja ENFAP FVG iz Stare Gorice smo v okviru Programa 

čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 decembra 2014 uspešno zaključili projekt 

Study circles. Izpeljali smo vse predvidene aktivnosti v okviru projekta – med januarjem in 

aprilom 2104 je bil izpeljan čezmejni študijski krožek na temo turizma. Končni rezultat 

omenjenega študijskega krožka je bil dvojezični turistični zemljevid z osrednjimi zanimivostmi 

čezmejnega območja Brd, Kanala in dveh mest – Nove Gorice in Gorice. V okviru projekta je 

potekalo tudi usposabljanje za bodoče mentorje študijskih krožkov. Iz Goriškega področja se je 

v usposabljanje vključilo 5 oseb, 4 so usposabljanje in obveznosti uspešno zaključili in s tem 

pridobile licenco za vodenje čezmejnih študijskih krožkov. Glede na dosežene rezultate 

partnerji upamo, da nam bo uspelo pridobiti sredstva za nadaljevanje in nadgradnjo tega 

projekta. 

 
 

B. MOST MED TEMO IN SVETLOBO 

LUNG v sklopu svojih dejavnosti skrbi tudi za razvoj vseživljenjskega učenja oseb s posebnimi 

potrebami. V letu 2015 je v okviru projekta Most med temo in svetlobo predvideno kar nekaj 

izobraževalnih programov za osebe s posebnimi potrebami iz različnih skupina. Predvidena je 

izvedba jezikovnih tečajev, izobraževalnih programov digitalne pismenosti. Predvidene so tudi 

delavnice inkluzije ter še ostala usposabljanja oseb s posebnimi potrebami. Izvedba planiranega 

pa je v celoti odvisna od financiranja občin ustanoviteljic LUNG-a. 

 

 

C. ERASMUS+ - AdEIGuS – informativno svetovalno delo 

V letu 2014 smo izpeljali le uvodno srečanje v Belgiji. Do leta 2017 bomo kot partner vključeni 

v projekt ERASMUS+ - AdEIGuS. Ta projekt nam bo omogočal v pogled v druge prakse 

informativno svetovalnega dela v izobraževanju odraslih, kot  ga pokriva ISIO.   Vodilni partner v 

tem projektu je Belgija, ostali partnerji poleg Slovenije so še Avstrija, Finska, Litva in Velika 

Britanija. V prihodnjih letih bomo s partnerji v enotedenskih srečanjih izmenjali prakse in 

najboljše vključili v lasten sistem informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih. 

 

 

D. INTERNATIONAL NEW WAY OF IMPLICATIONS FOR SENIORS 

LUNG je kot partner vključen v Akciji Projekti prostovoljnega dela starejših. Koordinator 
projekta je Association pour le developpement des Initatives citoyennes et Europeennes 

(ADICE) iz Roubaixa v Franciji. Gre za izmenjavo slovenskih in francoskih prostovoljcev.  

Od 25.8.2014 do 21.9.2014 sta pri nas delovali dve francoski prostovoljki. Zanju smo pripravili 

program aktivnosti preko katerega sta spoznali način dela v različnih društvih in zavodih na 

Goriškem – delovali sta v Medgeneracijskem središču »Hiša pravih srečanj« v Renčah, na ŠENT-

u, v Medgeneracijskem središču Nova Gorica, v Varstveno delovnem centru Nova Gorica, v 

Centru za dnevne aktivnosti Šempeter in na LUNG-u. Od 15.9.2014 do 12.10.2014 sta dve 

slovenski udeleženki prostovoljno delovali pri francoskemu partnerju v Robaixu. Pred odhodom 

v Francijo smo ju ustrezno pripravili (uredili vse formalnosti glede poti, bivanja v Franciji ter ju 

vključili v tečaj francoščine).  

V letu 2015 (od 27.4.2015 do 24.5.2015) bodo na prostovoljno delo v Francijo odšle štiri osebe. 

Pred odhodom jih bomo  pripravili na bivanje in delo v Franciji.  

LUNG bo od 4.5.2015 do 1.6.2015 gostil štiri osebe iz Francije. Zanje bomo pripravili program 

aktivnosti, poiskali namestitev ter jim nudili vso podporo v času bivanja v Sloveniji. Namen 
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projekta je izmenjava izkušenj, znanj, spretnosti ter spoznavanje novih kultur, učenje jezika ter 

ustvariti trajnostno sodelovanje med vključenima organizacijama (LUNG-om in ADICE).  

 

 

E. CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 

V letu 2015 bomo širili mrežo partnerskih organizacij in prostovoljcev, ki bodo sodelovali pri 

prenosu pestre palete znanj med različnimi generacijami. Organizirali bomo različne oblike 

dogodkov, na katerih bodo udeleženci izmenjali znanja. Vsebine ponujenih znanj bodo odvisne 

od sodelujočih organizacij, društev in posameznikov. 

Pri izmenjavi znanj bo še naprej sodelovalo vseh pet generacij.  

Promocijo bomo izvajali preko lokalnih medijev (na TV Primorki, Radiu Robin, Radiu Koper, v 

Primorskih novicah),  preko spletnega portala Regional Goriška in na spletni strani LUNG-a. 

Pri promociji bomo sodelovali z znanimi osebnostmi, s katerimi smo že podpisali Listino 

medgeneracijskega učenja. K sodelovanju bomo povabili še nove promotorje (znane obraze iz 

lokalnega okolja).  

 

 

F. I AM AN ACTIVE MEMBER OF MULTINATIONAL SOCIETY (ERASMUS+) 

V letu 2015 bomo v okviru projekta izvedli enotedensko usposabljanje mentorjev iz 5-ih držav 

partneric, ki bodo nato jeseni 2015 pričeli s pilotnimi izvedbami programa spodbujanja 

socialnega vključevanja žensk, državljank tretjih držav, v okolje bivanja. V vsaki državi bo v 

pilotno izvedbo vključenih najmanj 12 žensk državljank tretjih držav. Poleg tega se bo v letu 

2015 pripravilo ovir dveh intelektualnih rezultatov projekta, ki bodo dokončno potrjeni v letu 

2016. 

 

 
G. CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA SP 
 

1. SVETOVALNO SREDIŠČE ISIO NOVA GORICA 

Na strokovnem področju bomo: 

 Skrbeli za stalno strokovno sodelovanje, podporo in izmenjavo izkušenj z dislokacijami  

Zapori Nova Gorica in  v Šempasu. 

 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 

 

Z ugotavljanjem in vrednotenjem neformalno pridobljenega znanja – UVNPZ  bomo nadaljevali 

v manjši meri v okviru Svetovalnega središča ISIO, kljub temu, da se je projekt zaključil. Še 

posebej je ta postopek pomemben za brezposelne, ki skozi ta postopek ozavestijo, kakšna druga 

znanja že imajo in jih  lahko ponudijo delodajalcu. Ob tem postopku se jim poveča tudi občutek 

lastne vrednosti, ki je zelo pomemben pri iskanju zaposlitve. 
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2. TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA - TVŽU 

Točke vseživljenjskega učenja so bile vzpostavljene v okviru projekta Center vseživljenjskega 

učenja Severne Primorske (leta 2008). Brezplačno učenje smo tako pripeljali v različne kraje 

Severno – Primorske regije. Že v času trajanja projekta in v letu 2014 so dejavnosti na točkah 

bile finančno podprte s strani občin ustanoviteljic LUNG-a.  

Glede na pozitiven odziv občanov (hiter odziv na ponujena brezplačna izobraževanja, velika 

udeležba na brezplačnih izobraževanjih in stalno spraševanje po novih izobraževanjih), si zelo 

želimo, da bodo občine ustanoviteljice LUNG-a še naprej financirale brezplačna izobraževanja za 

občane.  

Za enkrat pa (število) izvedb brezplačnih izobraževanj ne moremo planirati, saj nismo s strani 

občin ustanoviteljic LUNG-a prejeli še nobenega odgovora. 

 

 

3. BORZA ZNANJA - BZ 

Borza znanja Nova Gorica je bila vzpostavljena in financirana iz sredstev projekta Center 

vseživljenjskega učenja Severne Primorske. Po letu 2013 sredstev za izvajanje dejavnosti borze 

znanja ni več, zato dejavnost borze znanja izvajamo v minimalnem obsegu. Organizirali smo 4 

predavanja katerih se je udeležilo 51 oseb. Glede na to, da dejavnost borze znanja ni financirana, 

bomo tudi v letu 2015 to dejavnost izvajali v minimalnem obsegu. 
 

 

4. CENTER ZA INFORMIRANJE IN POKLICNO SVETOVANJE - CIPS 

Lansko leto so se vsi CIPS-i po Sloveniji preimenovali v karierna središča oz. karierne kotičke, 

tako je naš CIPS postal Karierni kotiček Nova Gorica. Z zaključkom projekta CVŽU SP se je 

tudi financiranje te dejavnosti zaključilo.  

Dejavnost sicer izvajamo naprej, vendar v minimalnem obsegu. Velika škoda bi namreč bila 

dejavnost popolnoma opustiti, saj je karierni kotiček v lokalnem okolju dobro prepoznan, 

imamo dobro navezane stike z osnovnimi šolami, srednjimi šolami, Zavodom za zaposlovanje 

Nova Gorica ter drugimi organizacijami in društvi.  

Prav tako bomo v letu 2015 organizirali informativni dan IZBERI SI SVOJ ŠTUDIJ. Ta dogodek, 

ki je organiziran v okviru kariernega kotička je namreč zelo dobro zaživel, zato ga bomo (skupaj 

z VIRS-om Primorske in RRA Severne Primorske) izvedli novembra 2015.  

 

 

H. SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE - SSU 

Središče za samostojno učenje 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 
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bomo zato še naprej podrobno predstavili na uvodnih srečanjih oz. prvih urah vseh 

izobraževalnih oblik. Tudi v letu 2015 poleg zgoraj omenjenih aktivnosti načrtujemo par 

tematskih dogodkov (dan odprtih vrat na določeno temo), ki bodo seveda tudi medijsko 

podprti.  

 

 

 

VI. KADROVSKI NAČRT za leto 2015 

 

Organizacijske enote:     

 

Poslovodna: 

Direktorica     1 

 

Pedagoško-andragoška: 

Svetovalna delavka v IO   1 

Organizatorke izobraževanja  5 ( 1  do julija 2015 ) 

Strokovna delavka    1 

 

Skupne službe: 

Poslovna sekretarka    1 

Računovodkinja    1  

Gospodinja     1 

 

SKUPAJ:      11( 10 od julija 2015 ) 
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VII. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015 

 
FINANČNI

- v evrih - NAČRT

2015

I. SKUPAJ PRIHODKI 543.114,85                

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) 195.311,69                

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 174.565,15                

7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 140.396,64                

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 140.396,64                

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 34.168,52                  

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 34.168,52                  

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 

741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 

Evropske unije 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 20.746,54                  

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 20.746,54                  

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 347.803,16                

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 346.653,16                

del 7102 Prejete obresti 300,00                       

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 850,00                       

II. SKUPAJ ODHODKI 543.114,85                

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 152.202,93                

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 101.293,24                

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 16.308,21                  

del 402 C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 34.601,48                  

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 390.911,92                

del 400 
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 

482
137.046,67                

del 401 
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 483
22.064,51                  

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 231.800,74                

III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) -                               
 

 

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE zajemajo prilive  tako iz državnega proračuna kot iz 

občinskega proračuna. LUNG je prejeta sredstva iz državnega proračuna predvidel za leto 2015 

v enakem obsegu kot v letu 2014 in sicer za:   SSU (središče za samostojno učenje), Študijske 

krožke, Teden vseživljenjskega učenja, sofinanciranje plače strokovnega delavca ter 

sofinanciranje osnovne šole,  v napovedi pa je upoštevan tudi razpis Ministrstva za notranje 

zadeve. Med prihodki javnih sredstev je zajeto tudi sofinanciranje zavoda za zaposlovanje za 4 

javne delavce.  

So pa med prilivi v letu 2015 zajeti zahtevki projektov, ki so bili oddani v decembru 2014 in 

bodo plačani šele v letu 2015. 
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Med novimi izzivi, s katerimi se bo zavod srečal v letu 2015,  bo ERASMUS+ s trenutno znanimi 

tremi projekti na treh različnih področjih, kar bo LUNG še obogatilo tako na vsebinskem 

področju kot na področju novih partnerstev.  

 

Med sredstva iz državnega proračuna Evropske unije spadajo prilivi projekta Study Circles, ki se 

bo v letu 2014 zaključil, njegove prilive pa bomo dobili v letu 2015. 

 

Pri občinskem proračunu je upoštevano sofinanciranje 4 javnih delavcev. Za letni program 

izobraževanja in materialne stroške skupaj je za vsako občino upoštevana višina sredstev, ki je 

bila rezervirana v občinskih proračunih v letu 2014 za LUNG. 

 

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU ZA LETO 2015 predstavljajo 

tržno službo, ki jo sestavljajo vsi prihodki srednjih in poklicnih šol (predšolska vzgoja, trgovec, 

ekonomski tehnik, frizer), Višja in Visoka šola Doba Maribor ter jezikovno izobraževanje. 

Prihodki od usposabljanja zajemajo prihodke tečaja slepega tipkanja, tečajev računalništva,  vseh 

NPK, ostalih tečajev (digitalne fotografije, tečaji šivanja in krojenja, izpiti za taksiste, …) in 

prihodkov od najemnin ter obresti. 

 

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  

Obseg odlivov za izvajanje javne službe je ocenjen na osnovi vsebinskih prilivov, ki so zajeti v 

predlogu finančnega načrta za leto 2015. Za javna dela so odhodki ocenjeni 0,75 delež 

sofinanciranja za občinski proračun, za državni proračun 0,25 delež. Pri projektih je določen 

način sofinanciranja glede na posamezno akcijo, tako da je z njo povezana tudi vsebina  oz. 

narava stroška.  

 

ODHODKI ZA IZVAJANJE TRŽNE SLUŽBE 

Ocena odlivov za tržni del je narejena na osnovi dosedanjega poslovanja. V primeru morebitnih 

sprememb v okolju lahko pride do odstopanj.  
 

 

INVESTICIJE v letu 2015 

 
V letu 2015 planiramo urediti nov prostor. Uporabljali ga bomo za učilnico predvsem za 

praktični del predavanj, kot. npr. za frizerje, manikerje, pedikerje itd.  

Že več let opažamo potrebe  tako po računalniški opremi kot po novi telefonski centrali in 

vzdrževalnih delih na stavbi, vendar sredstev za te namene v 2015  ne predvidevamo, ker ne 

želimo ogroziti finančne stabilnosti zavoda. V kolikor se bodo pojavili razpisi, na katere se bomo 

lahko prijavili in ta sredstva dobili, bomo na ta način poskušali del potreb zadovoljiti. 

 

 

 

 
        Direktorica: 

        Nada Uršič Debeljak 
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VIII.  PRILOGE  OD  1 – 3 
Priloga št. 1 

Razdelitev kandidatov po občinah glede na dejavnost 
 

 

Tabela za leto 2013 
 D

Dejavnost 
  

 
Občina 

 
 
OŠ* 

Poklicne 
in  
srednje  

šole 
 

 
 
Jezikovni 

programi 

 
Programi  
izpopol- 

njevanja  

 
 
ISIO 

 
 
Skupaj 

Brda 1 17 28 4 55 105 
Kanal 2 19 10 5 34 70 
Miren-  

Kostanjevica 
3 22 12 2 28 67 

Nova Gorica 31 140 81 37 233 522 
Šempeter-Vrtojba  1 21 16 12 40 90 
Renče-Vogrsko / 25 24 7 39 95 
Ostale občine 10 64 25 14 69 182 
Italija in druge 

države 
  13  6 19 

Ni podatka   35 73 478 586 

Skupaj 48 308 244 154 982 1736 
 

 

Komentar: 

 OŠ - kandidati ki so bili vključeni k predavanjem, konsultacijam in opravljali izpite v letu 

2013 so iz različnih občin (tudi iz Tolminske in Cerknega) največ jih je iz občine Nova 

Gorica.  

 Pri jezikih – manjka podatek za 35 kandidatov, (Svetovni dan jezikov). 

 Na področju izpopolnjevanja manjka podatek za 73 oseb, ki so se udeležili dejavnosti v 

sklopu projekta Dvig ravni pismenosti. 

 ISIO – podatki so le za osebe, ki so obiskale  svetovalno središče; po telefonu in e-pošti 
svetovanci ne dajejo teh podatkov 
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Razdelitev kandidatov po občinah glede na dejavnost 
 

Tabela za leto 2012  
           Dejavnost 
 

 
Občina 

OŠ* pokl.  

in  

srednje  

šole 

visoka  

posl. 

šola 

jeziki Izpopol-

njevanje  

učna  

pomoč 

PROSTI  

ČAS-  

Tečaji 

plačljivi 

Borza  

znanja 

ISIO SKUPAJ 

Brda 1 21 2 14 10 2  2 1 20 73 
Kanal  23 / 12 13 6  3 2 38 97 
Miren-  

Kostanjevica 
 

8 

 

20 

 

1 

 

9 

 

7 

 

4 

 

 2 2 

 

17 

 

70 

Nova Gorica 29 174 5 55 95 80 17 37 254 746 
Šempeter-Vrtojba 4 25 / 15 32 18 2 5 42 143 
Renče-Vogrsko 1 24 2 11 11 1  4 3 27 84 
Ostale občine 10 62 4 24 47 7 3 7 207 371 
Italija in druge 

države 
   

/ 

 

13 

   

1 

 

3 
 

17 

Ni podatka   / 11    13 342 366 

Skupaj 53 349 14 164 215 118 33 71 950 1967 
 

Komentar: 

 OŠ - kandidati ki so opravljali izpite v letu 2012 so iz različnih občin, največ jih je iz občine Nova 

Gorica.  

 Pri jezikih – manjka podatek za 11 kandidatov, (Svetovni dan jezikov). 

 Učno pomoč je v letu 2012 opravljala 1 mentorica. Pri učni pomoči je največ kandidatov  iz 

občine Nova Gorica, skoraj 68 %, 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 ter dig. fotografiranje). 

 ISIO – podatki so le za osebe, ki so obiskale  svetovalno središče; po telefonu in e-pošti 

svetovanci ne dajejo teh podatkov 
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Število kandidatov po plačnikih 
 

Tabela za leto 2013 
 
 Poklicne in 

srednje šole 

jezikovni 

programi 

Programi 

izpopolnjevanja  

skupaj 

Zavod   30 30 

Podjetje 2 121 8 131 

Samoplačniki 299 88 43 430 

Zavod za pokojninsko 

zavarovanje 

4   
4 

MIZŠ   73 73 

Zdravstveni dom     

Skupaj 305 209 154 668 

 

Komentar: 

 V srednješolskih programih prevladujejo samoplačniki, 4 kandidatom je stroške 
izobraževanja kril Zavod za pokojninsko zavarovanje, 2 kandidatkam podjetje-društvo,   od 

septembra 2012 dalje pa nimamo več financiranja iz Zavoda za Zaposlovanje. 

 Na jezikovnem področju ni upoštevanih 35 oseb, ki so se brezplačno udeležili Svetovnega 

dneva jezikov. 

 V tečajih izpopolnjevanja, v programih DRP, se je izobraževalo 73 kandidatov, ki jim je MIZŠ 
financiralo izobraževanje.  

 

 

Tabela za leto 2012 
 poklicne 

in 

srednje  

šole 

Višji in 

visokošolski 

strokovni študij 

(DOBA Mb, EF 

Lj) * 

Podipl. 

študij 

jeziki Izpopol-

njevanje  

PROSTI 

ČAS – 

tečaji  

plačljivi 

skupaj 

Zavod   20 / /    20 

Podjetje     2 / / 79 12  93 

Samoplačniki 325 / / 72 80 33 510 

Zavod za pokojninsko 

zavarovanje 

    2 / /    2 

MIZKŠ  / /  123  123 

Zdravstveni dom  / / 2   2 

Skupaj 349 82 5 153 215 33 837 

 

Komentar: 

 V srednješolskih programih prevladujejo samoplačniki, 20 kandidatom je stroške 
izobraževanja – zadnji letnik kril Zavod za zaposlovanje, od septembra 2012 dalje pa nimamo 

več financiranja iz Zavoda za Zaposlovanje. 

 Za višji in visokošolski strokovni študij ter podiplomski študij ni podatkov. 

 Na jezikovnem področju so prevladala podjetja kot plačniki (52 %) 

 V tečajih izpopolnjevanja, v programih DRP, se je izobraževalo 123 kandidatov, ki jim je 

MIZKŠ financiralo izobraževanje. Sledijo samoplačniki s 37 %. 
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Priloga št. 3 

 

 TVU 2014 – » JAZ, MIDVA, MI – OSEBNO IN POKLICNO« 
  od 2 .6. 2014 do 6. 6. 2014 
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