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POSLOVNO POROČILO LJUDSKE UNIVERZE 
NOVA GORICA ZA LETO 2015 

 

 
 
 

I. UVOD 
 

 

Poslovno leto 2015 je bilo za LUNG zelo zahtevno, kajti gospodarska kriza vpliva tudi na naše 

delovanje in poslovanje. Napovedano projektno obdobje 2014-2020 se tudi v letu 2015 še ni 

začelo, smo se pa prijavljali na vse za nas primerne državne in mednarodne razpise ter bili zelo 

uspešni. Lahko  se pohvalimo, da smo kljub zahtevnim časom celo povišali tržna sredstva, kar 

dokazuje visoko kakovost,  prepoznavnost in dostopnost  naših izobraževalnih storitev. 

 
Poročilo o izobraževalnih dejavnostih potrjuje zgoraj povedano. Veliko povpraševanje in 

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

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

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

ni več financiranja s strani Zavoda za zaposlovanje. Tudi na področju jezikovnega izobraževanja 

je bilo v lanskem letu število jezikovnih tečajev precej višje od začrtanega plana, kar kaže na 

pomembno spremembo v trendu zanimanja za tovrstno izobraževanje. Opažamo predvsem 

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

jim zato potrebe po znanju tujih jezikov stalno povečujejo.  

 
Z veseljem ugotavljamo, da smo izpeljali 14.360,5 svetovalno izobraževalnih ur in nudili različne 

storitve 3.360 udeležencem.  To so izredno visoke številke, precej višje od plana. Naša odločitev, 

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

da bomo zvesto sledili zastavljeni viziji, se je potrdila kot prava, saj smo kljub recesiji poslovno 

leto zaključili s pozitivnim rezultatom. 

 
V letu 2015 smo aktivno sodelovali v različnih projektih in se prijavljali na državne in 

mednarodne razpise. Naše peto področje Podpora učenju – Projekti je še posebej pomembno 

za različne ranljive skupine.  

 
Septembra 2014 smo izpeljali tradicionalne Stojnice znanja, novembra pa informativni dan ''Izberi 
si svoj študij'' in Dneve medgeneracijskega učenja. Med odmevnejše dogodke lahko uvrstimo 
izredno dobro obiskan Teden vseživljenjskega učenja – TVU z  
Celo  leto smo skrbeli za stalno prisotnost v medijih. Med odmevnejše dogodke lahko  uvrstimo 
izredno dobro obiskan Teden vseživljenjskega učenja – TVU z naslovom ''Vplivam pozitivno'', 
Parado učenja in Strokovni dogodek ''Izkoristimo brezposelnost za rast''.   
ki so nudili vrsto brezplačnih visoko kakovostnih dejavnosti, zelo zanimivih tudi za medije. 

Novembra 2015 smo izpeljali Dneve medgeneracijskega učenja, ki predstavljajo pomemben korak 

na poti medgeneracijske izmenjave znanj in boljšega sodelovanja med generacijami.     Med 

dogodki leta 2015 pa je potrebno omeniti tudi tradicionalne Stojnice znanja in informativni dan 

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

 

Tako dobre rezultate pa vsekakor lahko spet pripišemo predvsem strokovnemu, zanesljivemu in 

fleksibilnemu kolektivu, ki se zaveda pomena timskega dela in ceni dobro vzdušje, to pa sta dva 

zelo pomembna pogoja za nove ideje in nadaljnji  razvoj zavoda. 

 

 



Poslovno poročilo 2015 

Stran 3 
 

1. FINANCIRANJE TER ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

ZA DELO ZAVODA 

 
Ljudska univerza Nova Gorica je javni zavod za izobraževanje odraslih in mladine. Mestni svet 

občine Nova Gorica je 30.1.1997 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske 

univerze Nova Gorica. Ostale ustanoviteljice so takrat bile  še občina Brda, občina Kanal in 

občina Miren –Kostanjevica. Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno. 

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki jih 

zagotavlja v skladu z zakonom in odlokom. Sofinanciranje je do leta 2006 izvajala samo Mestna 

občina Nova Gorica. V jeseni 2004 se je direktorica udeležila sestanka županov občin 

ustanoviteljic. Predstavila je pravno podlago za sofinanciranje Ljudske univerze s strani vseh 

ustanoviteljic.  Župani  občin  ustanoviteljic  in  predstavnik  občine  Šempeter  Vrtojba  so  se 

soglasno strinjali, da bodo podpisali večpartitno pogodbo in tako prispevali določena finančna 

sredstva. Spomladi 2006 so vse občine ustanoviteljice in občina Šempeter Vrtojba podpisale 

pogodbo o sofinanciranju Ljudske univerze Nova Gorica. Spomladi 2007 je tudi novo nastala 

občina Renče-Vogrsko pristopila k financiranju LUNG-a. Istočasno je direktorica z vsemi prej 

omenjenimi občinami podpisala še pogodbo o sofinanciranju CVŽU. V letu 2008 smo uskladili in 

razširili Odlok o ustanovitvi. Občini Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko sta se odločili postati 

občini ustanoviteljici LUNG-a. Tako ima LUNG zdaj šest občin ustanoviteljic. V odloku bo 

potrebno,  ko  bo  Ministrstvo  za  šolstvo  in  šport  določilo,  kaj  je  javna  služba,  opredeliti 

dejavnosti, ki spadajo pod javno službo in tiste, ki so tržne. 

 
Ostale zakonske in strokovne podlage za izvajanje dejavnosti so še: 

 

1.  Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 16/07 – uradno 

      prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09) 

2.  Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS št. 110/2006) 

3.  Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS št. 79/2006) 

4.  Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (januar 2007) 

5.   Resolucija  o  Nacionalnem  programu  izobraževanja  odraslih  v  Republiki  Sloveniji  

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

6.  Letni program izobraževanja odraslih za leto 2015 
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 / tečajninami 

udeležencev izobraževanja. Občine ustanoviteljice v letu 2015 niso sofinancirale zavoda iz svojih 

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

iz preteklih let izvedel investicijo. 

 
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. 

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

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

največji porast je na jezikovnem področju. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201390&stevilka=3262
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Z Območno službo Zavoda RS za zaposlovanje in različnimi podjetji zelo dobro sodelujemo tudi 

v različnih projektih in na tak način nudimo brezplačne možnosti vseživljenjskega učenja 

brezposelnim in zaposlenim udeležencem. 

 

 
 

 
 

2. KADROVSKI POGOJI 
 

Na  Ljudski  univerzi  je  bilo  v  letu  2015  zaposlenih  11  delavk.  Na  različnih  izobraževalnih 

področjih so tako delale: svetovalka v IO, 5 organizatork izobraževanja ( ena do 31.7.2015), 

strokovna delavka, poslovna sekretarka, računovodkinja, administratorka, direktorica in 

gospodinja.  

 
Dodatno so bili v letu 2015 zaposleni štirje javni delavci v različnih obdobjih preko Zavoda 

za zaposlovanje za opravljanje javnih del. 

 
Poslovodna: 

Direktorica                                              Nada Uršič Debeljak 

 
Pedagoško-andragoška: 

Svetovalna delavka v IO   Ksenija Petek 

Organizatorke izobraževanja   Barbara Fajdiga Perše,  

Anja Nemec 

Alenka Podgornik 

Tanja Krpan 

Mojca Špacapan 

Strokovna delavka    Helena Grmek Šuligoj 

 
Skupne službe: 

Poslovna sekretarka    Milena Cotič  

Računovodkinja    Mateja Berginc Kovačič  

Gospodinja      Slađana Ranić 

 

 

 
Predavatelji: 

Vsi  predavatelji  so  zunanji  sodelavci,  s  katerimi  vsako  šolsko  leto  sklepamo  pogodbe  o 
sodelovanju. Z nami sodeluje v različnih programih več kot 90 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 2015 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 2015 
 
Ime in priimek Izobraževanje in izpopolnjevanje Termin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada Uršič Debeljak 

Informativni dan za razpis MIZŠ 24.3.2015 

Projektu Erasmus+ ADEIGUS,  študijski obisk v Leedsu,  

UK 

od 18.4. do 25.4.2015 

Konferenca o razvoju kadrov 2015, Laško od 26.5 do 28.5.2015 

Andragoški kolokvij TVU, Kranjska gora od 15.6. do 16.6.2015 

Sestanek Erasmus+, KA1 Z izobraževanjem nad 

demenco Osveščanje, LU Kranj 

 

13.10.2015 

Projekt Erasmus+ Adeigus, študijski obisk v Bruggu in 

Kortrijku,Belgija 

od 18.10 do 24.10.2015 

POSVET ZISS Javna mreža v IO 13.11.2015 

Regijsko srečanje  "Aktivno in zdravo staranje v 

Sloveniji", Nacionalni inštitut za javno zdravje, MONG 

 

24.11.2015 

LETNI POSVET O IO 2015, MIZŠ 25.11.2015 

Izobraževanje "Fleksibilno urejanje delovnega razmerja", 

Ljubljana 

 

1.12.2015 

 Konferenca "Gradimo mostove v IO", Ljubljana od 7.12. do 8.12.2015 

   

   

 Delavnica ISIO, ACS, Lj. 12.2.2015 

 Srečanje partnerjev v projektu Erasmus+ ADEIGUS, v 

Leeds UK 

od 18.4. do 25.4.2015 

 ISIO delavnica "Svetovalna dejavnost v IO", ACS Lj. 20.5.2015 

 Konferenca o razvoju kadrov 2015, Laško od 26.5 do 28.5.2015 

 Andragoški kolokvij TVU, Kranjska gora od 15.6. do 16.6.2015 

Ksenija Petek Strokovni posvet "Svetovanje za zaposlene za večjo 

vključenost v izobr. in uspos. ter razvoj kariere", Lj. 

9.7.2015 

 

 

Sestanek Erasmus+, KA1 Z izobraževanjem nad 

demenco Osveščanje, LU Kranj 

 

13.10.2015 

 Projekt Erasmus+ Adeigus, študijski obisk v Bruggu in 

Kortrijku,Belgija 

od 18.10 do 24.10.2015 

 LETNI POSVET O IO 2015, MIZŠ 25.11.2015 

 Zaključna konferenca projekta Razvoj karierne 

platforme za zaposlene z naslovom "Kompetence 

prihodnosti", GZ Ljubljana 

 

30.11.2015 

 Delavnica ISIO: Presojanje in razvijanje kakovosti v 

dejavnosti središč ISIO v letu 2015 in 2016 

 

10.12.2015 

   

 

 

 

 

 

 

Tanja Krpan 

Projekt Erasmus+ I am an active member of multinat. 

Society, Francija 

od 2.2. do 4.2.2015 

Delavnica na ACS, Lj.: "Globalna proizvodnja dobrin v 

tekstilni dejavnosti" 

3.3.2015 

Informativni dan za razpis MIZŠ 24.3.2015 

Projekt Erasmus+ I am an active member of multinat. 

Society, Torino 

od 1.7. do 3.7.2015 

Delavnica Izmenjava idej in izkušenj o uporabi in 

trajnosti projektnih rezultatov, CMEPIUS, Ljubljana 

25.9.2015 

SESTANEK STROKOVNEGA AKTIVA ZA PODROČJE 

SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA, UPI Žalec 

17.11.2015 

Projekt Erasmus+ I am an active member of 

multinat.society; 4. projektno srečanje - Hrvaška 

od 25.11. do 27.11.2015 
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Ime in priimek Izobraževanje in izpopolnjevanje Termin 

 

 

 

 

 

 

Helena Grmek 

Šuligoj 

Delavnica na ACS, Lj.: "Globalna proizvodnja dobrin v 

tekstilni dejavnosti" 

3.3.2015 

Projekt Erasmus + Unexpressed talent, Francija od 5.5. do 7.5.2015 

Cmepius - delavnica "Skupaj uspešno skozi projekt E+", 

Maribor 

19.5.2015 

INFORMATIVNI DOGODEK O IZVAJANJU 

EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE - Služba vlade RS, 

Ljubljana 

 

23.6.2015 

 PREDSTAVITEV PROGRAMA INTERREG V-A, MEHKI 

PROJEKTI, PREDSTAVITEV PRIMEROV DOBRIH 

PRAKS, MESTNA OBČINA, KOPER 

 

21.10.2015 

 predstavitev novih SRS 2016 in priprave na letno 

poročanje v gospodarstvu, ZRFR, Ljubljana 

23.11.2015 

 Delavnica "Kaj narediti, če imate primanjkljaj (presežek v 

bilanci 2015")/ Šola za ravnaterlje, Brdo pri kranju 

1.12.2015 

   

   

 

 

 

 

 

Alenka Podgornik 

Posvet s predsedniki in tajniki šolskih matur. komisij za 

PM 2015 

18.3.2015 

1. delavnica v omrežju svetovalcev za kakovost, ACS Lj. 7.4.2015 

CPI Lj. - delavnica o uporabi aplikacije za izdajo Prilog k 

spričevalu 

7.5.2015 

Strokovni posvet "Svetovanje za zaposlene za večjo 

vključenost v izobr. in uspos. ter razvoj kariere", Lj. 

9.7.2015 

SESTANEK STROKOVNEGA AKTIVA ZA PODROČJE 

SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA, UPI Žalec 

17.11.2015 

LETNI POSVET O IO 2015, MIZŠ 25.11.2015 

  

   

 

 

Mateja Berginc 

Kovačič 

 

  

Cmepius - delavnica "Skupaj uspešno skozi projekt 

E+", Maribor 

19.5.2015 

INFORMATIVNI DOGODEK O IZVAJANJU 

EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE - Služba vlade RS, 

Ljubljana 

 

23.6.2015 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Anja Nemec 

Modularno usposabljanje  Kariernih svetovalcev – 

MUKS, O.K. Consulting, Lj.   

od 6.1. do 6.6.2015 

Delavnica ISIO, ACS Lj.  16.4.2015 

Projekt Erasmus + Unexpressed talent, Francija od 5.5. do 7.5.2015 

Strokovni dogodek LU Ajdovščina 12.5.2015 

delovno srečanje za sodelavce BZ in zaključni dogodek 

MUKS-a, Lj. 

19.6.2015 

PREDSTAVITEV PROGRAMA INTERREG V-A, MEHKI 

PROJEKTI, PREDSTAVITEV PRIMEROV DOBRIH 

PRAKS, Koper 

 

21.10.2015 

STROKOVNI AKTIV za programe medgeneracijskega 

sodelovanja in izobraž. starejših v okviru ZISS, LU 

Jesenice 

 

19.11.2015 

 Zaključna konferenca projekta Razvoj karierne 

platforme za zaposlene z naslovom "Kompetence 

prihodnosti", GZ Ljubljana 

 

30.11.2015 

 2 sestanek projektnih partnerjev " Unexpressed talent" 

v Benetkah Mestre 

od 3.12. do 4.12.2015 

 Delavnica ISIO: Presojanje in razvijanje kakovosti v 

dejavnosti središč ISIO v letu 2015 in 2016 

10.12.2015 
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Ime in priimek Izobraževanje in izpopolnjevanje Termin 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Fajdiga Perše 

Projekt Erasmus+ I am an active member of multinat. 

Society, Francija 

od 2.2. do 4.2.2015 

Delavnica na ACS, Lj.: "Globalna proizvodnja dobrin v 

tekstilni dejavnosti" 

3.3.2015 

Tiskovna konferenca za TVU 2015 v Brdih 21.4.2015 

Projekt Erasmus+ I am an active member of multinat. 

Society, Torino 

od 1.7. do 3.7.2015 

Delavnica Izmenjava idej in izkušenj o uporabi in 

trajnosti projektnih rezultatov, CMEPIUS 

25.9.2015 

STROKOVNI AKTIV za programe medgeneracijskega 

sodelovanja in izobraž. starejših v okviru ZISS, LU 

Jesenice 

 

19.11.2015 

Projekt Erasmus+ I am an active member of 

multinat.society; 4. projektno srečanje - Hrvaška 

od 25.11. do 27.11.2015 

2 sestanek projektnih partnerjev " Unexpressed talent" 

v Benetkah Mestre 

Od 3.12. do 4.12.2015 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

Milena Cotič 

  

Srečanje z izvajalci in svetovalci v postopku preverjanja 

in potrjevanja NPK, CPI Lj. 

13.4.2015 

Strokovni posvet "Svetovanje za zaposlene za večjo 

vključenost v izobr. in uspos. ter razvoj kariere", Lj. 

9.7.2015 

Posvet o postopku preverjanja in potrjevanja NPK, 

MDDSZ, Ljubljana 

29.9.2015 

Seminar Aktuar, Ljubljana: ELEKTRONSKO 

PRIJAVLJANJE PODATKOV V ZAVAROVANJA Z "M" 

OBRAZCI 

1.10.2015 

KPK: Izobraževanje skrbnikov načrtov integritete, 

Ljubljana 

19.10.2015 

Lozej Ajdovščina: Usposabljanje oseb, odgovornih za 

gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije 

5.11.2015 

   

   

 

Slađana Ranić 

 

Lozej Ajdovščina: Usposabljanje oseb, odgovornih za 

gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije 

 

 

5.11.2015 
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II. POMEMBNI POSLOVNI UTRINKI IZ LETA 2015 
 
 

A. DELO NA PROJEKTIH 

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

je za sredstva še posebej potrebno boriti,  še bolj spremljamo in se prijavljamo na različne razpise 

MIZŠ, MDDSZ, MNZ in mednarodne projekte – ERASMUS +,…. 

 

 

International New Way of Implication for Seniors (INWIS) 
Ljudska univerza Nova Gorica (LUNG) je bila kot partner vključena v Akciji Projekti 

prostovoljnega dela starejših. Koordinator projekta je Association pour le developpement des 

Initatives citoyennes et Europeennes (ADICE) iz Roubaixa v Franciji. Namen projekta 

»International New Way of Implication for Seniors« je bila vključitev in priprava 12 prostovoljcev 

(6 iz vsake države) – upokojenih,  brezposelnih odraslih ali invalidov starejših od 50 let na 

izmenjavo. Prva izmenjava prostovoljcev je bila septembra 2014 - LUNG je "gostil" dve francoski 

prostovoljki, dve slovenski prostovoljki pa sta delovali pri francoskih partnerjih. Maja 2015 je 

sledila ponovna izmenjava. K nam so prišli trije francoski prostovoljci, v Francijo pa so šle štiri 

prostovoljke iz Nove Gorice. Posamezna aktivnost prostovoljnega dela je trajala neprekinjeno štiri 

tedne. V Sloveniji so prostovoljci delovali v različnih socialno-varstvenih ustanovah in 

medgeneracijskih središčih. Na ta način so spoznali, kako je v Sloveniji poskrbljeno za različne 

"ranljive" skupine in starejše. Delovali so v Varstveno delovnem centru Stara Gora, v ŠENT-ovem 

dnevnem centru za duševno zdravje v Šempetru pri Novi Gorici, v Dnevnem centru za uporabnike 

prepovedanih drog Nova Gorica, v Medgeneracijskem središču KLAS Nova Gorica, v Centru za 

dnevne aktivnosti starejših Šempeter pri Gorici, v Medgeneracijskem središču Hiša pravih srečanj 

Renče in na LUNG-u. Prostovoljci so bili ves čas v stiku z "uporabniki" zgoraj naštetih organizacij 

in so dobili vpogled v način dela organizacij pri katerih so delovali.  

 

 

Stkimo mavrico – spodbudimo družbeno vključenost posebnih ciljnih 

skupin – državljanov tretjih držav 
Ljudska univerza Nova Gorica je v maju in juniju 2015 izvedla program spodbujanja socialne 

vključenosti posebnih ciljnih skupin – državljanov tretjih držav v Novi Gorici. Program je 

upošteval težave in potrebe posebnih ciljnih skupin državljanov tretjih držav (žensk, mladine, 

starejših,  invalidov, nepismenih, nezaposlenih) in je bil namenjen ustvarjanju pogojev za 

učinkovitejše vključevanje državljanov tretjih držav v novo okolje. Program je zajemal različne 

aktivnosti, preko katerih je ciljna skupina spoznavala možnosti za aktivnejše sodelovanje v družbi 

gostiteljici in pridobivala socialne veščine. Udeleženci so obiskovali  različne delavnice, s pomočjo 

mentoric pa so pripravili tudi zaključni teden, ki je zaobjel celotno problematiko ranljivih ciljnih 

skupin migrantov in težav pri njihovem vključevanju v družbo sprejema. Projekt se je zaključil 

30.6.2015. Program je sofinanciralo Ministrstvo za notranje zadeve RS in Evropska unija iz Sklada 

za vključevanje državljanov tretjih držav. 

 

 

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). 
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Na razpis smo se prijavili skupaj z LU Ajdovščina in za triletno obdobje izvajanja programa ZIP na 

LUNG-u dobili odobritev za 4 skupine priseljencev, v vsaki je 15 tečajnikov. Zaradi izjemnega 

interesa smo s tremi skupinami pričeli že v jeseni 2015, z zadnjo skupino pa bomo pričeli v marcu 

2016. Kljub temu, da bomo napolnili 4 skupine, pa bo na tečaj moralo počakati še več kot 30 

kandidatov. Verjamemo, da se bo na nov razpis možno prijaviti prej kot v 2018. 

 

Frizerska praksa v prestolnici mode – Erasmus + mobilnost 
Projekt Frizerska praksa v prestolnici mode spada v program Erasmus + med učno 

mobilnost posameznikov. V letu 2014 smo se prvič prijavili na razpis za izvajanje tega programa.  

Projekt je potekal od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. 

V šolskem letu 2013/14 smo namreč na LUNG-u pričeli izvajati program izobraževanja za poklic 

frizer, zato smo želeli omogočiti našim udeležencem dodatno usposabljanje v priznanih frizerskih 

salonih v Italiji. Cilji, ki smo jih s tem projektom želeli doseči, so: 

 razvijanje ključnih profesionalnih kompetenc, znanja in veščin 

 izboljšanje jezikovnih kompetenc 

 spoznavanje druge kulture, navad in običajev 

V projekt je bila vključena spremljevalna oseba ter 8 udeleženk izobraževanja odraslih, ki so 

prakso v Milanu opravljale 3 tedne, od 1. 3. do 21. 3. 2015. 

Udeleženke izobraževanja so bile na prakso v tujino napotene s ciljem pridobivati profesionalne 

izkušnje in kompetence, spoznavati nove navade, običaje, kulturo in zgodovino tuje države, 

izboljšati jezikovne kompetence, še posebej iz italijanskega jezika. Okolje, v katerem se 

udeleženke izobražujejo in bodo po končanem izobraževanju večinoma tudi delale, je namreč 

geografsko in gospodarsko povezano z Italijo in italijansko govorečimi strankami. Prav zato smo 

partnersko organizacijo poiskali v Italiji. Poleg tega je Milan, kjer so udeleženke opravljale prakso, 

svetovna prestolnica mode v najširšem pomenu besede. Obe partnerski organizaciji že več let 

sodelujeta v projektih mobilnosti in v njihovih salonih omogočata izvajanje prakse udeležencem 

frizerskih šol iz različnih evropskih držav. Opravljena mobilnost naših udeleženk izobraževanja ter 

s tem pridobljen certifikat Europass bo le-tem omogočala boljše možnosti za zaposlitev, tako 

doma kot v tujini.  
V letu 2015 smo se ponovno prijavili na razpis, ga dobili odobrenega in tako bomo v šolskem  

letu 2016/2017 ponovno na mobilnosti v Milanu. 

 

 

I am an active member of multinational society, Erasmus +  
Na LUNG-u smo v jeseni 2014 pričeli s pomembnim projektom »I'm active+«, s katerim želimo 

zvišati zaposljivost manj privilegiranih žensk, državljank tretjih držav (20 do 64 let), in sicer z 

izboljšanjem njihovih ključnih kompetenc in veščin, saj s tem pridobijo bolj konkurenčen položaj na 

trgu delovne sile, pa tudi v družbi nasploh.  
V letu 2015 so v okviru projekta potekale pomembne aktivnosti. Na LUNG-u smo organizirali 

zelo uspešno usposabljanje za 17 mentorjev iz petih partnerskih držav ter izpeljali projektna 

srečanja v Roubaixu (FRA, februar 2015), Torinu (ITA, julij 2015) in Zagrebu (HR, november 

2015). V novembru 2015 smo tudi pričeli z zanimivim tečajem in usposabljanjem, ki poleg 

spoznavanja slovenskega jezika in kulture vsebuje tudi praktično usposabljanje pri različnih 

delodajalcih. Veselimo se učinka programa, ki bo pomembno prispeval k zmanjšanju števila 

migrantk z nizko stopnjo usposobljenosti ter spodbujal njihovo socialno vključenost ter izboljšal 

položaj na trgu dela. Zanimanje za usposabljanje je bilo veliko, saj se vedno več pri nas živečih 

priseljenk zaveda, da je aktiven pristop tisti, ki zagotavlja boljšo vključenost in veča možnosti za 

zaposlitev. Tako je sedaj v skupini aktivnih 15 udeleženk in 2 kulturni mediatorki. Ob zaključku 

projekta bomo v 2016 pripravili tudi mednarodno konferenco v Sloveniji ter več podobnih 

dogodkov v partnerskih državah. 
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V okviru projekta bomo pripravili tudi priročnik za izvajanje usposabljanja za mentorje ter učni 

načrt in priporočila za izvajanje programa za migrantke, ki bo pripomogel k njihovi večji socialni 

vključenosti ter lažjemu vstopu na trg delovne sile. 

Strateško partnerstvo projekta sestavljajo organizacije s podobnimi cilji in razvojnimi strategijami: 

LUNG - Ljudska univerza Nova Gorica, Cooperativa Orso (ITA), Association pour le 

Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes - ADICE (FRA), Pučko otvoreno 

učilište Zagreb (HR) in Mozaik Kultur (TUR). 

 
 

ADEIGUS – Erasmus + 
Projekt se ukvarja 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 bomo oblikovali ali izpopolnili  svetovalne točke, kjer bodo vsem odraslim 

dostopne informacije in svetovanje. V projektu si bomo partnerji na študijskih obiskih izmenjali 

primere dobre prakse na področju informiranja in svetovanja. Prvi študijski obisk je bil v Leedsu, 

drugi pa  v Bruggu in Kortrijku. Vodilni partner je Belgija, ostali partnerji poleg Slovenije so še 

Velika Britanija, Avstrija, Finska in Litva. 

 

 

Unexpressed talent – Erasmus + strateška partnerstva 
Projekt Unexpressed talent spada v program Erasmus+ strateška partnerstva in je namenjen 

mladim. Izvajati smo ga začeli 1. 4. 2015 in bo trajal 2 leti - do 31.3.2017. Glavni cilj projekta je 

znižati odstotek socialne in izobraževalne izključenosti mladostnikov v starosti 15 - 25 let na tak 

način, da spodbudimo njihovo aktivno sodelovanje v družbi. Skupaj s projektnimi partnerji 

(Francozi, Italijani, Belgijci, Španci, Portugalci in Hrvati) bomo oblikovali orodja za odkrivanje in 

vrednotenje tako imenovanih “neizraženih talentov”. Prvo  delovno srečanje s projektnimi partnerji 

je bilo maja 2015 v Lillu, drugo srečanje pa decembra v Mestrah. 

 

 

 

Svetovanje  za odrasle 2015 – pogloboljeno svetovanje in sledenje 
LUNG se je aprila 2015 prijavil na Javni razpis za sofinanciranje svetovanja za odrasle in bil izbran 

za izvedbo projektnih aktivnosti. Namen javnega razpisa je bil sofinanciranje nadaljnjega razvoja in 

zagotavljanja kakovostnega svetovanja za odrasle za vključevanje v vseživljenjsko učenje in 

zaposlovanje. Javni razpis je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega 

sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Predmet javnega razpisa je bil izvajanje 

svetovanja za manj izobražene in druge ranljive skupine odraslih. 

 

Projekt je trajal od 1. 3. 2015 do 31. 10. 2015 . 

 

Svetovanje je bilo namenjeno  naslednjim ranljivim skupinam: 

- brezposelnim 50+ z nizko izobrazbo,  
- migrantom 

- invalidom, 

- osipnikom do 27 let in 

- zaposlenim 45+ z nizko izobrazbo.  

 

V celotnem  obdobju smo obravnavali 128 svetovancev, kar pomeni , da smo načrtovano vrednost 

presegli. 

Poleg skupinskih predstavitev z namenom motiviranja za svetovanje, smo izvedli tudi individualne 

svetovalne pogovore. Z vsakim svetovancem smo se srečali najmanj dvakrat. Pogovori so bili 

poglobljeni in osebni v Svetovalnem središču. S svetovanci smo ugotavljali realno stanje v katerem 
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se nahajajo na področju izobraževanja, postavili smo  objektivne cilje, določili prioritete in 

spremljali njihovo napredovanje. Pripravili smo Akcijske načrte, Ugotavljali in vrednotili 

neformalno pridobljena znanja ter uporabljali tudi druga orodja z namenom čim boljšega 

poznavanja svetovanca in čim kvalitetnejšega svetovanja.   

Glede na posameznikove potrebe smo skrbeli za  svetovanje v vseh fazah;  pred vključitvijo v 

izobraževanje, med in po končanem izobraževanju. 

 Informirali smo  o možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje,  prosti čas, o 

vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med programi, trajanju izobraževanja, 

učni pomoči in možnostih za nadaljnje izobraževanje. Svetovali pri odločanju za izbiro primernega 

izobraževanja, pri učnih in drugih težavah, povezanih z izobraževanjem. Svetovance smo obveščali 

o možnostih financiranja izobraževanja preko različnih razpisov in štipendij. Tisti, ki so si z delom 

pridobili že veliko izkušenj, smo informirali  o možnostih pridobitve poklicne kvalifikacije (NPK) in 

jim posredovali vse informacije v zvezi s tem. Poglobljeno svetovanje je poteklo  skoraj v celoti 

preko osebnega stika. 

 

Da je poglobljeno svetovanje potekalo čim bolj kvalitetno smo bili  povezani še z naslednjimi 

partnerji;  

- Zavodom za zaposlovanje, OE Nova Gorica   

- Soškimi elektrarnami Nova Gorica in 

- LU Ajdovščina,  

 

Posebnosti teh ciljnih skupin; 

- veliko žensk migrantk, ne zna slovenskega jezika, čeprav so v Sloveniji že več let 

- kulturne specifičnosti migrantov 

- finančno podhranjena skupina brezposelnih- ni denarja za izobraževanje 

 

- Izpeljali smo 251 svetovalnih pogovorov, od tega je bilo 48,6%  svetovancev najmanj 

dvakrat na svetovalnem pogovoru. 

 

- 70,9 % pogovorov smo izvedli z ženskami.  

 

- 64,5% je migrantov, sledijo jim z 18,3 % osipniki. Potrebno pa je poudariti, da nekatere 

ranljive skupine vključujejo več ranljivosti. V aplikaciji smo se morali odločiti le za eno. 
 

Rezultati svetovanja  

Obdobje od: 01.03.2015 do: 31.10.2015  

 

POSAMEZNIKI: rezultati svetovanja 

LU Nova Gorica 

Svetovalna organizacija Rezultati svetovanja Št. % 

LU Nova Gorica 

vključitev v javnoveljavno izobraževanje/usposabljanje 16  13,3  

pridobitev NPK 1  0,8  

pridobitev certifikata iz tujega jezika 
  

pridobitev certifikata iz znanja računalništva 
  

pridobitev druge javne listine 1  0,8  

vključitev v druge oblike izobraževanja/usposabljanja 85  70,8  

zaposlitev 7  5,8  

drugo 10  8,3  

skupaj 120  100  
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Skupaj 

vključitev v javnoveljavno izobraževanje/usposabljanje 16  13,3  

pridobitev NPK 1  0,8  

pridobitev certifikata iz tujega jezika 
  

pridobitev certifikata iz znanja računalništva 
  

pridobitev druge javne listine 1  0,8  

vključitev v druge oblike izobraževanja/usposabljanja 85  70,8  

zaposlitev 7  5,8  

drugo 10  8,3  

skupaj 120  100  

 

Pri 120 svetovancih smo zabeležili rezultate svetovanja; in to pri 70,8% vključitev v druge oblike 

izobraževanja in usposabljanja. To je velik procent, kar  gre predvsem na račun organiziranih  

brezplačnih tečajev. 13,3 %  se jih je vključilo  v javnoveljavno izobraževanje oz. usposabljanje. To 

so predvsem tisti, ki smo jih zabeležili, kot osipnike. Iz razgovorov sem razbrala, da  svetovanci iz 

zgoraj omenjenih ranljivih skupin (predvsem brezposelni) se izobraževanj ne bodo mogli udeležiti, 

če država ne bo finančno prispevala k financiranju izobraževalnih programov.  

 

 

Podporne dejavnosti za brezposelne 
Informiranje in svetovanje za brezposelne je namenjeno zlasti brezposelnim in tistim, katerih 

delovna mesta so ogrožena, da se vključijo ali nadaljujejo izobraževanje ali usposabljanje v 

programih za odrasle, kot so; programi za dvig splošne izobraženosti in pismenosti, programi za 

pridobivanje oziroma izboljšanje temeljnih zmožnosti, programi za potrebe dela, ki vključujejo 

tudi pridobivanje in izboljšanje poklicnih zmožnosti. Informiranje in svetovanje izvajajo strokovni 

delavci zaposleni pri izvajalcih izobraževanja.  

 

Na LUNG-u so naši strokovni delavci nudili podporne dejavnosti 340 udeležencem. 

 

Cilji informiranja in svetovanja za brezposelne so; 

1. Brezposelne motivirati za vključitev v izobraževanje oziroma usposabljanje, svetovati pri 

napredovanju, vrednotiti predhodno pridobljeno znanje, usmerjati v postopke 

pridobivanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij in certificiranje drugih programov; 

2. Preprečevati socialno izključenost negativne učinke brezposelnosti in prispevati k večji 

zaposljivosti. 

 

Na LUNG-u so  strokovni delavci usposobljeni za Ugotavljanje in vrednotenje neformalno 
pridobljenih znanj. 

Ugotavljajo in vrednotijo neformalno pridobljena znanja in izkušnje. To so vse spretnosti in 

znanja, ki jih je posameznik pridobil kadarkoli in kjerkoli. Preverjajo kompetence, ki jih 

posameznik ima na določenem področju. Kompetenca zajema znanje, izkušnje in vrednote 

posameznika, da uspešno deluje pri delu, v osebnem življenju in v družbi. 

 

 

Svetovalno središče ISIO Nova Gorica  
Svetovalno središče ISIO deluje v prostorih Ljudske univerze Nova Gorica, kjer nudimo 

brezplačno, zaupno in kakovostno informiranje in svetovanje o možnostih formalnega in 

neformalnega izobraževanja. Osnovni cilj je približati vseživljenjsko učenje čim večjemu številu 

prebivalcev Severne primorske regije, motivirati vse ciljne skupine predvsem odraslega  

prebivalstva za vseživljenjsko učenje in povečati njihovo vključevanje v različne oblike 

izobraževanja in usposabljanja in s tem povečati tudi njihove zaposlitvene možnosti. Še posebej 
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smo se posvečali ranljivim skupinam, ki smo jih prepoznali v lokalnem okolju.  Z vsem  tem 

prispevamo k odpravljanju strukturnega neskladja na trgu dela.   

V letu 2014 je prišlo do velikih sprememb glede financiranja informativno svetovalne dejavnosti 
ISIO. Sredstva so se zelo skrčila, tako smo opravljali to dejavnost v letu 2015 le še v obsegu 20% 

svetovalca za kolikor smo bili tudi financirani.  V zelo majhnem deležu se je za informativno 

svetovalno dejavnost odločila  dislokacija ISIO v Tolminu. 
 

 
 

NEKAJ UGOTOVITEV NA PODLAGI ANALIZE OBISKA V SVETOVALNEM SREDIŠČU OB 
KONCU LETA 

- V letu 2015 nas   je obiskalo  237 obiskovalcev, ki so iskali tako informacije, kot 

nasvet za različne  vrste  izobraževanja;  formalnega,  kot  neformalnega,     v  regiji,  Sloveniji  

in  tujini. Svetovalnih storitev je bilo opravljenih mnogo , kar pomeni, da se radi vračajo, ker   

so zadovoljni z našimi storitvami. 

-  Zelo dobro sodelovanje nadaljujemo z Zavodom za zaposlovanje, enota Nova Gorica, ki 
pa smo ga  nadgradili  v  projektu Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenih znanj in v 

projektu »Svetovanje odraslim 2015«. Vsi so bili na skupinskih predstavitvah oz. motivacijskih 

delavnicah, skoraj vsi  so bili deležni tudi  individualnega svetovanja. 

- Informirali in svetovali smo posameznikom iz   podjetja kjer smo izvajali »Svetovanje 2015« 

- Vpeti smo bili  v Odprtje Tedna vseživljenjskega učenja maja 2015 . Veliko smo pripomogli 

k pripravi, izvedbi in promociji tega dogodka na LUNG-u. Naslov sklopa je bil; »Vplivamo 

pozitivno«. Sodelovali smo pri pripravi in izvedbi  Parade učenja.  Svetovalno središče se vključuje 

v vse aktivnosti, saj se zaveda, da je promotor vse življenjskega učenja. 

- Središče sodeluje pri aktivnostih  Centra medgeneracijskega učenja  pri pripravi in 

promociji ter spodbujanju k izmenjavi znanj in izkušenj različnih generacij.    

-  Septembra smo na dvodnevnih Stojnicah znanja v Qlandiji (23. In 24. ) informirali in 

svetovali vsem, ki so se stojnic udeležili. S svojo izobraževalno ponudbo so se predstavile 

izobraževalne ustanove, ki izobražujejo odrasle v naši regiji.  Tako omogočijo našim občanom, da 

si pridobijo najnovejše informacije in nasvet glede izobraževanja. Stojnice smo popestrili z 

plakatom; Kakšnega izobraževanja bi se vključil, če bi zadel na Jackpot dobitek. 

-  Na andragoškem zboru smo na delavnici izrazili podporo Migrantom, ki prihajajo v našo 

deželo. 

- Strateški in strokovni svet se je sestal 15.6.2015 in obravnaval naslednje teme; Pomen 

svetovalnega središča ISIO za regijo, še posebej v the zahtevnih časih, Predstavitev dela 

svetovalnega središča, še posebej za brezposelne, Potrditev Letnega delovnega načrta za leto 

2015, Skrb za kakovost informativno-svetovalnega dela za odrasle in novosti. Strateški in 

sterokovni partnerji so bili povabljeni na strokovni dogodek “Izkoristimo brezposelnost za rast”. 

- Vključeni smo bili v različne projekte , ki so obravnavali migrante, tako ženske, kot moške, 

starejše… Pripravljali smo portfolije in ugotavljali, kakšna znanja in izkušnje imajo in kaj še 

potrebujejo. Imeli smo motivacijske delavnice za učenje in izobraževanje in jih spodbujali pri 

osebni rasti.(projekt »I am activ«, ZIP, projekti za boljšo integracijo v lokalno okolje….) 

- Informativno svetovalno dejavnost smo izvajali tudi  v projektu »Svetovanje 2015”. 
 

 

Točke vseživljenjskega učenja (TVŽU) 
Točke so bile dejavnosti 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 krile občine ustanoviteljice LUNG-a. V letu 2015 ni bilo izpeljanih 

izobraževanj v okviru TOČK VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA - TVŽU, saj je bila podpisana pogodba 

o sofinanciranju izobraževanj s strani občin ustanoviteljic LUNG-a( iz presežka prihodkov nad 

odhodki LUNG-a iz preteklih let) decembra 2015, zato bo izvedba brezplačnih izobraževanj po 

občinah izpeljana od januarja 2016 dalje.   
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Borza znanja 
Borza znanja Nova Gorica je bila vzpostavljena v okviru Centra vseživljenjskega učenja Severne 

Primorske, tako da že več let ni več finančno krita. Kljub temu je le-ta vključena v mrežo desetih 

borz znanja, udeležujemo se sestankov, ki jih organizira Osrednja borza znanja, tako da smo 

obveščeni o vseh spremembah in novostih, ki se dogajajo na tem področju. Dejavnost izvajamo v 

izredno majhnem obsegu (občasno organiziramo predstavitve oz. predavnja oseb, ki želijo 

brezplačno deliti svoje znanje).  

 
 
Karierni kotiček 
V okviru Kariernega kotička (nekoč Center za informiranje in poklicno svetovanje – CIPS)  smo 

12. 11. 2015 že 10. leto organizirali informativni dan ''Izberi si svoj študij''. 

Tudi tokrat  smo sodelovali z VIRS Primorske in RRA Severne Primorske,  ki  so  bili  

soorganizatorji  celotnega  dogodka.  Predstavitve  so  potekale  na  dveh lokacijah – in sicer na 

LUNG-u in v prostorih EDA centra, kjer ima prostore VIRS Primorske. Sodelovalo je 20 fakultet 
iz Univerze v Ljubljani, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici, od katerih jih je bilo 

14 predstavljenih na LUNG-u, 6 pa v predavalnicah VIRS-a. 338 dijakov se je udeležilo predstavitev 

na LUNG-u, na VIRS-u pa 131 dijakov. 

 

 

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. 

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. 

 

 

Javno delo 
V letu 2015 smo imeli 4 javne delavce, ki so bili razporejeni v programe: Informiranje, Podporna 
dejavnost visokošolskemu izobraževanju ter Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz 
podatkov. 
Javni delavci so osebam, vpisanim v izobraževalne programe na LUNG-u, nudili brezplačno učno 
pomoč v obliki svetovanja, mentorstva, informiranja … 
 

Zadnja leta opažamo, da je vse več udeležencev, ki potrebujejo pomoč in podporo pri učenju. 
 

Program javnega dela Učna pomoč se od leta 2012 ne izvaja kot nacionalni program, ampak ga 

izvajamo preko javnega povabila Zavoda RS za zaposlovanje.  

 

Mentorji so skupno opravili 1011 ur učne pomoči 81 udeležencem.  
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B. ODMEVNI DOGODKI 
 

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 2015, PARADA UČENJA 2015 IN 

STROKOVNI DOGODEK 

Teden vseživljenjskega učenja z naslovom »Vplivam pozitivno« je bil od 18. 5. do 30. 5. 

2015. Ob vseslovenskem praznovanju 20. obletnice TVU smo na LUNG-u pripravili še posebej 

pester program. Rdeča nit dogajanja je bil pozitiven vpliv vsakega od nas na našo okolico – tako na 

naravo kot tudi na sočloveka – tako smo želeli opozoriti na pomen trajnostnega načina življenja. 

Zvrstila so se razna predavanja in delavnice, predstavitveni kotički, razstava, lutkovna predstava, 

organizirali pa smo tudi humanitarno akcijo zbiranja oblačil in šolskih potrebščin ter ekološko 

tržnico pred stavbo Mestne občine Nova Gorica. Slušatelji so v naših prostorih ali na prizorišču v 

Brdih pridobivali nova znanja na raznih področjih: zelena delovna mesta, ločevanje odpadkov in 

ponovna uporaba,  zavržena hrana, zeliščarstvo, gobarjenje, uporaba divjih rastlin, vrtnarjenje, 

čebelarjenje, naravna čistila in kozmetika, skrb za zdravje, ..  

Na letošnji Paradi učenja pod naslovom SPODBUJAJMO UČENJE Z AKTIVNIM 

PREŽIVLJANJEM PROSTEGA ČASA so nam predstavniki športnih društev iz Nove Gorice 

in okolice predstavili dejavnosti, ki pripomorejo k boljši pripravljenosti telesa in s tem izboljšanju 

učinkov učenja. 

 

Izkoristimo brezposelnost za rast - v ponedeljek, 15.6.2015 smo na LUNG-u izpeljali 

strokovni dogodek ''Izkoristimo brezposelnost za rast'', ki smo ga organizirali v sodelovanju z 

Andragoškim centrom Slovenije.  

Namen strokovnega dogodka je bil, da na lokalni ravni prikažemo raznolike obstoječe dejavnosti 

na področju spodbujanja temeljnih zmožnosti brezposelnih, predstavimo njihove dosežke ter 

opredelimo priložnosti in izzive. Strokovni dogodek je bil sestavljen iz dveh delov:  
STROKOVNI DEL: 

 LUNG: predstavitev dejavnosti LUNG-a na področju spodbujanja temeljnih zmožnosti 

brezposelnih 

 Andragoški center Slovenije: predstavitev aktualne raziskave PIAAC s poudarkom na 

temeljnih zmožnostih brezposelnih 

 Zavod za zaposlovanje OE Nova Gorica: predstavitev stanja v regiji 
PRAKTIČNI DEL: 

 Delavnica osnovne uporabe računalnika 

 Svetovalni kotiček ISIO 

 Svetovalni kotiček za samostojno učenje v SSU 

 Svetovalni kotiček ocenjevanja jezikovnih spretnosti po CEFR lestvici 
Tako smo aktivno prispevali k ustvarjanje možnosti in priložnosti v regiji za brezposelne. Vse 

aktivnosti so bile za udeležence brezplačne. 
 
 
 
DNEVI MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 

Od 27. 11. do 4. 12. so na LUNG-u potekali dnevi medgeneracijskega učenja, ko so člani društev 

in posamezniki prenašali raznovrstna znanja, informacije in spretnosti. V okviru dnevov 

medgeneracijskega učenja so se zvrstili naslednji dogodki: Izdelovanje adventnih venčkov, ABC 

uporabe mobilnih telefonov in tabličnih računlnikov, Drobne sladkosti decembrskih običajev, Prostovoljstvo 

bogati življenje – izkušnja prostovoljstva štirih novogoričank, Pravljična urica z »babico« in »dedkom«, 

Naredimo sami novoletna darilca in okraske. Tekom šolskega leta so se v okviru  CMU-ja izvajale 

fotografske delavnice, ki so se jih udeleževali starejši.    
 
V sklopu Medgeneracijskega učenja smo v letu 2015 dajali v brezplačen najem računalniško 

učilnico za potrebe UNI 3 za delavnico fotografiranja. Skozi leto se je udeležilo 68 oseb in opravili 

so 28 pedagoških ur.  
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C. DELO NA KAKOVOSTI 
 

1.      UTRINKI KAKOVOSTI 

 
V projekt ''POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje'' smo se vključili, ker 

hočemo biti še boljši. Kakovost naše ponudbe ter zadovoljstvo naših udeležencev nam zelo 

veliko pomenita, zato temu posvečamo veliko časa in ustvarjalne energije. V projektu POKI 

imajo tako udeleženci kot drugi partnerji možnost vplivati na izboljšave in razvoj kakovosti dela 

– tako lahko lokalnemu okolju in širše ponudimo še več. S pomočjo modela za samoevalvacijo 

POKI skupine za kakovost pod strokovnim vodstvom Andragoškega centra Slovenije skupaj s 

svojimi  zaposlenimi,  udeleženci  ter  drugimi  pomembnimi  partnerji  presojajo  kakovost  na 

izbranih področjih ter na podlagi ugotovljenega vpeljujejo potrebne izboljšave. 

 
Svojo pozornost pri presojanju kakovosti namenjamo predvsem 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. Od 51 dejavnosti, načrtovanih v 

akcijskem načrtu za l. 2015 smo jih v celoti izpeljali 94%, delno 4%, izvedbo ene dejavnosti pa 
smo prenesli v leto 2016. 

 
Decembra 2015 smo na Andragoški center Slovenije (ACS) oddali poročilo in vlogo za 

podaljšanje uporabe znaka POKI.  V začetku leta 2016 smo dobili odobreno vlogo  in tako lahko 

znak POKI uporabljamo do marca 2018. 
 
 
Skupina za kakovost na LUNG-u šteje 6 članic in se redno sestaja, z veseljem pa sprejema tudi 

konstruktivne predloge, ki prihajajo od drugod. V letu 2015 smo pričeli s pripravami na 

umestitev presojanja in razvijanja kakovosti v naše srednjeročne in dolgoročne strateške 

dokumente, kar zahteva veliko časa in predvsem tehten premislek na podlagi vseh dognanj, ki 

so nam glede samoevalvacije in presojanja kakovosti na splošno na voljo. V prihodnosti 

načrtujemo tudi vključitev v Ekspertno zunanjo evalvacijo, ki jo izvaja Andragoški center 

Slovenije ter usposabljanje dodatne svetovalke za kakovost.  

 

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

način ohranjamo visok nivo kakovosti naših storitev. V decembru 2015 smo na LUNG-u za 

naše predavatelje organizirali zanimivo izobraževanje na temo uporabe tehnik NLP pri 

poučevanju odraslih, ki jo je vodila NLP trenerka Irena Jež. Udeleženci so bili z delavnico zelo 

zadovoljni in so izrazili željo po novih, čimbolj praktično naravnanih izobraževanjih. 
 
Za LUNG je značilno posebno, sproščeno vzdušje, saj zaposlene in zunanje sodelavce družijo 

podobne vrednote. Pomembni so zaupanje, zanesljivost, strokovnost, fleksibilnost, pozitivna 

naravnanost, prijaznost, dostopnost in odprtost. 

 

Na različne načine redno spremljamo potek izobraževanja naših udeležencev in njihovo 

zadovoljstvo. Mnenja, pohvale in predlogi, oddani v umetniški nabiralnik v avli, nam služijo kot 

vodilo za naše nadaljnje delo. 

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

neformalnega izobraževanja, pred časom smo uvedli tudi sistem kakovosti v svetovalnem 

središču ISIO in usposobili svetovalko za kakovost, kar vse pripomore k še bolj načrtnemu 

spremljanju kakovosti. 
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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 

2015. Vse standarde kakovosti spremljamo in izpolnjujemo v celoti; 

 
- vodja svetovalnega središča in druge svetovalke se stalno izobražujemo 

- Vsako  leto  sodelujejo  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, tako žensk, kot moških; pripravljali smo 

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

razvoj ter izpeljali samoevalvacijo. 

- Še posebej smo pazili na kakovost svetovanja v projektu “Svetovanje odraslim 2015” ki je   

 bil namenjen ranljivim skupinam v lokalnem okolju.  Z vsakim  kandidatom  smo pripravil 

 akcijski načrt in uvedeno  je bilo obvezno sledenje, kar pomeni, da smo se s kandidatom  

 srečali večkrat. Ciljne skupine so bile; brezposelni 50+ z nizko izobrazbo,  migranti,  

 invalidi, osipniki do 27 let in zaposleni 45+ z nizko izobrazbo.  

 

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

možnostih izobraževanja in učenja in jih pri tem spodbujali. 

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

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

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

povečal. 

- Posneta in večkrat predvajena je bila oddaja na TV –GO, dva članka o svetovanju in več 

radiskih spotov. 

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

status in izobrazbo. Tudi lokacijsko je bila ta dejavnost še kar dobro pokrita celo v letu 
2015, ker so se v dislokaciji v Tolminu   odločili, da bodo nadaljevali z dejavnostjo v 

minimalnem obsegu kljub  nefinanciranju informativno svetovalnega dela. 

 

 

3.      SVETOVALKA ZA KAKOVOST 

LUNG je bil v letu 2011 vključen v Projekt   Uvajanje svetovalcev za kakovost izobraževanja 
odraslih, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad. 
V okviru projekta smo pripravili analizo sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji, listino 

kakovosti in uredili spletno stran LUNG-a.  

Svetovalka za kakovost je obiskovala delavnice, ki so jih organizirali na Andragoškem centru 

Slovenije v Ljubljani, vključena pa je tudi v spletno učilnico svetovalcev za kakovost, kjer si z 

ostalimi svetovalci izmenjujejo izkušnje, medsebojno komunicirajo in skrbijo za izboljšave in 

novosti v kakovosti izobraževanja.  

Tudi v letu 2015 smo na LUNG-u skrbeli za kakovost izobraževalnih storitev, zadovoljstvo 

udeležencev smo preverjali z vmesnimi in končnimi anketami v formalnem in neformalnem 

izobraževanju. Spletna stran  LUNG vabi k ogledu celotne dejavnosti in dogodkov, ki se odvijajo 

pri nas – TVU, parade učenja, ponudba formalnega in neformalnega izobraževanja, sodelovanje v 

projektih,.. 

Zaposleni in člani skupine za kakovost na LUNG-u smo v letu 2015 izvedli kar nekaj aktivnosti, 

ki smo si jih zadali v načrtu promocije in animacije: 

- posebne zgibanje za dogodke TVU na LUNG-u,  

- različni načini obveščanja preko plakatov in reklam “od ust do ust”, “eko tržnica” v središču 

mesta 
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- radijske in TV oddaje (Dobro jutro) 

- posodobitev in ureditev elektronskih naslovov 

- priprave na poletno prenovo spletne strain in novih tiskanih promocijski gradiv za novo 

izobraževalno sezono 

Udeležencem  srednješolskega  izobraževanja  trgovec,  frizer,  ekonomski  tehnik,  predšolska 

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

PROGRAMIH 
 

V letu 2015 smo skupno realizirali dobrih 14.360 ur. Raznovrstnih izobraževalno svetovalnih 

dejavnosti se je pri nas udeležilo kar 3.360 ljudi. 

Z veseljem ugotavljamo, da je LUNG presegel indeks planiranih udeležencev za 93 %, indeks 

planiranih ur pa za 32 %. 
 

LETO 2015 
IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST / PLAN  /  REALIZACIJA  2015 

PROGRAM plan 
kandidati 

plan 
ure 

real. 
kandidati 

real. ure indeks 

4/2 

indeks 

3/1 
I. PRIDOBITEV IZOBRAZBE 1 2 3 4   

DODIPLOMSKI IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJ       

       DOBA Fakulteta – MAGISTRSKI PROGRAMI 10 15 6 15 100 60 

       DOBA Fakulteta – DODIPLOMSKI PROGRAMI 35 25 32 25 100 91 

       Višja strokovna šola DOBA – VIŠJEŠOLSKI PROGRAMI 8 25 18 25 100 225 

POKLICNO  IN  SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE         

 Trgovec 25 400 44 426 107 176 

 Frizer (SPI) 25 500 68 466 93 272 

 Dif. EKT (PTI)+ poklicna matura 20 600 46 707 118 230 

 ET (SSI) 30 400 78 508 127 260 

 Predšolska vzgoja (PT) 44 380 40 340 89 91 

 Predšolska vzgoja (SSI) 8 200 16 326 163 200 

 Gimnazija Online Doba Maribor 4 10   3  15 150 75 

SKUPAJ POKLICNA in SREDNJE ŠOLE 156 2490 295 2773 111 189 

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE-         

- Osnovna šola izpiti/konzultacije 25 400 33 607 152 132 

SKUPAJ PRIDOBITEV IZOBRAZBE 234 2955 384 3445 117 164 

II.  JEZIKOVNI TEČAJI         

- Jezikovni tečaji - skupinski 116 805 277 1011 126 239 

- Jezikovni tečaji individualni 6 100 14 170 170 233 

- Jezikovni tečaji v paru   19 239     

SKUPAJ JEZIKOVNI TEČAJI 122 905 310 1420 157 254 

III. IZPOPOLNJEVANJE         

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA ZA DELO         

RAČUNALNIŠKI TEČAJI 25 39 61 86 221 244 

- V računovodstvu 200 ur 12 200 29 232 116 242 

- V knjigovodstvu 80 ur   3 102     

- Poglobljen tečaj knjigovodstva 120 ur   5 210     

- Tečaj slepega tipkanja (individualno)   2 18     

- Tečaj SOND 8 100 6 100 100 75 

- Tečaj Maniker 6 85 / /     

- Tečaj Pediker 5 75 / /     

- Izpiti Avtotaksisti 5 5 4 4 80 80 

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE – NPK         

 NPK Računovodja 5 5 7 5 100 140 

 NPK Socialni oskrbovalec   5 4     

 NPK Maniker   5 3     

 NPK VPŠ   3 3     

SKUPAJ IZPOPOLNJEVANJE 66 509 130 767 151 197 
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IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST / PLAN  /  REALIZACIJA  2015 

PROGRAM plan 

kandidati 

plan ure real. 

kandidati 

real. ure indeks 

4/2 

indeks 

3/1 

IV.1.   PROSTI ČAS – brezplačni programi 1 2 3 4 200 300  

 - Dnevi medgeneracijskega učenja 50 10 179 68 680 358 

- TVU + PARADA UČENJA + STROKOVNI DOGODEK 100 35 725 126 360 725 

- Študijski krožki 20 60 36 110 183 180 

SKUPAJ  PROSTI ČAS – brezplačni programi 170 105 940 304 290 553  

 IV.11.   PROSTI ČAS – tržni del          

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

- Tečaj klekljanja 6 20 / /     

- Glasbeno poučevanje za otroke 13 148 43 298 201 331 

- Glasbeno poučevanje za odrasle 1 15 2 28 187 200 

SKUPAJ   PROSTI ČAS – tržni del 28 223 45 326 146 161  
SKUPAJ PROSTI ČAS 198 328 985 630 192 497  

V. PODPORA UČENJU - PROJEKTI         

- ERASMUS + * (evropski projekti) 12 1200   0 0 

-ZIP – Začetna integracija priseljencev   45 189     

-Erasmus +Mobilnost  - Frizerji    9 120     

Stkimo mavrico - spodbudimo družbeno vključenost posebnih  

ciljnih skupin – državljanov tretjih držav 

 

  65 518     

- INWIS 8 60 4 140 233 50 

       

1. Svetovalno središče ISIO 600 1350 237 377 28 40 

2. Svetovanje odraslim 2015   128 809     

3. Svetovanje brezposelnim   340 418     

4. Borza znanja -BZ 20 5 33 30 600 165 

5. Karierni kotiček 250 40 338 150 375 135 

SSU 150 3000 271 4336,5 145 181 

JAVNO DELO – učna pomoč 80 500 81 1011 202 101 

SKUPAJ PODPORA UČENJU - PROJEKTI 1.120 6.155 1.551 8.098,5 132 138 

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI 1.740 10.852 3.360 14.360,5 132 193 

 

*  Podatki  za  Svetovalno  središče  ISIO:  Realizacija ur za svetovalna središča vključuje 
informativno, svetovalno delo. 

 

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

s tistimi v tabeli. Predstavitev kazalnikov v izločenih projektih sledi spodaj: 
 

 I am an active member of multinational society (Erasmus +) 

V 2015 smo izvedli tri tridnevne projektne sestanke (v Roubaixu, Torinu in Zagrebu) ter 7-

dnevno usposabljanje z mednarodno udeležbo za mentorje v Novi Gorici. Izpeljali smo tudi 

dve tretjini 80-urnega usposabljanja za migrantke ter skupaj s partnerji pripravljali O1 in O2 

(priročnik in učni načrt s priporočili). 

 

 Unexpressed talent – strateška partnerstva (Erasmus +) 

V letu 2015 smo se udeležili dveh tridnevnih projektnih sestankov v Lillu in Benetkah ter 

skupaj s partnerji pripravljali intelektualne rezultate O1 (raziskava - v vseh partnerskih 

državah), O2 (alert tool - opozorilno orodje) in O3 (postopek ugotavljanja neizraženih, 

skritih talentov). 
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 AdEIGuS – informativno svetovalno delo (Erasmus +) 

V aprilu 2015 smo se udeležili enotedenskega študijskega obiska v Angliji ( Leeds) in nato 

vpeljali določene elemente predstavljene dobre prakse v naše informativno svetovalno delo. V 

novembru 2015 pa smo aktivno sodelovali na enotedenskem študijskem obisku v Belgiji ( 

Brugge, Kortrijk ). 

 

 

 
 

Graf št. 1 prikazuje planirane in realizirane ure po dejavnostih za leto 2015 
 

 
 

Pretežni del realiziranih ur smo dosegli v Središču za samostojno učenje, kar predstavlja 45 % v 

primerjavi s planiranimi urami. Sledi področje poklicne in srednje šole kjer smo presegli plan za 

11 %.  
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Graf   št.   2   prikazuje   primerjavo   med   planiranim   in   realiziranim   številom 
udeležencev po dejavnosti za leto 2015 
 

 
Kot je razvidno, smo imeli v letu 2015 največ obiskovalcev v prostočasnih brezplačnih 
delavnicah in tečajih in tako smo presegli plan za dobrih 450 %. Sledi področje jezikovnih 

tečajev, kjer smo imeli skupno 310 udeležencev in tako presegli plan s 154 %. Na področju 

svetovanja smo planirali 600 obiskovalcev, z veseljem ugotavljamo, da smo presegli plan in s 

tem nudili 705 osebam različna svetovanja na LUNG-u. 
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Graf št. 3 

 

 
 

Graf prikazuje število udeležencev razporejenih po programih za leto 2015. 

 
Največ obiska smo imeli v prostočasnih brezplačnih programih s 940 obiskovalcev. Sledi 
področje svetovanje, s skupno 705 obiskovalcev.  
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Prikaz števila udeležencev po programih za leto 2015 
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Graf št. 4 

 

 
 

Graf prikazuje realizirane ure po področjih za leto 2015. 

 
Kot je razvidno iz grafa, je bilo v letu 2015 največ realiziranih ur na področju Središča za 

samostojno učenje (SSU) (4336,5 ur), kar predstavlja dobrih 30 % od celotne realizacije. Na 

drugo mesto po številu realiziranih ur se uvrstijo poklicne in srednje šole z 2773 urami.   

 

 

 

Prikaz realiziranih ur po dejavnostih 

SKUPAJ DOBA MB

SKUPAJ SREDNJE ŠOLE

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

JEZIKOVNI TEČAJI

 IZPOPOLNJEVANJE

PROSTI ČAS-brezplačni

PROSTI ČAS – tržni del 

PROJEKTI

Svetovalno središče ISIO

Svetovanje odraslim 2015

Svetovanje brezposelnim

Borza znanja -BZ

Karierni kotiček

SSU

UČNA POMOČ
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I. Realizacija ur po letih in primerjava 
 

Dejavnost 2013 2014 2015 %2013 %2014 %2015 
OSNOVNA ŠOLA 782 462 607 4,57 2,75 4,23 
POKLICNA in SREDNJE ŠOLE 3050 3065 2773 17,84 18,26 19,31 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
Doba Maribor 

 
50 

 
25 

25 
 

0,29 
 

0,15 0,17 
VISOKA STROKOVNA ŠOLA 
Doba Maribor 

 
50 

 
25 

25 
 

0,29 
 

0,15 0,17 
DOBA FAKULTETA, Magistrski   

30 
 

15 
15 

 

0,18 
 

0,09 0,10 
JEZIKI 1146 1479 1420 6,70 8,81 9,89 
PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA 1238 486 767 7,24 2,89 5,34 
JAVNA DELA –UČNA POMOČ 385 810 1011 2,25 4,82 7,04 
PROSTI ČAS – tematski sklopi, štud. 
krožki, razpis za sofin. izob. odraslih 

(brezplačno) 

 

 
148 

 
155 

304  
 

0,87 

 
 

0,92 2,12 
PROSTI ČAS – tečaji (za plačilo) 50 136 326 0,29 0,81 2,27 
PROJEKTI + CVŽU 10170,75 10130,20 7087,5 59,48 60,34 49,35 

SKUPAJ 17099,75 16788,20 14360,5 100 100 100 
 
 
 
 

Dejavnost 2013 2014 2015 I 14/13 I 15/14 

OSNOVNA ŠOLA 782 462 607 59 131,4 

SREDNJE ŠOLE 3050 3065 2773 100 90,5 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, Doba 
Mb. 

 
50 

 
25 

25  
50 

100 

VISOKA STROKOVNA ŠOLA, 
DOBA Mb. 

 
50 

 
25 

25  
50 

100 

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

JEZIKI 1146 1479 1420 39 96 

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA 1238 486 767 210 157,8 

JAVNA DELA –UČNA POMOČ 385 810 1011 105 124,8 

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

 
148 

 
155 

 

304 
 

272 196,1 

PROSTI ČAS – tečaji (za plačilo) 50 136 326 100 239,7 

PROJEKTI + CVŽU 10170,75 10130,20 7087,5 98 70,0 

SKUPAJ 17099,75 16788,2 14360,5 59 85,5 
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2. Prikaz po uspešnih kandidatih v formalnem izobraževanju po letih in 

dejavnostih 
 

Dejavnost 2013 2014 2015 I 14/13 I 15/14 

OSNOVNA ŠOLA 20 6 21 30 350 

POKLICNE IN SREDNJE ŠOLE 53 32 58 60 181 

DOBA  MARIBOR  –  ŠTUDIJ  NA 
DALJAVO 

5 25 / 500 / 

SKUPAJ 78 63 79 81 125 
 

Komentar: 

Osnovno šolo za odrasle izvajamo v obliki individualnih in skupinskih konzultacij. 
Urnike konzultacij prilagajamo udeležencem programa OŠ za odrasle v največji možni meri. 

V letu 2015 je bilo v program osnovne šole vpisanih 33 udeležencev, 21 moških in 12 žensk. 
Nekateri  udeleženci  niso  zaključili  vseh  obveznosti  v  šolskem letu 2014/15,  zato  so  se 
ponovno  vpisali  v  šolskem letu 2015/16.     
Za  33  vpisanih  smo  izpeljali  607 ur  konzultacij in izpitov. Konzultacije skušamo izvajati v 
manjših skupinah, saj smo zaznali, da takšen način dela ustreza tako udeležencem kot 
predavateljem. Če pa osebi takšen način dela ne ustreza ali če se oseba ne more priključiti 
skupinskih konzultacij (zaradi časovnih omejitev, zaradi osebnih težav…), organiziramo 
individualne konzultacije.  
V letu 2015 je bilo izpeljanih 145 ur konzultacij več kot preteklo leto. Velik del konzultacij je bil 
izpeljan od januarja do junija 2015, saj je OŠ hitelo zaključevati (zaradi zahtev delodajalca, 
nadaljevanja na srednji šoli, boljše zaposljivosti…) kar nekaj udeležencev. Trije udeleženci so 
morali zaradi zahtev delodajalca opraviti 7., 8. in 9. razred v enem šolskem letu. Zaradi vseh 
naštetih razlogov so bile konzultacije zelo pogoste.   
Individualne konzultacije so organizirane v primerih, ko se oseba zaradi časovnih 
omejitev ne more udeležiti skupinskih konzultacij ali zaradi osebnih zadržkov. 
V letu 2015 je osnovnošolsko obveznost zaključilo 21 udeležencev – 11 jih je zaključilo do junija 

2015, 10 pa v jesenskih mesecih 2015.  

V začetku septembra se je v osnovno šolo vpisalo 6 udeležencev, ki niso opravili enega ali več 
popravnih izpitov v redni OŠ. Za njih je bilo organiziranih po nekaj ur individualnih konzultacij, 

da so se pripravili na popravni izpit. Vsi so uspešno opravili izpite in OŠ zaključili ter šolanje 

nadaljevali na poklicni ali srednji šoli. 

 

 
Poklicne  in     srednje šole: 

Novo vpisani kandidati, ki so se vpisali v letu 2015 v programe (trgovec, ekonomski tehnik – 

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

ki vključujejo splošnoizobraževalne predmete, predmete strokovnega modula z različnimi 

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

interesne dejavnosti ter predmete v odprtem kurikulumu. 

 

Z novim programom Frizer smo p r i č e l i  jeseni 2013 in z njim   nadaljevali v letu 2014 in 

2015.  

 

V  letu 2015 smo urejali dokumentacijo za nov program Kozmetični tehnik.  Dobili smo 

odločbo o vpisu v razvid za ta program. Širšo javnost smo obvestili o novem programu, pričeli 

smo zbirati prijave za prvi vpis. Z izvedbo programa bi pričeli jeseni 2015, a žal nam Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport ni odobrilo  vpisnih mest, tako da s programom nismo 

pričeli.  

 
  Nadaljevali smo s predavanji in praktičnim poukom v programu frizer. Novi kandidati so se 

vpisovali tako v spomladanskem roku kot tudi jesenskem roku. 

Kandidati, ki imajo že končano poklicno ali srednjo šolo so vključeni v program prekvalifikacije 
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in opravljajo samo strokovne module, praktično izobraževanje v šoli in pri delodajalcu ter 
predmete odprtega kurikuluma.   

Kandidati z končano OŠ ali nedokončano poklicno ali srednjo šolo pa morajo opraviti tudi 
splošnoizobraževalne predmete za 1. 2. in 3. letnik.  

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

prakse,  kar  je  povečalo  število  izobraževalnih  ur  v  programu  frizer,  ostale  predmete  pa 
izpeljemo pri nas. 

 
2.     Zaključni  izpiti 

Šest  kandidatk je uspešno opravilo vse obveznosti po programu FRIZER in tako pristopilo na 

zaključni izpit v februarju in juniju. Vse so uspešno opravile izpit: izdelek oz. storitev in 

zagovor in tako pridobili še en poklic frizer. 

 
Na zaključne izpite za program TRGOVEC je na vseh treh rokih pristopilo 10 kandidatov, jih 

tudi uspešno opravilo in pridobilo nov poklic.  

 
3. Poklicna matura 

K  poklicni  maturi  za  pridobitev  poklica  ekonomski  tehnik  je    v  letu  2015 pristopilo  18 

kandidatov, 5 jih je zaključilo program ekonomski tehnik (PTI), 13 pa srednješolski program 

(SSI). 

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

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

ostalih ponudnikih. 

 
 

DOBA MARIBOR – študij na daljavo 

Za leto 2015 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 2015 

 

 
Dejavnost 

 
 
Občina 

 

 
OŠ* 

Poklicne 
in 
srednje 

šole 

 

 
Jezikovni 
programi 

 
Programi 
izpopol- 

njevanja 

 
PROSTI 
ČAS 

Tečaji 
plačljivi 

 

 
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 

  

Tabeli za leti 2013 in 2014 sta v prilogi št. 1. 
Komentar: 

 OŠ – največ udeležencev programa OŠ za odrasle je iz MO Nova Gorica. Dve udeleženki 

živita v Italiji, sta pa državljanki RS. 5 udeležencev je iz drugih občin – in sicer iz 

Zgornjega Posočja (Tolmin, Kobarid in Bovec). 

 Za 3 osebe iz Gimnazije Online Doba 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. 

 

 
 2013 2014 2015 % stru. 

2013 
% stru. 
2014 

% stru. 
2015 

Brda 105 79 63 6,05 5,48 5,36 
 Kanal 70 88 59 4,03 6,10 5,02 

Miren- Kostanjevica  

67 
 

49 56 
 

3,86 
 

3,40 
4,77 

Nova Gorica 522 528 529 30,07 36,62 45,02 

Šempeter-Vrtojba 90 113 127 5,18 7,84 10,81 

Renče-Vogrsko 95 79 60 5,47 5,48 5,11 

Ostale občine 182 184 185 10,48 12,76 15,74 

Italija in druge države  

19 
 

17 8 
 

1,09 
 

1,18 
0,68 

Ni podatka 586 305 88 33,76 21,15 7,49 

Skupaj 1736 1442 1175 

 

100 100 100 
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Graf št. 5 

 
 

Graf prikazuje strukturni prikaz razdelitve kandidatov po občinah za tri letno obdobje.  

Največ obiskovalcev in pretežno enako število kandidatov imamo s strani Novo Goriške občine. 

V primerjavi z leti smo imeli konstanten porast kandidatov iz občine Šempeter-Vrtojba.  
Nasprotje pa je s kandidati iz občine Renče-Vogrsko. Veliko udeležencev imamo tudi z drugih 

občin, ki niso naše soustanoviteljice. Kot vidimo imamo iz ostalih občin  skozi vsa tri leta 

konstantno število udeležencev. 
 
 
 

4. Število kandidatov po plačnikih 
Tabela za leto 2015 

 
 Poklicne in 

srednje šole 

(brez 

Gimnazije 

online) 

jezikovni 
programi 

Programi 
Izpopolnje- 

vanja 

PROSTI 
ČAS 

Tečaji 

plačljivi 

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 

 
 

Tabeli za leti 2013 in 2014 sta v prilogi št. 2 

 
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.   
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IV. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2015 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Poslovno poročilo 2015 

Stran 31 
 

1. BILANCA STANJA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto Indeks

1 2 3 4 5 4/5

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
001 161.368 159.089 1,01

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 14.477 14.477 1,00

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 11.791 11.377 1,04

02 NEPREMIČNINE 004 273.432 264.403 1,03

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 121.764 113.627 1,07

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 187.639 190.025 0,99

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 180.625 184.812 0,98

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0

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)

012 451.506 476.979 0,95

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

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 343.871 333.001 1,03

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 84.064 82.405 1,02

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 345 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 15.500 13.900 1,12

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 1.112 1.792 0,62

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 6.614 45.881 0,14

C) ZALOGE

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

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023)
032 612.874 636.068 0,96

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
034 193.985 208.321 0,93

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 112.870 112.251 1,01

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 7.647 4.730 1,62

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 758 792 0,96

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 548 21 26,10

25 KRATKOROČNO 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 72.162 90.527 0,80

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
044 418.889 427.747 0,98

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
056 237.752 236.596 1,00

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 181.137 191.151 0,95

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044)
060 612.874 636.068 0,96

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

ZNESEK

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

Oznaka 

za AOP
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SREDSTVA 

 

A)Dolgoročna sredstva v upravljanju v vrednosti 161.368 EUR predstavljajo 26,32 % delež 

celotnega premoženja Ljudske univerze Nova Gorica. Sestavljajo jih neopredmetena sredstva 

(licence,..), nepremičnine in oprema. Glede na leto 2014 so se ta sredstva povečala za 1,4%. 

 

Sedanja vrednost na dan 31.12.2015 

  NEOPREDMETENA SREDSTVA - konto 03 

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost % sedanje vrednosti 

14.477 11.791 2.686 18% 

 

  NEPREMIČNINE – konto 02 

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost % sedanje vrednosti 

273.432 121.764 151.668 55 % 

 

  OPREMA – konto 04 

Nabavna vrednost Popravek vrednosti Sedanja vrednost % sedanje vrednosti 

187.639 180.625 7.014 4% 

 

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 2015 je bila vrednost amortizacije 10.139 EUR. 

 

(v eurih, brez centov)

Nabavna 

vrednost 

(1.1.)

Popravek 

vrednost 

(1.1.)

Povečanje 

nabavne 

vrednosti

Povečanje 

popravka 

vrednosti

Zmanjšanje 

nabavne 

vrednosti

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti

Amortizacij

a

 Neodpisana 

vrednost (31.12.)

 

Prevrednoten

je zaradi 

okrepitve 

Prevrednotenje 

zaradi oslabitve

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

 I. Neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva v 

upravljanju

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

700 468.905 309.816 12.417 0 5.775 5.775 10.139 161.367 0 0

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

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

C. Druga neopredmetena sredstva 703 14.477 11.377 0 0 0 0 414 2.686 0 0

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 705 264.403 113.627 9.029 0 0 0 8.137 151.668 0 0

F. Oprema 706 190.025 184.812 3.388 0 5.775 5.775 1.588 7.013 0 0

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

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

javnega prava.

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

 Z N E S E K

NAZIV
Oznaka za 

AOP
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V letu 2015 so bile narejene nabave  v vrednosti 12.417,32 EUR (osnovna vrednost nabave 

12.488,10 EUR je zmanjšana zaradi popravka odbitnega deleža 70,78 EUR). Vir osnovnih sredstev 

predstavlja presežek prihodkov nad odhodki  v vrednosti 10.105,15 EUR. Na  osnovi razpisa MIZŠ 

za računalniško opremo iz leta 2013 v vrednosti 1.122,67 EUR smo pridobili 6 računalnikov,  

LUNG-ov vložek za nabavo računalnikov je 1.189,50 EUR, vir so prosta amortizacijska sredstva. 

 

Konto Opis 

Nabavna 

vrednost 

4021 RAČUNALNIK PC PLUS SCHOOL 192,68 

4021 RAČUNALNIK PC PLUS SCHOOL 192,68 

4021 RAČUNALNIK PC PLUS SCHOOL 192,68 

4021 RAČUNALNIK PC PLUS SCHOOL 192,68 

4021 RAČUNALNIK PC PLUS SCHOOL 192,68 

4021 RAČUNALNIK PC PLUS SCHOOL 192,69 

4020 MONITOR PC PLUS SCHOOL 192,68 

4020 MONITOR PC PLUS SCHOOL 192,68 

4020 MONITOR PC PLUS SCHOOL 192,68 

4020 MONITOR PC PLUS SCHOOL 192,68 

4020 MONITOR PC PLUS SCHOOL 192,68 

4020 MONITOR PC PLUS SCHOOL 192,68 

4020 PROJEKCISKO PLATNO 144,95 

2100 OBNOVA KABINETA UPRAVA PRITLIČJE 9.029,10 

4000 VELIKA OMARA 227,48 

4000 MALA OMARA  186,52 

4000 TABLA + STEKLO 517,10 

 

SKUPAJ 12.417,32 
 

Legenda:            vir presežek              vir MIZŠ, amortizacijska sredstva 

 

 

LUNG ima še prosta amortizacijska sredstva v vrednosti  76.384,44 EUR za nabavo osnovnih 

sredstev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

V letu 2015 so bila odpisana osnovna sredstva v vrednosti 4.928,28 EUR ter drobni inventar v 

vrednosti 846,40 EUR. Vse odpisana sredstva so bila v celoti amortizirana. Odpis in dejansko stanje 

vseh sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2015  je bilo ugotovljeno z rednim 

letnim popisom. Popisi so bili opravljeni na obrazcih, ki so sestavni del inventurnega elaborata in se 

nahajajo v računovodstvu kot priloga letnega poročila. 
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B)Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve  v vrednosti 451.506 EUR predstavljajo 

73,67 % delež celotnega premoženja Ljudske univerze Nova Gorica. LUNG  terjatve in obveznosti 

izkazuje ob njihovem nastanku. 

 

Sestavljajo jih: 

 Dobroimetje pri bankah in drugih institucijah; LUNG je imel na dan 31.12.2015 pri Upravi za 

javna plačila 343.871 EUR. Znesek se je glede na leto 2014 povečal za 3%. Struktura 

sredstev in poslovanje LUNG-a sta se že v letu 2014 glede na leto 2013 spremenila. LUNG 

je v letu 2015 dobil Erasmus+ projekte, na osnovi katerih je dobil akontacije za izvedbo 

enoletnih oz. dvoletnih projektov, kar mu onemogoča vezavo sredstev, saj je dobil 

akontacijo za izvedbo aktivnosti tako za LUNG kot za partnerje, s katerimi je v projektu, 

kar se bo nadaljevalo še v letu 2016. 

 

 Kratkoročne terjatve do kupcev; v vrednosti 84.064 EUR. To so tekoče terjatve, ki jih ima 

LUNG izkazane na dan 31.12.2015 do svojih uporabnikov. Za neplačnike se poslužujemo 

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

tako so za vse terjatve za šolsko leto 2014-15 v vrednosti 11.161 EUR vložene tožbe preko 

portala E-izvršba.  Analitično vodimo za vsako leto posebej terjatev le-teh, potem ko 

obstaja dvom za poplačilo se oblikuje popravek terjatve. 

 

o Tekoče terjatve:                           70.944 EUR 

o Terjatve za šol. leto 2014-15:        11.161 EUR 

o Popravek terjatve za leto  2011         234  EUR 

o Popravek terjatve za leto 2012         245  EUR 

o Popravek terjatve za leto 2013       1.480 EUR 

 

 Dani predujmi in varščine  v vrednosti 345 EUR zajemajo stroške naročnine za leto 2016, 

katero smo plačali v naprej kot predujem v mesecu decembru.   

 

 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v vrednosti 15.500 EUR, 

predstavljajo terjatve drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta. Te so se glede na 

lansko leto zvišale za 12%. 

 

o Terjatve do ustanoviteljic za javna dela: 1.022 EUR 

o Terjatve MIZŠ za OŠ: 2.654 EUR   

o Terjatve MIZŠ po pogodbi : 1.474  EUR  

o Terjatve Zavod za zaposlovanje za javna dela: 2.476 EUR 

o Terjatve LU Ajdovščina – ZIP program     7.874 EUR 

 

 Druge kratkoročne terjatve v vrednosti 1.112 EUR, predstavljajo terjatve vstopnega ddv ter 
terjatve do zaposlenih za akontacije ter terjatve za refundacije  ZZZS. V letu 2015 je LUNG 

imel odbitni delež 25 %, v letu 2016 ga bo imel 28 %.  Iz tega naslova so nastale terjatve v 

vrednosti 533 EUR in 26 EUR ter 71 EUR 

 

o Terjatve za vstopni ddv 22%: 157 EUR 

o Terjatev za vstopni ddv 22% pop odb. deleža: 533 EUR 

o Terjatev za vstopni ddv 22% pop odb. deleža OS: 71 EUR 

o Terjatev za vstopni ddv 9,5% pop odb. deleža: 26 EUR 

o Terjatev za vstopni ddv 9,5%: 4 EUR 

o  

o Terjatve do zaposlenih ostalo: 7 EUR 

 

o Terjatve za refundacije ZZZS  314 EUR. 
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 Aktivne časovne razmejitve v vrednosti 6.614 EUR, predstavljajo predhodno nezračunane 
prihodke ter DDV od sprejetih avansov. Glede na leto 2014 se je vrednost oddanih 

zahtevkov zmanjšala za 86%. 

o Predhodno nezračunani prihodki projekti (study circle): 6.610 EUR 

o ddv od avansa 22%: 4 EUR 

 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

D)Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  v vrednosti 193.985 EUR so se  

glede na leto 2014  zmanjšale za 7 %, ker se obseg projektov, za katere dobimo akontacijo, 

zmanjšuje. 

 

 Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine  v vrednosti 112.870 EUR zajemajo 
prejete akontacije za še neizvedene aktivnosti, dejavnosti.  

o Kratkoročno prejeti avansi dejavnost; 425 EUR 

o Kratkoročno prejeti avansi – Erasmus; 112.445 EUR 

 

 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 7.647 EUR, zajemajo naše obveznosti do 

dobaviteljev za račune, ki smo jih prejeli do 31.12.2015, kateri zapadejo v januarju. 

 

 Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 758 EUR, zajemajo obveznosti za ddv 
za december v vrednosti 722 EUR ter obveznost davka od dohodka pravnih oseb v 

vrednosti 37 EUR. 

 

 Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v vrednosti 548 EUR so 

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

vrtec…). Računi so poravnani v januarju. 

 

 Pasivne časovne razmejitve v vrednosti 72.162 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 2015, pri šolnini pa 

je uporabljen koledarski kriterij. 

 

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

 

 Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v vrednosti 237.752 

EUR so se zmanjšale zaradi porabe amortizacije v breme vira za 10.139 EUR ter povečale 

za nabavo računalnikov 1.190 EUR (vir MIZŠ) in nabavo v vrednosti 10.105 (vir presežek). 

 

 Presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 181.137 EUR se je glede na leto 2014 povečal za 
91 EUR (presežek leta 2015) ter zmanjšal za nabavo v vrednosti 10.105 EUR. 
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2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 
 

 

 
 

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.  

 

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5 4/5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864)
860 505.854 552.752 0,92

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 505.854 552.752 1

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 865 206 1.095 0,19

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 2.933 1.878 1,56

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869)
867 559 1.563 0,36

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 559 1.563 0,36

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)
870 509.552 557.288 0,91

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)
871 204.418 246.402 0,83

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 18.874 22.098 0,85

461 STROŠKI STORITEV 874 185.544 224.304 0,83

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)
875 302.804 303.123 1,00

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 263.941 264.613 1,00

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 38.443 38.459 1,00

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 420 51 8,24

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 1.151 1.679 0,69

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 883 46 71 0,65

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 884 1.005 5.611 0,18

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 1.005 5.611 0,18

N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) 887 509.424 556.886 0,91

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)
888 128 402 0,32

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870)
889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 37 0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(888-890)

891 91 402 0,23

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

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

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja
893 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 

obdobju (celo število)
894 10 10 1,00

Število mesecev poslovanja 895 12 12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

Oznaka 

za AOP

ZNESEK
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Celotni prihodki zavoda v letu 2015 so 509.552,08 EUR, od tega so prihodki javne službe 

276.829,13 EUR in prihodki tržne službe 232.722,95 EUR, kar predstavlja 45,67 % vseh 

prihodkov. Celotni odhodki zavoda v letu 2015 so 509.424,12 EUR, od tega so 276.829,13 

EUR odhodki javne službe in 232.594,99 EUR odhodki tržne službe. 

 

Zavod izkazuje presežek prihodkov na odhodki v vrednosti 127,96 EUR, pred obračunom davka od 

odhodka pravnih oseb ter 91,03 EUR presežek prihodkov na odhodki po obračunu davka od 

dohodka pravnih oseb. 
 

Prikaz strukture prihodkov od leta 2012 do leta 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikaz strukture odhodkov od leta 2012 do leta 2015 
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(v eurih, brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe

Prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(661+662-663+664)
660

276.829 229.025

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 276.829 229.025

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 0 206

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 0 2.933

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(668+669)
667

0 558

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 558

D) CELOTNI PRIHODKI

(660+665+666+667)
670

276.829 232.722

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(672+673+674)
671

47.691 156.727

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 5.784 13.090

461 STROŠKI STORITEV 674 41.907 143.637

F) STROŠKI DELA

(676+677+678)
675

229.138 73.666

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 199.536 64.405

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 29.182 9.261

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 420 0

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 0 1.151

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 45

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) 684 0 1.005

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 1.005

N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 687 276.829 232.594

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(670-687)
688

0 128

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(687-670) 
689

0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 37

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(688-690)

691

0 91

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

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

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1.1. do  31.12.2015

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV

Oznaka 

za AOP
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PRIHODKI JAVNE SLUŽBE  
 

 
 

V letu 2015 se je delež javne službe glede na leto 2014 zmanjšal za 15 %, oz. če primerjamo z 

letom 2013 za 33 %. Tako velika sprememba v strukturi prihodkov izvira iz zaključevanja projektov 

oz. iz še ne začetega novega projektnega obdobja, kar dokazuje spremenjena dinamika integralnega 
proračuna oz. povečan delež le-tega glede na leto 2013 in zmanjšan delež projektov iz ESS. 

 

 

Grafični prikaz javne službe od leta 2012 do leta 2015 
 

 
 

 

1 2 3 4 4/3

prihodki  javne službe 2012 2013 2014 2015 Indeks

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

MIZŠ - OŠ 39.055,19         29.881,62         32.609,92         34.049,19        1,04

MIZŠ – sofin. plače strokovnega delavca 21.706,95         20.794,20         7.118,20           35.372,28        4,97

MIZŠ- razpisi /integralni proračun 19.035,02         24.911,34         53.288,39         50.933,89        0,96

Razpisi ESS 150.211,24       187.626,64       109.153,13       34.065,73        0,31

razpisi Erasmus 12.603,55         79.111,55        6,28

Mednarodni projekt 18.294,73         34.204,79         16.189,12         0

Javna dela -ZZRS 31.897,76         44.386,28         38.663,26         34.661,87        0,9

Javna dela –OBČINA 8.098,86           18.325,19         11.379,86         8.634,62          0,76

Izobraževanje- ZZRS 16.069,20          

Obresti zakladniškega računa 267,73                                 -     

SKUPAJ 386.949,07   415.032,42   327.019,44   276.829,13  0,85
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Specifikacija postavke prihodkov »MIZŠ –razpisi/ integralni proračun« 

 

 
 

Okrajšave: 

SSU- središče za samostojno učenje 

TVU- Teden vseživljenjskega učenja 

 

Da se projektno obdobje še ni začelo, vidimo tudi iz specifikacije prihodkov » razpisi ESS«, ki se je 
glede na leto 2014 zmanjšala za 69 %, oz. razpisi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za 

54 % ter razpisi Ministrstva za notranje zadeve za 82 %. V letu 2014, kot je tudi razvidno iz grafa, se 

je LUNG prijavil na Erasmus+ projekte, s katerimi je LUNG poskušal nadomestiti trenutni 

»primanjkljaj« v poslovnem okolju po projektih zaradi zaključka starega projektnega obdobja in ne 

še začetega novega. 

 

Specifikacija postavke prihodki »razpisi ESS«: 

 
 

Specifikacija postavke »razpisi ERASMUS«: 

 

1 2 3 4/3

prihodki/leto 2012 2013 2014 2015 Indeks

SSU 14.960,02 20.542,40 15.203,15         10.886,21        0,72

ŠTUDISKI KROŽKI 2.075,00 1.785,61 892,62              2.208,74          2,47

TVU 2.000,00 2.583,33 1.967,21           1.967,21          1

ISIO PODPORNA DEJAVNOST 23.277,05         23.973,77        1,03

ISIO INFORMIRANJE IN SVETOVANJE 11.948,36         11.078,27        0,93

STROKOVNI DOGODEK 819,69             

SKUPAJ 19.035,02 24.911,34 53.288,39     50.933,89    0,96

1 2 3 4 4/3

prihodki/leto 2012 2013 2014 2015 Indeks

DRP 63.362,42         41.670,41         

CVŽU 28.555,44         69.926,21         

SNIO 45.803,35         47.791,44         44.235,31         

UVPNZ 1.269,81           23.131,38         6.818,41           

SVETOVANJE 23.437,50        

SKUPAJ Razpisi ESS-MIZŠ 138.991,02   182.519,44   51.053,72     23.437,50    0,46

EU SKLAD EIF 11.220,22         3.433,28           

VDM- NOVO MESTO 739,27              13.498,25         

VDM- CELJE 934,65              12.273,60         

VDM- NOVA GORICA 17.002,68         

VDM-SEŽANA 15.324,88         

STKIMO MAVRICO 10.628,23        

SKUPAJ Razpisi EIF-MNZ 11.220,22     5.107,20       58.099,41     10.628,23    0,18

SKUPAJ 150.211,24   187.626,64   109.153,13   34.065,73    0,31

projekt/ leto 2014 2015 2015/2014

GRU-SVP-05/13 6.189,96           8.409,82          1,36         

ERASMUS+ FRIZER 800,00              15.328,00        19,16       

ERASMUS+ ADEIGUS 2.285,03           6.341,90          2,78         

ERASMUS+ IMACTIVE 3.328,56           42.748,16        12,84       

ERASMUS+ UNEXPRESSED TALENT 6.283,67          

S K U P A J 12.603,55     79.111,55    6,28      
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ODHODKI JAVNE SLUŽBE 

 

Zajemajo odhodke, ki so povezani z izvajanjem dejavnosti, ki spadajo pod javno službo in finančno 

konstrukcijo, ki je bila prijavljena ob prijavi projekta. Pri Javnih dela so financirani stroški dela s 

strani občin 25 %, razen za invalide 5 %, preostali del skupaj z materialnimi stroški pa  je financiran  

s strani Zavoda za zaposlovanje.  
 

Struktura odhodkov javne službe v letu 2014 
 

 

 
 

 

Struktura odhodkov javne službe v letu 2015 
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PRIHODKI TRŽNE SLUŽBE 

 

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

vzgoja, trgovec, ekonomski tehnik, frizer) in Višje in Visoke šole Dobe Maribor ter jezikovnega 

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

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

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

taksiste, glasbeno poučevanje … V letu 2015 je LUNG začel novo dejavnost, Začetno integracijo 

priseljencev, ki jo izvaja v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ajdovščina.   

 

 

 

 
 

 

Grafični prikaz tržne službe od leta 2012 do leta 2015 

 

 
 

 

 

 

 

1 2 3 4 4/3

prihodki/leto 2012 2013 2014 2015 Indeks

srednje in poklicne šole 104.037,36       111.749,08      153.908,24       133.138,56      0,87

visoke šole 13.838,49         5.975,21          3.102,99           1.059,84          0,34

višja šola 1.314,93           1.333,11          891,39              352,87             0,4

jezikovno izobraževanje 33.667,64         35.468,28        44.091,21         50.085,54        1,14

usposabljanje za delo 8.712,85           20.229,77        18.573,78         24.919,61        1,34

najemnina 5.300,64           10.727,91        852,42              949,16             1,11

ostalo 4.414,21           4.182,83          4.312,62           18.519,85        4,29

SKUPAJ 171.286,12   189.666,19  225.732,65   229.025,43  1,01
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Grafični prikaz tržne službe – srednje in poklicne šole od leta 2012 do leta 2015 
 

 

 

 

 

Grafični prikaz tržne službe – jezikovno izobraževanje šole od leta 2012 do leta 2015 
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Grafični prikaz tržne službe – usposabljanje za delo od leta 2012 do leta 2015 
 

 

 

 

 

 

Grafični prikaz tržne službe – ostalo vključno z uporabo prostora od leta 2012 do leta 2015 
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Finančni prihodki v vrednosti 206 EUR predstavljajo vezavo prostih denarnih sredstev, obresti 

od depozitov pri ABANKI VIPA D.D. Glede na leto 2014 so manjše za 81 % . V letu 2015 LUNG 

ni več dobival obresti iz zakladniškega računa, kjer so obresti bolj ugodne. V poslovnem okolju so 

se ugodnosti za vezavo prostih denarnih sredstev zmanjšale glede na leto 2014. Vsi ti dejavniki so 

pripomogli, da se je vrednost obresti zmanjševala. 

 

Drugi prihodki v vrednosti 2.933 EUR zajemajo prihodke od tožb in opominov in so se za 56 % 

povečali glede na prejšnja leta. 

 

Prevrednotovalni prihodki v vrednosti 558 EUR zajemajo popravek odbitnega deleža, ki se je 

povečal za 3 %. 

 

 

ODHODKI TRŽNE SLUŽBE 

 

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.  

 

Stroški materiala tržne službe so se glede na leto 2015 povečali za 72 %, če pa pogledamo 

celotne materialne stroške za leto 2015 so se zmanjšali za 15 %. Struktura stroškov zavoda  je 

prešla iz javnega vira v tržni vir, vendar kljub temu je LUNG stroške racionaliziral. 

 

Stroški storitev tržne službe so se povečali za 22 % glede na leto 2014, medtem ko so se celotni 

stroški storitev zmanjšali za 17% glede na leto 2014. Največji stroški storitev so stroški avtorskih 

honorarjev in podjemih pogodb. Zmanjšanje stroškov lahko pripišemo zmanjšanju obsega 

dejavnosti in zaključku določenih projektov, ki so vsebovala stroške storitev. 

 

 

Primerjava odhodkov tržne službe med letom 2014 in letom 2015 
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Stroški dela so zakonsko določeni, vir pa se vsako leto spreminja glede na podpisane pogodbe, 

projekte. V letu 2015 so bili stroški dela tržnega dela za 22 % višji kot v letu 2014, medtem ko so 

bili celotni stroški dela enaki (leto 2014 264.613 EUR, leto 2015 263.941 EUR). 

 

Drugi stroški zajemajo plačan strošek taks za tožbe v letu 2015 in ostalih taks. 

 

Drugi odhodki v vrednosti 46 EUR zajemajo stroške preteklih obdobij, ki nam niso bili priznani 

v zahtevkih. 

 

Prevrednotovalni odhodki zajemajo odpis terjatve iz leta 2008, ki je po 5 letih zastarala. 
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(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

Tekoče leto Predhodno leto Indeks

1 2 3 4 5 4/5
I. SKUPAJ PRIHODKI

(402+431)
401

517.549 666.831 0,78

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(403+420)
402

313.680 470.316 0,67

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

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

223.615 437.776 0,51

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

(405+406)
404

215.495 384.595 0,56

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 215.495 384.595 0,56

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

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

(408+409)
407

8.120 53.181 0,15

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 8.120 53.181 0,15

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

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

(411+412)
410

0 0

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

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

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

(414+415+416+417)
413

0 0

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

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

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

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

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

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

unije 
419

0 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

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

90.065 32.540 2,77

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

del 7102 Prejete obresti 422 0 0

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

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

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 90.065 32.540 2,77

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

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

203.869 196.515 1,04

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 202.631 194.851 1,04

del 7102 Prejete obresti 433 241 1.160 0,21

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 997 504 1,98

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

514.966 557.799 0,92

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

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

276.206 332.845 0,83

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

199.169 212.088 0,94

del 4000 Plače in dodatki 440 177.472 193.265 0,92

del 4001 Regres za letni dopust 441 5.731 6.693 0,86

del 4002 Povračila in nadomestila 442 12.764 9.808 1,30

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 2.393 2.322 1,03

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 809 0

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

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

29.547 31.725 0,93

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 16.052 17.076 0,94

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 12.822 13.710 0,94

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 126 162 0,78

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 181 195 0,93

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 366 582 0,63

ČLENITEV KONTOV
ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA
od 1.1.  do  31.12.2015

Oznaka 

za AOP
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka prikazuje prihodke 

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

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

zaradi prejetih akontacij za izvajanje Erasmus projektov. V letu 2015 pa se ta presežek kljub 

prejetim akontacijam  ne  izkazuje več v tako veliki meri, ker so se v letu 2015 pojavili tudi odlivi, ki 

prilivom, ki so prišli na koncu leta 2015, uničijo učinek, katerega v letu 2014 ni bilo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

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

36.191 85.567 0,42

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 13.221 23.904 0,55

del 4021 Posebni material in storitve 455 5.718 4.502 1,27

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 4.838 6.988 0,69

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 3.006 1.719 1,75

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 4.840 9.438 0,51

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 54 75 0,72

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 4 5.321 0,00

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 4.510 33.620 0,13

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki

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

11.299 3.465 3,26

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 2.218 3.150 0,70

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 0 315 0,00

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 9.081 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

238.760 224.954 1,06

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

trgu
482

64.444 52.966 1,22

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

storitev na trgu
483

9.358 7.814 1,20

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 164.958 164.174 1,00

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

(401-437)
485

2.583 109.032 0,02



Poslovno poročilo 2015 

Stran 49 
 

 
 

 

Pojasnila in razkritja: 

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

službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu 

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

vidika. V primeru, da niso vsi stroški pokriti s sredstvi projekta, je to vložek LUNG-a oz. 

tržna služba. Tako so prihodki javne službe kriterij za stroške. 

 

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

izkazu prihodkov in odhodkov 

LUNG izkazuje knjigovodski presežek prihodkov nad odhodki v vrednosti 91,03 EUR 

prihodkov iz naslove vezave prostih denarnih sredstev.  
 

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

razlogi za neplačilo 

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

50
VII. ZADOLŽEVANJE

(551+559)
550 0 0

500
Domače zadolževanje

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

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55
VIII. ODPLAČILA DOLGA

(561+569)
560 0 0

550
Odplačila domačega dolga

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

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

(550-560)
570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

(560-550)
571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(485+524+570)-(486+525+571)
572 2.583 109.032

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

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

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

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

ZNESEK

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do  31.12.2015

ČLENITEV 

KONTOV

Oznaka 

za AOP
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LUNG ima na dan 31.12.2015 84.064,42 EUR odprtih terjatev. LUNG se za izterjavo 

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

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

 

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

razlogih za neplačilo 

LUNG ima na dan 31.12.2014 7.647,14 EUR neporavnanih obveznosti, katere so bile vse 

poravnane v januarju. 

 

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

neopredmetena sredstva in dolgoročne finančne naložbe 

V letu 2015 so bile narejene nabave  v vrednosti 12.417,32 EUR. Vir osnovnih sredstev 

predstavlja presežek prihodkov na odhodki  v vrednosti 10.105,15 EUR. Na  osnovi razpisa 

MIZŠ za računalniško opremo iz leta 2013 v vrednosti 1.122,67 EUR smo pridobili 6 

računalnikov,  LUNG-ov vložek za nabavo računalnikov je 1.189,50 EUR, vir so prosta 

amortizacijska sredstva. 

 

6. Naložbe prosti denarnih sredstev 

LUNG nima nobenih naložb. 

 

7. Podatki, ki so pomembni 

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

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

število opravljenih ur v letu 2015.  
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V. PRIČAKOVANI  RAZVOJ ZAVODA IN 

PLAN ZA 2016 
 

 

Še naprej bomo budno spremljali in analizirali potrebe in trende v lokalnem okolju in temu 

primerno  dopolnjevali  našo  izobraževalno  ponudbo,  ki  jo  bomo  prilagajali  prednostim 

področjem nacionalnega programa izobraževanja odraslih, evropskim prioritetam, lokalnim in 

regionalnim potrebam in razvojnim ciljem. Ponudba različnih konkurenčnih programov v okolju 

je namreč vse večja. 

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

razvijanjem projektnega dela, dobrimi materialnimi pogoji za delo in izvedbo izobraževanja ter 

prijaznim in strokovnim pristopom do udeležencev. 

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

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

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

kadrovske in finančne možnosti.  

 
Pri širjenju naše izobraževalne ponudbe bomo odprti za sodelovanje z različnimi izobraževalnimi 

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

storitev. 

 
Na področju Pridobitev izobrazbe se bomo trudili ohraniti obstoječo ponudbo programov 

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

poslovne šole Ekonomske fakultete Ljubljana od jeseni 2012 tega programa ne moremo več 

izvajati. Z Ekonomsko fakulteto bomo   ohranili stike in upam, da bomo v prihodnosti lahko 

nadaljevali z izvajanjem  programa, saj verjamemo v njegovo kakovost, mednarodno priznanost 
in seveda možnost zaposlitve diplomantov. Z DOBO Maribor bomo še naprej  sodelovali, tako 

za višješolsko, kot visokošolsko in podiplomsko izobraževanje.  

Pri  srednješolskih     in  poklicnih  programih  bomo  nadaljevali  z  dobrim  sodelovanjem  s 

predavatelji ter prijaznim in strokovnim delom z udeleženci, saj si bomo le tako lahko zagotovili 

konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki izobraževalnih programov. V tem smislu bomo 

tudi skrbeli za konkurenčnost naših cen in dobre materialne pogoje za izvajanje izobraževanja 

(opremljenost učilnic z avdio in video pripomočki, učili, računalniki, projektorji, klimami). 

V letu 2015 smo v program Predšolska vzgoja vpisali manjše število udeležencev, kot smo 

načrtovali, saj je MIZŠ omejilo vpis tako na poklicnem tečaju kot na štiriletnem srednjem 

strokovnem programu. Program je v okolju vse bolj prepoznaven, kar se odraža tudi v tem, da 

se na nas obračajo kandidati, ki prihajajo iz oddaljenejših občin. V letu 2016 načrtujemo 

podoben vpis kot do v 2015, v primeru, da omejitve s strani MIZŠ ne bo, pa pričakujemo večji 

vpis na poklicnem tečaju. Še naprej bomo nadaljevali z uspešnimi praksami in krepili 

sodelovanje in prepoznavnost v lokalnem okolju. V preteklem letu smo v program srednjega 

strokovnega izobraževanja Predšolska vzgoja vpisa l i  več kandidatov , kot smo glede na 

leto 2014 načrtova l i , tako da v šolskem letu 2016/17 pričakujemo prve maturante v tem 

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

mogli začeti izvajati, ker nam MIZŠ ni odobrilo vpisnih mest. Računamo, da bomo z vpisom v 

program lahko začeli v jeseni 2016. 

 

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 
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nam zaupala izobraževanje svojih zaposlenih. Podjetjem bomo pomagali pridobiti sredstva za 

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

 
Programi izpopolnjevanja 

Na LUNG-u že več kot 21 let uspešno izvajamo različne programe izpopolnjevanja za delo.  

 

V letu 2016 bomo še naprej ponujali programe izpopolnjevanja za delo, kot NPK programe ter 

splošne tečaje računalništva, pričakujemo pa tudi razpis za digitalno opismenjevanje. Na 

področju računalniških tečajev tako pričakujemo morda kakšen tečaj po naročilu, saj se v 

zadnjem času delodajalci odločajo za usposabljanje zaposlenih, ki potrebujejo specifična znanja, 

vezana na določeno delovno mesto oziroma programsko opremo. Kot omenjeno, so v letu 2016 

planirani razpisi za spodbujanje digitalne pismenosti, na katere se bomo prijavili. V primeru, da 

bodo odobreni, predvidevamo, da plačljivih tečajev ne bomo izvajali, ker se bodo kandidati lahko 

vključevali v breplačne, financirane iz razpisa. 

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

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

glasbeno poučevanje.  Trenutne razmere omogočajo izvedbo enega daljšega tematskega sklopa 

v Tednu vseživljenjskega učenja ter krajšega Dnevi medgeneracijskega učenja konec novembra. 

Tematski sklopi so izredno dobro obiskani, pri čemer prejemamo veliko pohval glede izvirnosti 

in kakovosti dogodkov. Kadar bo le možno se bomo prijavili  na razpise in določene tečaje za 

prosti  čas  izvajali  brezplačno.  Na  tržnem  delu  področja  Prosti  čas  smo  v  letu  2014  v 

sodelovanju z Glasbeno šolo Nova Gorica   uspešno začeli izvajati Glasbeno poučevanje za 

otroke in odrasle. Računamo, da bomo ta program izvajali tudi v 2016. 

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

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

vseživljenjskega učenja Severne Primorske   s svojo ponudbo brezplačnih informativno, 

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

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

vendar bomo poskusili te pomembne dejavnosti (Karierni kotiček, TVŽU, BORZA) v manjšem 

obsegu tudi v prihodnje nuditi s prostovoljnim delom zaposlenih ali preko kakšnega novega 

razpisa.  Svetovalno središče ISIO bo MIZŠ predvidoma v letu 2016 sofinanciralo v precej 

zmanjšanem obsegu. V letu 2016 bodo projekti prioriteta, končno lahko računamo na razpise 

ministrstev iz novega projektnega obdobja. Prijavljali se bomo  na različne državne in 

mednarodne razpise in tako različnim ciljnim skupinam v regiji in po Sloveniji omogočali 

brezplačne oblike izobraževanja. Posebne pozornosti bodo deležne marginalizirane skupine. 

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

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

aktivni. V letu 2015 smo pripravili naše predloge projektov za novo projektno obdobje, v letu 

2016 bodo razpisi. 

 

Naša razvojna strategija temelji na temu, da želimo biti korak pred drugimi, kar dokazujemo s 

tem, da se s hitrimi koraki približujemo naši viziji. Kljub hitremu razvoju dogodkov pa ne 

odstopamo od svojih prvotnih načel in prizadevanj za dobro počutje udeležencev, pozitivnost in 

odprtost duha, prijaznost ter ohranjanje visoke kakovosti izobraževanja. Kakovost ostaja naša 

glavna skrb. Pred leti smo zaključili dve letno vodeno samoevalvacijo pod vodstvom 

Andragoškega centra Slovenije in zdaj nadaljujemo s stalno in sistematično skrbjo za kakovost, 
presojanje kakovosti in vpeljevanje izboljšav pa širimo tudi na nova področja. Pohvalimo se 

lahko s stalno prisotnostjo licence POKI. V letu 2015 smo pričeli s pripravami na umestitev 

presojanja in razvijanja kakovosti v naše srednjeročne in dolgoročne strateške dokumente, kar 

zahteva veliko časa in predvsem tehten premislek na podlagi vseh dognanj, ki so nam glede 

samoevalvacije in presojanja kakovosti na splošno na voljo. V prihodnosti načrtujemo tudi 
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vključitev v Ekspertno zunanjo evalvacijo, ki jo izvaja Andragoški center Slovenije ter 

usposabljanje dodatne svetovalke za kakovost.  

V letu 2016 bo svetovalka za kakovost nadaljevala z različnimi aktivnosti v omrežju svetovalcev 
za kakovost.  

 
Za uresničevanje naše vizije je izrednega pomena dobro sodelovanje z različnimi izobraževalnimi 

in kulturnimi organizacijami, z vsemi institucijami, ki se ukvarjajo z razvojem človeških virov v 

regiji in državi (zavod za zaposlovanje, razvojne agencije, ministrstva, strokovne institucije), s 

podjetji  in  drugimi  uporabniki  naših  storitev  ter  seveda  z  občinami  v  regiji.  Skrbi  nas 

zmanjševanje sredstev za izobraževanje odraslih  s strani občin ustanoviteljic. Brezplačne oblike 

vseživljenjskega učenja za občane občin ustanoviteljic bomo v letu 2016 ob soglasju občin 

financirali iz presežka prihodkov nad odhodki zavoda iz preteklih let. 

 
Tudi v prihodnje bomo posvečali veliko pozornosti podjetjem, ki želijo pridobiti dodatna znanja 

za povečanje konkurenčnosti oziroma za izboljšanje svojega delovanja. Zavedamo se, da se v 

času recesije podjetja spopadajo s finančnimi težavami, a pomembno se nam zdi sodelovanje na 

dolgi rok, pri čemer si lahko marsikdaj vzajemno pomagamo in prilagajamo eden drugemu. 

 
Kot direktorica zavoda bom seveda skrbela za to, da bomo s svojo programsko strategijo sledili 

in udejanjali cilje Resolucije o nacionalnem programu, še posebno tiste, ki so namenjeni 

povečanju  dostopa  do izobraževanja  odraslim  z  neustrezno  izobrazbo,  usposobljenostjo  in 

ravnijo pismenosti ter aktivno sodelovali pri izpolnjevanju letnega programa izobraževanja 

odraslih v Sloveniji. 
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LETNI PLAN  2016 

 

IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST / PLAN  2016 

PROGRAM Št. 

oblik 

plan 

kandidati 

plan ure 

I. PRIDOBITEV IZOBRAZBE    

DODIPLOMSKI IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJ    

- DOBA Fakulteta – MAGISTRSKI PROGRAMI 3 2 10 

- DOBA Fakulteta – DODIPLOMSKI PROGRAMI 4 10 15 

- Višja strokovna šola DOBA – VIŠJEŠOLSKI 

PROGRAMI 

3 10 15 

POKLICNO IN  SREDNJEŠOLSKO 

IZOBRAŽEVANJE 

IZOBRAŽ. 

   

- Trgovec 2 18 280 

- Frizer (SPI) 2 35 600 

- Dif. EKT (PTI)+ poklicna matura 2 25 350 

- ET (SSI) 3 30 300 

- Kozmetični tehnik 1 15 100 

- Predšolska vzgoja (PT) 1 31 350 

- Predšolska vzgoja (SSI) 4        18 330 

- Gimnazija Online Doba Maribor 3 3 15 

SKUPAJ SREDNJE ŠOLE 18 175 2325 

OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE-    

- Osnovna šola izpiti/konzultacije 1 20 500 

SKUPAJ PRIDOBITEV IZOBRAZBE 29 217 2865 

II.  JEZIKOVNI TEČAJI    

- Jezikovni tečaji – skupinski  17 97 810 

- Jezikovni tečaji individualni 9 9 130 

SKUPAJ JEZIKOVNI TEČAJI 26 106 940 

III. IZPOPOLNJEVANJE    

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA ZA DELO    

- V računovodstvu - 200 ur 1 12 200 

- V knjigovodstvu – 80 ur 1 8 80 

- Priprave za SOND 1 8 100 

- Priprave za Maniker 1 6 85 

NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE – NPK    

- NPK Računovodja 1 3 5 

- NPK Socialni oskrbovalec 1 8 5 

- NPK Maniker 1 6 3 

SKUPAJ IZPOPOLNJEVANJE 7 51 478 

IV.   PROSTI ČAS – brezplačne dejavnosti    

- Dnevi medgeneracijskega učenja 1 75 20 

- TVU + parada učenja 2 300 50 

- Študijski krožki 3 30 100 

SKUPAJ  PROSTI ČAS – brezplačne dejavnosti 6 405 170 
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IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST / PLAN  2016 

PROGRAM Št. 

oblik 

plan 

kandidati 

plan ure 

    

PROSTI ČAS – tržni del    

- Glasbeno poučevanje za otroke  33 228 

- Glasbeno poučevanje za odrasle  2 30 

- Tečaj krojenja in šivanja (začetni in 
izpopolnjevalni) 

1 8 40 

- Tečaj klekljanja 1 8 20 

SKUPAJ PROSTI ČAS – tržni del 2 51 318 

SKUPAJ PROSTI ČAS 8 456 488 

V. PODPORA UČENJU - PROJEKTI    

- ZIP – Začetna integracija priseljencev 4 60 531 

- Podporna dejavnost za brezposelne 1 300 390 

- Svetovanje za odrasle 1 150 700 

    

Svetovalno središče ISIO- (20 % svetovanja) 1 200 360 

Točke vseživljenjskega učenja – TVŽU*  444 1170 

Borza znanja -BZ 1 10 5 

Karierni kotiček 1 300 30 

SSU 1 200 3000 

SKUPAJ PODPORA UČENJU - PROJEKTI 10 1664 6186 

SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI 80 2.494 10.957 
 

 

 

 

 

1. PRIDOBITEV IZOBRAZBE 
 

ŠTUDIJ NA DALJAVO – DOBA Maribor 

V študijskem letu 2016/17 se bo na DOBI možno vpisati v 3 višješolske strokovne programe 

in 

4 visokošolske. Bolonjski magistrski študijski programi sicer še naprej (kljub hudi konkurenci) 

pridobivajo na ugledu in veljavi. S pravilnim marketinškim pristopom in promocijo pričakujemo 

dober vpis v študijske programe. Na splošno so študenti s programi in izvedbo online študija 
zelo zadovoljni, kar je gotovo najbolj učinkovita promocija. 

Manjše število izpitov, ki jih v večini že nadomeščajo sprotne aktivnosti, ki jih morajo študentje 

opraviti v času trajanja posameznega predmeta, se je izkazalo za zelo dober pristop k študiju, saj 

zmanjša nivo stresa in pomembno prispeva k uspešnosti študentov. Dodiplomske programe 

lahko  študentje  namesto  z  diplomsko  nalogo  zaključijo  z  opravljanjem  dveh  dodatnih 

predmetov. Vse to pripomore k dolgotrajnemu znanju in večjemu zadovoljstvu in motivaciji 

študentov. V prihodnjem študijskem letu sicer zaradi splošnega trenda pri vpisu v študijske 

programe pričakujemo nekoliko nižje vpisne številke.  

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

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

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

pridobil na veljavi. 

 

Na DOBI sicer postopoma, a vztrajno zmanjšujejo vlogo in obveznosti študijskih središč, kar je 
pričakovati tudi v 2016. 
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POKLICNO IN SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

V letu 2015 je program Predšolska vzgoja obiskovalo skupno čez 50 udeležencev. Opazili smo 
večje zanimanje za vpis v štiriletni program, tako da smo zapolnili vsa vpisna mesta.  Prav tako 

je bilo v letu 2015 veliko zanimanje za vpis v poklicni tečaj, a smo žal precej kandidatov zavrnili, 

saj jih zaradi omejitve vpisnih mest s strani MIZŠ nismo mogli vpisati v izbrani program. 

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 postopoma začel upadati. 

 
Z vpisom v ostale poklicne in srednješolske programe v letu 2015, smo zadovoljni, izvajamo 
tako   program Trgovec, Ekonomski tehnik in program Frizer.  K nam se vpisujejo kandidati, ki 

so bili že vpisani v druge programe in se jim tako priznajo določeni izpiti, prihajajo pa kandidati 

predvsem v program Frizer tudi iz  severnoprimorske regije. 

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

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

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

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

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

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

srednješolski program Ekonomski tehnik pa se vključujejo iz drugih srednješolskih programov in 

si želijo pridobiti še en poklic. 

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

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

znanje in se jim prizna splošnoizobraževalne predmete. 

Ljudska univerza Nova Gorica se je v letu 2014 prijavila na razpis Erasmus+KA1 – mobilnost – 

pridobivanje frizerskih izkušenj v prestolnici mode v Milanu. Uspešnost razpisa je omogočila, da 

je 8 naših kandidatk  in 1 spremljevalna oseba odpotovala v marcu 2015 na tritedensko 

usposabljanje  v Milan. Kandidatke so opravljale prakso v priznanih frizerskih salonih v Milanu. 

Po končani mobilnosti smo se v začetku aprila srečali na LUNG-u, kjer so predstavile celoten 

potek mobilnosti (prednosti, izkušnje, izzivi, novo okolje), ki jih taka življenjska izkušnja prinaša 

Na LUNG-u smo se odločili, da se ponovno prijavimo za mobilnost za novošolsko leto in tako 

omogočimo kandidatom, da pridobijo nova bogata znanja v frizerski stroki. 

V letu 2016 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 candidate in jih  vpisali  v program kozmetični tehnik, ki bo na LUNG-u novost. 
Planiramo, da bo vključenih okrog 180 do 200 udeležencev. V primeru omejitve novo vpisanih 

udeležencev s strain 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 zadnjo triado (7., 8. in 9. razred). Vpis v osnovno šolo je možen celo leto. 

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

(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 na enkrat. 

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

predmet. Tako se bo delalo tudi naprej. 
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Z različnimi aktivnostmi (vključitev kandidatov iz Zavoda RS za zaposlovanje, nekaterih podjetij, 

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

odrasle ohraniti oz. po možnosti še povečati. 
 
 
 

2. JEZIKI 
Tudi v letu 2015 je bilo število jezikovnih tečajev precej višje od začrtanega plana, kar kaže na 

nadaljevanje pozitivnega trenda na tem izobraževalnem področju. Ker še naprej opažamo 

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

se jim zato potrebe po znanju tujih jezikov stalno povečujejo, se bomo 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 2015 beležimo največje zanimanje za nemščino, predvsem na račun velike skupine 

udeležencev, zaposlenih v lokalnem podjetju, ki je dobilo nemške lastnike.  Razkorak v številu 

tečajev nemščine in tečajev angleščine ter italijanščine se je v 2015 sicer na račun zmanjšanja 

števila tečajnikov iz prej omenjenega podjetja zmanjšal, a je še vedno prisoten.  

 
Tudi v 2015 so se kupončki za popuste, ki so bili sestavni del jesenskega LUNG-informatorja, 

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

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

letu 2016 z manjšimi spremembami gotovo ponovili. 

 
NOVOSTI v 2016 

1.  Prenovljena ponudba jezikovnih tečajev (Poslovna komunikacija, Ponovitev slovnice s 

konverzacijo, Konverzacija, Popotni jezik, Jezikovni tečaji za tajnice / poslovne 

sekretarke, Jezikovni tečaji za zaposlene v zdravstvu, Jezikovni tečaji za zaposlene v 

turizmu, Poslovna korespondenca in telefoniranje,  ANG/ITA/ NEM za iskanje 

zaposlitve v tujini, ANG za »šolarje«) 
2.  Popestritev tečajev strokovnega jezika z novimi gradivi (Serija gradiv Career Paths) 

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

Povpraševalca. 

 

 

 

3. IZPOPOLNJEVANJE 
 

PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJA ZA DELO 

Na LUNG-u že več kot 21 let uspešno izvajamo različne programe izpopolnjevanja za 

delo. 

V letu 2015 smo uspešno  izvedli 767 izobraževalnih ur in 130 oseb se je vključilo v 

različne izobraževalne programe izpopolnjevanja za delo; Tako v letu 2016 planiramo izvesti 

478 ur predavanj za okvirno 50 udeležencev v različnih oblikah izpopolnjevanj. 
 

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

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

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

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

zaupala izobraževanje za svoje zaposlene. 
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4.     PROSTI ČAS 
 
GLASBENO POUČEVANJE ZA OTROKE IN ODRASLE 

Tudi v letu 2016 bomo nadaljevali s programom glasbenega poučevanje za otroke in odrasle, ki 
smo ga začeli izvajati leta 2014. V letu 2015 smo imeli celo večji vpis kot leto prej. Program se je 

zelo lepo prijel, kajti tako starši kot tudi otroci so nam bili zelo hvaležni za to možnost učenja, saj 

se jim ni uspelo vpisati v redni program Glasbene šole zaradi visoke omejitve vpisa.  

Ponovno bo potekalo v sodelovanju z Glasbeno šolo Nova Gorica za otroke skozi celo šolsko 

leto, za odrasle pa po dogovoru. Glasbeno poučevanje za otroke bomo izvajali 2krat tedensko, in 

sicer 1 pedagoško uro teorijo glasbe, 1 pedagoško uro pa pouk instrumenta. Pri teoriji glasbe 

bodo vsi otroci združeni v dveh skupinah, za pouk instrumenta pa jih bomo razdelili v manjše 

skupinice dveh ali treh, ki se učijo igranja enakega instrumenta in imajo enako predznanje. 

Glasbeno poučevanje bo potekalo na Glasbeni šoli, tudi poučevali bodo njihovi učitelji.  

Odrasli se bodo ravno tako lahko učili igranja različnih instrumentov, vendar v drugačni obliki. 

Poučevanje za odrasle bo potekalo individualno ali v paru in bo bolj fleksibilno, tako glede urnika 

kot glede vsebine. 

 
 

 

TEMATSKI SKLOPI 

1.  Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja , maj 2016 

 
TVU in Parada učenja 2016 bosta šla to leto na razpis. Ko bo razpis objavljen, se bo LUNG 
prijavil. Vsekakor bomo oboje pripravili v slogu LUNG-a – izbrano temo bomo obdelali na 

pozitiven način, skozi različne čute in različne aktivnosti. 

 

 
2.  DNEVI MEDGENERACIJSKEGA UČENJA na LUNG-u – november 2016 

 
Izvedbo dnevov medgeneracijskega učenja planiramo tudi v letu 2016. Poskrbeli bomo za 

prenos znanj med generacijami pri čemer bomo vključili tudi različna društva, šole in vrtce. 
 

 
 

ŠTUDIJSKI KROŽKI 

Za leto 2016 je napovedano, da bodo tudi študijski krožki šli na razpis MIZŠ. LUNG se bon a 

razpis prijavil. Obetamo si, da bomo na razpisu uspešni in bomo izpeljali še večje število 

študijskih krožkov. 

 

 

 

 

5. PODPORA UČENJU - PROJEKTI 
 

A. ERASMUS+ - AdEIGuS – informativno svetovalno delo 

Do leta 2017 bomo kot partner vključeni v projekt ERASMUS+ - AdEIGuS. Ta projekt   nam bo 

omogočal vpogled v druge prakse informativno svetovalnega dela v izobraževanju odraslih, kot  ga 

pokriva ISIO.   Vodilni partner v tem projektu je Belgija, ostali partnerji poleg Slovenije so še 

Avstrija, Finska, Litva in Velika Britanija. 

Z dobrimi praksami so nas na enotedenskih študijskih obiskih seznanili že  v Angliji, Belgiji, v 

februarju 2016 bomo obiskali Dunaj. Se pa že pripravljamo na strokovni teden, ki bo od 9. do 13. 

maja pri nas,  kjer bomo imeli priložnost prikazati naše dobre prakse in izkušnje tujim partnerjem. 

Septembra 2016 bo študijski obisk v Litvi. 
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B. ERASMUS + (UNEXPRESSED TALENT)                

Mednarodni projekt UNEXPRESSED TALENT je v prvem letu izvajanja. LUNG kot partner v 

projektu opravlja vse predvidene aktivnosti, ki so planirane. Zadolženi smo za izpeljavo output 5 

– evalvacija in nadgradnja modela in orodij. Zadolžitev bomo opravili v letu 2016. 
 
 

 
 

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

V letu 2016 bomo v okviru projekta zaključili s  pilotnimi  izvedbami  programa  spodbujanja 

socialnega vključevanja žensk, državljank tretjih držav, v okolje bivanja in predvsem na trg 

delovne sile. Po zaključenem 80-urnem usposabljanju v učilnici in na terenu bodo udeleženke 
opravile 4-tedensko praktično usposabljanje na pravih delovnih mestih v lokalnih organizacijah. 

Poleg tega bosta v letu 2016 dokončno oblikovana in potrjena dva intelektualna rezultata 

projekta, kar je tudi glavni cilj. Izpeljali bomo tudi projektno srečanje v Zagrebu, poleg tega pa 

še medkulturni dogodek ter mednarodno konferenco ob zaključku projekta (oboje v Novi 

Gorici). 

 

 

D. ZIP – ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV 

V 2016 bomo zaključili z izvedbo treh skupin udeležencev za program ZIP, četrto skupino pa 

bomo v celoti izvedli v 2016. S tem bomo izkoristili vse razpisane skupine za triletno obdobje 

(do 2018), prijavljenih udeležencev, ki bodo na izvedbo tečaja morali počakati do naslednjega 

razpisa, pa je še za približno dve skupini. 

 

 

1. SVETOVALNO SREDIŠČE ISIO NOVA GORICA 

Na strokovnem področju bomo: 

    Skrbeli za stalno strokovno sodelovanje, podporo in izmenjavo izkušenj z dislokacijami 
Zapori Nova Gorica. 

    še naprej bomo zagotavljali dobro prepoznavnost Svetovalnega središča Nova Gorica z 

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

najnovejšimi ugotovitvami strokovne javnosti, 

    izvajali bomo redne evalvacijske aktivnosti, 

 skrbeli za nenehen dvig kakovosti svetovalnih storitev svetovalnega središča ISIO in njegovih 
dislokacij, 

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

v Sloveniji in v tujini. 
    Nadaljevali z zelo dobrim sodelovanjem  z Zavodom za zaposlovanje 

    Izpeljali predstavitve svetovalnega središča v podjetjih 

    Skrbeli za dostopnost informiranja in svetovanja do vseh ranljivih ciljnih skupin 

 
Z ugotavljanjem in vrednotenjem neformalno pridobljenega znanja – UVNPZ  bomo nadaljevali 

v manjši meri v okviru Svetovalnega središča ISIO, kljub temu, da se je projekt zaključil. Še 

posebej je ta postopek pomemben za brezposelne, ki skozi ta postopek ozavestijo, kakšna 

druga znanja že imajo in jih  lahko ponudijo delodajalcu. Ob tem postopku se jim poveča tudi 

občutek lastne vrednosti, ki je zelo pomemben pri iskanju zaposlitve. 

 
 

2. 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 
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Severno – Primorske regije. Že v času trajanja projekta in v letu 2014 so dejavnosti na točkah bile 

finančno podprte s strani občin ustanoviteljic LUNG-a.  

V letu 2016 planiramo izvedbo brezplačnih izobraževanj po občinah, in sicer od januarja 2016 dalje.    
 
 

3. BORZA ZNANJA - BZ 

Borza znanja Nova Gorica je bila vzpostavljena in financirana iz sredstev projekta Center 
vseživljenjskega učenja Severne Primorske. Po letu 2013 sredstev za izvajanje dejavnosti ni več, 

zato dejavnost izvajamo v minimalnem obsegu. Če ne pridobimo nobenih finančnih virov za 

delovanje, bomo dejavnost izvajali v minimalnem obsegu še naprej. 
 
 

4. KARIERNI KOTIČEK NOVA GORICA 

Ker dejavnost ni finančno krita, jo izvajamo v minimalnem obsegu. Velika škoda bi namreč bila 

dejavnost popolnoma opustiti, saj je karierni kotiček v lokalnem okolju dobro 

prepoznan, imamo dobro navezane stike z osnovnimi šolami, srednjimi šolami, Zavodom za 

zaposlovanje Nova Gorica ter drugimi organizacijami in društvi. 

Glavna dejavnost v okviru Kariernega kotička je soorganizacija (skupaj z RRA Severne 

Primorske in VIRSO-om Primorske) informativnega dne Izberi si svoj študij.  

 
 

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE - SSU 

Središče za samostojno učenje je financirano iz integralnega proračuna Ministrstva za šolstvo in 

šport. Nadaljevali bomo z uspešno začeto inovativno prakso, in sicer z delavnicami za starejše. 

Začeli smo z računalništvom, nadaljevali pa bomo tudi z jezikovnimi delavnicami in delavnicami 

za uporabo digitalnega fotoaparata.   Samostojno učenje s pomočjo interaktivnega gradiva in 

informacijske tehnologije seveda ostaja glavna dejavnost. Na voljo je veliko CD-romov in druge 

literature za samostojno učenje jezikov. Ponudbo gradiv za samostojno učenje stalno širimo, 

predvsem na področju uporabe računalnika in osnovnih programskih orodij. Za lažjo izbiro 

gradiva se udeleženec/udeleženka posvetuje z mentorico… 

Opažamo povečan obisk brezposelnih oseb, ki prihajajo predvsem zaradi tehnične in strokovne 

podpore pri pisanju prošenj za zaposlitev. Večini pri pisanju prošenj pomagamo. Glede 

na čedalje  večjo brezposelnost, pričakujemo, da bo v SSU prihajalo še več brezposelnih, 

predvsem pa starejših, ki bodo potrebovali našo pomoč. Predvidevamo, da bo SSU obiskovalo 

tudi vse več starejših oseb, ki bodo v središču lahko utrjevale in vadile spretnosti, pridobljene 

na brezplačnih računalniških tečajih, pa tudi udeležencev formalnega izobraževanja, ki bodo v 

SSU pripravljali seminarske naloge in podobno. 

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

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

S r e d i š č e  bomo zato še naprej podrobno predstavili na uvodnih srečanjih oz. prvih urah vseh 

izobraževalnih oblik. Tudi v letu 2015 poleg zgoraj omenjenih aktivnosti načrtujemo par 

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

medijsko podprti. 
 
 
 
 



Poslovno poročilo 2015 

Stran 61 
 

VI. KADROVSKI NAČRT za leto 2016 
 
Organizacijske enote: 

 
Poslovodna: 

Direktorica     1 

 
Pedagoško-andragoška: 

Svetovalna delavka v IO   1 

Organizatorke izobraževanja  4  

Strokovna delavka    1 

 
Skupne službe: 

Poslovna sekretarka    1 

Gospodinja     1 

 

Skupaj     9 

    

 

 

 

 

OCENA INVESTICIJ ZA LETO  2016 

V letu 2016 nameravamo posodobiti računalniško učilnico, ker je večina računalnikov v njej že 

zelo dotrajana in zato ne moremo več kvalitetno izpeljevati računalniških in drugih tečajev, pri 

katerih je nujna uporaba računalnikov. Glede na prejete ponudbe se bomo odločali med novimi 

ali rabljenimi računalniki. 

 

Poleg tega so tudi v večini ostalih učilnic računalniki že zelo dotrajani in potrebni zamenjave. 

 
Ocenjena investicija: 10.000,00 EUR 

 

V letošnjem letu bomo prenovili predvsem tehnično plat naše spletne strani, le delno tudi 

vizualno. V to investicijo se moramo tudi nujno spustiti, ker je naša spletna stran tehnološko 

zastarela in ima zato omejene funkcije ter ni podprta na različnih mobilnih napravah (telefoni, 

tablice…). 

 

Ocenjeno investicijsko vzdrževanje: 1.230,00 EUR 

 

SKUPNA OCENA INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA 11.230,00 EUR 

 
Sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje bomo namenili iz presežka prihodkov nad 

odhodki skladno s Pogodbo o  načinu porabe in poročanja o porabi presežka prihodkov nad 

odhodki v Ljudski univerzi Nova Gorica v letih 2015 in 2016, ki so jo podpisale vse občine 

ustanoviteljice. 
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VII. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 
 

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe

Prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu

Prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe

Prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu

Indeks              

Javna služba

Indeks             

Trg

Konto Ocena real. 2015 Ocena real. 2015 FN 2016 FN 2016 2016/2015 2016/2015

A.  PRIHODKI  OD POSLOVANJA (1.+ 2.) 303.027 202.827 314.339 185.950 104 92

760  PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 303.027 202.827 314.339 185.950 104 92

I.  PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 303.027 0 307.730 0 102 #DEL/0!

a. Prihodki iz državnega proračuna 294.392 0 298.133 0 101 #DEL/0!

1.1. Sredstva za  tekočo porabo 119.536 87.952 74 #DEL/0!

1.2.  Sredstva za projekte 61.082 112.906 185 #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0!

Skupaj 1. 180.618 0 200.858 0 111 #DEL/0!

3.  DRUGI PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC 113.774 0 97.275 0 85 #DEL/0!

3.1. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje 34.662 26.873 78 #DEL/0!

3.2. Prihodki iz skladov socialnega zavarovanja #DEL/0! #DEL/0!

3.3.  Prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 79.112 70.402 89 #DEL/0!

3.4.  Drugo #DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0!

b. Prihodki  iz proračunov lokalnih skupnosti 8.635 0 9.597 0 111 #DEL/0!

b.1. Sredstva za  tekočo porabo #DEL/0! #DEL/0!

b.2.  Sredstva za projekte #DEL/0! #DEL/0!

b.3. Sredstva za janva dela, ki jih prispevajo občine 8.635 9.597 111 #DEL/0!

b.4.  Drugo (navedite) #DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0!

II. DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV NA DOMAČEM IN

TUJEM TRGU 0 202.827 6.609 185.950 #DEL/0! 92

1. Prihodki od prodaje storitev: 0 202.827 0 185.950 #DEL/0! 92

- šolnine 101.631 100.000 #DEL/0! 98

- tečaji 100.199 85.000 #DEL/0! 85

- kotizacije za seminarje, posvetovanja, strokovna srečanja #DEL/0! #DEL/0!

- sponzorstva #DEL/0! #DEL/0!

- najemnine 997 950 #DEL/0! 95

- organizacija prireditev #DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0!

2. Prihodki od prodaje proizvodov 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

-  publikacije #DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0!

3.  Prihodki iz proračuna  Evropske unije 0 0 6.609 0 #DEL/0! #DEL/0!

- navedite 6.609 #DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0!

#DEL/0! #DEL/0!

III. PRIHODKI OD DONACIJ, NAMENJENIH POKRIVANJU STR. PROIZVODOV IN

STORITEV: 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!

                           - domače #DEL/0! #DEL/0!

                            - tuje #DEL/0! #DEL/0!

IV. PRIHODKI OD PORABE ALI ODPRAVE DOLGOROČNIH REZERVACIJ,

OBLIKOVANIH ZA POKRIVANJE ODHODKOV, NASTALIH V ZVEZI S PRODANIMI

PROIZVODI #DEL/0! #DEL/0!

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE #DEL/0! #DEL/0!

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE

PROIZVODNJE #DEL/0! #DEL/0!

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA #DEL/0! #DEL/0!
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762 B. FINANČNI PRIHODKI 206 0 200 0 97 #DEL/0!

1. Prihodki od obresti 206 200 97 #DEL/0!

2. Ostali  finančni prihodki #DEL/0! #DEL/0!

763 C. DRUGI PRIHODKI 2.932 0 #DEL/0!

764 Č. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 559 0 #DEL/0!

D. CELOTNI PRIHODKI 306.724 202.827 314.539 185.950 103 92

E.  STROŠKI BLAGA,  MATERIALA IN STORITEV 74.389 130.064 151.230 82.613 203 64

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA #DEL/0! #DEL/0!

460 STROŠKI MATERIALA 17.201 30.195 38.648 25.659 225 85

splošni stroški delovanja 3.163 6.293 13.128 9.343 415 148

programski stroški 14.038 23.902 25.520 16.316 182 68

projekti, ki niso financirani iz proračuna MK #DEL/0! #DEL/0!

461 STROŠKI STORITEV 57.188 99.869 112.582 56.954 197 57

splošni stroški delovanja 11.115 18.924 28.181 18.017 254 95

programski stroški 46.073 80.945 84.401 38.937 183 48

projekti, ki niso financirani iz proračuna MK #DEL/0! #DEL/0!

F. STROŠKI  DELA
230.133 72.672 162.309 103.337 71 142

a. Plače zaposlenih 177.370 56.012 125.391 80.168 71 143

b.Nadomestila plač zaposlenih 2.524 797 0 0

c. Povračila zaposlenim 14.067 4.443 10.388 6.641 74 149

d. Regres za letni dopust 5.350 1.689 5.108 3.266 95 193

e. Drugi prejemki zaposlenih (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) 1.154 364 968 620 84 170

#DEL/0! #DEL/0!

Skupaj plače in nadomestila   (a+b) 179.894 56.809 125.391 80.168 70 141

Skupaj povračila in  drugi osebni prejemki (c+d+e) 20.571 6.496 16.464 10.527 80 162

Skupaj prispevki  in druge dajatve od plač (vpišite) 29.217 9.225 20.188 12.472 69 135

Stroški  dodatnega pokojninskega zavarovanja (vpišite) 451 142 266 170 59 120

Skupaj 1. 230.133 72.672 162.309 103.337 71 142

462 G. AMORTIZACIJA #DEL/0! #DEL/0!

463 H. REZERVACIJE #DEL/0! #DEL/0!

465 J.  DRUGI STROŠKI 1.151 1.000 87 #DEL/0!

467 K. FINANČNI ODHODKI #DEL/0! #DEL/0!

468 L. DRUGI ODHODKI 46 0 #DEL/0!

M.  PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 1.005 0 #DEL/0!

N. CELOTNI ODHODKI 306.724 202.736 314.539 185.950 103 92

O. PRESEŽEK PRIHODKOV 0 91 0 0 0 0

P. PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
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Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka  

v  EUR 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ocena realizacije Finančni načrt

AOP 2015 2016

401 I. SKUPAJ PRIHODKI (1.+ 2.) 517.550 517.490

402 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 313.922 314.540

403 A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 313.681 307.730

404 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 215.496 227.732

a.1. Sredstva za tekočo porabo 119.536 87.952

a.2. Sredstva za projekte 61.764 112.906

a.3. Sredstva za javna dela, ki jih prispeva Zavod za zaposlovanje 34.196 26.873

a.4. Drugi prihodki (navedite)

407 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 8.120 9.597

b.1. Sredstva za  tekočo porabo

b.2.  Sredstva za nakup opreme in  investicijsko vzdrževanje

b.3.  Sredstva za  projekte

b.4.  Sredstva za investicije

b.5. Sredstva za javna dela 8.120 9.597

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 90.065 70.402

420 B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 241 6.809

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 241 200

423 3. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 

424 4. Drugi tekoči prihodki

425 5. Kapitalski prihodki    

6. Prejete donacije: 0 0

426 *  domače

427 *  tuje

428 * za odpravo posledic naravnih nesreč

429 7. Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 6.609

430 8. Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

431 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 203.628 202.950

432 1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (navedite): 202.631 202.000

* šolnine 101.631 101.000

* tečaji 101.000 101.000

* kongresna dejavnost (kotizacije, vstopnice, publikacije, spremljajoče prireditve)

* organizacija prireditev, tehnične storitve

* sredstva sponzorjev

433 2. Prejete obresti

434 3. Prihodki od najemnin, zakupnin, drugi prihodki od premoženja 997 950

435 4. Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend 

436 5. Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz javne službe (navedite)
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437 II. SKUPAJ ODHODKI (1. + 2.) 514.966 517.490

438 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 312.428 314.540

1.  PLAČE, PRISPEVKI DELODAJALCA IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 228.716 162.043

a. Plače in dodatki 183.856 125.391

od tega dodatki za delo v posebnih pogojih - podkonto 400002

b. Regres za letni dopust 4.355 5.108

c. Povračila in nadomestila 9.700 10.388

d. Sredstva za delovno uspešnost

e. Sredstva za nadurno delo 622

f. Plače za delo nerezidentov po pogodbi

g. Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostne pomoči) 615 968

Skupaj bruto plače  (a+d+e+f) 184.478 125.391

Skupaj drugi osebni prejemki (b+c+g) 14.670 16.464

Skupaj prispevki za socialno varnost (vključno s premijami kolektivnega dodatnega

pokojninskega zavarovanja)  (vpišite) 29.568 20.188

od tega premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja - podkonto 401500 392 266

Skupaj 1. 228.716 162.043

453 2. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 72.413 141.267

2.1. Splošni stroški delovanja 13.029 56.559

2.2. Programski materialni stroški 59.384 84.708

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

469 I. DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI

470 J. INVESTICIJSKI ODHODKI 11.299 11.230

481  2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV  NA TRGU 202.538 202.950

482  

483

A. in B.  PLAČE, PRISPEVKI  DELODAJALCA  IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 

73.802 103.603

484 C. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 128.736 99.347
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Obrazložitev finančnega načrta za leto 2016 

 

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov ločeno prikazujemo tri skupine prihodkov in sicer :  

- prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe iz sredstev javnih financ,  

- prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe iz drugih (nejavnih oziroma zasebnih) virov in  

- prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu.  
 

Med prihodke za izvajanje dejavnosti javne službe iz sredstev javnih financ zajemamo : 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna 

- prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 

 

Med prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe iz drugih (nejavnih oziroma zasebnih) virov 

zajemamo :  

- prejete obresti na podračunu 

- ostala prejeta sredstva iz EU 

Med prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa zajemamo : 

- prejeta sredstva oz. prihodke iz naslova prodaje storitev, predvsem šolnin in tečajnin zasebnih 

uporabnikov in družb 

- prihodke iz naslova oddajanja premoženja v najem. 

 

Ocene prihodkov oz. finančni načrt je bil narejen na podlagi povpraševanja, ki je bilo zaznano ob 

začetku šolskega leta 2015/16 ter poslovne dolgoletne prakse naše ljudske univerze. V letu 2016 se 

bodo stroški storitev v primerjavi z letom 2015 povišali na račun storitve zunanjega računovodstva, 

brezplačnih delavnic za občane občin ustanoviteljic in sredstev namenjenih izvedbi načrta promocije 

zdravja na delovnem mestu. 

 

Glede na načrtovano razmerje prihodkov v letu 2016 LUNG predstavljajo : 

- prihodki javne službe 60 %  

- prihodki iz naslova tržne dejavnosti pa 40%. 

485 III. / 1  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2.584 0

486 III. / 2  PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0

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 2.584 0

573 X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH -2.584 0

Dodatek:
Po navodilih Zveze računovodij teh sredstev evidenčno ne izkazujete

refundirana sredstva ZZZS (boleznine)
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PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 
 

 
 
 
Prihodki preko Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sicer še niso zneskovno natančno 

določeni, ker še nismo prejeli sklepov o razmestitvi, vendar smo jih planirali skladno z lanskimi 

zneski oziroma sedanjimi podatki glede vpisa (osnovna šola za odrasle). So pa po informacijah iz 

Ministrstva že umeščeni v njihov program, tako da to financiranje lahko vsekakor zelo realno 

pričakujemo.  
Od MIZŠ pričakujemo še dva večja javna razpisa, na katera se bomo vsekakor prijavili – za 

Svetovanje in za Temeljne zmožnosti. To bosta razpisa, financirana iz ESS sredstev. Po informacijah 

z MIZŠ bosta tudi v kratkem objavljena. 

Izobraževanja ZIP (začetna integracija priseljencev) preko MNZ smo začeli izvajati že lani jeseni, 

večji delež pa bo odpadel na leto 2016. 

Konec februarja se prijavljamo na Razpis za storitve vseživljenjske karierne orientacije (VKO), ki ga 

je objavilo MDDSZ. Ta razpis si zelo želimo, ker je zelo skladen z našo dejavnostjo in ima za nas 

ugodno financiranje, ker pokriva predvsem stroške dela. 

VIR ZNESEK %

MIZŠ - Osnovna šola  za odrasle - OŠ 17.839,32

MIZŠ - Središče za samostojno učenje - SSU 10.886,20

MIZŠ - Sofinanciranje plač strokovnih delavcev 17.686,14

MIZŠ - ISIO informiranje in svetovanje 11.078,27

MIZŠ - Podporna dejavnost za brezposelne 23.973,77

MIZŠ - Študijski krožki 2.208,74

MIZŠ - Teden vseživljenjskega učenja 1.280,00

MIZŠ - Parada učenja 3.000,00

SKUPAJ 87.952,44

MIZŠ-ESS - Razpis za Temeljne zmožnosti 25.000,00

MIZŠ-ESS - Razpis za Svetovanje 30.000,00

SKUPAJ 55.000,00

SKUPAJ MIZŠ 142.952,44 46,45

MNZ - Začetna integracija priseljencev (ZIP) 28.755,64

SKUPAJ MNZ 28.755,64 9,34

MDDSZ - Razpis za storitve vseživljenjske karierne orientacije (VKO) 29.150,00

SKUPAJ MDDSZ 29.150,00 9,47

JAVNA DELA-OBČINE 9.596,51

JAVNA DELA - Zavod za zaposlovanje 26.873,46

SKUPAJ JD 36.469,97 11,85

ERASMUS+ I am an active member of multinational society 26.998,60

ERASMUS+ AdEIGuS – informativno svetovalno delo 6.100,00

ERASMUS+ Unexpressed talent 19.253,73

ERASMUS+ Immigrants 3.150,00

ERASMUS+ Peer mentoring for Teachers "Change-builders" 3.150,00

ERASMUS+ Visual impairment world in education  and tourism 5.150,00

EVROPA ZA DRŽAVLJANE, civilna družba - migranti 6.600,00

 SKUPAJ  EU PROJEKTI 70.402,33 22,88

A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC 307.730,38 100,00
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V letu 2016 bomo zaposlili 3 javne delavce, kar je manj kot v preteklem letu. Na Zavodu za 

zaposlovanje so namreč zaostrili pravila glede javnih del, tako da nam glede na velikost kolektiva 

pripadajo le 3 javni delavci. 

Tudi v letu 2016 nadaljujemo s projekti Erasmus+ preko nacionalne agencije Cmepius. Projekt I'm 

active+ se konec avgusta 2016 sicer zaključuje, vendar pa v marcu prijavljamo kar 3 nove projekte 

programa Erasmus+. Enega od teh prijavljamo kot vodilni partner. 

Poleg tega smo se odločili še za program Evropa za državljane, v okviru katerega tudi prijavljamo 

nov projekt kot vodilni partner. 
 

 

 

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016 

Skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 

spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 

 
 
Iz sredstev državnega proračuna bomo pridobili sredstva za zaposlene za naslednje dejavnosti:  

 
MIZŠ - Osnovna šola za odrasle 

  
MIZŠ - Središče za samostojno učenje 

  
MIZŠ - Podporna dejavnost za brezposelne 

  

Vir financiranja
Število zaposlenih na dan 1. januarja 

tekočega leta

Dovoljeno ali ocenjeno število 

zaposlenih na dan 1. januarja 

naslednjega leta

1. Državni proračun 3,77 3,77

2. Proračun občin 

3. ZZZS in ZPIZ 

4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, 

pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) 

5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu 2,08 2,08

6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih 

donacij 

7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s 

sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna 
3,15 3,15

8. Sredstva za financiranje javnih del * 0 0

9. Sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene 

delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev 

raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in 

programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v 

izobraževanju in znanosti (namenska sredstva) 

10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo 

posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list 

RS, št. 17/14) 

* javni delavci dne 1.1. nimajo še pogodbe o zaposlitvi. V letu 2016 bomo zaposlil i  3 javne delavce nekje od začetka marca do konca leta, enako planiramo za leto 2017, 

kajti  kot kolektiv z 9 redno zaposlenimi lahko pridobimo le 3 javne delavce.
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MIZŠ - Sofinanciranje plač strokovnih delavcev 
  

MIZŠ - ISIO informiranje in svetovanje 
  

MDDSZ - Razpis za storitve vseživljenjske karierne orientacije (VKO) 
  

   
Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu za kritje stroškov dela bomo pridobili od izvedbe  

različnih formalnih izobraževanj in tečajev. 

 

 
  

Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz  

državnega proračuna, bomo pridobili iz naslednjih projektov: 

 

MIZŠ-ESS - Razpis za Temeljne zmožnosti 
  

MIZŠ-ESS - Razpis za Svetovanje 
  

ERASMUS+ I am an active member of multinational society 
  

ERASMUS+ AdEIGuS – informativno svetovalno delo 
  

ERASMUS+  Unexpressed talent 
  

ERASMUS+ Immigrants 
  

ERASMUS+ Peer mentoring for Teachers "Change-builders" 
  

ERASMUS+ Visual impairment world in education  and tourism  
  

EVROPA ZA DRŽAVLJANE, civilna družba - migranti 
  

 
 
 
 
 
Pripravila:  Irena Cerovac 

  Vizija računovodstvo d.o.o., 

zunanje računovodstvo 

 
 
 

Direktorica: 

Nada Uršič Debeljak 
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  VIII.  PRILOGE OD 1 – 4     Priloga št. 1 

 
Razdelitev kandidatov po občinah glede na dejavnost 

 

Tabela za leto 2013 
 

 
Dejavnost 

 
 
Občina 

 

 
OŠ* 

Poklicne 
in 
srednje 
šole 

 

 
Jezikovni 
programi 

 
Programi 
izpopol- 

njevanja 

 

 
ISIO 

 

 
Skupaj 

Brda 1 17 28 4 55 105 
Kanal 2 19 10 5 34 70 
Miren- 
Kostanjevica 

3 22 12 2 28 67 

Nova Gorica 31 140 81 37 233 522 
Šempeter-Vrtojba 1 21 16 12 40 90 
Renče-Vogrsko / 25 24 7 39 95 
Ostale občine 10 64 25 14 69 182 
Italija in druge 
države 

  13  6 19 

Ni podatka   35 73 478 586 

Skupaj 48 308 244 154 982 1736 
 

Komentar: 

    OŠ - kandidati ki so bili vključeni k predavanjem, konsultacijam in opravljali izpite v 
letu 

2013 so iz različnih občin (tudi iz Tolminske in Cerknega) največ jih je iz občine 

Nova 

Gorica. 

    Pri jezikih – manjka podatek za 35 kandidatov, (Svetovni dan jezikov). 
 
 
 
 

Tabela za leto 2014 
 

 
Dejavnost 
 
 
Občina 

 

 
OŠ* 

Poklicne 
in 
srednje 

šole 

 

 
Jezikovni 
programi 

 
Programi 
izpopol- 

njevanja 

 
PROSTI 
ČAS 

Tečaji 
plačljivi 

 

 
ISIO 

 

 
Skupaj 

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

1 20 12 2 2 12 49 

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

1  16   0 17 

Ni podatka /  1   304 305 

Skupaj 35 321 231 57 28 770 1442 

 

Komentar: 

 OŠ – udeleženci programa OŠ za odrasle so iz različnih občin (tudi iz Zgornjega Posočja 
in Italije) največ jih je iz občine Nova Gorica. 

 ISIO – podatki so le za osebe, ki so obiskale  svetovalno središče; po telefonu in e-pošti 

svetovanci ne dajejo teh podatkov 

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

koprskega.
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    Na področju izpopolnjevanja manjka podatek za 73 oseb, ki so se udeležili 

dejavnosti v 

sklopu projekta Dvig ravni pismenosti. 

    ISIO – podatki so le za osebe, ki so obiskale  svetovalno središče; po telefonu in e-
pošti 

svetovanci ne dajejo teh podatkov 
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Število kandidatov po občinah      Priloga št. 2 

 

Tabela za leto 2013 

 
 Poklicne in 

srednje šole 
jezikovni 
programi 

Programi 
izpopolnjevanja 

skupaj 

Zavod   30 30 

Podjetje 2 121 8 131 

Samoplačniki 299 88 43 430 

Zavod za pokojninsko 
zavarovanje 

4   4 

MIZŠ   73 73 

Zdravstveni dom     
Skupaj 305 209 154 668 

 

Komentar: 

 V   srednješolskih   programih   prevladujejo   samoplačniki,   4   kandidatom   je   

stroške izobraževanja kril Zavod za pokojninsko zavarovanje, 2 kandidatkam podjetje-

društvo,   od septembra 2012 dalje pa nimamo več financiranja iz Zavoda za 

Zaposlovanje. 

 Na jezikovnem področju ni upoštevanih 35 oseb, ki so se brezplačno udeležili 
Svetovnega dneva jezikov. 

    V tečajih izpopolnjevanja, v programih DRP, se je izobraževalo 73 kandidatov, ki jim je 
MIZŠ 

financiralo izobraževanje. 
 

 

 

 

Tabela za leto 2014 

 
 Poklicne in 

srednje šole 
jezikovni 
programi 

Programi 
izpopol- 

njevanja 

PROSTI 
ČAS 

Tečaji 

plačljivi 

skupaj 

Podjetje, s.p. 4 125 5  134 

Samoplačniki 311 105 48 28 492 

Zavod za pokojninsko 
zavarovanje 

 
4 

   4 

Zdravstveni dom  1   1 

Društvo 2  4  6 

Skupaj 321 231 57 28 637 

 
Komentar: 

    V srednješolskih programih trgovec, ekonomski tehnik, frizer prevladujejo samoplačniki, 
4 kandidatom je stroške izobraževanja kril Zavod za pokojninsko zavarovanje, 

2 kandidatkam podjetje-društvo, 4 kandidatom pa je stroške izobraževanja 
sofinanciralo podjetje oz. sp.  
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TVU 2015 “Vplivam pozitivno”        Priloga št. 3 

od 18. 5. do 30. 5. 2015 
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PARADA UČENJA 2015         Priloga št. 4 

 
“SPODBUJAJMO UČENJE Z AKTIVNIM PREŽIVLJANJEM PROSTEGA ČASA” 
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