
 

 

POSLOVNO 

 

POROČILO 
 

za leto 2017 
 

 

POSLOVNO 
 

POROČILO 
 

za leto 2017 

Ljudska univerza Nova Gorica 
 

   
 

    
     

    
       

     

 

 



Poslovno poročilo 2017 

Stran 2 
 

 KAZALO 

stran 
 

POSLOVNO POROČILO LUNG-a ZA LETO 2017 3 

I. UVOD 3 

1. Financiranje ter zakonske in druge pravne podlage za delo zavoda 3 

2. Kadrovski pogoji 5 

2.1. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih delavk 6 

II. POMEMBNI POSLOVNI UTRINKI IZ LETA 2017 10 

A. Delo na projektih 10 

B. Odmevni dogodki 16 

C. Delo na kakovosti 17 

III. POROČILO O IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH 20 

1. Realizacija ur po letih in primerjava 24 

2. Prikaz po uspešnih kandidatih v formalnem izobraževanju po letih in dejavnostih 25 

3. Razdelitev kandidatov po občinah glede na dejavnost 26 

4. Število kandidatov po plačnikih 27 

IV. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA 2017 28 

1. Bilanca stanja 29 

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 35 

3. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 42 

V. PRIČAKOVANI RAZVOJ ZAVODA IN PLAN ZA 2018 47 

LETNI PLAN 2018 po področjih 49 

I. PRIDOBITEV IZOBRAZBE 50 

2. JEZIKI 51 

3. IZPOPOLNJEVANJE 51 

4. PROSTI ČAS 51 

5. PODPORA UČENJU - PROJEKTI 52 

VI. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 56 

VII. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018 66 

 Ocena investicij za leto 2018 68 

VIII. PRILOGI 1 in 2 69 

Priloga št. 1 (Razdelitev kandidatov po občinah glede na dejavnost za leti 2015 in 2016) 69 

Priloga št. 2 (Število kandidatov po plačnikih za leti 2015 in 2016) 70 

 

 

 

 



Poslovno poročilo 2017 

Stran 3 
 

POSLOVNO POROČILO 

LJUDSKE UNIVERZE NOVA GORICA ZA 

LETO 2017 
 
 
 
 

I. UVOD 
 

 

Poslovno leto 2017 je bilo za LUNG zelo zahtevno, ogromno smo delali, a ves trud je poplačan, 

kajti bili smo izredno uspešni, zavod se uvršča med najuspešnejše v Sloveniji na področju 

izobraževanja odraslih. To se kaže  tako na tržnem kot na javnem področju, kjer smo izvajali za 

regijo izredno pomembne projekte. 

 

Na tržnem področju so zelo zahtevni časi, zato smo lahko zadovoljni z doseženimi rezultati. 

Zavedamo se namreč, da velika ponudba brezplačnih tečajev in usposabljanj, financiranih iz 

projektov, negativno vpliva na tržni del, saj posamezniki in podjetja raje počakajo na brezplačne 

možnosti. To najbolj vpliva na jezikovno in računalniško izobraževanje.  

 

Z veseljem ugotavljamo, da smo izpeljali 18.592 svetovalno izobraževalnih ur in nudili različne 

storitve 5.891 udeležencem. To so zelo visoke številke, precej višje od plana. Naša odločitev, da 

bomo na prihodnost gledali pozitivno, vlagali v razvoj, v kadre, v prepoznavnost, da bomo zvesto 

sledili zastavljeni viziji, se je  ponovno potrdila kot prava, saj smo poslovno leto zaključili s 

pozitivnim rezultatom. Celotni prihodki zavoda v letu 2017 so 592.038 EUR, od tega so prihodki 

javne službe 411.952 EUR in prihodki tržne dejavnosti 180.086 EUR, kar predstavlja 

30,4 % vseh prihodkov. Celotni odhodki zavoda v letu 2017 so 591.696 EUR, od tega je 411.662 

EUR odhodkov javne službe in 180.034 EUR odhodkov tržne dejavnosti. Zavod izkazuje presežek 

prihodkov na odhodki v višini 342 EUR. 

 

Odlične rezultate pa vsekakor lahko spet pripišemo predvsem strokovnemu, zanesljivemu in 

fleksibilnemu kolektivu, ki se zaveda pomena timskega dela, pripadnosti zavodu in pozitivnega 

vzdušja, to pa so zelo pomembni pogoji 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. januarja 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. V letu 2008 smo uskladili in 

razširili Odlok o ustanovitvi. Občini Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko sta se odločili postati 
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občini ustanoviteljici LUNG-a. Tako ima LUNG zdaj šest občin ustanoviteljic. Nov Zakon o 

izobraževanju odraslih, ki je ravnokar stopil v veljavo,  nalaga tako državi kot občinam 

ustanoviteljicam določene finančne obveznosti do LUNG-a, kar predstavlja večjo varnost za 

javni zavod. 

 

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. 6/2018) 

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 obdobje 

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

6. Letni program izobraževanja odraslih za leto 2017 

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

 
Kot javni zavod, ki nima zagotovljenega financiranja, se moramo stalno truditi za finančno 

stabilnost zavoda in varnost zaposelnih. To nam uspeva z aktivnim sodelovanjem v državnih in 

mednarodnih projektih – državni proračun in evropska sredstva ter s šolninami oz. tečajninami 

udeležencev izobraževanja. Občine ustanoviteljice v letu 2017 niso sofinancirale zavoda iz 

svojih proračunov, ampak je LUNG ob njihovem soglasju iz presežkov prihodkov nad odhodki 

iz preteklih let financiral izobraževanja za občane občin ustanoviteljic in poskrbel za 

investicijsko vzdrževanje in nabavo potrebne opreme. 

 

 
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. LUNG je članica Združenja izobraževalnih 

in svetovalnih središč Slovenije – ZISSS in partner v konzorciju za razvoj človeških virov v regiji. 

 

Še naprej dobro sodelujemo z različnimi podjetji, še posebelj pri brezplačnih izobraževanjih za 

dvig kompetenc njihovih zaposelnih. Kljub gospodarski rasti pa so podjetja še vedno previdna 

pri dogovorih za plačljive oblike, še posebej za daljša izobraževanja. Stanje se postopoma 

izboljšuje. 

 

Z Območno službo Zavoda RS za zaposlovanje in različnimi podjetji zelo dobro sodelujemo  v 

različnih projektih in na tak način nudimo brezplačne možnosti vseživljenjskega učenja 

brezposelnim in zaposlenim udeležencem. 
 
 

 

 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201390&stevilka=3262


Poslovno poročilo 2017 

Stran 5 
 

2. KADROVSKI POGOJI 
 

Na Ljudski univerzi je bilo v letu 2017 zaposlenih 13 delavk. Na različnih izobraževalnih področjih 

so tako delale: svetovalka v IO, 7 organizatork izobraževanja, dve strokovni delavki, poslovna 

sekretarka, direktorica in gospodinja.  

 

Dodatno so bili v letu 2017 v različnih obdobjih preko Zavoda za zaposlovanje zaposlene tri 

javne delavke za opravljanje javnih del. 

 

Poslovodna služba: 

Direktorica     Nada Uršič Debeljak 

 

Pedagoško-andragoška služba: 

Svetovalna delavka v IO   Ksenija Petek 

Organizatorke izobraževanja   Barbara Fajdiga Perše  

      Anja Nemec 

      Alenka Podgornik 

      Tanja Krpan 

      Mojca Špacapan 
      Anja Košuta 

      Agnes Tomažinčič 

Samostojna strokovna delavka  Helena Grmek Šuligoj 

Strokovna delavka    Monika Leban 

 

Skupne službe: 

Poslovna sekretarka    Milena Cotič  

Gospodinja      Slađana Ranić 

 

 
Predavatelji: 

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

sodelovanju. Z nami sodeluje v različnih programih okrog 80 zunanjih sodelavcev. 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 2017 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. 
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POROČILO O STROKOVNIH IZOBRAŽEVANJIH IN IZPOPOLNJEVANJIH 

ZAPOSLENIH V LETU 2017 
 
 
 

Ime in priimek Izobraževanje in izpopolnjevanje Termin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada Uršič 

Debeljak 

 

Mobilnost v Franciji, preko projekta Erasmus+KA1 “Z 

izobraževanjem nad demenco” 

od 18. 3. do 26. 3. 2017 

Letni posvet o aktualnih izzivih v IO, Hotel four points, 

Mons Ljubljana 

29. 3. 2017 

Srečanje partnerjev na Finskem – Erasmus+, projekt 

Adeigus 

od 7. 5. do 13. 5. 2017 

Konferenca preko ZISS, Rimske toplice od 6. 6. do 7. 6. 2017 

Erasmus+, Gent – Zaključna konferenca partnerskega 

srečanja projekta ADEIGUS  

  

od 25. 6. do 28. 6. 2017 

Zaključna konferenca “Kreiranje delovnih mest na 

lokalnem nivoju”, Brdo pri Kranju 

5. 9. 2017 

Strokovna delavnica “Soustvarjam pozitivno delovno 

okolje”, ZISS – CČOD Tolmin 

od 7. 9. do 8. 9. 2017 

21. Andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO, 

Ajdovščina 

 

4. 10. 2017 

 Študijski obisk preko ZISS-a na Gdansk Poljska od 8. 10. do 14. 10. 2017 

 Strokovni dogodek “Izzivi vrednotenja neformalno 

pridobljenega znanja zaposlenih”, Ljubljana 

19. 10. 2017 

 Strokovno srečanje ravnateljev srednjega šolstva “vodenje 

za spodbudno in varno učno vzgojno okolje”, Portorož 

 

od 20. 11. do 21. 11. 2017 

 Letni posvet v IO, Ljubljana 28. 11. 2017 

 Mednarodna konferenca ob zaključku projekta “Aktivni.si” 

GOAL svetovanje odraslim v IO 

od 5. 12. do 7. 12. 2017 

   

 

 

Delavnica “Ugotavljanje potreb po izobraževanju v 

projektih”, ACS Ljubljana 

14. 3. 2017 

 Mobilnost v Franciji, preko projekta Erasmus+KA1 “Z 

izobraževanjem nad demenco” 

od 18. 3. do 26. 3. 2017 

 Letni posvet o aktualnih izzivih v IO, Hotel four points, 

Mons Ljubljana 

29. 3. 2017 

 Srečanje partnerjev na Finskem – Erasmus+, projekt 

Adeigus 

od 7. 5. do 13. 5. 2017 

Ksenija Petek Konferenca preko ZISS, Rimske toplice od 6. 6. do 7. 6. 2017 

 Erasmus+, Gent – Zaključna konferenca partnerskega 

srečanja projekta ADEIGUS  

  

od 25. 6. do 28. 6. 2017 

 Zaključna konferenca “Kreiranje delovnih mest na 

lokalnem nivoju”, Brdo pri Kranju 

5. 9. 2017 

 Strokovna delavnica “Soustvarjam pozitivno delovno 

okolje”, ZISS – CČOD Tolmin 

od 7. 9. do 8. 9. 2017 

 Usposabljanje svetovalcev središč ISIO s področja VKO, 

ACS Ljubljana 

18. 9. in 19. 9. 2017 

 21. Andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO, 

Ajdovščina 

4. 10. 2017 

 Strokovni dogodek “Izzivi vrednotenja neformalno 

pridobljenega znanja zaposlenih”, Ljubljana 

19. 10. 2017 

 Strokovno srečanje ravnateljev srednjega šolstva “vodenje 

za spodbudno in varno učno vzgojno okolje”, Portorož 

 

od 20. 11. do 21. 11. 2017 

 Mednarodna konferenca ob zaključku projekta “Aktivni.si” 

GOAL svetovanje odraslim v IO 

od 5. 12. do 7. 12. 2017 

 Pregled poteka samoevalvacije v dejavnosti središč ISIO, 

Ljubljana 

 

20. 12. 2017 
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Ime in priimek Izobraževanje in izpopolnjevanje Termin 

 

 

 

 

Tanja Krpan 

Izobraževalna delavnica VGC – Ministrstvo za kulturo, 

Ljubljana 

31. 1. 2017 

Delavnica “Nastopanje v javnosti” na MJU, Ljubljana 9. 3. 2017 

Usposabljanje – priprave na izpit za VGC na SZS Ljubljana 12. 5. 2017 

Pisni izpit iz socialnega varstva na SZS Ljubljana 19. 6. 2017  

Ustni izpit iz socialnega varstva na SZS Ljubljana 23. 6. 2017 

 3. regijsko srečanje “Vloga NVO pri dolgotrajni oskrbi v 

lokalni skupnosti, Ajdovščina 

 

25. 10. 2017 

   

 Usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih 

požarov in izvajanje evakuacije, Lozej Ajdovščina 

16. 5. 2017 

 Seminar “postopek volitev in delo sveta VIZ zavoda, ter 

postopek imenovanja ravnatelja VIZ zavoda, Arctur 

Ljubljana 

 

18. 5. 2017 

 Usposabljanje sistema e-MA, MIZŠ Ljubljana 1. 6. 2017 

Helena Grmek 

Šuligoj 

Zaključna konferenca projekta Erasmus “Unexpressed 

talent”, Belgija 

od 7. 6. do 10. 6. 2017 

 Izobraževanje e-MA, MDDSZ, Ljubljana 15. 6. 2017 

 Strokovna delavnica “Soustvarjam pozitivno delovno 

okolje”, ZISS – CČOD Tolmin 

 

od 7. 9. do 8. 9. 2017 

   

 

 

 

 

 

 

Alenka Podgornik 

Posvet za poklicno maturo 2017, SZŠ, Ljubljana 16. 3. 2017 

Seminar o zaključnih izpitih – CPI Ljubljana 4. 4. 2017 

Konferenca; razvoj kadrov in poslovnih izboljšav, Portorož 18. 4. 2017 

Strokovni dogodek “Razvoj znanj in kompetenc kadrov v 

gospodarstvu”, na LU Ajdovščina 

8. 6. 2017 

Strokovna delavnica “Soustvarjam pozitivno delovno 

okolje” , ZISS – CČOD Tolmin 

od 7. 9. do 8. 9. 2017 

Delavnica v omrežju svetovalcev za kakovost v letu 2017, 

ACS Ljubljana 

12. 10. 2017 

Učni izidi v IO – ECVET kot podpora vseživljenjskemu 

učenju, Bled 

17. 11. 2017 

Usposabljanje strokovnih delavcev v IO “Svoje delo 

opravljam kvalitetno in zakonito”, Maribor 

27. 11. 2017 

Delovni sestanek z učitelji v programu OŠ za odrasle, ACS 

Ljubljana 

 

6. 12. 2017 

   

 Delavnica svetovalcev za kakovost, ACS Ljubljana 23. 3. 2017 

 Delavnica Pripravo samoevalvacije v dejavnosti središč 

ISIO, ACS Ljubljana 

4. 5. 2017 

 Strokovni dogodek “Razvoj znanj in kompetenc kadrov v 

gospodarstvu”, na LU Ajdovščina 

8. 6. 2017 

Anja Nemec Informativna delavnica – sofinanciranje šolnin za dvig 

izobrazbene ravni 1, Ljubljana 

27. 6. 2017 

 Strokovna delavnica “Soustvarjam pozitivno delovno 

okolje”, ZISS, CČOD Tolmin 

od 7. 9. do 8. 9. 2017 

 Razstava dobrih praks na konferenci “Izobraževanje za 

dialog”, Portorož 

9. 10. 2017 

 Predstavitev projekta “Razvoj inovativnih pristopov za 

usposabljanje na delovnem mestu”, Ljubljana 

9. 11. 2017 

 Usposabljanje za svetovalce na področju medkulturnih 

kompetenc, ACS Ljubljana 

14. 11. 2017 

 Usposabljanje strokovnih delavcev v IO “Svoje delo 

opravljam kvalitetno in zakonito”, Maribor 

27. 11. 2017 

 Pregled poteka samoevalvacije v dejavnosti središč ISIO, 

Ljubljana 

 

20. 12. 2017 
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Ime in priimek Izobraževanje in izpopolnjevanje Termin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Fajdiga 

Perše 

Izobraževanje temeljnega programa usposabljanja 

svetovalcev za razvoj kakovosti v IO, ACS Ljubljana 

od 24. 1. do 25. 1. 2017 

Usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnem središču 

ISIO 

od 6. 3. do 7. 3. 2017 

Temeljno usposabljanje SVK 2017: 2. del usposabljanja za 

svetovalca za kakovost na ACS Ljubljana 

8. 3. 2017 

Temeljni program usposabljanja vodij in svetovalcev v 

svetovalnem središču ISIO, ACS Ljubljana 

od 21. 3. do 22. 3. 2017 

Delavnica svetovalcev za Kakovost, ACS Ljubljana 23. 3. 2017 

Temeljno usposabljanje svetovalcev v ISIO, ACS Ljubljana od 12. 4. do 13. 4. 2017 

Izpopolnjevanje za strokovne delavce v središču za 

samostojno učenje, ACS Ljubljana 

21. 4. 2017 

Seminar “postopek volitev in delo sveta VIZ zavoda, ter 

postopek imenovanja ravnatelja VIZ zavoda, Arctur 

Ljubljana 

 

18. 5. 2017 

Zaključna konferenca projekta Erasmus “Unexpressed 

talent”, Belgija 

od 7. 6. do 9. 6. 2017 

Strokovna delavnica “Soustvarjam pozitivno delovno 

okolje”, ZISS – CČOD Tolmin 

od 7.9. do 8.9.2017 

Usposabljanje svetovalcev središč ISIO s področja VKO, 

ACS Ljubljana 

18. 9. in 19. 9. 2017 

Delavnica v omrežju svetovalcev za kakovost v letu 2017, 

ACS Ljubljana 

 

12. 10. 2017 

  

Usposabljanje svetovalcev središč ISIO s področja VKO, 

ACS Ljubljana 

23. 10. 2017 

Usposabljanje za svetovalce na področju medkulturnih 

kompetenc, ACS Ljubljana 

14. 11. 2017 

Okrogla miza na temo nadaljnjega razvoja zelenega znaka 

kakovosti, ACS Ljubljana 

17.11.2017 

Izobraževalno srečanje organizacij, nosilk zelenega znaka 

kakovosti, ACS Ljubljana 

 

22. 11. 2017 

   

 

 

 

 

 

 

 

Mojca Špacapan 

Usposabljanje vodij in svetovalcev v svetovalnem središču 

ISIO 

od 6. 3. do 7. 3. 2017 

Temeljni program usposabljanja vodij in svetovalcev v 

svetovalnem središču ISIO, ACS Ljubljana 

od 21. 3. do 22. 3. 2017 

Temeljno usposabljanje svetovalcev v ISIO, ACS Ljubljana od 12. 4. do 13. 4. 2017 

Usposabljanje – priprave na izpit za VGC, SZS Ljubljana 8. 5. 2017 

Usposabljanje – priprave na izpit za VGC na SZS Ljubljana 12. 5. 2017 

 

Izobraževanje e-MA, MDDSZ, Ljubljana 15. 6. 2017 

Pisni izpit iz socialnega varstva na SZS Ljubljana 19. 6. 2017  

Ustni izpit iz socialnega varstva na SZS Ljubljana 26. 6. 2017 

Strokovna delavnica “Soustvarjam pozitivno delovno 

okolje”, ZISS – CČOD Tolmin 

od 7. 9. do 8. 9. 2017 

Seminar izobraževanje in usposabljanje trenerje socialnih 

aktivacij, Postojna 

18. 9. 2017 

Razstava dobrih praks na konferenci “Izobraževanje za 

dialog”, Portorož 

9. 10. 2017 

Pripravljalni in razvojni sestanek mreže TVU, ACS Ljubljana 7. 11. 2017 

Letni posvet v IO, Ljubljana 

 

28. 11. 2017 

   

 

Agnes Tomažinčič 

Usposabljanje – priprave na izpit za VGC, SZS Ljubljana 8. 5. 2017 

 Delavnica – uporaba aplikacije za izdajo prilog k spričevalu, 

ŠC Postojna 

10. 5. 2017 
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Ime in priimek Izobraževanje in izpopolnjevanje Termin 

 Usposabljanje – priprave na izpit za VGC na SZS Ljubljana 12. 5. 2017 

 Pisni izpit iz socialnega varstva na SZS Ljubljana 19. 6. 2017  

 

Agnes Tomažinčič 

Ustni izpit iz socialnega varstva na SZS Ljubljana 26. 6. 2017 

Izobraževanje “Orodja za analizo izkazanega znanja ob 

zaključku srednje šole, DIC – RIC, Ljubljana 

22. 8. 2017 

Izobraževanje “Orodja za analizo izkazanega znanja ob 

zaključku srednje šole, DIC – RIC, Ljubljana 

29. 8. 2017 

Strokovna delavnica “Soustvarjam pozitivno delovno 

okolje”, ZISS – CČOD Tolmin 

od 7. 9. do 8. 9. 2017 

Konferenca “vpliv mednarodnega sodelovanja na 

ozaveščenost in razvoj medkulturnih kompetenc”, Ljubljana 

15. 11. 2017 

   

 

 

 

 

 

 

Anja Košuta 

Strokovni izpit za zaposlene v VKO, Zavod RSZZ, Ljubljana 9. 2. 2017 

Strokovni izpit za zaposlene v VKO, Zavod RSZZ, Ljubljana 30. 3. 2017 

Strokovna delavnica “Soustvarjam pozitivno delovno 

okolje”, ZISS – CČOD Tolmin 

od 7. 9. do 8. 9. 2017 

Modularno usposabljanje kariernih svetovalcev – MUKS, 

 Zavod RSZZ, Ljubljana 

od 29. 9. do 30. 9. 2017 

MUKS, Zavod RSZZ, Ljubljana od 20. 10. do 21. 10. 2017 

MUKS, Zavod RSZZ, Ljubljana od 24. 11. do 25. 11. 2017 

MUKS, Zavod RSZZ, Ljubljana 26. 11. 2017 

Karierni sejem MojeDelo.com, Ljubljana 29. 11. 2017 

MUKS, Zavod RSZZ, Ljubljana od 15. 12. do 16. 12. 2017 

   

 

 

Monika Leban 

Strokovna delavnica “Soustvarjam pozitivno delovno 

okolje”, ZISS – CČOD Tolmin 

 

od 7. 9. do 8. 9. 2017 

   

 

 

Seminar, strok. izobraževanje za delo z dokumentarnim in 

arhivskim gradivom, Pokrajinski arhiv Nova Gorica 

6. 6. 2017 

 Strokovna delavnica “Soustvarjam pozitivno delovno 

okolje”, ZISS – CČOD Tolmin 

od 7. 9. do 8. 9. 2017 

Milena Cotič Seminar evidenčna (minorna) naročila male vrednosti 

ZJN3, Aktuar Ljubljana 

12. 10. 2017 

 Usposabljanje za izvajanje neformalnega programa 

“Domača oskrba starejših in invalidnih oseb”, LU Kranj 

25. 10. 2017 

   

Slađana Ranić Strokovna delavnica “Soustvarjam pozitivno delovno 

okolje”, ZISS – CČOD Tolmin 

od 7. 9. do 8. 9. 2017 
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II. POMEMBNI POSLOVNI UTRINKI IZ LETA 2017 
 
 

A. DELO NA PROJEKTIH 

Živimo v dobi projektov in partnerstev. Smo javni zavod na trgu in preko projektov dobimo 

večinski delež našega prihodka.  

 

VKO – VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA 
LUNG je koncesionar za izvajanje delavnic vseživljenjske karierne orientacije na Goriškem. Junija 

2016 smo pričeli z izvajanjem treh tipov delavnic: C1 – Kariera po petdesetem, C2 – Učinkovit 

nastop na trgu dela ter D – Svetovalnica. Prvo leto izvajanja delavnic sta delavnice izvajali dve 

zaposleni, ki sta morali opraviti strokovni izpit za opravljanje storitve vseživljenjske karierne 

orientacije. Lansko leto marca pa je strokovni izpit opravila še ena zaposlena. Izvajallke delavnic 

so v obdobju od januarja do decembra 2017 izpeljale 8 delavnic C1, 30 delavnic C2 in 5 delavnic 

D. Delavnice so namenjene brezposelnim osebam z urejenim statusom na Zavodu RS za 

zaposlovanje. Ustrezni kandidati so tako na LUNG napoteni s strani Zavoda za zaposlovanje. 

Namen delavnic je brezposelne osebe informirati o trgu dela, pripraviti na učinkovito osebno 

predstavitev na zaposlitvenem razgovoru, dobro pisno predstavitev ter jih seznaniti z drugimi 

uporabnimi informacijami, ki so pomembne pri iskanju zaposlitve. 

 

ADEIGUS – Erasmus+ 
Projekt Adeigus – Erasmus+ se je v letu 2017 zaključil. Ukvarjali smo se z informativno 

svetovalnim delom v izobraževanju odraslih – Adult Educational Information and Guidance 

Service. Partnerji iz različnih evropskih držav smo si za cilj zadali povečano vključenost odraslih 

v izobraževanje in s tem izboljšanje zaposlitvenih možnosti. V okviru projekta smo oblikovali ali 

izpopolnili svetovalne točke, kjer imajo vsi odrasli dostopne informacije in svetovanje. V projektu 

smo si partnerji na študijskih obiskih izmenjali primere dobre prakse na področju informiranja in 

svetovanja. Prvi študijski obisk je bil v Leedsu, drugi v Bruggu in Kortrijku, tretji na Dunaju, četrti 

pri nas v Novi Gorici, sledil je obisk Kaunasa in Helsinkov in zaključno srečanje smo imeli v junija 

2017 v Belgiji. Vodilni partner je bila Belgija, ostali partnerji poleg Slovenije so še Velika Britanija, 

Avstrija, Finska in Litva. 

 

Z IZOBRAŽEVANJEM NAD DEMENCO – Erasmus + mobilnost 
Ljudska univerza Kranj je bila s projektom Z izobraževanjem nad demenco Osveščanje. Zaznavanje. 

Zaviranje. izbrana za koordinatorja v okviru programa Evropskih skupnosti Erasmus+ na razpisu 

Erasmus+ 2015, Ključni ukrep 1, Učna mobilnost posameznikov. LUNG je bil partner v tem 

projektu. Na mobilnosti so sodelovali trije konzorcijski partnerji in ena gostujoča organizacija, 

Vse so ljudske univerze (LU Jesenice, LU Kranj, LU Nova Gorica, UPI Žalec) s svojimi visoko 

izobraženimi zaposlenimi, ki imajo bogate izkušnje pri načrtovanju, pripravi in izvedbi 

izobraževalnih programov za odrasle, promociji in osveščanju širše javnosti.  

Mobilnost je potekala od 9. do 16. aprila 2016 v Stockholmu, Švedska. Od 18. do 25. marca 2017 

smo obiskali Francijo. Udeleženci smo si ogledali organizacije, ki usposabljajo in izobražujejo 

osebe za delo z osebami z demenco, delajo z osebami z demenco in osveščajo. Tekom mobilnosti 

smo pripravili osnutek dopolnitev izobraževalnega programa bolničar negovalec in socialni 

oskrbovalec na domu ter programa za osveščanje širše javnosti o demenci in delu z osebami z 

demenco, ki se bodo pilotno izpeljali v sodelujočih organizacijah.  

 

Unexpressed talent – Erasmus+ strateška partnerstva 
Projekt Unexpressed talent (Erasmus+ strateška partnerstva), s katerim smo v 2017 zaključili, je 

bil namenjen mladim. Izvajati smo ga začeli 1. aprila 2015, zaključili pa tri mesece kasneje od 

prvotnega načrta, 30. junija 2017.  

Glavni cilj projekta je bil znižati odstotek socialne in izobraževalne izključenosti mladostnikov v 

starosti 15–25 let na tak način, da spodbudimo njihovo aktivno sodelovanje v družbi. Skupaj s 
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projektnimi partnerji (Francozi, Italijani, Belgijci, Španci, Portugalci in Hrvati) smo v projektu 

oblikovali orodja za odkrivanje in vrednotenje tako imenovanih “neizraženih talentov”, pa tudi 

zbirko aktivnosti, s katerimi smo mladim na delavnicah pomagali odkriti talente, ki se jih morda 

še niso zavedali in jih tako skušali spodbuditi k družbenokoristni akciji v lokalnem okolju. Po 

prihodu iz Madrida (junij 2016) smo pričeli z intenzivnim dogovarjanjem za izpeljavo delavnic z 

mladimi in se tako povezali s svetovalko Vaneso Frančeškin s Šolskega centra, ki nam je s svojo 

pripravljenostjo in zagnanostjo omogočila, da smo se dogovorili za izpeljavo zaključnega (in hkrati 

najpomembnejšega) praktičnega dela projekta. V prvih treh mesecih 2017 smo tako izpeljali 
delavnice z mladimi s srednje poklicne računalniške šole ter v maju organizirali okroglo mizo na 

temo spodbujanja in odkrivanja talentov v našem lokalnem okolju – dogodek smo poimenovali 

“ZAJTRK Z RAZLOGOM – Mladi in njihovi talenti”. Poleg tega dogodka je bil velik dosežek za 

naše lokalno okolje tudi izpeljava treh delavnic o uporabi pametnih telefonov za starejše, ki je bil 

medgeneracijsko obarvan, saj so mladi dijaki individualno svetovali in pomagali starejšim pri 

spoznavanju osnovnih in nekoliko naprednejših funkcij pametnih naprav, ki jih ne poznajo. V 

zaključni fazi projekta smo pripravili tudi dokaj zahtevno evalvacijsko poročilo za celoten projekt, 

za katerega smo bili zadolženi kot vodilni partnerji. Kljub temu, da delo z mladimi ni naše 

primarno poslanstvo, smo projekt izpeljali predano in kakovostno. 
OBIČAJNO IMAJO  NIZKE DOHODKE IN SI ZATO ME MOREJO PLAČATI IZOBRAŽEVANJA 
 

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE TER UGOTAVLJANJE  

IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA  

OD 2016 DO 2022 – SVETOVANJE ZAPOSLENIM NA GORIŠKEM 

 
LUNG je bil kot vodilni partner izbran na razpisu za 6-letni projekt Informiranja in svetovanja ter 

ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj zaposlenih za Severno primorsko 

regijo. Razpis je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, sofinancer pa je tudi 

Evropski socialni sklad. 

Nosilec konzorcija je LUNG za celo Severno primorsko regijo, ker imamo ogromno izkušenj na 

področju informiranja in svetovanja za vse ranljive skupine, pa tudi za zaposlene, starejše, z nizko 

izobrazbo, saj imamo že od od leta 2003 Svetovalno središče ISIO. Partnerji v tem projektu so: 

Posoški razvojni center, Šolski center Nova Gorica in Ljudska univerza Ajdovščina.  

Do sedaj je država z raznimi projekti spodbujala različne ranljive skupine, še posebej brezposelne, 

v tem projektu pa je namenila posebno pozornost zaposlenim. 

Zakaj? Glede na statistične podatke naše regije in države je ogromno zaposlenih z nizko izobrazbo 

(brez srednje šole). So zelo ranljivi, ker jih delodajalec ne more prestaviti na drugo delovno 

mesto, pravimo da nimajo dovolj razvitih ali primernih kompetenc. Naša vloga svetovalcev je, da 

svetovance spodbujamo za vključitev v kakršnokoli izobraževanje (formalno ali neformalno), ga 

na tej poti usmerjamo in spodbujamo. Svetovanje je namenjeno prav vsem zaposlenim ne glede 
na starost in izobrazbo. Seveda pa dajemo največ pozornosti manj izobraženim in starejšim 

zaposlenim. 

V letu 2017  smo na LUNG-u obravnavali 146 svetovancev in presegli plan. 

Lahko povemo, da so to bila poglobljena svetovanja; z vsakim svetovancem se srečamo najmanj 

trikrat. Spremljamo ga na izbrani izobraževalni poti, ga spodbujamo, dajemo nasvete in 

odpravljamo ovire na poti do izobraževanja. Na podlagi motivacijskih delavnic, pogovorov se 

vključujejo v različne oblike izobraževanja, pridobitve izobrazbe, jezikovne in druge tečaje (mehke 

vsebine), usposabljanja, pridobivanje NPK (nacionalnih poklicnih kvalifikacij) in drugo.  

Svetovanci so največ napoteni preko različnih podjetij, nekateri pa pridejo sami. 

Stalno skrbimo za promocijo tako na ravni konzorcija, kot vsak partner posebej. 
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PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC V DOLINI 

SOČE 

 
Posoški razvojni center (PRC) je bil kot vodilni partner izbran na Javnem razpisu za pridobivanje 

temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport. 

Projekt, ki ga sofinancira Evropski socialni sklad, se bo izvajal od 1. julija 2016 do 31. marca 2019 

v okviru konzorcija, ki ga sestavljajo Posoški razvojni center kot vodilni partner, Ljudska univerza 
Nova Gorica (LUNG) in Medpodjetniški izobraževalni center (MIC).  

V okviru projekta bodo konzorcijski partnerji izvajali različne izobraževanje programe (jezikovne 

tečaje, računalniške tečaje …). Programi so namenjeni zaposlenim z nižjo izobrazbo, s poudarkom 

na starejših od 45 let. 

Cilj projekta je s pomočjo različnih izobraževalnih programov razvijati temeljne in poklicne 

kompetence zaposlenih ter tako povečati možnosti zaposlitve in mobilnosti ter prepoznavanje 

lastnih potencialov za kakovostnejše življenje. Največji poudarek projekta je na razvijanju 

kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij oziroma spodbujanje in 

razvijanje splošne računalniške pismenosti ter promoviranje vseživljenjskega učenja. 

LUNG je za leto 2017 skupno uspešno izvedel 16 programov, različne javnoveljavne in 

neformalne programe: 

Izvedli smo: 

- Javnoveljavni program RPO – Računalniška pismenost za odrasle (3 skupine); 

- Neformalni program v sklopu RDO – Računalniško in digitalno opismenjevanje (7 skupin),  

in sicer: 

1. 1 skupina “internet in delo v oblaku”, 

2. 2 skupini “Excel – delo s preglednicami”, 

3. 2 skupini “Digitalna fotografija”, 

4. 2 skupini “Uporaba pametnih telefonov in tablic”. 

V sklopu splošnega neformalnega izobraževanja odraslih – SNIO, smo izvedli: 

- 1 skupino “Dobro počutje za kvalitetne korake”, 

- 2 skupini “Govorim angleško v službi in v družbi”, 

- 3 skupine “Osnove uporabe italijanščine na delovnem mestu in za vsak dan”. 

O možnostih brezplačnih usposabljanj smo seznanili podjetja in ostale ustanove v Novi Gorici in 

okolici. Z direktorji in kadrovskimi službami v podjetjih smo se dogovorili za obiske in 

predstavitve, tako da je stekla velika promocijska akcija o možnostih za vključitev v te programe. 

Kar nekaj zaposlenih delavcev je bilo iz velikih trgovskih centrov, zdravstvenega doma, bolnice in 

ostalih podjetij. 

Udeleženci so z vsebino in izpeljavo dosedanjih programov zelo zadovoljni, pridobili so nova 

znanja in pridobili kompetence, stkala pa so se tudi nova prijateljstva, ki se kažejo v odločitvah, 
da se vključijo tudi v druge ponujene programe. 

Z organizacijo, animacijo in izvedbo programov, ki so planirani za leto 2018, smo pričeli takoj po 

novem letu, saj imamo odobrenih za leto 2018 kar 19 različnih delavnic oz. tečajev. 

 

 

NEFORMALNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA BREZPOSELNE V 

LETU 2017 

 
Vodilni partner projekta je Ljudska univerza Ajdovščina, konzorcij pa sestavljajo še trije partnerji 

(Ljudska univerza Nova Gorica – LUNG, Posoški razvojni center in Šolski center Nova Gorica). 

Predmet razpisa je  financiranje izvajanja  neformalnih izobraževalnih programov in izpitov za 

brezposelne osebe v letu 2017 (računalniški programi, jezikovni programi, program priprave na 

strokovni izpit iz upravnega postopka in opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka). 
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Projekt, ki ga je financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, se izvaja v dveh obdobjih, 

in sicer prvo obdobje je trajalo od 1. aprila 2017 do 31. avgusta 2017 in drugo obdobje,  od 1. 

septembra 2017 do 31. oktobra 2017. 

Konzorcijski partnerji sodelujemo z območno službo Zavoda RS za zaposlovanje, saj z njimi že 

ves čas dobro sodelujemo. Območna služba napotuje udeležence v različne izobraževalne 

programe. 

V letu 2017 smo na LUNG-u izvedli 2 obliki 30-urnega programa Excel nadaljevalni, 1 obliko 60-

urnega programa Računalniška pismenost za odrasle, 1 obliko 60-urnega programa Angleščina 
poslovna konverzacija na ravni B2 in 1 obliko 60-urnega programa Italijanščina na ravni A2. 

 

 

VEČGENERACIJSKI CENTER GORIŠKE – SVETLA STRAN ŽIVLJENJA 

 
Dne 4. januarja 2017 smo začeli z izvajanjem petletnega regijskega projekta VGC Goriške – svetla 

stran življenja, ki ga sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

ter ESS iz sredstev Evropskega socialnega sklada. V prvih mesecih projekta smo se intenzivno 

pripravljali na uradno odprtje Centra, ki je potekalo 8. marca 2017 z bogatim programom in 

obiskom številnih predstavnikov lokalnih organizacij in MDDSZ. 

Eno učilnico smo preuredili v informacijsko središče VGC, nabavili opremo za izvajanje dejavnosti 

za različne ciljne skupine, obnovili in preuredili pa smo tudi čajno kuhinjo in predprostor, ki sta 

na voljo uporabnikom Centra. Zastavili smo celostno grafično podobo projekta ter začeli z 

izvajanjem organiziranih dejavnosti. Vse organizacije, s katerimi smo v fazi priprave projekta 

navezali stike in se dogovorili o sodelovanju, smo povabili na uvodni sestanek, na katerem smo 

se pogovorili o konkretnem sodelovanju. Veliko truda smo vložili v promocijo, saj je zaradi 

predhodnega delovanja Medgeneracijskega središča (ki deluje v okviru Doma upokojencev Nova 

Gorica) prihajalo do težav z razpoznavnostjo Večgeneracijskega centra (prevelika podobnost v 

imenu). V novembru smo namesto predvidenega “dneva” pripravili kar “teden odprtih vrat 

Večgeneracijskega centra Goriške”, v okviru katerega smo javnosti ponudili zanimive in raznolike 
dejavnosti za vse generacije, vključno z dejavnostmi za otroke, predavanji za starše, ustvarjalnimi 

delavnicami ... Zabeležili smo manjko izvedenih aktivnosti za otroke, ker je tovrstne ponudbe v 

lokalnem okolju že dovolj, zaradi česar načrtovanih kazalnikov kljub promociji po šolah in vrtcih 

ter širše nismo uspeli doseči. Po drugi strani pa smo na nekaterih vsebinah doživeli nadpovprečen 

odziv, kar bomo poskusili upoštevati tudi pri načrtovanju vsebin za leto 2018. Po dobrem letu 

delovanja Centra lahko rečemo, da je Center na LUNG privabil nove obiskovalce, postal vse 

prepoznavnejši v okolju, kot pomembnega partnerja pa so nas prepoznale tudi številne 

organizacije, ki so dnevno v stiku z ranljivimi ciljnimi skupinami. Pohvalimo se lahko s preko 1800 

uporabniki, ki so v letu 2017 obiskali vse enote Centra (tudi v Posočju in Ajdovščini ter na 

Idrijsko-Cerkljanskem) in preko 2700 izvedenimi urami organiziranih dejavnosti. Le delo na 

različnih lokacijah v širši regiji je bilo  nekoliko okrnjeno, saj s strani MDDSZ nismo dobili v 

uporabo službenega vozila, ki naj bi bilo namenjeno izvajanju dejavnosti na lokacijah izven sedeža. 

Kljub temu smo načrtovane dejavnosti izvedli, le da so te pretežno potekale v Novi Gorici ter na 

prijavljenih lokacijah v Posočju in Ajdovščini.  

 

 

ZIP – Začetna integracija priseljencev 

 
Program Začetna integracija priseljencev (skrajšano ZIP) je brezplačni izobraževalni program 
učenja slovenskega jezika za priseljence. Program obsega 180 pedagoških ur organiziranega 

izobraževanja, ki zajema vsebine iz življenja in dela, ki krepijo integracijo priseljencev v slovensko 

družbo. Izobraževalni program je bil oblikovan na Andragoškem centru Slovenije, sprejel ga 

minister za šolstvo in šport (Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Začetna 

integracija priseljencev, Uradni list RS, št. 57/2011). Na razpis smo se prijavili skupaj z LU 

Ajdovščina in za triletno obdobje izvajanja programa ZIP na LUNG-u dobili odobritev za 4 
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skupine priseljencev, v vsaki je bilo 15 tečajnikov. Zadnja skupina, ki je s tečajem pričela v marcu 

2016, je izobraževanje zaključila februarja 2017.  

 

 

PROGRAM OPISMENJEVANJE V SLOVENŠČINI ZA ODRASLE 

GOVORCE DRUGIH JEZIKOV 

(z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito) 
Jeseni 2016 smo vpisali v razvid 400-urni program opismenjevanje v slovenščini za odrasle 

govorce drugih jezikov, z dodatkom za mladoletnike – prosilce za mednarodno zaščito. Dobili 

smo odločbo in jeseni pričeli z izvedbo novega programa za skupino mladostnikov, ki so 

nastanjeni v Dijaškem domu v Novi Gorici. K vpisu smo povabili fante in njihove skrbnice oz. 

zakonite zastopnice.   

Predavanja iz slovenščine so potekala vsak dan, od ponedeljka do petka v dopoldanskem času od 

9.30 do 12. ure pri nas na LUNG-u. Program so izvajale 2 do 3 predavateljice, tako da so se tudi 

individualno ukvarjale s posamezniki, ki so snov težje razumeli oz. z novo vpisanimi, ki so jih 

naknadno vključevali v program. V letu 2016 je bilo skupno vključenih 15 mladostnikov, v letu 

2017 pa jih je bilo 6. Program smo obogatili z obiski šol, podjetij, športnega centra, knjižnice, 

turističnega ogleda Nove Gorice, Solkana, Šempetra (pomembne stavbe in ustanove). Izkoristili 

smo tudi brezplačni mestni prevoz za ogled Solkana in Šempetra. Mladostniki so bili z zunanjimi 

ogledi zelo zadovoljni.  

Tako smo tudi na LUNG-u poskrbeli za lepe dopoldneve v sklopu izobraževanja (delavnica, 

nastopi, priprava hrane ob različnih praznikih, njihovi običaji …). S programom smo nadaljevali v 

letu 2017. Šest kandidatov je konec aprila uspešno zaključilo 400-urni program in pridobilo 

potrdilo. Ko so kandidati zaključili ta program, so imeli možnost vključitve v program osnovne 

šole za odrasle. 

 

 

Dejavnost informiranja in svetovanja (Svetovalno središče ISIO Nova 

Gorica)  
Lansko leto februarja se je LUNG uspešno prijavil na Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti 

informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih. Oblikovali smo konzorcij treh projektnih 

partnerjev (LUNG, Posoški razvojni center in LU Ajdovščina). Na ta način zagotavljamo 

prebivalcem naše regije enostaven dostop do brezplačnih možnosti informiranja in svetovanja 

glede možnosti za izobraževanje in zaposlitvene možnosti.    

Svetovalci smo usmerjeni predvsem v svetovanje vsem odraslim, ki niso zaposleni, še posebej pa 

tistim ranljivim skupinam odraslih, ki so v Goriški regiji v slabšem položaju, ki imajo težji dostop 

do izobraževanja, so manj izobražene in izobraževalno manj dejavne. Te skupine so brezposelni 

(še posebej dolgotrajno brezposelni), starejši od 55 let, mlajši odrasli – osipniki, migranti, invalidi 

… Statistično se je pokazalo, da je bilo 47 % udeležencev svetovanja brezposelnih (od tega 12,5 % 

dolgotrajno brezposelnih).  

 

V obdobju od januarja do decembra 2017 je bilo v Svetovalnem središču Nova Gorica opravljenih 

419 svetovalnih storitev. Od tega jih je bilo 409 prvih obravnav in le 8 ponovnih. Iz tega lahko 

sklepamo, da so svetovanci dobili vse potrebne informacije že v prvem informiranju oz. 

svetovanju, zato dodatna/ponovna svetovalna obravnava ni bila potrebna. 

  
Število vseh obravnavanih skupin je veliko večje od načrtovanega. Obravnavali smo kar 15 

skupin (v načrtu 5 skupin).  
 

Dejavnost ISIO smo predstavili na Dnevih slovenskih svetovalnih središč – Stojnice znanja (v 

Qlandiji Nova Gorica, Mercator center Ajdovščina, Kmetijska zadruga Tolmin). Ob tem so 

potekale spremljevalne dejavnosti: 
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- Delavnica »Kje pa vas digitalni čevelj žuli? Uporaba mobilnih aplikacij na pametnem 

telefonu; PRC Tolmin 

- Svetovalni kotiček za BREZPOSELNE. Predstavitev možnosti vključitve v različna 

(brezplačna) izobraževanja, tečaje, delavnice itd.; LUNG 

- Delavnica »Od moram k izberem, ker želim (z ozaveščanjem potreb do bolj izpolnjenega 

življenja)«; LUNG 

- Svetovalni kotiček: Predstavitev informacij o možnostih vključitve v tečaje, delavnice, 

itd., ki jim jih ponuja lokalno okolje in širše; PRC Tolmin 
- Delavnica »Zdrav obrok z domačega vrta«; PRC Tolmin 

- Delavnica »Za zaposlitev je treba na POLNO! (delavnica o učinkovitih metodah za 

iskanje zaposlitve); LUNG 

 

V letu 2017 smo začeli z dvoletnim ciklom samoevalvacije v svetovalnem središču, ki ga 

nadaljujemo v letu 2018. 

 

Svetovalno središče Nova Gorica ima vzpostavljeno mrežo strokovnih in strateških partnerjev. 

Sodelovanje z nekaterimi partnerji smo v lanskem letu še bolj utrdili, saj smo podpisali 

Memorandum o vzpostavitvi partnerstva za razvoj človeških virov. Dogodek se je odvijal 18. 

oktobra 2017 na Območni zbornici za severno Primorsko v Novi Gorici, memorandum pa so 

podpisale naslednje organizacije: Območna gospodarska zbornica za severno Primorsko, Šolski 

center Nova Gorica, LUNG, PRC, LU Ajdovščina in Zavod RS za zaposlovanje – OS Nova Gorica. 

Glavni namen partnerstva in vzpostavljenega memoranduma je iskanje inovativnih rešitev pri 

zmanjševanju vrzeli med trenutnimi zahtevami trga dela in delodajalcev, usposobljenostjo kadrov 

in vsebinami, pokritimi s programi usposabljanj in izobraževanj. Temu dogodku je prav tako na 

zbornici sledil sestanek strateških in strokovnih partnerjev ter strokovno izobraževanje za 

partnerje.  

 

 

Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Točke so bile dejavnost Centra vseživljenjskega učenja Severne Primorske. V okviru CVŽU SP 

je bilo ustanovljenih 7 točk (v občinah Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in 

Šempeter-Vrtojba, v Šempasu in Zaporih Nova Gorica). Ko se je projekt zaključil, so izvedbo 

dejavnosti na točkah do leta 2014 krile občine ustanoviteljice LUNG-a, zdaj se izobraževanja 

financirajo iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let LUNG-a. V letu 2017 smo izpeljali 

215 izobraževalnih ur za 138 občanov občin ustanoviteljic.  

 

 

Središče za samostojno učenje (SSU) 
Zelo smo veseli in ponosni na obisk v našem Središču za samostojno učenje, saj kar nekaj 

udeležencev središče obiskuje že vrsto let, vsako leto pa pridobimo tudi precejšnje število novih 

udeležencev. Tudi v preteklem šolskem letu smo zabeležili večji obisk kot prej, veliko 

udeležencev izkoristi prosti čas za pripravo na izpite in pisanje seminarskih nalog, pri čemer 

uporabljajo elektronske vire in študijska gradiva. Nekateri obiskovalci redno preverjajo prosta 

delovna mesta in se nanje prijavljajo, pripravljajo življenjepise, ponudbe in podobno. Obiskovalci 

središča brezplačne možnosti izkoriščajo tudi za izpopolnjevanje znanj, ki jih pridobivajo v 

formalnih in neformalnih programih izobraževanj, pripravljajo seminarske naloge, utrjujejo 

računalniška znanja in podobno. Vse več ljudi se zanima za učenje slovenščine kot tujega jezika, 

zato smo pripravili program, ki je namenjen samostojnemu učenju s pomočjo vseh gradiv (pisnih 

in elektronskih ter spletnih virov), ki so na voljo v središču za samostojno učenje. SSU smo želeli 

približati tudi starejšim občanom, zato smo zanje pripravili delavnice o uporabi pametnega 

telefona, ki so bile izredno dobro obiskane. Dejavnost središča smo promovirali ob številnih 

priložnostih (med udeleženci izobraževanj in izpopolnjevanj na LUNG-u, v tednu VŽU ...) in v 

različnih medijih, tako da je SSU Nova Gorica postalo še bolj prepoznavno v regiji. 
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Karierni kotiček 
V okviru Kariernega kotička smo 16. novembra 2017 izpeljali informativni dan Izberi si svoj študij. 

K sodelovanju smo povabili fakultete, višjo strokovno šolo in karierne centre iz Ljubljane, Kopra, 

Maribora in Nove Gorice, ki so predstavili njihove študijske programe oz. izpeljali so delavnice. 

Udeleženci informativnega dne so bili v glavnem dijaki goriških srednjih šol, ki obiskujejo zadnji 

letnik srednješolskega izobraževanja. Dogodek smo organizirali skupaj z Regijsko razvojno 

agencijo Severne Primorske, potekal pa je na dveh lokacijah (na LUNG-u in v prostorih Evropske 

pravne fakultete). Na LUNG-u je bilo izpeljanih 13 predstavitev fakultet in njihovih študijskih 

programov ter štiri delavnice. Vseh udeležencev je bilo 305. Glavni namen dogodka je bil dijake 

informirati o študijskih možnostih in jim na ta način olajšati izbiro študija.      

  

 

B. ODMEVNI DOGODKI  
 
Teden vseživljenjskega učenja (z naslovom »Učenje nas bogati!«) + Parada učenja 

(od 15. 5. do 30.6. 2017)  

Ustaljena praksa je že, da se na LUNG-u v mesecu maju še več dogaja in da se še več govori o 

vseživljenjskem učenju. In tako je bilo tudi lani – 15. maja smo začeli s Tednom vseživljenjskega 

učenja, ki je v naše okolje prinesel raznolike izobraževalne, svetovalne, ustvarjalne, športne in 

druge aktivnosti za pridobitev novih znanj, izboljšanje samopodobe, počutja ... Na LUNG-u smo 

med 15. majem in 30. junijem organizirali prireditve, namenjene ozaveščanju in informiranju čim 

širšega kroga prebivalstva o vlogi vseživljenjskega učenja za področja vezana na skupne akcije 

(Moč in radost učenja, Erazmus+ ni mus, pomaga pa, Parada učenja – Dan učečih se skupnosti, 

Učenje in kultura z roko v roki, Dan starejših – čili, zdravi, informirani in dejavni, Radi pišemo z 

Roko in Z učenjem do zdravja). Prav na slednjo akcijo smo navezali veliko prireditev. Zdravje je 

ena osnovnih vrednot. Vsi se zavedamo, da so skrb za zdravje, zdrava prehrana in športna 
aktivnost osnova za zdravje. Sami se moramo potruditi, biti aktivni tako pri pridobivanju znanja 

iz tega področja kot pri uporabi pridobljenega znanja. V ta namen so bila izpeljana številna 

predavanja o skrbi za svoje zdravje, delavnice in celo vodeni pohodi na okoliške vrhove. 

TVU na LUNG-u vsako leto soustvarjamo s številnimi izvajalci iz lokalnega in širšega okolja. Vse 

te sodelujoče organizacije, društva in posamezniki dajo najpomembnejši prispevek k temu, da je 

program tako bogat in kvaliteten. Zelo veliko število soustvarjalcev se je zbralo pri osrednji 

akciji TVU-ja – na Paradi učenja, ki smo jo organizirali v središču mesta. Tudi letos so se na 

Paradi učenja na različne načine (na stojnicah, na odru, v obliki delavnic) predstavili ponudniki, 

pobudniki in podporniki vseživljenjskega učenja – predstavila so se različna lokalna društva, 

organizacije in posamezniki, ki na kakršenkoli način izobražujejo in učijo ter soustvarjajo učečo 

se skupnost. Kdor se uči napreduje, dosega rezultate, uspešno premaguje ovire in pride do 

zastavljenih ciljev. Učimo se stvari, ki nas zanimajo, gojimo do njih interese ali se jih moramo 

naučiti, da bomo prišli do zastavljenega cilja (nove službe, strokovne izobrazbe, boljšega zdravja, 

osebnega zadovoljstva ...). V namen čim širše predstavitve lokalne ponudbe, kjer se posamezniki 

lahko učimo oz. pridobivamo nova znanja, so se na stojnicah predstavile organizacije, ki 

ozaveščajo in učijo o zdravem načinu življenja, društva, ki skrbijo za ohranitev kulturne dediščine 

našega okolja in medgeneracijsko sodelovanje, društva, ki vključujejo ranljive skupine itd. 

Veliko stvari se je še odvilo v okviru TVU-ja v mesecu maju in juniju; prepričani smo, da je v 

pestri paleti dogodkov prav vsak našel vsebino, ki ga je pritegnila. Predvsem pa, da je prav vsak 

udeleženec pridobil kakšno novo znanje, mogoče spodbudo za večjo aktivnost ali priložnost za 

vključitev v kakšno obliko izobraževanja, druženja, ustvarjanja … Veseli smo, da smo lahko del 

te »zgodbe« in da lahko soustvarjamo aktivnejšo družbo, ki se zaveda pomena znanja. 

  

 

TEDEN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA NA LUNG-u (od 30. 5. do 5. 6. 2017)  
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Teden trajnostnega razvoja je skupna akcija vseh članic ZISS, ki se ji z veseljem pridružujemo, saj 

se kot izobraževalci odraslih zavedamo pomembne vloge, ki jo lahko odigramo na področju 

ozaveščanja ljudi o tematiki in problematiki trajnostnega načina življenja in razvoja. V program 

lanskega Tedna izobraževanja za trajnostni razvoj smo na LUNG-u uvrstili delavnice in 

predstavitve, ki so se nam zdele zanimive in s katerimi smo želeli naše udeležence navdušiti za 

bolj trajnostno naravnan življenjski slog. Z delavnico izdelovanja vrečk za sadje in zelenjavo smo 

se pridružili skupni akciji združenja. V vseh 6 dejavnostih se je zvrstilo 57 udeležencev, z udeležbo 

smo tako na splošno (razen pri eni delavnici) zelo zadovoljni. Menimo, da je o tej temi potrebno 
še velikokrat spregovoriti in ljudi navdušiti za majhne, a pomembne spremembe v življenjskem 

slogu. Akciji se bomo z veseljem pridružili tudi v prihodnje. 

 

 

C. DELO NA KAKOVOSTI 
 

1. UTRINKI KAKOVOSTI 

 

Trudimo se, da bi vsa naša dosedanja prizadevanja za kakovost še nadgradili in naš sistem 

spremljanja kakovosti naredili še boljši. Že vrsto let smo nosilci zelenega znaka kakovosti in z 

veseljem ugotavljamo, da je znak v tem času tudi v našem lokalnem okolju postal zelo 

prepoznaven. 

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. Andragoški center Slovenije (ACS) vsem nosilcem 

že od samega začetka projekta uspešno zagotavlja strokovno podporo, kar nam veliko pomeni. 

Do oddaje vloge za uporabo zelenega znaka kakovosti, ki ga lahko uporabljamo do 31. marca 
2018, smo si zadali kar veliko temeljitih izboljšav v sistemu samoevalvacije. Na LUNG-u smo 

vajeni, da rastemo in se izpopolnjujemo ter izboljšujemo ves čas, zato smo se odločili, da tudi v 

skrbi za kakovost naredimo pomemben korak naprej. V poglobljenih pogovorih s predavatelji, 

zaposlenimi in tudi na podlagi nasvetov strokovnih delavk na ACS smo delno že preoblikovali 

sistem samoevalvacije na LUNG-u (način anketiranja, dodatna spopolnjevanja zaposlenih, 

poglobljeno spremljanje nekaterih vidikov dela), spremembe pa nas čakajo tudi v prihodnjem 

obdobju. 

V samoevalvacijskem ciklu, ki smo ga zaključili konec 2017, smo se posvečali predvsem področju 

vodenja, prevetrili smo besedila našega poslanstva in vrednot ter skozi temeljit delovni in 

ustvarjalni proces popolnoma prenovili našo vizijo, ki je sedaj še bolj usklajena z našimi željami, 

ambicijami, seveda pa tudi z dogajanjem in potrebami v lokalnem (in širšem) okolju. 

 

Svojo pozornost pri presojanju kakovosti seveda stalno namenjamo zadovoljstvu udeležencev z 

našimi storitvami, vprašanjem motivacije, pa tudi zadovoljstvu učiteljev pri delu. 

 

Za vsako koledarsko leto sprejmemo akcijski načrt za razvoj kakovosti in skozi vse leto, še 

posebej pa na koncu spremljamo in ugotavljamo, koliko zastavljenih dejavnosti oz. ukrepov za 

izboljšanje kakovosti nam je v posameznem letu uspelo izpeljati. Tudi v letu 2017 smo dejavnosti, 

ki smo si jih zadali, izpeljali več kot 90 %, ostale pa bomo izpeljali v prvem delu leta 2018. Največja 

pridobitev je gotovo spremenjen in poglobljen način samoevelvacije ter na splošno večja 

sistematizacija dela na kakovosti – s tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Potekajo tudi priprave 

na sistematično spremljanje rezultatov in učinkov pri udeležencih našega izobraževanja. 

 

Skupina za kakovost na LUNG-u šteje 7 članic in se redno sestaja, z veseljem pa sprejema tudi 

konstruktivne predloge, ki prihajajo od drugod. V letu 2017 smo z novo zagnanostjo in “svežo” 

svetovalko za kakovost nadaljevali s spremembami ter izboljšavami na področju presojanja in 
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razvijanja kakovosti, kar zahteva veliko časa in predvsem tehten premislek na podlagi vseh 

dognanj, ki so nam glede samoevalvacije in presojanja kakovosti na voljo. V skupino smo vključili 

dve zunanji sodelavki, ki sta pokazali interes za konstruktivno sodelovanje na področju kakovosti, 

kar se je izkazalo kot dodana vrednost pri delovanju skupine za kakovost na LUNG-u. 

 

V juniju 2017 smo za naše predavatelje in kolektiv izpeljali zelo uspešno praktično delavnico o 

komunikaciji. Gospa Eva Kljun nas je s praktičnimi vajami zelo uspešno motivirala za aktivno 

sodelovanje ter opremila z dodatnimi, praktičnimi znanji o tem, kako komunicirati v različnih 
sredinah in različnih situacijah, s katerimi se pri delu in v osebnem življenju srečujemo. Vaje so 

bile naravnane tako, da smo se med seboj bolje spoznali, v improviziranih situacijah pa smo se 

naučili tudi marsikaj novega o sebi in svojem načinu komuniciranja. Sledilo je prijetno druženje. 

Odzivi predavateljev so bili izredno pozitivni, pohvalili so dodano vrednost takega izobraževanja 

in izrazili potrebo po nadaljnjih izobraževanjih s podobno vsebino.  

 

Decembra 2017 smo novoletno druženje predavateljev in kolektiva popestrili z delavnico 

KLEPET Z LUCIJO: Drzni si živeti! Predstavitev knjige modrosti za razcvet življenja – skrivnosti 

uspešnih žensk, kako najti in živeti lastno pot s predstavitvijo programa samozavest je seksi; 

samozavestna, uspešna in močna ženska – Thinking into results. Odzivi predavateljev so bili 

zelo dobri. 

 

Skrb za kakovost je na LUNG-u prisotna na vseh področjih – tako na področju formalnega kot 

neformalnega izobraževanja, kar pripomore k še bolj temeljitemu spremljanju kakovosti. V letu 

2018 načrtujemo še več izboljšav pri spremljanju kakovosti in tudi začetek novega 

samoevalvacijskega ciklusa. 

 

 

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 

2017, ko smo začeli dvoletni samoevalvacijski cikel. Vse standarde kakovosti spremljamo in 

izpolnjujemo v celoti; 

 

- Vodja svetovalnega središča in druge svetovalke se stalno izobražujemo tako na ACS, 

kot drugod. 

- Vsako leto sodelujemo na Stojnicah znanja, 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; pripravljali smo osebne mape, na osnovi 

katerih smo ugotavljali njihove potrebe in opredelili njihov razvoj ter izpeljali 

samoevalvacijo. 

- Še posebej smo pazili in pazimo na kakovost svetovanja v projektu “Svetovanje zaposlenim 

2016–2022”, ki je namenjen zaposlenim v lokalnem okolju, predvsem tistim z nizko 

stopnjo izobrazbe in starejšim. Z vsakim kandidatom  smo pripravili akcijski načrt in 

sledimo njegovemu napredku, kar pomeni, da smo se s kandidatom srečali najmanj trikrat. 

Ugotavljali in vrednotili smo neformalno pridobljena znanja, svetovali smo o vseh 

možnostih izobraževanja in učenja in jih pri tem spodbujali. 

- Svetovalno središče ISIO je prepoznavno in dobro umeščeno v lokalno okolje. V letu 

2017 je bilo financirano iz razpisa in namenjeno nezaposlenim. 

- 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. 

- Ugotavljamo tudi, da je svetovalna dejavnost dostopna vsem ne glede na status in 

izobrazbo. 
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3. SVETOVALKA ZA KAKOVOST 

 

V letu 2017 smo na LUNG-u imenovali novo svetovalko za kakovost (Barbara Fajdiga Perše), ki 

je usposabljanje zaključila spomladi. Dogovorili smo se, da bo nova svetovalka tista, ki bo 

formalno vključena v nacionalno mrežo svetovalcev za kakovost, ki jo koordinira ACS, pri 

izpeljavi nalog pa ji bo po potrebi pomagala tudi izkušenejša kolegica Alenka Podgornik, ki je to 
vlogo imela do sedaj.  

 

V okviru omrežja svetovalcev za kakovost smo v 2017 izpeljali skupno akcijo (pod vodstvom 

ACS): ANKETIRANJE ZAPOSLENIH IN ZUNANJIH SODELAVCEV O UVELJAVITVI VLOGE 

SVETOVALCA ZA KAKOVOST V ORGANIZACIJI. Na podlagi rezultatov raziskave smo 

ugotovili, da moramo na področju prepoznavnosti svetovalca za kakovost in njegove vloge 

narediti še veliko, zato smo v drugi polovici leta ob vsaki priložnosti (seja sveta, andragoški zbor, 

strokovni aktiv …) predstavljali akcije, ki jih bomo po spodbudi svetovalke za kakovost izvedli 

na LUNG-u.   

 

V letu 2017 smo pripravili in natisnili Izjavo o kakovosti, realizirali že v 2016 načrtovane 

spremembe v sistemu samoevalvacije, pripravili tablico in označili pisarno svetovalke za 

kakovost, namenili polovico oglasne deske temam za kakovost, zaključili samoevalvacijski cikel 

na teme s področja vodenja ter se poglobili v načine merjenja rezultatov in učinkov v IO. Sploh 

na zadnjem področju imamo še veliko dela, zato bomo s tem nadaljevali.  
 

Vloga svetovalke za kakovost je v vsaki organizaciji zelo pomembna, zahteva pa tudi tehten 

premislek o organizaciji samega dela na kakovosti in splošno zavedanje kolektiva, da je delo na 

kakovosti edina pot do napredka, čeravno to ni bližnjica. Sadovi našega truda in vpeljanih 

izboljšav so vsekakor vidni, zato bomo zastavljeno delo seveda nadaljevali tudi v prihodnje. 
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III. POROČILO O IZVEDENIH IZOBRAŽEVALNIH 

PROGRAMIH 
 

V letu 2017 smo skupno realizirali 18.592 ur. Raznovrstnih izobraževalno svetovalnih dejavnosti 

se je pri nas udeležilo kar 5.891 ljudi. 

Z veseljem ugotavljamo, da je LUNG presegel indeks planiranih udeležencev za 88,3 %, indeks 

planiranih ur pa za 13,8 %. 
 

LETO 2017 

 
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST /                PLAN  /  REALIZACIJA  2017 

PROGRAM plan 
kandidat

i 

plan ure real. 
kandidati 

real. ure 

I. PRIDOBITEV IZOBRAZBE 1 2 3 4 

DODIPLOMSKI IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJ     

∙       DOBA Fakulteta – MAGISTRSKI PROGRAMI 2 5 / / 

∙       DOBA Fakulteta – DODIPLOMSKI PROGRAMI 15 10 / / 

∙       Višja strokovna šola DOBA – VIŠJEŠOLSKI PROGRAMI 6 5 / / 

POKLICNO  IN  SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE     

● Trgovec 15 200 27 204 

● Frizer (SPI) 35 600 66 588 

● Dif. EKT (PTI)+ poklicna matura 10 350 31 484 

● ET (SSI) 30 350 60 632 

● Predšolska vzgoja (PT) 26 100 20 294 

● Predšolska vzgoja (SSI) 15 120 10 417 

SKUPAJ POKLICNA in SREDNJE ŠOLE 131 1720 214 2619 

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE-     

- Osnovna šola: predavanja, izpiti/konzultacije    

 
20 500 51 754 

SKUPAJ PRIDOBITEV IZOBRAZBE 
174 2240 265 3373 

II.  JEZIKOVNI TEČAJI     

- Jezikovni tečaji - skupinski 90 800 193 468 

- Jezikovni tečaji - individualni 9 130 27 347 

- Jezikovni tečaji - v paru 4 40 14 125 

SKUPAJ JEZIKOVNI TEČAJI 103 970 234 940 

III. IZPOPOLNJEVANJE     

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA ZA DELO     

- RAČUNALNIŠKI TEČAJI  8 15 / / 

- V računovodstvu 200 ur 12 200 35 240 

- V knjigovodstvu 80 ur 10 80 7 100 

- Poglobljeno knjigovodstvo 120 ur / / 10 240 

- Priprave za SOND 10 100 12 100 

- Izpiti Avtotaksisti / / 4 4 

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE – NPK     

● NPK Računovodja 6 3 3 4 

● NPK Knjigovodja   2 4 

● NPK Socialni oskrbovalec 10 6 10 6 

SKUPAJ IZPOPOLNJEVANJE 56 404 83 698 
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IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST / PLAN  /  REALIZACIJA  2017 

PROGRAM plan 

kandidati 

plan 

ure 

real. 

kandidati 

real. ure 

IV.1.   PROSTI ČAS – brezplačni programi     

- Teden trajnostnega razvoja ** 20 30 57 12 

- TVU + Parada učenja 300 50 894 83 

- Študijski krožki 
30 90 

27 100 

- Delavnica na temo Komunikacija   20 1 

-  Delavnica  Samozavestna in močna ženska    33 2 

SKUPAJ PROSTI ČAS – brezplačni programi 350 170 1031 198 

IV. II. PROSTI ČAS – tržni del     

- Glasbeno poučevanje za otroke 13 192 13 220 

- Glasbeno poučevanje za odrasle 2 25 2 33 

SKUPAJ   PROSTI ČAS – tržni del 15 217 15 253 

SKUPAJ PROSTI ČAS 365 387 1046 451 

V. PODPORA UČENJU - PROJEKTI     

- ZIP – Začetna integracija priseljencev 15 30 15 30 

- Vseživljenjska karierna orientacija (VKO) 590 1520 614 1339 

-Opismenjevanje za mladoletne osebe           10 200 10 200 

-Svetovalno središče ISIO  380 1080 418 950 

-Svetovanje zaposlenim na Goriškem  144 3194 146 3194 

-Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 180 830 205 830 

- Neformalni izobraževalni programi za brezposelne v letu 2017 50 240 52 240 

-Točke vseživljenjskega učenja – TVŽU * 112 245 138 215 

-Borza znanja -BZ   7 3 

-Karierni kotiček   305 6 

-SSU 200 2000 486 3401 

-Večgeneracijski center Goriške* 1000 2744 1867 2722 

SKUPAJ PODPORA UČENJU - PROJEKTI 2.681 12.083 4.263 13.130 

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI 3.379 16.084 5.891 18.592 

 

*Sprememba imena razpisa (Svetovanje odrasli v Svetovanje zaposlenim) in kazalnikov 

** Teden trajnostnega razvoja je nadomestil Dneve medgeneracijskega učenja 

  

Podatki  za  Svetovalno  središče  ISIO:  Realizacija ur za svetovalno središče vključuje 

informativno - svetovalno delo, pripravo na svetovalno delo; načrtovanje, spremljanje in 

evalvacijo. 

 

Nekateri  evropski projekti so izločeni iz tabele zaradi drugačnih kazalnikov, ki 

niso primerljivi s tistimi v tabeli. Predstavitev kazalnikov v izločenih projektih sledi 

spodaj: 

 

Večgeneracijski center Goriške - v tabeli so zajeti podatki na nivoju konzorcija za organizirane 

dejavnosti. Na LUNG-u smo zabeležili 1335 realiziranih ur organiziranih dejavnosti za ranljive 

ciljne skupine in 735 uporabnikov. Poleg tega je bilo središče na voljo uporabnikom za 

informiranje in neformalno druženje 50 ur tedensko skozi vse leto. 
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● Unexpressed talent – strateška partnerstva (Erasmus +) 

 

V letu 2017 smo se udeležili projektnega sestanka v Monsu (Belgija) ter zaključne prireditve 

projekta v Bruslju. Skupaj s partnerji smo zaključili delo na vseh intelektualnih rezultatih: O1 

(raziskava - v vseh partnerskih državah), O2 (alert tool - opozorilno orodje), O3 in O4 

(postopek ugotavljanja neizraženih, skritih talentov), O5 (evalvacijski sistem, naloga LUNG-a). 

Izvedli smo 3 delavnice o uporabi pametnih telefonov, na katerih je sodelovalo 16 mladih in 

več kot 20 starejših, v maju 2017 pa smo organizirali strokovni dogodek “Zajtrk z razlogom”, 

ki se ga je udeležilo kar 39 strokovnih delavcev s področja dela z mladimi in drugih 

posameznikov. 

 

● AdEIGuS – informativno svetovalno delo (Erasmus +) 

V letu 2017 smo se udeležili študijskega obiska v Helsinkih in zaključnega srečanja v Gentu.  

 

● Z izobraževanjem nad demenco (Erasmus +) 

V letu 2017 smo se udeležili mobilnosti v Franciji - Bordeaux in dopolnili  pripravljen osnutek 

dopolnitev izobraževalnega programa bolničar negovalec in socialni oskrbovalec na domu ter 

programa za osveščanje širše javnosti o demenci in delu z osebami z demenco, ki se bodo  pilotno 
izpeljali v sodelujočih organizacijah.  

 

 
 

Graf št. 1 prikazuje planirane in realizirane ure po dejavnostih za leto 2017 

 

 
 

V letu 2017 smo imeli največ izobraževalnih ur v Središču za samostojno učenje, (3401 ur) in 
plan smo presegli za 70 %. Pri poklicnih in srednjih šolah, smo plan presegli za dobrih 52 %. Pri 

tečajih izpopolnjevanja smo presegli plan ur za dobrih 72 % ter pri osnovni šoli za 50 %.  
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Graf št. 2 prikazuje primerjavo med planiranim in realiziranim številom 

udeležencev po dejavnostih za leto 2017 
 

 
 

V letu 2017 smo številčno imeli največ obiskovalcev v Večgeneracijskem centru, in sicer 1867 

oseb. V primerjavi s planom smo v VGC-ju le-tega presegli za 86,7 %. Na Področju prostega 

časa, kjer smo izvajali brezplačne programe, smo presegli odstotek za 194,5 %. Tukaj smo imeli 

največ obiskovalcev v dejavnostih v Tednu vseživljenjskega učenja in na Paradi učenja, kar znese 

198 % realizacije. Na ostalih področjih smo pri poklicnih in srednjih šolah presegli plan za 63 %. 

V tečajih izpopolnjevanja smo presegli plan za 48 %. Na področju jezikov smo plan presegli za 

27 %. 

 

 

Graf št. 3 

 
 

Graf št. 3 prikazuje število udeležencev razporejenih po programih 
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Največ obiska smo imeli v Večgeneracijskem centru Goriške, kar 1867 obiskovalcev, to 

predstavlja  dobrih 31% od celotnega obiska. Sledi področje prosti čas, z brezplačnimi programi, 

kjer smo imeli 1031 obiskovalcev, od tega je bilo 894 obiskovalcev v dejavnostih TVU in Paradi 

učenja. 

 

 

 

Graf št. 4 

 
 

Graf prikazuje realizirane ure po področjih za leto 2017 

 

Kot je razvidno iz grafa, je bilo v letu 2017 največ realiziranih ur na področju Središča za 

samostojno učenje (SSU) (3401 ur), kar predstavlja 18,3 %  celotne realizacije. Na drugo mesto 

po številu realiziranih ur se uvrsti Svetovanje zaposlenim na Goriškem s 3194 urami in 17 % 

celotne realizacije. Večgeneracijski center Goriške je realiziral 2722 ur in to predstavlja dobrih 

14 % celotne realizacije. Poklicne in srednje šole so skupno realizirale 2619 ur, kar predstavlja 

14 % celotne realizacije. 

 

 

I. Realizacija ur po letih in primerjava 
 

Dejavnost 2015 2016 2017 %2015 %2016 %2017 
OSNOVNA ŠOLA 607 710 754 4,23 5,01 4,06 
POKLICNA in SREDNJE ŠOLE 2773 2710 2619 19,31 19,13 14,09 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
Doba Maribor 25 15 / 

0,17 
0,11 / 

VISOKA STROKOVNA ŠOLA 
Doba Maribor 25 15 / 

0,17 
0,11 / 

DOBA FAKULTETA, Magistrski  
15 10 / 

0,10 
0,07 / 

JEZIKI 1420 1089 940 9,89 7,69 5,06 
PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA 767 372 698 5,34 2,63 3,75 
PROSTI ČAS – tematski sklopi, 
štud.krožki, razpis za sofin. izob. 
odraslih  (brezplačno) 304  176 198 

2,12 
1,24 1,06 

PROSTI ČAS – tečaji (za plačilo) 
326 375 253 2,27 2,65 1,36 

PROJEKTI  7087,5 8693 13130 49,35 61,37 70,62 
SKUPAJ 14360,5 14165,0 18592 100 100 100 
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Dejavnost 2015 2016 2017 I 16/15 I 17/16 

OSNOVNA ŠOLA 607 710 754 117 106 
SREDNJE ŠOLE 2773 2710 2619 98 97 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, Doba 
Mb. 

25 
15 / 60 / 

VISOKA STROKOVNA ŠOLA, 
DOBA Mb. 

25 
15 / 60 / 

MAG. ŠTUDIJ, DOBA Mb. 15 10 / 67 / 
JEZIKI 1420 1089 940 77 86 
PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA 767 372 698 49 188 
PROSTI ČAS- tematski sklopi, štud. 
Krožki, razpis za sofin. izob. odraslih 
(brezplačno) 

 

304 176 198 58 113 

PROSTI ČAS – tečaji (za plačilo) 326 375 253 115 67 
PROJEKTI 7087,5 8693 13130 123 151 
SKUPAJ 14360,5 14165 18592 99 131 

 
 
 
 

2. Prikaz po uspešnih kandidatih v formalnem izobraževanju po letih in 

dejavnostih 

 

Dejavnost 2015 2016 2017 I 16/15 I 17/16 

OSNOVNA ŠOLA 21 15 8 71 53 

POKLICNE IN SREDNJE ŠOLE 58 32 24 55 75 

DOBA  MARIBOR  –  ŠTUDIJ  NA 

DALJAVO 
/ / / 

/ / 

SKUPAJ 79 47 32 59 68 
 

 

Zaključni izpiti 

6 kandidatov je uspešno opravilo vse obveznosti po programu FRIZER in tako pristopilo na 

zaključni izpit v februarju, juniju in avgustu. Vsi so uspešno opravili izpit: izdelek oz. storitev in 

zagovor in tako pridobili še en poklic frizer. 

Na zaključne izpite za program TRGOVEC so pristopili 3 kandidati. 

 

Poklicna matura 

K  poklicni  maturi  za  pridobitev  poklica  ekonomski  tehnik je  v  letu 2017 pristopilo 9 

kandidatov, 6 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 

Za leto 2017 nimamo podatkov. 
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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 2017 
 

 
Dejavnost 

 
 
Občina 

 
 
 
OŠ* 

 
 
Poklicne 
in 
srednje 
šole 
 

 
 
 
Jezikovn
i 
progra
mi 

 
 
Progra

m 

izpopoln

jevanja 

 
PROSTI 
ČAS 

Plačljivi 
tečaji 

 
TV

ŽU 

 
 
 
ISIO 

 

SVETOVA

NJE 

ZAPOSLE

NIM 

 
 
 
Skupaj 

Brda 3 13 15 8  11 10 8 68 

Kanal  9 10 10  14 24 13 80 

Miren- 

Kostanjevica 1 11 8 6  
20 

23 
5 

74 

Nova Gorica 29 101 85 28 15 67 217 77 619 

Šempeter-Vrtojba 4 23 24 5  15 35 17 123 

Renče-Vogrsko 4      22 5 4  11 19 6 71 

Ostale občine 10 35 33 20   39 19 156 

Italija in druge 

države 
  15 2  

 
0 

1 
18 

Ni podatka   39    51 0 90 

Skupaj 51  214 234 83 15 138 418        146 1299 
 

V programu osnovne šole je največ kandidatov iz Mestne občine Nova Gorica, nato pa so 

kandidati, ki prihajajo iz občine Tolmin. 

V srednješolskih programih je tudi največ udeležencev iz Mestne občine Nova Gorica.  

 

Tabeli za leti 2015 in 2016 sta v prilogi št. 1. 

 

 

Graf št. 5 
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Graf prikazuje strukturni prikaz razdelitve kandidatov po občinah glede na dejavnost.  

V vseh programih imamo večino udeležencev iz občine Nova Gorica. 
 
 

 

4. Število kandidatov po plačnikih 

 
Tabela za leto 2017 

 

 Poklicne in 
srednje šole 

(brez 

Gimnazije 

online) 

Jezikovni 
programi 

Programi 
Izpopolnjeva

nja 

PROSTI 
ČAS 

Plačljivi 

tečaji 

Skupaj 

Podjetje, s.p.         4 119 21  144 
Samoplačniki 209 113 45 15 382 
ZPIZ        1 / 1  2 
Dom upokojencev  / 16  16 
Občine  2   2 
Skupaj    214 234 83 15 546 

 
V srednješolskih programih so večina samoplačniki, le 5 kandidatom krije stroške šolanja 
podjetje oz. ZPIZ. 
 
Tabeli za leti 2015 in 2016 sta v prilogi št. 2. 
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IV. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 
 

 

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 

 

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

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

001 154.639 218.433

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE

002 15.832 14.992

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 12.767 12.205

02 NEPREMIČNINE 004 273.432 273.432

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 138.170 129.967

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 119.738 175.068

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 

SREDSTEV

007 103.426 161.203

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 58.316

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE

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

012 432.453 390.714

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

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 167.225 182.893

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 52.331 77.198

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 56.000 35.848

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA

017 37.242 22.766

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 250 1.786

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 119.395 70.223

C) ZALOGE

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

023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023)

032 587.092 609.147

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0

Členitev 

skupine 

kontov Naziv skupine kontov

Oznaka 

za AOP

Znesek
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SREDSTVA 

 

A)Dolgoročna sredstva v upravljanju v vrednosti 154.639 EUR predstavljajo 26,3 % delež 

celotnega premoženja Ljudske univerze Nova Gorica. Sestavljajo jih neopredmetena sredstva 

(licence,..), nepremičnine in oprema. 

 

Sedanja vrednost na dan 31.12.2017 

 

                        NEOPREDMETENA SREDSTVA  - konto 003 

 

Nabavna vrednost Popravek 

vrednosti 

Sedanja vrednost % sedanje vrednosti 

15.832 12.767 3.065 19,3 % 

 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

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

034 221.371 217.063

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 144.388 144.448

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 15.421 11.667

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 8.818 2.003

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA 

NAČRTA

039 21.341 1.484

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 31.403 57.461

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

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

044 365.721 392.084

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE 

V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE 

V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 

OSNOVNA SREDSTVA

056 220.194 228.242

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 145.527 163.842

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044)

060 587.092 609.147

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0
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GRADBENI OBJEKTI – konto 02 

Nabavna vrednost Popravek 

vrednosti 

Sedanja vrednost % sedanje vrednosti 

273.432 138.170 135.262 49,5 % 

 

DRUGA OPREMA –konto 040 

 

Nabavna vrednost Popravek 

vrednosti 

Sedanja vrednost % sedanje vrednosti 

119.738 103.426 16.312 13,6 % 

 

 

 

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

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 2017 je bila vrednost amortizacije 15.683,59 EUR. 

 

V letu 2017 so bile izvedene nabave  v vrednosti 10.667,46 EUR.  

 

Oznake 

vrstic 

Vsota od Nabavna 

vrednost 

MIZŠ 50% 1.370,78 

MONG VGC 2.500,00 

PRESEŽEK 3.976,78 

SAMI 2.819,90 

  

Skupna 

vsota 10.667,46 

 

Vir osnovnih sredstev predstavljajo prosta amortizacijska sredstva v vrednosti 2.595,43 EUR, 

presežek prihodkov nad odhodki 3.976,78 EUR, 685,39 EUR je financiralo MIZŠ na osnovi 

razpisa za računalniško opremo (50% sofinanciranje), razliko 50% smo financirali iz prostih 

amortizacijskih sredstev ter 2.724,47 EUR iz naslova projekta VGC (2.500,00 eur sofinanciranje 

MONG, 224,47 eur iz lastnih prostih amortizacijskih sredstev). 
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V letu 2017 so bila odpisana osnovna sredstva v vrednosti 8.781,55 EUR. Vse odpisana sredstva 

so bila v celoti amortizirana. Seznam osnovnih sredstev je sestavni del inventurnega elaborata, 
ki je bil dan svetu zavoda v potrditev in je podlaga za pripravo bilance stanja. 

 

 

B)Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve  v vrednosti 432.453 EUR 

predstavljajo 73,7 % delež celotnega premoženja Ljudske univerze Nova Gorica. LUNG  terjatve 

in obveznosti izkazuje ob njihovem nastanku. 
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Sestavljajo jih: 

dobroimetje pri bankah in drugih institucijah; LUNG je imel na dan 31.12.2017 pri Upravi za javna 

plačila 167.225,44 EUR. Znesek se je glede na leto 2016 znižal za 8,5%.  

 

 Kratkoročne terjatve do kupcev; v vrednosti 52.824 EUR. To so terjatve, ki jih ima LUNG 

izkazane na dan 31.12.2017 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 le-teh, potem ko obstaja dvom za 

poplačilo se oblikuje popravek terjatve. 

 

o Tekoče terjatve:                        _     41.005 EUR 

o Terjatve za šol. Leto 2015-16:         2.684 EUR 

o Terjatve za šol. leto 2014-15:          7.576 EUR 

o Popravek terjatve za leto  2011         234  EUR 

o Popravek terjatve za leto 2012         245  EUR 

o Popravek terjatve za leto 2013       1.080 EUR 

 

Svet zavoda je na seji 6.2.2018 odobril neuspešno izterjavo terjatev za leta 2011- 2016 v skupnem 

znesku 10.265,23 eur v breme nerazporejenega presežka iz preteklih let. Odpis bomo izvedli v letih 

2018 -2020. 

 

 Dani predujmi in varščine  v vrednosti 55.999 EUR zajemajo : 

stroške naročnine za leto 2018, katero smo plačali v naprej kot predujem v mesecu decembru 

v znesku 345 eur  

stroške kotizacij za leto 2018 v znesku 1.899 eur 

avans iz naslova projekta VGC partnerjem v znesku 53.755 eur 

 

 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v vrednosti 36.749 EUR, 

predstavljajo terjatve drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta.  

 

o Terjatve do ustanoviteljic za javna dela: 1.829 EUR 

o Terjatve MIZŠ po pogodbi : 4.249  EUR  

o Terjatve Zavod za zaposlovanje za javna dela: 2.424 EUR 

o Terjatve PRC :      18.197 EUR 
o Terjatve MDDSZ  : 8.832 EUR 

o Javna agencija RS za varnost prometa : 118 EUR 

o ZPIZ :  1.100 EUR 

 

 Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 250 EUR, predstavljajo terjatve vstopnega DDV 

ter terjatve ZZZS iz naslova refundacij OD. V letu 2017 je LUNG imel začasni odbitni 

delež vstopnega DDV 34 %, enak je ostal tudi  dokončni odbitni delež. 

 

 Aktivne časovne razmejitve v vrednosti 119.395 EUR, predstavljajo predhodno ne 

zračunane prihodke od projektov in kratkoročno odložene stroške, ki se nanašajo na 

leto 2018 

o Predhodno ne zračunani prihodki projekti : 112.126 EUR 

o Kratkoročno odloženi stroški : 7.269 EUR 

 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

D)Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  v vrednosti 221.121 EUR so  

glede na leto 2016  zvišane za 1,9 %. 
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 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine  v vrednosti 144.388 EUR zajemajo 

prejete akontacije iz naslova projektov,  

VGC   97.000 EUR MDDSZ 

SVETOVANJE 47.458 EUR  MIZŠ  

 

 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 15.421 EUR, zajemajo naše obveznosti 

do dobaviteljev za račune, ki se nanašajo na leto 2018 in smo jih prejeli v decembru 2017 

in januarju 2018 ter zapadejo v plačilo v letu 2018. 

 

 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 8.818 EUR, zajemajo obveznosti za 

DDV za december ter obveznosti za izplačilo pogodbenih sodelavcev in dajatev na 

njihove prejemke. 

 

 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v vrednosti 31.341 EUR 

so obveznosti do dobaviteljev, ki so posredni oz. neposredni proračunski uporabniki 

(šola, vrtec…). Računi so poravnani v januarju. Vse obveznosti so medsebojno usklajene. 

 

 Pasivne časovne razmejitve v vrednosti 31.153 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 2017, pri šolnini 

pa je uporabljen koledarski kriterij. 

 

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 

 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v vrednosti 

220.194 EUR. Glede na zadnji dan preteklega leta se je vrednost obveznosti  spremenila 

zaradi stroškov amortizacije (15.684 EUR) evidentirane v breme tega ter povečale za 

namenska sredstva za opremo.  

 

 Presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 145.527 EUR. 

 

Glede na zadnji dan preteklega leta se je vrednost presežkov prihodkov nad odhodki spremenila 

: 

- Znižanje za 18.657 EUR – poraba sredstev glede na odobreni plan porabe  

- Zvišanje za       342 EUR – presežek prihodkov nad odhodki tekočega  
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2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov  

od 01.01.2017 - 31.12.2017  

    

v EUR 

(brez 

centov)  

Členitev 

podskupin 

kontov Naziv podskupine konta 

Oznaka  

za 

AOP 

Znesek   

Tekočega 

leta 

Prejšnjega 

leta Indeks 

1 2 3 4 5 4/5 

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864) 

860 576.516 491.554 

1,17 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV 

IN STORITEV 

861 576.516 491.554 

1,17 

  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 865 442 254 

  1,74 

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 14.523 1.299 

11,18 

  Č) PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI PRIHODKI 

(868+869) 

867 557 900 

0,62 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 

868 557 0 

  

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI PRIHODKI 

869 0 900 

0,00 

  D) CELOTNI PRIHODKI 

(860+865+866+867) 

870 592.038 494.007 

1,20 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN 

STORITEV 

(872+873+874) 

871 246.992 213.839 

1,16 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 

MATERIALA IN BLAGA 

872 0 0 

  

460 STROŠKI MATERIALA 873 22.425 19.069 

1,18 

461 STROŠKI STORITEV 874 224.567 194.770 

1,15 

  F) STROŠKI DELA 

(876+877+878) 

875 342.667 276.324 

1,24 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 267.388 214.724 

1,25 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 

DELODAJALCEV 

877 43.189 34.874 

1,24 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 32.090 26.726 

1,20 

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 127   
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463 H) REZERVACIJE 880 0 0 

  

465 J) DRUGI STROŠKI 881 2.025 1.952 

1,04 

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 10 0 

  

468 L) DRUGI ODHODKI 883 2 6 

0,33 

  M) PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI ODHODKI 

(885+886) 

884 0 0 

  

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH 

SREDSTEV 

885 0 0 

  

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI 

POSLOVNI ODHODKI 

886 0 0 

  

  N) CELOTNI ODHODKI 

(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 591.696 492.248 

1,20 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV 

(870-887) 

888 342 1.759 

0,19 

  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) 

891 342 1.759 

0,19 

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 

  

 

 

  

 

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 2017 so 592.038 EUR, od tega so prihodki javne službe 

411.952 EUR in prihodki tržne dejavnosti 180.086 EUR, kar predstavlja 30,4 % vseh 

prihodkov. Celotni odhodki zavoda v letu 2016 so 591.696 EUR, od tega je 411.662 EUR 

odhodkov javne službe in 180.034 EUR odhodkov tržne dejavnosti. 
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Zavod izkazuje presežek prihodkov na odhodki v višini 342 EUR, pred in po obračunu davka od 

odhodka pravnih oseb. 

 

ZNESEK-Prihodki in 

odhodki za izvajanje 

javne službe 

ZNESEK-Prihodki in 

odhodki od prodaje 

blaga in storitev na 

trgu

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(661+662-663+664)

660 400.787 175.729

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 400.787 175.729

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 442 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 10.166 4.357

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(668+669)

667 557 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 557 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(660+665+666+667)

670 411.952 180.086

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(672+673+674)

671 99.117 147.875

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 8.590 13.835

461 STROŠKI STORITEV 674 90.527 134.040

F) STROŠKI DELA

(676+677+678)

675 312.308 30.359

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 243.323 24.065

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 39.302 3.887

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 29.683 2.407

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465 J) DRUGI STROŠKI 681 229 1.796

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 6 4

468 L) DRUGI ODHODKI 683 2 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

(685+686)

684 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0

N) CELOTNI ODHODKI

(671+675+679+680+681+682+683+684)

687 411.662 180.034

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(670-687)

688 290 52

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(687-670)

689 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(688-690)

691 290 52

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(689+690) oz. (690-688)

692 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja

693 0 0

Členitev 

podskupin 

kontov Naziv podskupine konta

Oznaka 

za AOP

Znesek
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PRIHODKI JAVNE SLUŽBE  

 

 

 
 

 

 

V letu 2017 so se prihodki javne službe zvišali za 31 %. K dvigu prihodkov javne službe sta največ 

doprinesla v letu 2016 začeta projekta Informiranja in svetovanja ter vrednotenja neformalnega 

znanja  ter projekt Pridobivanje temeljnih kompetenc v dolini Soče – Kompetence ter projekt 

VGC Goriške, katerega nosilec je LUNG in je zaživel v letu 2017.  

 
 

 
 

 

 

Iz naslova projektov »razpisi ERASMUS« beležimo v letu 2017 še zaostale prihodke ob zaključku 

projekta. 

 

 

ODHODKI JAVNE SLUŽBE 

 

Zajemajo odhodke, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti, ki na podlagi sodil o razmejevanju 

prihodkov na javno in tržno dejavnost,  sodijo v javno službo. 

Največji delež odhodkov predstavljajo osebni dohodki in sicer v absolutnem znesku 312.308 

EUR. 

Spodnji grafikon prikazuje deleže največjih stroškov javne službe. 

1 2 3 1/2

prihodki javne službe 2017 2016 2015 Indeks

sofinanciranje ustanoviteljic -                                                     -                                -     0

MIZŠ - OŠ 31.579,41             27.725,05 34.049,19 1,14      

MIZŠ - sof.plač strokovnega dela. 32.652,96             28.559,52 35.372,28 1,14      

MIZŠ - razpisi/integ.proračun 64.921,76             54.793,05 50.933,89 1,18      

MNZ - razpisi/integ.proračun 8.916,43               5.120,21                            -     1,74      

MDDSZ-razpisi 38.599,00             17.494,00                            -     2,21      

Razpisi ESS 198.452,10           96.563,35 34.065,73 2,06      

Mednarodni projekti 14.432,54             49.376,89 79.111,55 0,29      

Javna dela 17.995,12             35.819,41 43.296,49 0,50      

Ostalo 4.402,37               

SKUPAJ 411.951,69 315.451,48 276.829,13 1,31      
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Med stroški za izvajanje javne službe v izkazu navajamo še 8 EUR finančnih in drugih 

odhodkov.  

 

 
PRIHODKI TRŽNE DEJAVOSTI 

 

Prihodke od poslovanja tržne dejavnosti sestavljajo vsi prihodki srednjih in poklicnih šol 

(predšolska vzgoja, trgovec, ekonomski tehnik, frizer) ter jezikovnega izobraževanja. Prihodki 

od usposabljanja zajemajo prihodke NPK računovodja, NPK oskrbovalec na domu, tečajev 

računalništva, računovodstva... v rubriki ostalo pa so zajeti prihodki ostalih dejavnosti zavoda, 

kot so tečaji digitalne fotografije,  izpiti za taksiste, glasbeno poučevanje …  

 

 

VRSTA PRIHODKA Znesek 

IZOBRAŽEVANJE SREDNJE IN POKLICNE 

ŠOLE 
94.920,57 

JEZIKOVNI TEČAJI 39.748,12 

NPK, računov. In računal. Tečaj 24.672,81 

UPORABA PROSTORA 2.159,84 

OSTALI PRIHODKI 4.370,75 

DEJAVNOSTI ZA OBČINE 14.214,54 

SKUPAJ 180.086,63 

 

243.323

39.302

29.683

8.590

90.527

229

Odhodki javne službe 

Plače Prispevki Drugi stroški dela Material Storitve Drugi stroški
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ODHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI 

 

LUNG kot javni zavod je zavezan k zakonskim in drugim pravnim podlagam pri poslovanju, 

hkrati pa mora upoštevati svoje zmožnosti skladno s potrebami, ki se porajajo v poslovnem 

procesu. LUNG kot storitveno podjetje ima deloma možnost vplivanja na stroške materiala na 

osnovi javnih naročil z izbiranjem najugodnejšega ponudnika, medtem ko so stroški storitev, v 

katerih prevladujejo stroški avtorskega honorarja,  odvisni od obsega poslovanja.  
 

 
 

Daleč največji odhodek v tržni dejavnosti predstavljajo stroški storitev, ki so večinoma stroški 

avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb ali drugih oblik izplačil našim zunanjim izvajalcem za 

poučevanje.   

  

94.920,57

39.748,12

24.672,81

2.159,84

4.370,75 14.214,54

Prihodki tržne dejavnosti

IZOBRAŽEVANJE SREDNJE
IN POKLICNE ŠOLE

JEZIKOVNI TEČAJI

NPK, računov. In računal.
Tečaj

UPORABA PROSTORA

OSTALI PRIHODKI

DEJAVNOSTI ZA OBČINE

24.065
3.887

2.407

13.835

134.040

1.796

Odhodki tržne dejavnosti

Plače

Prispevki

Drugi stroški dela

Material

Storitve

Drugi stroški
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3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 
 

 

Členit

ev 

konto

v 

Naziv konta Ozna

ka  

za 

AOP 

Znesek 

Tekočega 

leta 

Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 

  I. SKUPAJ PRIHODKI 

(402+431) 

401 669.973 471.662 

  1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE 

(403+420) 

402 494.396 303.351 

  A. Prihodki iz sredstev javnih financ 

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

403 399.146 234.233 

  a. Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna 

(405+406) 

404 391.187 225.387 

del 

7400 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 

tekočo porabo 

405 390.494 225.387 

del 

7400 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za 

investicije 

406 693 0 

  b. Prejeta sredstva iz občinskih 

proračunov 

(408+409) 

407 7.959 8.846 

del 

7401 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za 

tekočo porabo 

408 5.459 8.846 

del 

7401 

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za 

investicije 

409 2.500 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 95.250 69.118 

del 

7130 

Prihodki od prodaje blaga in storitev iz 

naslova izvajanja javne službe 

421 94.229 50.634 



Poslovno poročilo 2017 

Stran 43 
 

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 

424 264 0 

72 Kapitalski prihodki 425 557 0 

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 200 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 0 18.484 

  2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 

IN STORITEV NA TRGU 

(432+433+434+435+436) 

431 175.577 168.311 

del 

7130 

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 173.190 166.333 

del 

7102 

Prejete obresti 433 267 199 

del 

7103 

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi 

prihodki od premoženja 

434 2.120 1.779 

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) 

437 673.396 572.029 

  1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE 

(439+447+453+464+465+466+467+468+

469+470) 

438 502.605 362.456 

  A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

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

439 268.475 218.252 

del 

4000 

Plače in dodatki 440 239.295 190.320 

del 

4001 

Regres za letni dopust 441 9.984 7.413 

del 

4002 

Povračila in nadomestila 442 16.404 14.710 

del 

4003 

Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0 

del 

4004 

Sredstva za nadurno delo 444 2.214 4.943 

del 

4005 

Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0 

del 

4009 

Drugi izdatki zaposlenim 446 578 866 

  B. Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost 

(448+449+450+451+452) 

447 41.278 31.995 

del 

4010 

Prispevek za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 

448 21.534 17.316 
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del 

4011 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 17.252 13.873 

del 

4012 

Prispevek za zaposlovanje 450 255 132 

del 

4013 

Prispevek za starševsko varstvo 451 243 196 

del 

4015 

Premije kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja, na podlagi 

ZKDPZJU 

452 1.994 478 

  C. Izdatki za blago in storitve za 

izvajanje javne službe 

(454+455+456+457+458+459+460+461+

462+463) 

453 136.443 68.629 

del 

4020 

Pisarniški in splošni material in storitve 454 29.595 15.807 

del 

4021 

Posebni material in storitve 455 13.023 6.100 

del 

4022 

Energija, voda, komunalne storitve in 

komunikacije 

456 7.072 3.104 

del 

4023 

Prevozni stroški in storitve 457 3.343 3.071 

del 

4024 

Izdatki za službena potovanja 458 7.145 4.253 

del 

4025 

Tekoče vzdrževanje 459 2.708 854 

del 

4026 

Poslovne najemnine in zakupnine 460 3.483 273 

del 

4027 

Kazni in odškodnine 461 0 0 

del 

4028 

Davek na izplačane plače 462 0 0 

del 

4029 

Drugi operativni odhodki 463 70.074 35.167 

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 46.833 35.503 

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0 

  J. Investicijski odhodki 

(471+472+473+474+475+476+477+ 

478+479+480) 

470 9.576 8.077 

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0 

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0 

4202 Nakup opreme 473 7.193 8.077 

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 2.383 0 

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0 
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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) 

481 170.791 209.573 

del 

400 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz 

naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu 

482 28.489 22.650 

del 

401 

B. Prispevki delodajalcev za socialno 

varnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu 

483 4.081 3.204 

del 

402 

C. Izdatki za blago in storitve iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu 

484 138.221 183.719 

  III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 

ODHODKI 

(401-437) 

485 0 0 

  III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD 

PRIHODKI 

(437-401) 

486 3.423 100.367 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka prikazuje 

prihodke in odhodke po računovodskem načelu denarnega toka (plačane realizacije). V letu 

2017 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.423 EUR.  

Razlogov za negativni denarni tok je več, od izdatkov za porabo presežka, do prejetih plačili 

naših uporabnikov,  saj jim plačilo izobraževanja omogočimo na obročno plačilo. 

Prav tako smo za izvedbo projektov izvedli že več dejavnosti in tudi poravnali odhodke, za 

katere bomo sredstva prejeli šele v prihodnjem letu. 

To lahko počnemo, saj LUNG zaenkrat nima težav z likvidnostnimi sredstvi.  

 
 

 

4. ZAKLJUČEK 

 

Sodila, uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne 

službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu 

 

Vse projekti, ki se vodijo na LUNG-u, računovodsko spremljamo na svojem stroškovnem mestu. 

Vir prihodkov, ki je namenjen posameznemu projektu, nam predstavlja sodilo na podlagi 

katerega prihodke in s tem stroškovno mesto razvrščamo v javno oziroma tržno dejavnost. Na 

podlagi tega je prav tako vsak namenski strošek in odhodek ustrezno evidentiran, saj nam kriterij 

za evidentiranje stroškov predstavlja vir prihodkov. 

V primeru, da ne moremo zagotoviti zadostnega vira sredstev za posamezen projekt oziroma 

stroškovno mesto, se ta sredstva zagotavljajo iz tržne dejavnosti LUNG-a. 

 

Prihodki javne službe nam tako prestavljajo kriterij za razmejevanje stroškov tudi na pridobitno 

in nepridobitno dejavnost, ki je temeljna razmejitev pri obračunu davka od dohodka pravnih 

oseb. 
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 Nepridobitna dejavnost – prihodki financiranja iz sredstev javnih financ za javno službo 

 Pridobitna dejavnost – prihodki pridobljeni na trgu  

- Prodaja storitev na trgu 

- Najemnina za poslovne prostore 

 

 

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

za neplačilo 

Neporavnane obveznosti, ki jih ima LUNG na dan 31.12.2017 so ne zapadle. Vse obveznosti 

poravnavamo v roku. Odprte obveznosti na dan 31.12.2017 so bile poravnane. 

 

Naložbe prosti denarnih sredstev 

LUNG nima nobenih naložb. 

 

Podatki, ki so pomembni 

LUNG je za razmejitev pasivnih časovnih razmejitev uporabil obdobje šolskega leta (10 

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

opravljenih ur v letu 2017.  
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V. PRIČAKOVANI  RAZVOJ ZAVODA IN 

PLAN ZA 2018 
 

Budno bomo 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. Vseživljenjsko učenje postaja vse pomembnejše 

tako v Evropi kot v Sloveniji, zato se bomo na LUNG-u v prihodnjih letih vsekakor  aktivno 

ukvarjali z naslednjimi trendi: 

  

Staranje prebivalstva: evropski statistični urad  je izračunal, da bo leta 2030 slabih 25%  

prebivalcev starih 65 let ali več,  leta 2050 pa vsak tretji prebivalec Evropske unije . Življenjska 

doba se podaljšuje, morala se bo tudi delovna. Ljudje bodo nujno potrebovali vseživljenjsko 

učenje, da bodo lahko delovno aktivni, sledili tehničnemu napredku, pridobivali kompetence. 

Osveščati in izobraževati bo treba delodajalce, da bodo ustrezno prilagajali delovna mesta. V 

Sloveniji se vztrajno znižuje delež mladih in število delovno sposobnih. Verjetno bo treba 

delati tudi po 70. letu. LUNG bo nudil svetovanje in različna izobraževanja za zaposlene, 

brezposelne, mlade in starejše. Osveščali in spodbujali bomo medgeneracijsko strpnost in 
zdrav način življenja.  Pomanjkanje delovne sile bo Slovenija reševala tudi s pritokom tuje 

delovne sile. LUNG že izvaja in bo izvajal programe za  lažjo integracijo tujcev v našo družbo 

in na trg delovne sile ter našo družbo osveščal o strpnosti, sprejemanju drugačnosti in 

empatiji. 

Skrb za okolje ostaja ključnega pomena za prihodnost Slovenije in Evrope.  Aktivni bomo pri 

osveščanju in izobraževanju o trajnostnem razvoju. 

  

Nadaljevali bomo s kakovostnim delom, razvojem in ponudbo novih izobraževalnih oblik, 

razvijanjem projektnega dela, stalnim strokovnim usposabljanjem zaposlenih, dobrimi 

materialnimi pogoji za delo in izvedbo izobraževanja ter prijaznim in strokovnim pristopom 

do udeležencev. 

  

Programe na različnih področjih bomo stalno spremljali in se sproti odločali za širitev, 

nadgradnjo ali pa mogoče začasno mirovanje. Poskrbeti namreč moramo za finančno 

stabilnost zavoda. Projekti so vsekakor prioriteta, kateri bomo prilagajali ostale dejavnosti 

glede na kadrovske in finančne možnosti. 

  

  

Na področju Pridobitev izobrazbe se bomo trudili ohraniti obstoječo ponudbo 

programov in  po potrebi dodati kakšnega novega.  Sodelovanje z DOBO Maribor se iz leta 

v leto zmanjšuje, v letu 2018 ga verjetno ne bo, bomo pa ohranili stike za morebitno 

sodelovanje v prihodnosti. Ponosni smo, da smo  jeseni 2017 postali dislocirana enota 

Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. Programe naj bi  začeli izvajati v prihodnjem 

šolskem letu. 

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 . V letu 2015 smo vpisali v razvid nov program Kozmetični tehnik, ki pa ga žal 

nismo še mogli začeti izvajati, ker nam MIZŠ tudi v 2017 ni odobrilo vpisnih mest. Upamo, da 
bomo z vpisom v program lahko začeli v jeseni 2018.  

Nadaljevali bomo z izvajanjem brezplačne osnovne šole za odrasle, tako na Goriškem  kot 

tudi v Tolminu in okolici. 
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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. 
  

Izpopolnjevanje 

Na tem področju bomo še naprej ponujali programe izpopolnjevanja za delo, predvsem 

računovodske, nekatere NPK programe ter morda kakšen računalniški 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. V okviru projekta 

za dvig kompetenc zaposlenih je tudi v prihodnje predvidenih veliko računalniških 

izobraževanj ( računalniška pismenost za odrasle ter digitalna pismenost), zato predvidevamo, 

da bo plačljivih tečajev malo, ker se bodo kandidati lahko vključevali v breplačne, financirane 

iz razpisa. 

  

Področje Prosti čas bo v prihodnje nudilo tematske sklope, študijske krožke in brezplačne 

tečaje, plačljive tečaje pa v manjši meri. Trenutne razmere omogočajo izvedbo enega daljšega 

tematskega sklopa v Tednu vseživljenjskega učenja in Parado učenja ter krajšega Teden 

trajnostnega razvoja v mesecu maju. 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 

  

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. V letu 

2016 smo bili izredno uspešni na razpisih in tako bomo v naslednjih letih aktvino delali na 

štirih večletnih regijskih projektih, verjetno pa še ne kakšnem novem. Izrednega pomena za 

regijo je letos  na LUNG-u odprt Večgeneracijski center Goriške – Svetla stran življenja, na 

kar smo kot prijavitelji zelo ponosni. Možnosti vseživljenjskega učenja v okviru pridobljenih 

projektov bodo imele predvsem različne ranljive ciljne skupine: brezposelni, starejši manj 

izobraženi zaposleni, invalidi, migranti, otroci in starši iz socialno šibkih družin, 

starejši,….Zelo pomembno vlogo že ima in bo v prihodnje imelo svetovanje, tako za 

zaposlene, kot za brezposelne. Izvajali ga bomo tudi v podjetjih in nudili pomoč kadrovskim 

službam v manjših podjetjih. Izrednega pomena postaja ugotavljanje in vrednotenje 

neformalno pridobljenega znanja. Usposobljen kader na LUNG-u že imamo, bo pa morala 
država temu nameniti več sredstev ( tako za razvoj novih orodij, kot za plačilo zunanjih 

strokovnjakov). 

  

Kot direktorica zavoda bom v naslednjih petih letih 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  2018 
 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST / PLAN  2018 

PROGRAM Št. 
oblik 

plan 

kandidati 

plan ure 

I. PRIDOBITEV IZOBRAZBE    

POKLICNO IN  SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 
IZOBRAŽ.    

- Trgovec 2 10 200 

- Frizer (SPI) 2 20 500 

- Dif. EKT (PTI)+ poklicna matura 1 10 350 

- EKT (SSI) 3 20 300 

- Predšolska vzgoja (PT)  20 300 

- Predšolska vzgoja (SSI)  10 400 

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE-    

- Osnovna šola izpiti/konzultacije 3 35 500 

SKUPAJ PRIDOBITEV IZOBRAZBE 11 125 2550 

II.  JEZIKOVNI TEČAJI    

- Jezikovni tečaji – skupinski  10 79 440 

- Jezikovni tečaji individualni  13 13 210 

- Jezikovni tečaji v paru 3 6 70 

SKUPAJ JEZIKOVNI TEČAJI 26 98 720 

III. IZPOPOLNJEVANJE    

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA ZA DELO    

- V računovodstvu - 200 ur 1 10 200 

- Priprave za SOND 1 10 100 

- Računalniški tečaji    

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE – NPK    

- NPK Računovodja 1 5 4 

- NPK Socialni oskrbovalec 1 8 5 

SKUPAJ IZPOPOLNJEVANJE 4 33 309 

IV.   PROSTI ČAS – brezplačne dejavnosti    

- Teden trajnostnega razvoja 5 50 10 

- TVU + parada učenja  400 50 

- Študijski krožki 4 20 120 

SKUPAJ  PROSTI ČAS – brezplačne dejavnosti 9 470 180 

PROSTI ČAS – tržni del    

- Glasbeno poučevanje za odrasle 1 1 14 

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

- Tečaj klekljanja 1 6 20 

SKUPAJ PROSTI ČAS – tržni del 3 15 74 

SKUPAJ PROSTI ČAS 12 485 254 

V. PODPORA UČENJU - PROJEKTI    

    VKO – vseživljenjska karierna orientacija 3 450 1250 

Svetovalno središče ISIO 1 380 950 

Svetovanje zaposlenim na Goriškem 1 144 3194 

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 19 228 980 

Neformalni izobraževalni programi za brezposelne 5 50 270 

Točke vseživljenjskega učenja – TVŽU* 10 112 245 

SSU 1 200 2000 

VGC GORIŠKE  1000 2500 

SKUPAJ PODPORA UČENJU - PROJEKTI 40 2564 11.843 

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI 93 3.305 15.676 
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1. PRIDOBITEV IZOBRAZBE 
 

POKLICNO IN SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

V letu 2017 je program Predšolska vzgoja obiskovalo skupno čez 30 udeležencev. Zanimanje 

za vpis v programe predšolska vzgoja je začelo v preteklem letu upadati, kar pričakujemo tudi 

v prihodnje. Udeležencem nudimo predavanja in vaje za strokovne module, za splošne 

predmete pa omogočamo konzultacije s predavatelji, predmete lahko udeleženci opravljajo 

tudi na podlagi samostojne priprave, v primeru večjih skupin pa organiziramo tudi predavanja. 

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 še nadalje upadal, v skladu 

s tem bomo prilagodili tudi način izvedbe programa (več konzultacij in individualnega dela). 

Z vpisom v ostale poklicne in srednješolske programe v letu 2017, smo delno zadovoljni, 

manj vpisanih je bilo v program Trgovec, Frizer  in ekonomski tehnik (SSI), večji vpis pa je bil 

v program ekonomski tehnik (PTI). K nam se vpisujejo kandidati, ki so bili že vpisani v druge 

programe in se jim tako priznajo določeni izpiti. 

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 poklica in 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 splošno-izobraževalne predmete.  

 Predavanja za splošne predmete izvajamo na LUNG-u, praktično izobraževanje v šoli pa 

 izvajamo v frizerskem salonu. Kandidati morajo pred pristopom k zaključnim izpitom 

 opraviti 600 ur praktičnega pouka. 
V letu 2018 bomo nadaljevali z izvajanjem programov Trgovec, Ekonomski tehnik-PTI, 

Ekonomski tehnik-SSI, Frizer (SPI) in Predšolska vzgoja. Če bomo imeli odobrena vpisna 

mesta, bomo zbirali kandidate in jih  vpisali  v program kozmetični tehnik, ki bo na LUNG-u 

novost. 

 V primeru omejitve novo vpisanih udeležencev s strani Ministrstva za izobraževanje,  znanost    

in šport, 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 za 5., 6. razred ter zadnjo triado (7., 8. in 9. razred).  

S predavanji za 5. in 6. razred smo pričeli v maju 2017, ko so fantje zaključili Program 

opismenjevanja za mladostnike in so tako izpolnjevali pogoje vpisa v 5. razred. 

Vpis v osnovno šolo je možen celo leto. Še naprej bomo program OŠ za odrasle izvajali v 

obliki skupinskih in individualnih konzultacij (enkrat do dvakrat na teden po dve do tri šolske 

ure hkrati - urnik je prilagojen udeležencem – dopoldanska in popoldanska izvedba), ki jih 

bomo kombinirali s samostojnim učenjem. 

Predmeti bodo razporejeni tako, da bodo udeleženci opravljali največ dva predmeta naenkrat. 

Konzultacije se izvajajo v omejenem številu ur in zajemajo bistvene vsebine za posamezen 

predmet. Tako izvedbo bomo organizirali tudi v naslednjem letu. 

Z različnimi aktivnostmi (vključitev kandidatov iz tolminske in bovške občine) želimo vpis v 

osnovno šolo za odrasle  še povečati. 
 

2. JEZIKI 
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V letu 2017 se je trend upadanja števila ur na jezikovnih tečajih nadaljeval, kar pa ne velja za 

število udeležencev - teh je bilo več. Sicer je bilo število tečajnikov višje od začrtanega plana, 

ne pa tudi število opravljenih ur; to je bilo nekoliko nižje od načrtovanega, kar gre pripisati 

večjemu številu krajših tečajev, delno pa tudi večjim skupinam udeležencev na nekaterih 

tečajih. K upadu znatno pripomore veliko število brezplačnih jezikovnih tečajev, ki jih nudimo 

udeležencem, kar zmanjšuje motivacijo za vpis v plačljive tečaje, čeprav so ti daljši in 

posledično udeležencu ponudijo več znanja. Ker še naprej opažamo povečano zanimanje za 

jezikovne tečaje s strani podjetij (tečajnikov, ki jim tečaj financira podjetje, je približno 
polovico), ki vse bolj posegajo na tuje trge in se jim zato potrebe po znanju tujih jezikov stalno 

povečujejo, se bomo še naprej trudili za nove oblike promocije in nove vrste programov, ki 

jih ponujamo. 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 2017 beležimo veliko zanimanje za nemščino (čeprav znatno manjše kot v prejšnjih 

dveh letih), opazno pa je povišanje zanimanja za angleščino, italijanščino, ruščino (individualno) 

in tudi španščino.  

 

Tudi v 2017 so se kupončki za popuste, ki so bili sestavni del jesenskega LUNG-informatorja, 

izkazali za dobro potezo, saj je bil njen učinek tudi tokrat opazen.  Udeleženci  so  bili  

popustov  zelo  veseli  in  so  se  kot samoplačniki pogosteje odločali za tečaje. Akcijo bomo 

v letu 2018 z manjšimi spremembami gotovo ponovili. 

 

 

NOVOSTI v 2018 

1.  Dopolnitve spletne strani in sistema testiranja predznanja tujih jezikov. 
2. Okrepitev aktiva jezikovnih predavateljev z inovativnimi predavateljicami angleščine, 

ruščine, kitajščine, španščine in italijanščine. 

3. Popolna zamenjava papirnatih anket s sistemom elektronskega anketiranja o zadovoljstvu 
udeležencev, dopolnitev anket 

4. Prenova sistema splošnih jezikovnih tečajev po stopnjah (usklajeno s CEFR) 

 

 

3. IZPOPOLNJEVANJE 
 

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA ZA DELO  

Na LUNG-u že več kot 23 let uspešno izvajamo različne programe izpopolnjevanja za delo. 

V letu 2017 smo uspešno  izvedli 698 izobraževalnih ur in 83 oseb se je vključilo v različne 

izobraževalne programe izpopolnjevanja za delo; Tako v letu 2018 planiramo izvesti 309 ur 

predavanj za okvirno 33 udeležencev v različnih oblikah izpopolnjevanj. 
 

Zaradi zagotavljanja brezplačnih tečajev IKT preko projektov, ki omogočajo vključevanje 

različnih ciljnih skupin, bomo začasno opustili ponudbo plačljivih IKT tečajev oz. bomo izvajali 

le tečaje po naročilu in individualne tečaje.  

 

 

4. PROSTI ČAS 
 

GLASBENO POUČEVANJE ZA OTROKE IN ODRASLE 

V jeseni 2017 se zaradi premajhnega zanimanja nismo odločili za ponovno izvajanje glasbenega 

poučevanja za otroke. Tako ga tudi v jeseni 2018 najverjetneje ne bomo izvajali, razen če nas 

preseneti večji vpis. V tem primeru smo seveda pripravljeni ponovno ponuditi glasbeno 

poučevanje za otroke v sodelovanju z Glasbeno šolo. 
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Za odrasle bomo z glasbenim poučevanjem nadaljevali, če bo še zanimanje, kajti za njih poteka 

pouk individualno, zato je realizacija veliko lažja. 

 

 

TEMATSKI SKLOPI 

1.  Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja , maj, junij 2018 

TVU in Parado učenja 2017 bomo znova prijavili preko razpisa MIZŠ. Vsekakor bomo oboje 

pripravili v slogu LUNG-a – izbrano temo bomo obdelali na pozitiven način, skozi različne 
čute in različne aktivnosti. 

 

 

2. TEDEN TRAJNOSTNEGA RAZVOJA na LUNG-u 

Teden izobraževanja za trajnostni razvoj se je v našem okolju pričel dobro uveljavljati, zato 

načrtujemo, novo izvedbo v maju 2018. Termin sicer ni posrečen glede na dogajanje v sklopu 

TVU, a na datum žal ne moremo vplivati. Tokratni program bo delno posvečen osveščanju 

glede ločevanja odpadkov, delno pa tudi osveščanju glede bolj odgovornega potrošništva, kar 

se nam zdi še pomembnejše za doseganje večje stopnje trajnostnega. Zopet bomo organizirali 
izmenjavo oblačil, ki se je bomo dejavno udeležila tudi vse zaposlene in s tem dale dober zgled, 

ki je pri vzgoji za trajnostni način življenja še kako pomemben. 
 
 

ŠTUDIJSKI KROŽKI 

V letu 2018 bomo izpeljali štiri študijske krožke.  

 

 

 

1. PODPORA UČENJU – PROJEKTI 
 
 

ZIP – ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV 

V 2018 se bomo skupaj s partnerji zopet prijavili na razpis za izvajalce programa ZIP.  

 
 

VKO – VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA 

V letu 2018 želimo izvesti čim večje število delavnic glede na plan razpisa, vendar smo odvisni 

od napotitev s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Po dosedanjem planu, ki nam ga je določil 

Zavod bomo izpeljali 8 delavnic C1-Kariera po 50-tem, 23 delavnic C2-Učinkovit nastop na 

trgu dela ter 6 delavnic D-Svetovalnica. Delavnice bomo izvajali tudi v Ajdovščini in v Tolminu.  

 

 

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE ZAPOSLENIM TER UGOTAVLJANJE IN 

VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA OD 2016 DO 2022 

 V letu 2018 planiramo, da bomo obravnavali 144 zaposlenih, jih vodili, sledili in preverjali njihov 

napredek in napredovanje na njihovem delovnem mestu. LUNG je vodilni partner tega projekta, 

ki s projektno pisarno vodi, koordinira in usklajuje delovanje celotnega konzorcija. Na LUNG-

u bodo v tem letu na informativno svetovalnem delu zaposlenih delali dve svetovalki.  Naša 

vloga svetovalcev je, da svetovance spodbujamo za vključitev v kakršnokoli izobraževanje 

(formalno ali neformalno), ga na teji poti usmerjamo in spodbujamo. Svetovanje je namenjeno 

prav vsem zaposlenim ne glede na starost in izobrazbo. Seveda pa dajemo največ pozornosti 
manj izobraženim in starejšim zaposlenim. Lahko povemo, da so to poglobljena svetavanja, z 

vsakim svetovancem se srečamo najmanj trikrat. Stalno bomo skrbeli za promocijo tako na ravni 

konzorcija, kot vsak partner posebej. 

VGC GORIŠKE – SVETLA STRAN ŽIVLJENJA 

Na LUNG je v januarju 2017 pričel delovati Večgeneracijski center Goriške (VGC Goriške – 

Svetla stran življenja). Sofinanciran je s strani MDDSZ in ESS ter občin Goriške regije ( z izjemo 
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Občine Vipava). Partnerja v projektu sta LU Ajdovščina in Posoški razvojni center. Projekt je 

sofinanciran do 30.9.2021. 

V VGC-ju se izvajajo brezplačne vsebine, namenjene  izbranim ciljnim skupinam  v regiji 

(družine/osebe z nizko delovno intenzivnostjo, osebe, zlasti otroci in mladi, ki tvegajo socialno 

izključenost, starejši, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij, družine, v katerih so bile zaznane 

slabe starševske kompetence, otroci in mladi s posebnimi potrebami, migrantski in begunski 

posamezniki in družine, zlasti otroci in mladi iz teh družin, enostarševske družine, invalidi), ki 

bodo pomembno prispevali k dvigu kakovosti življenja ter preprečevanju zdrsa v socialno 
izključenost in revščino.  

Vsakodnevno se bodo v okviru Večgeneracijskega centra Goriške na več lokacijah v regiji 

izvajale brezplačne vsebine, namenjene socialnemu vključevanju, izobraževanju ter 

medkulturnemu in medgeneracijskemu povezovanju. Aktivnosti bodo zasnovane tako, da bodo 

čim bolj pestre, zanimive, naravnane na pridobivanje uporabnih, kakovostnih, aktualnih 

spretnosti in znanj za potrebe dela in vsakdanjega življenja pripadnikov izbranih ciljnih skupin. V 

letu 2018 planiramo še večje število ur organiziranih aktivnosti za ciljne skupine, kar bo ob 

okrnjeni kadrovski zasedbi in minimalnih sredstvih za izvedbo dodaten izziv. Izvajanje aktivnosti 

po različnih lokacijah v regiji bomo prilagajali kadrovskim in finančnim zmožnostim, saj MDDSZ 

še ni zagotovilo z razpisom predvidenega vozila, s pomočjo katerega bi omogočili dostopnost 

tudi ljudem izven urbanih območij, ki nimajo možnosti prevoza do lokacij izvajanja dejavnosti. 

V okviru VGC  deluje na LUNG-u informacijsko središče s področja preprečevanja, 

obvladovanja in odpravljanja socialnih stisk. Nudimo tudi prostor za neformalno druženje in 

srečevanje ter mnoge aktivnosti (učna pomoč, počitniške aktivnosti za otroke, občasne 

aktivnosti za otroke, delavnice za razvoj pismenosti, skupine za samopomoč, izobraževalne in 

praktične delavnice, delavnice, namenjene krepitvi starševskih kompetenc in socialnih veščin, 

delavnice za izboljšanje komunikacije in družinskega življenja, vsebine, namenjene starejšim, 

vsebine, namenjene invalidom, vsebine za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega oz. 

zasebnega življenja, vsebine namenjene krepitvi socialne vključenosti, vsebine namenjene 

integraciji priseljencev (migrantov in beguncev), vsebine s področja obvladovanja nasilja, vsebine 

za lažje vključevanje otrok in mladih s posebnimi potrebami).  

V letu 2018 nameravamo v okviru projekta urediti toaletne prostore za invalide, saj so ti redni 

uporabniki dejavnosti centra. 

  

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC V DOLINI SOČE –  

V letu 2018 imamo planiranih 19 različnih tečajev in delavnic, od tega 3 skupine javnoveljavnega 
računalniškega programa – RPO, na področju računalniškega in digitalnega opismenjevanja, 

planiramo izvesti 6 različnih tečajev ter v programih splošnega neformalnega izobraževanja 

odraslih pa 10 tečajev.  Vključenih naj bi bilo 228 udeležencev in izvedli najbi 980 izobraževalnih 

ur. 

K sodelovanju smo povabili dosedanja podjetja, kjer smo že imeli različne delavnice kakor tudi 

nova podjetja, kjer bomo pridobili nove udeležence. Stike smo že vzpostavili in stekla bo akcija 

informiranja in animiranja posameznikov ali pa cele skupine iz posameznega podjetja. 

Tečaje računalništva in digitalnega opismenjevanja bomo izvajali na LUNG-u. V jeseni smo 

izvajali jezikovne tečaje na osnovni šoli Frana Erjavca v Novi Gorici. Izvedba pa je možna tudi 

v lokalnem okolju, (Brda, Kanal…) če bo se zbrala skupina in bi najeli prostor za izvedbo in 

tako izobraževanje še bolj približali zainteresiranim.   

 

 

 

 

 
NEFORMALNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA BREZPOSELNE V LETU 2018 

Posoški razvojni center je bil kot vodilni partner izbran na Javnem razpisu za financiranje 

neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2018, ki ga je objavilo Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport. 
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Projekt, ki ga financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, se bo  izvajal v  dveh 

obdobjih, in sicer bo prvo obdobje trajalo od  26. februarja 2018 do 15. junija 2018 in drugo 

obdobje, ki bo trajalo od 1. septembra 2018 do 31. oktobra 2018 v okviru konzorcija, ki ga 

sestavljajo Posoški razvojni center kot vodilni partner, Ljudska univerza Nova Gorica - LUNG, 

Ljudska univerza Ajdovščina in Šolski center Nova Gorica 

Konzorcijski partnerji bomo sodelovali z območno službo zavoda RS za zaposlovanje saj z njimi 

že ves čas dobro sodelujemo. Območna služba bo napotovala udeležence v različne 

izobraževalne programe ( računalniške programe, jezikovni programi…). Programi so namenjeni 

brezposelnim osebam. 

V letu 2018 planiramo na LUNG-u izvesti 1 obliko 60- urnega programa Računalniška pismenost 

za odrasle, 1 obliko 60 urnega programa angleščine - poslovne konverzacije na ravni B2, 1 obliko 

60- urnega programa italijanščine osvežitvenega tečaja na ravni A2, 1 obliko 60- urnega 

programa angleščine osvežitvenega tečaja na ravni A2 in 30-urnega programa Word osnovni. 

 

 
DEJAVNOST INFORMIRANJA IN SVETOVANJA V IZOBRAŽEVANJU 

ODRASLIH 2018 (SVETOVALNO SREDIŠČE ISIO NOVA GORICA) 

Tudi v letu 2018 bomo dejavnost ISIO nemoteno izvajali, saj smo bili izbrani na Javnem razpisu 

MIZŠ za dejavnost informiranja in svetovanja. V skladu s tem bomo izpeljali vse z razpisom 

predvidene obveznosti. Po planu moramo svetovati 380 svetovancem in imeti 5 skupinskih 

svetovalnih obravnav.  
 
 
TOČKE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

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.  

V letu 2018 planiramo izvedbo 10 brezplačnih izobraževanj po občinah, financirano iz presežka 

prihodkov nad odhodki iz preteklih let LUNG-a. 
 
 
SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE 

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 s pametnimi telefoni, 

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 prijav in življenjepisov za zaposlitev. Večini pri pisanju življenjepisov tudi 
pomagamo. Glede na to, da je v regiji vedno več starejših, pričakujemo da bo v SSU prihajalo 

še več starejših, ki bodo potrebovali našo pomoč. V središču bodo lahko utrjevali in vadili 

spretnosti, pridobljene na brezplačnih računalniških tečajih. Udeleženci formalnega 

izobraževanja, pa bodo v SSU lahko pripravljali seminarske naloge in podobno. 

Zelo se obnese povezava z vsemi izobraževalnimi oblikami, ki jih na LUNG-u izvajamo, saj 

opažamo, da najbolj vztrajni obiskovalci središča prihajajo iz vrst naših udeležencev. Središče 

bomo zato še naprej podrobno predstavili na uvodnih srečanjih oz. prvih urah vseh 

izobraževalnih oblik. Tudi v letu 2018 poleg zgoraj omenjenih aktivnosti načrtujemo par 

tematskih dogodkov (dan odprtih vrat na določeno temo), ki bodo seveda tudi medijsko 

podprti. 
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BORZA ZNANJA in KARIERNI KOTIČEK NOVA GORICA že več let nista več 

financirana, vendar bomo kljub temu v zelo majhnem obsegu v okviru teh dveh dejavnosti 

izpeljali kakšno aktivnost. Obe dejavnosti namreč pripomoreta k dvigu zavedanja o 

pomembnosti vseživljenjskega učenja.  
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VI. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018 

 

1. PROGRAM DELA ZA LETO 2018 

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, ki je bil v začetku leta 2008 spremenjen oz. dopolnjen. Ustanoviteljice so še občina 

Brda, občina Kanal, občina Miren-Kostanjevica ter od leta 2008 tudi takrat novo nastali občini 

Šempeter-Vrtojba in občina Renče-Vogrsko. 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. 

 

a) Zavod opravlja izobraževalne dejavnosti, ki so razdeljene na 

pet širokih področij: 

• Pridobitev   izobrazbe (osnovna   šola,   srednješolsko  in   poklicno 

izobraževanje, višje in visokošolsko izobraževanje, podiplomski študij) 

• Jeziki (splošni jezikovni tečaji, tečaji po meri) 

• Izpopolnjevanje (NPK, računovodski,  knjigovodski,  računalniški  tečaji, 

strokovni seminarji) 

• Prosti čas (Teden vseživljenjskega učenja, Parada učenja, študijski krožki, tečaji 

s področja prostega časa, Teden trajnostnega učenja) 

• Podpora učenju (različni projekti s področja informiranja, svetovanja, 

samostojnega učenja, izobraževanja, učne pomoči) 

Zavod je javna organizacija, ki opravlja izobraževalno dejavnost za zainteresirane udeležence in 

javno službo v skladu z nacionalnim programom za izobraževanje odraslih. Za javne in 

verificirane programe izdajamo javno veljavne listine. 

Zavod ima naslednji okoliš: Mestna občina Nova Gorica, občine Brda, Kanal, Miren-

Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in tolminsko področje. 

 

b) Organi zavoda so: 

- svet zavoda 

- direktorica 

- strokovni organi 

Strokovni organi so andragoški zbor, vodja izobraževanja in strokovni aktivi. 

 

c) Poslanstvo in vizija 

Naše poslanstvo je širokemu krogu ljudi omogočati kakovostno vseživljenjsko učenje in 

svetovanje ter s tem skrbeti za celovito podporo pri pridobivanju znanja, osebnostni rasti in 

oblikovanju vrednot. 
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LUNG je cenjen in široko prepoznan po najkakovostnejšem izobraževanju odraslih in odličnosti 

v svetovanju. Smo napreden in zanesljiv partner, ki je s strokovnostjo, predanostjo in pozitivno 

energijo kos aktualnim izzivom v regiji in mednarodnem okolju. 

 

 

d) Delovni program zavoda obsega: 

•   izvedbo izobraževalnih programov po predvidenem planu, 

•   svetovalno delo strokovnih delavcev, 

•   nabavo in uporabo novih didaktičnih pripomočkov za izobraževanje, 

•   strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 

• opravljanje administrativnih, finančnih, računovodskih, informacijskih poslov za tekoče 

poslovanje, 

• razvoj in vzdrževanje računalniške mreže ter zagotavljanje informacijsko komunikacijskih 

storitev znotraj ljudske univerze in z našimi partnerji, udeleženci izobraževanja, 

•   razvoj novih programov, 

•   delovne obiske po podjetjih, zavodih, šolah … 

•   sodelovanje v strokovnih aktivih ljudske univerze 

•   sodelovanje v Združenju izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije – ZISS Slovenije 

•   sodelovanje z vsemi institucijami, ki se ukvarjajo z razvojem človeških virov v regiji in državi         

(zavod za zaposlovanje, ministrstva, razvojne agencije, strokovne institucije) 

•   sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih, 

• prijavljanje na javne razpise za izvedbo programov (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 

šport, Zavod RS za zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 

Ministrstvo za notranje zadeve) in na evropske razpise 

•   delo na kakovosti, 

•   raziskovalne naloge, 

•   propagandno in animacijsko dejavnost. 

 

e) 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.  

  



Poslovno poročilo 2017 

Stran 58 
 

 

f) Sodelovanje v projektih 

● Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno 

pridobljenega znanja od 2016 do 2022, financer MIZŠ, LUNG – nosilec 

projekta, obdobje 2016-2022 

● Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, financer MIZŠ, LUNG – 

partner, obdobje 2016-2019 

● Storitve vseživljenjske karierne orientacije, financer MDDSZ, obdobje 2016-

2018 

● VGC Goriške – svetla stran življenja, financer MDDSZ, obdobje 2017 - 2021 

LUNG ponuja s pomočjo financerjev in našega prizadevanja k pridobivanju projektov na razpisih, 

široko paleto programov za izobraževanje odraslih. 

Izvajamo dejavnosti središča za samostojno učenje (SSU), informativno svetovalno dejavnost za 

odrasle (ISIO), teden vseživljenjskega učenja, študijske krožke in parado učenja  ter neformalno 

izobraževanje za brezposelne. Vsi ti programi so financirani s strani Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport.  

 

Na LUNG-u bomo ostali pri svojih glavnih smernicah in še naprej skrbeli za kakovost pri 

izvajanju vseživljenjskega učenja in na enem mestu ponujali široko paleto programov, ki 

pokrivajo celoten spekter iskalcev znanja in učenja. Prihodnost sloni na znanju in novih energijah 

generacij, ki prihajajo v ospredje. Pomembna rešitev se vsekakor kaže v izobraževanju in 

prisvajanju pozitivnih vrednot. Naše vrednote so vedno v središču pozornosti; gojimo dobre in 

pozitivne odnose v kolektivu, z udeleženci, zunanjimi sodelavci in partnerji. 

 

Dejstvo je namreč, da se pri nas vsako leto več dogaja. 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. S tem in s širjenjem 

svoje ponudbe na nova področja zagotavljamo kontinuiteto udeležencev izobraževalnih 

programov in dogodkov. Nove programe uvajamo glede na potrebe lokalnega okolja. Pri širjenju 

naše izobraževalne ponudbe smo odprti za sodelovanje z različnimi izobraževalnimi 

organizacijami, tako javnimi kot privatnimi, pogoj za sodelovanje je visoka kakovost njihovih 

storitev. 

Naša dejavnost je postala in še postaja življenjskega pomena za razvoj širše družbe, zato je 

vredna stalnega novinarskega poročanja, ki ga lahko zasledimo v javnih medijih. To dodatno 

utrjuje prepoznavnost LUNG-a kot regijskega izobraževalnega središča. 

 

 

2. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2018  
 

Na Ljudski univerzi Nova Gorica je bilo v letu 2017 zaposlenih 13 delavk in še tri zaposlene 

delavke preko programa javnih del. Ena sodelavka bo v letu 2018 šla na porodniški dopust. Ne 

bomo je nadomeščali, delo bomo prerazporedili med obstoječe zaposlene. 

Ohranili bomo tudi 3 sodelavke preko programa javnih del, ki smo jih pridobili v v jeseni 2017. 
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3. FINANČNI NAČRT  ZA LETO 2018 

 

Priloga št. 1 – FN za leto 2018 po načelu denarnega toka 

Priloga št. 2 – FN za leto 2018 po načelu realizacije 

Obrazložitev finančnega načrta za leto 2018 : 

 

PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE zajemajo prihodke tako iz državnega proračuna kot 

iz občinskega proračuna.  Iz državnega proračuna je predvidena enaka struktura sredstev, kot 

jih je LUNG prejel v letu 2017 (SSU, študijski krožki, Teden vseživljenjskega učenja, Informiranje 

in svetovanje ISIO, neformalno izobraževanje za brezposelne, sofinanciranje plače strokovnega 

delavca ter sofinanciranje osnovne šole).  

 

Za leto 2018 je predvideno tudi financiranje iz večletnih  projektov : 

- Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016-2022 (LUNG nosilec) 

- Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019 (LUNG partner)  

- Večgeneracijski center Goriške – svetla stran življenja 2017 – 2021 (LUNG nosilec) 

 

Struktura prihodkov iz državnega proračuna: 

prihodki/leto 

 Ocenjena 

realizacija 2017 

Načrtovana 

realizacija 2018 

Sofinanciranje osnovne šole  30.732,33 29.195,71 

Sofinanciranje plače strokovnega delavca  32.652,96 31.020,31  

SSU - Središče za samostojno učenje  10.519,80 15.000,00 

ISIO - Informiranje in svetovanje  23.693,28 23.693,00 

Izvedba študijskega krožka  2.213,12 2.700,00 

TVU - Teden vseživljenjskega učenja  1.393,44 2.400,00 

Parada učenja  2.459,02 3.000,00 

Neformalno izobraževanje za brezposelne  11.219,96 12.545,70 

SKUPAJ  103.663,95 107.009,03 

MIZŠ-ESS Temeljne kompetence  57.867,60 68.325,60 

MIZŠ-ESS Svetovanje zaposlenim  75.640,17 55.865,96 

MNZ- Začetna integracija priseljencev  1.536,64 0 

MNZ-Opism. v slovenščini za odrasle govorce  12.500,00 0 

MDDSZ – Storitve vseživljenjske karierne orientacije  38.000,00 20.000,00 

MDDSZ- večgeneracijski center  55.994,33 55.994,33 

SKUPAJ  241.538,74 200.185,89 

Javna dela - občine  5.862,78 13.800,00 

Javna dela – Zavod za zaposlovanje  11.807,91 30.240,00 

SKUPAJ  17.670,69 44.040,00 

    

SKUPAJ  362.873,38 351.234,92 
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PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 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 računovodstva, tečajev računalništva,  vseh NPK, ostalih tečajev 

(digitalne fotografije, tečaji šivanja in krojenja, izpiti za taksiste, …) in prihodkov od najemnin 

ter obresti.  

 
V letu 2018 načrtujemo na novo tudi sodelovanje z Univerzo na Primorskem, Pedagoško 

fakulteto, za katero nameravano na našem območju zaenkrat izvajati visokošolski študijski 

program predšolske vzgoje ter program za pridobitev pedagoško – andragoške izobrazbe. 

 

Ocena prihodkov za leto 2018 je narejena na osnovi vpisa ob začetku šolskega leta 2017/2018 

ter izkušenj in trendov. 

 

Struktura prihodkov tržne dejavnosti : 

prihodki/leto 

 Ocenjena 

realizacija 2017 

Načrtovana 

realizacija 2018 

Prihodki šolnin  80.000,00 100.000,00 

Prihodki tečajev  30.000,00 30.000,00 

    

SKUPAJ  110.000,00 130.000,00 

 

 

ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE  

Obseg odhodkov za izvajanje javne službe je ocenjen na osnovi vsebinskih prilivov, ki so zajeti v 

predlogu finančnega načrta za leto 2018. 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.  

 

Dodatna pojasnila odhodkov v letu 2018 : 

 

JAVNA SLUŽBA 

Stroški plač iz naslova javne službe so načrtovani v  8 odstotkih nižjem znesku  glede na leto 

2017 zaradi odhoda ene sodelavke na porodniški dopust, ki je v tem času ne bomo nadomestili, 

temveč bomo njeno delo razdelili na ostale sodelavke, ki bodo zaradi nižjih obremenitev na 

posameznih projektih njene obveznosti lahko pokrile. 

 
Načrtovani odhodki plač iz naslova javne službe : 

 

 
            

      

 
 

Edina postavka, ki je  načrtovana za leto 2018 višje, so drugi izdatki zaposlenim, to pa zaradi 

tega, ker se s 1.1.2018 kolektivna premija javnih uslužbencev vrne na prvotno raven iz leta 2013, 

OCENA NAČRT

2017 2018 2018/2017

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 196.564,00      179.994,00      0,92          

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 31.646,00        29.034,00        0,92          
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skupaj z uskladitvijo s koeficientom rasti povprečne plače, kar v zneskih pomeni, da se 1. 

premijski razred iz 8,03 eur v letu 2017 zviša na 28,31 eur in posledično vsi premijski razredi 

do vključno 36 – ega in pa zaradi načrtovane jubilejne nagrade zaposlene za 10 let dela v javnem 

sektorju. 

 

 

 
 

 

Izdatki za blago in storitve iz naslova javne službe so za leto 2018 prav tako načrtovani v nižjem 

odstotku glede na leto 2017 in sicer za 12 odstotnih točk oziroma 15.218,00 eur. 

Razlog za nižje načrtovanje stroškov je predvsem v projektnem delu. V letu 2018 Ljudska 

univerza Nova Gorica ne bo več izvajala projekta Opismenjevanja v slovenščini za tuje govorce, 

katerega naročnik je bilo Ministrstvo za notranje zadeve, prav tako so se nam iztekli vsi 

dosedanje evropski projekti. 

Dodatno so v finančnem načrtu izkazani nižji stroški zaradi prihodkovnega upada projekta VKO.  

Projektni stroški, ki predstavljajo velik delež v našem poslovanju so strogo določeni v finančnih 

načrtih projektov in v tem delu LUNG nima veliko manevrskega prostora. 

Pri stroških za blago in storitve, gre predvsem za predhodno skrbno načrtovane stroške in sicer:  

- Materialne stroške za izvedbo projektov 

- Stroške zunanjih izvajalcev 

- Stroške informiranja in komuniciranja 

- Stroške vzdrževanja opreme 

 
 

 

TRŽNA DEJAVNOST 

Pri načrtovanju odhodkov iz naslova tržne dejavnosti smo se predvsem naslanjali na iz do sedaj 

uveljavljene prakse, to je na prihodkovni del, ki je odvisen od števila vpisov kandidatov na naše 

razpisane programe in tečaje.  

Zaradi nove dejavnosti, dislocirane enote Univerze na Primorskem, za katero bomo v jeseni 

leta 2018 pričeli z izvajanjem dela njihovih programov, smo v finančnem načrtu načrtovali višje 

izdatke za blago in storitve. 

 

Pri načrtovanju plač iz naslova tržne dejavnosti, ki so za leto 2018 načrtovane nižje, pa so razlogi 

enaki kot pri odhodkih iz javne službe, saj so naše zaposlene vpete v celotno izvajanje dejavnosti 

LUNG-a. 

 

OCENA NAČRT

2017 2018 2018/2017

C. Ostali izdatki zaposlenim 21.778,00        26.128,00        1,20          
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PRILOGA 2

OCENA NAČRT

2017 2018 2018/2017

(1) (2)

I. SKUPAJ PRIHODKI 475.373,00     484.034,00     1,02          

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) 362.873,00     351.234,00     0,97          

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 362.873,00     351.234,00     0,97          

a. Sredstva iz državnega proračuna 354.510,60     334.934,00     0,94          

Sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 354.510,60      334.934,00      0,94          

Sredstva iz državnega proračuna za investicije 

b. Sredstva iz občinskih proračunov 8.362,40          16.300,00        1,95          

Sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo : javna dela 5.862,40          13.800,00        2,35          

Sredstva iz občinskih proračunov za investicije 2.500,00          2.500,00          

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 

f. Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe -                     -                     

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 112.500,00     132.800,00     1,18          

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu : šolnine, tečaji 110.000,00      130.000,00      1,18          

Prejete obresti 400,00             400,00             1,00          

Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 2.100,00          2.400,00          1,14          

II. SKUPAJ ODHODKI 472.006,00     484.034,00     1,03          

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 359.506,00     351.234,00     0,98          

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 196.564,00      179.994,00      0,92          

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 31.646,00        29.034,00        0,92          

C. Ostali izdatki zaposlenim 21.778,00        26.128,00        1,20          

D. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 131.296,00      116.078,00      0,88          

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 112.500,00     132.800,00     1,18          

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 65.521,00        59.998,00        0,92          

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 10.549,00        9.678,00          0,92          

C. Ostali izdatki zaposlenim 7.260,00          8.709,00          

D. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 29.170,00        54.415,00        1,87          

III.  PRESEŽEK  PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) 3.367,00          -                     -

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA PO OBRAČUNU
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PRILOGA 1

Ocena realizacije Finančni načrt

AOP 2017 2018

401 I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.) 619.312 591.664

402 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 461.312 427.164

403 A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 461.112 427.164

404 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 409.104 410.450

a.1. Sredstva za tekočo porabo 111.213 110.792

a.2. Sredstva za projekte 288.603 268.511

a.3. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje 9.288 31.147

a.4. Drugi prihodki (navedite)

407 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 7.213 16.714

b.1. Sredstva za  tekočo porabo

b.2.  Sredstva za nakup opreme in  investicijsko vzdrževanje 2.500 2.500

b.3.  Sredstva za  projekte

b.4.  Sredstva za investicije

b.5. Sredstva za javna dela 4.713 14.214

410 c.  Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

413 d.  Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

418 e.  Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij

419 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 44.795 0

420 B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 200 0

421 1. Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe: 0 0

* prodaja publikacij, vezanih na dejavnost

* oddaja prostorov in opreme kulturnim izvajalcem

* sredstva sponzorjev za javno službo

422 2. Prejete obresti

423 3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 

424 4. Drugi tekoči prihodki

425 5. Kapitalski prihodki    

6. Prejete donacije: 200 0

426 *  domače 200

427 *  tuje

428 * za odpravo posledic naravnih nesreč

429 7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU

430 8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

FINANČNI NAČRT ZA LET0 2018

Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  v  EUR
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431 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 158.000 164.500

432 1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite): 155.460 162.000

* šolnine 97.060 107.000

* tečaji 58.400 55.000

* kongresna dejavnost (kotizacije, vstopnice, publikacije, spremljajoče prireditve)

* organizacija prireditev, tehnične storitve

* sredstva sponzorjev

433 2. Prejete obresti 220 200

434 3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja 2.100 2.300

435 4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 

436 5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe (navedite) 220

437 II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.) 643.266 619.315

438 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 485.266 454.815

1.  PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 314.694 322.385

a. Plače in dodatki 236.063 246.777

od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002

b. Regres za letni dopust 8.971 10.089

c. Povračila in nadomestila 17.488 18.044

d. Sredstva za delovno uspešnost

e. Sredstva za nadurno delo 2.933 0

f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi

g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) 577 289

Skupaj bruto plače  (a+d+e+f) 238.996 246.777

Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g) 27.036 28.422

Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega 

pokojninskega zavarovanja)  (vpišite) 48.662 47.186

od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto

401500 2.146 4.774

Skupaj 1. 314.694 322.385

453 2. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 55.629 69.430

464 D. + E.   PLAČILA  DOMAČIH IN TUJIH OBRESTI

465

466 F. SUBVENCIJE

467 G. TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOD.

468 H. TRANSFERI NEPROF. ORG. IN USTANOVAM 105.367 58.000

469 I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI

470 J. INVESTICIJSKI ODHODKI 9.576 5.000
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Pripravila:  Irena Cerovac                                                                Direktorica 

                                                                                        Nada Uršič Debeljak 
 
 
 

 

 

  

481  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV  NA TRGU 158.000 164.500

482  

483

A. in B.  PLAČE, PRISPEVKI  DELODAJALCA  IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 

27.950 42.432

484 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 130.050 122.068

485 III. / 1  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0

486 III. / 2  PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 23.954 27.651

500 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN NALOŽB

512 V. DANA POSOJILA IN NALOŽBE

524 VI/1. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0

525 VI/2. DANA MINUS PREJETA POSOJILA 0 0

550 VII.  ZADOLŽEVANJE

560 VIII. ODPLAČILA  DOLGA

570 IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE 0 0

571 IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA 0 0

572 X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH -23.954 -27.651

573 X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 23.954 27.651

JS - prihodki 461.312 427.164

JS  - odhodki 485.266 454.815

-23.954 -27.651

TRG - prihodki 158.000 164.500

TRG - odhodki 158.000 164.500

0 0
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VII. KADROVSKI NAČRT za leto 2018 

 

Organizacijske enote: 

 

Poslovodna: 

Direktorica     1 

 

Pedagoško-andragoška: 

Svetovalna delavka v IO   1 

Organizatorke izobraževanja*  7 

Samostojna strokovna delavka  1 

  Strokovna delavka *   1 

 

Skupne službe: 

Poslovna sekretarka    1 

Gospodinja     1 

 

Skupaj     13 

 

 

Za leto 2018 imamo 1 organizatorko izobraževanja na porodniškem dopustu in 1 organizatorka 

izobraževanja ima polovični delovni čas do 31.8.2017. Strokovna delavka ima polovični delovni 

čas do 25.9.2018, zaradi starševskega varstva. 

 

 

Kadrovski načrt, skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih 

uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018. 
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OCENA INVESTICIJ ZA LETO  2018 

Za leto 2018 imamo v planu porabe presežka nabavo 5 monitorjev za opremo pisarn, 2 

projektorjev za opremo učilnic in 1 prenosnega računalnika.  

Ocenjena investicija: 4.500,00 eur (monitorji 1.600,00 eur, projektorja 1.900,00 eur, prenosni 

računalnik 1.000,00 eur). 

Ponovno bomo nadgradili precej starejših računalnikov s trdim diskom, da jim bomo podaljšali 

delovanje. Poleg tega nameravamo v dveh učilnicah napeljati in vzpostaviti žično povezavo 

med projektorjem in računalnikom. Trenutno imamo namreč v teh učilnicah brezžično 

povezavo, ki pa velikokrat slabo deluje. 

Iz sredstev, ki jih MONG nameni za delovanje Večgeneracijskega centra Goriške, bomo 

uredili WC za invalide.  

Ocenjena investicija: 2.500,00 eur 

Iz sredstev MDDSZ in ESS za projekt VGC pa nameravamo nabaviti nove zavese, ki jih 

potrebujemo za zatemnitev prostora v primeru projekcije ter prenosni projektor, ki ga bomo 

uporabljali, ko bomo izvajali dejavnosti na drugih lokacijah, ki so predvidene v projektu. 

Ocenjena investicija: 1.300,00 eur 
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VIII.  PRILOGI 1  in 2     Priloga št. 1 

 

Razdelitev kandidatov po občinah glede na dejavnost 
 

 

Tabela za leto 2015 
 

 
Dejavnost 

 
 
Občina 

 
 
OŠ* 

 
Poklicne 
in 
srednje 
šole 

 
 
Jezikovni 
programi 

 
Programi 

izpopolnj
evanja 

 
PROSTI 

ČAS 
Plačljivi 
tečaji 

 
 
ISIO 

 
 
Skupaj 

Brda / 19 11 10  23 63 

Kanal / 22 9 4 1 23 59 

Miren- 

Kostanjevica 
2 25 16 2 1 10 56 

Nova Gorica 21 126 135 60 36 151 529 

Šempeter-Vrtojba 3 19 52 17 4 32 127 

Renče-Vogrsko / 17 16 7 3 17 60 

Ostale občine 5 64 65 30  21 185 

Italija in druge 

države 
2  6   0 8 

Ni podatka /  /   88 88 

Skupaj 
33 292* 310 130 45 365 

1175 

 

Komentar: 

∙ OŠ – največ udeležencev programa OŠ za odrasle je iz MO Nova Gorica udeležencev 

je iz drugih občin – in sicer iz Zgornjega Posočja (Tolmin, Kobarid in Bovec). 

● Za vpisane v online študij Dobe Maribor nimamo podatkov 

∙    ISIO – podatki so le za osebe, ki so obiskale  svetovalno središče; po telefonu in e-

pošti 

svetovanci ne dajejo teh podatkov 

●    V srednješolskih programih je skoraj polovica kandidatov iz MO Nova     

Gorica, v programu frizer so kandidati iz severno-primorske regije, 2 kandidatki pa 

    prihajata iz koprskega. 
 
 

Tabela za leto 2016 
 
 

 
Dejavnost 

 
 
Občina 

 
 
 
OŠ* 

 
 
Poklicne 
in 
srednje 
šole 
 

 
 
 
Jezikovni 
programi 

 
 
Progra

mi 

izpopoln

jevanja 

 
PROSTI 
ČAS 

Plačljivi 
tečaji 

 
TV

Ž

U 

 
 
 
ISIO 

 

SVETOVA

NJE 

ZAPOSLE

NIM 

 
 
 
Skupaj 

Brda 3 14 14 2 1 48 12 0 94 

Kanal  12 8 2 1 46 28 6 103 

Miren- 

Kostanjevica 2 6 9 2 1 
 

27 10 
 

2 59 

Nova Gorica 14 113 65 14 46 181 89 18 540 

Šempeter-Vrtojba 4 19 14 6 3 47 41 4 138 

Renče-Vogrsko 3 12 23 1  42 4 2 87 

Ostale občine 6 70 28 17 3  6 14 144 

Italija in druge 

države 
  6 1  

 
0 

 

0 7 

Ni podatka   26    15 0 41 

Skupaj 32 246 193 45 55 391 205      46 1213 
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Število kandidatov po plačnikih      Priloga št. 2 

 

Tabela za leto 2015 

 

 Poklicne in 
srednje šole 

(brez 

Gimnazije 

online) 

Jezikovni 
programi 

Programi 
izpopolnjeva

nja 

PROSTI 
ČAS 

Plačjivi 

tečaji 

Skupaj 

Podjetje, s.p. 6 195 56  257 
Samoplačniki 283 115 61

2 45 504 

Zavod RS za 
zaposlovanje 

 

2 
 

 

1 
 3 

Zdravstveni dom      
Društvo 1  12  13 
Skupaj 292 310 130 45 777 

 

Komentar: 

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

2 kandidatom je stroške izobraževanja kril Zavod za pokojninsko zavarovanje, 
1 kandidatki podjetje-društvo, 6 kandidatom pa je stroške izobraževanja sofinanciralo podjetje 

oz. sp. 

 

● Na področju izpopolnjevanja so 48 kandidatom plačali tečaj računalništva podjetja oz. sp. 

12 oseb se je vključilo v računalniški tečaj preko društva UNI3.   

 

 

Tabela za leto 2016 

 

 Poklicne in 
srednje šole 

(brez 

Gimnazije 

online) 

Jezikovni 
programi 

Programi 
izpopolnjeva

nja 

PROSTI 
ČAS 

Plačljivi 

tečaji 

Skupaj 

Podjetje, s.p. 2 70 6  78 
Samoplačniki 244 123 38 55 452 
Zavod RS za 
zaposlovanje  /    

ZPIZ  / 1  1 
Društvo  /    
 
Skupaj 246 193 45 55 531 

  
 
 

 

 

 


