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1 UVOD 
 

Poročilo o delu je osrednji dokument Zasavske ljudske univerze, v katerem je opisana 

realizacija opravljenega dela zavoda za koledarsko leto 2018, v drugem delu pa je pripravljen 

finančni načrt za leto 2019, s katerim zagotavljamo sistematično uresničevanje z zakonom in s 

programom dela predvidenega programa formalnih, neformalnih in podpornih dejavnosti za 

odrasle. 

 

Poročilo o delu za leto 2018 in finančni načrt za leto 2019 je pripravila direktorica ZLU skupaj 

s strokovnimi sodelavkami. Poročilo o delu sprejema svet zavoda.  

 

 

2 ZAKONSKE PODLAGE 
 

Letno poročilo je pripravljeno na podlagi od 21. do 29. in 51. člena Zakona o računovodstvu 

(Ur.l. RS, št. 23/99,  30/02, 10/05);  62., 89. in 99. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 

11/11 UPB4 in 110/11), Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12), Navodila o 

pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna  (Ur. 

list 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) ter Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. l. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 

in 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 104/10 , 104/11 in 86/16). 

 

Sestavljeno je iz računovodskega poročila, ki obsega: 

A. bilanco stanja s pojasnili, 

B. izkaz prihodkov in odhodkov s pojasnili,  

 

ter poslovnega poročila, ki vsebuje poročilo o doseženih ciljih in rezultatih ter sodila o 

razmejevanju javnega in tržnega deleža. 

 

Odgovorna oseba za sestavljanje računovodskih izkazov in računovodskega poročila za leto 

2018 je po pogodbi o vodenju računovodskih poslov Pama, d. o. o., Trbovlje, Katarina Pavlin. 

 

 

 

 

 

 

  



LETNO POROČILO ZA LETO 2018 IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 
 

2 

3 OPREDELITEV ZAVODA 
 

Popolno ime: Zasavska ljudska univerza  

Kratko ime: ZLU  

Organizacijska oblika: Javni zavod 

Sektorska pripadnost: Nefinančne družbe pod javnim nadzorom 

Glavna dejavnost: 85.320 Srednješolsko, poklicno in strokovno izobraževanje 

Naslov: Trg svobode 11 a 

Pošta: 1420 Trbovlje 

Občina:  Trbovlje 

Matična številka: 5090229 

Davčna številka: 54936314 

Transakcijski račun: SI56 0132 9603 0718 305 Banka Slovenije 

Datum vpisa: 1. 1. 1983 

Registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana 

Zaporedna št. vpisa: 10181000 

Poreklo kapitala: Domači kapital 

Vrsta lastnine: Državna lastnina 

Ustanovitelji: 
Občina Hrastnik 
Občina Trbovlje 
Občina Zagorje ob Savi 

Zakoniti zastopnik: Polona Trebušak 

 

 

3.1 Kratek opis razvoja in delovanja zavoda 

 

Zasavska ljudska univerza je sodoben javni zavod, zanesljiv in varen partner za izobraževanje 

odraslih v regiji. Ustanoviteljice so vse tri zasavske občine (Trbovlje, Zagorje in Hrastnik). 

Deluje na dveh lokacijah: sedež je v prostorih v Delavskem domu v Trbovljah, enota pa v 

Graščini  Zagorje. Ustanovljen je bil leta 1959.  
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Že  60 let uresničujemo svoje poslanstvo: skrbimo za izobraževanje odraslih v Zasavju in širimo 

kulturo vseživljenjskega učenja. Vizija delovanja v prihodnje je prvi vrsti krepitev vodilne in 

povezovalne vloge na področju izobraževanja odraslih, vseživljenjskega učenja in 

medgeneracijskega sodelovanja v regiji ter skrb za ranljive ciljne skupine in njihovo socialno 

vključevanje. Dodana vrednost našim programom je kakovostna svetovalna podpora za vse 

generacije.   

 

Odprti smo za novosti in spremembe, imamo strast do učenja in veselje do dela z ljudmi. 
Imamo privilegij biti del uspešnih zgodb naših udeležencev. Prijaznost, zanesljivost, 
profesionalnost, znanje, dolgoletne izkušnje so naše odlike. Skrb za kakovost, zadovoljstvo in 
dobro počutje zaposlenih, udeležencev, predavateljev in partnerjev je naše glavno vodilo. Smo 
nosilici znaka kakovosti POKI. 
 

ZLU z vključevanjem v nacionalne in evropske projekte sledi ciljem Operativnega programa za 

izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014−2020. Tako zagotavlja občanom Zasavja 

dostop do vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega sodelovanja za vse starostne skupine v 

formalnem, neformalnem in priložnostnem učenju, spopolnjevanju znanja, vrednotenju in 

priznavanju, spretnosti in kompetenc za potrebe trga dela.  Zagotavlja znanje in spretnosti 

različnim ranljivim ciljnim skupinam za boljšo zaposljivost in tako celostno prispeva k 

povečevanju socialne vključenosti in zmanjševanju tveganja revščine. Z različnimi programi 

omogočamo občanom dvig temeljnih kompetenc s poudarkom na digitalni pismenosti za lažje 

življenje in delo v sodobni družbi. 

 

Odraslim zagotavljamo možnost izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneh v formalnih in 

tudi neformalnih programih.  Razvijamo in izpeljujemo različne neformalne programe za 

različne ciljne skupine (zaposlene, brezposelne, starejše, priseljence …). Pri vključevanju in 

motiviranju ranljivih ciljnih skupin v vseživljenjsko učenje pa so ključne infrastrukturne oz. t. i. 

podporne dejavnosti, ki predstavljajo dodano vrednost naši ponudbi. Posebno skrb in 

pozornost namenjamo razvoju in izpeljavi brezplačnih dopolnilnih programov, ki bogatijo našo 

ponudbo – možnost učenja v središču za samostojno učenje, medgeneracijsko  povezovanje 

in druženje,  informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih, ugotavljanje neformalno 

pridobljenega znanja, učna pomoč in vseživljenjska karierna orientacija za brezposelne. 

Zagotavljamo vzpodbudno učno okolje in skrbimo za zadovoljstvo naših udeležencev in 

partnerjev. 

 

S kompetentnimi kadri, z vzpodbudnim učnim okoljem in s sistematičnim delom na področju 

kakovosti skrbimo za zadovoljstvo vseh deležnikov (udeležencev, zaposlenih, predavateljev, 

partnerjev v projektih) in odličnost poslovanja. 
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3.2 Članstvo zavoda 

 

Zasavska ljudska univerza je članica Zveze izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije (ZiSS), 

v kateri sodelujejo javni zavodi s področja izobraževanja odraslih. Prav tako je članica 

Partnerstva LAS Zasavje, članica Partnerstva za razvoj kompetenc, ki deluje pod okriljem GZS, 

OZ Zasavje in članica Regijske mreže za Zasavje, ki je ustanovljena na pobudo Zvezo Svobodnih 

sindikatov Slovenije.  

 

3.3 Kadrovski pogoji 

 

V letu 2018 so bili na zavodu zaposleni: 

Zap. 
št. 

Delovno mesto (DM) Ime in priimek Izobrazba, 
raven 

Opombe (NČ-
nedoločen, DČ-
določen čas) 

1.  V. d. direktorice Polona Trebušak univ. dipl. inž. 
tek. teh., mag. 
poslovnih ved, 7 

NČ, imenovanje 
22. 11. 2017 za eno 
leto  

2.  Direktorica Polona Trebušak univ. dipl. inž. 
tek. teh., mag. 
poslovnih ved, 7 

NČ, imenovanje 1. 9. 
2018  za mandat pet 
let 

3.  Strokovna delavka VI Marija Pikl posl. 
sekretarka, 6/1 

NČ 

4.  Organizatorka 
izobraževanja odraslih – 
mentorica  

Jadranka 
Simončič 

profesorica 
ruščine in 
sociologije, 7 

NČ 

5.  Organizatorka 
izobraževanja odraslih – 
svetovalka 

Valentina Uran univ. dipl. ped. 
in soc. kult., 7 

NČ 

6.  Organizatorka 
izobraževanja odraslih – 
mentorica 

Mateja Pistotnik mag. poslovnih 
ved,  7 

NČ 

7.  Organizatorka 
izobraževanja odraslih  

Mateja Ocepek univ. dipl. soc. 
del., 7 

DČ, od 4. 7. 2016 do 4. 
7. 2018, VGC, 
odpoved del. razmerja 

8.  Organizatorka 
izobraževanja odraslih 

Anja Biljana 
Lenart 

prof. ped in 
soc., 7 

DČ, od 1. 5. 2017 do 4. 
7. 2018, projekt NP-
BO, od 5. 7. do 30. 9. 
2021 projekt VGC 

9.  Samostojni strokovni 
delavec  

Vesna Špeglič dipl. inž. agr., 
6/2 

DČ, od 1. 10. 2016 do 
31. 12. 2018, iztek 
pogodbe, porodniški 
dopust od 30. 9. dalje 

10.  Organizatorka 
izobraževanja odraslih– 
mentorica 

Tina Petek prof. slov., 7 DČ, 8.11. 2016 do 31. 
3. 2019; projekt CPK 

11.  Organizatorka 
izobraževanja odraslih 

Nataša Pirnat 
Drobne 

mag. prof. šol. 
knj.,7 

DČ, od 25. 9. 2018 do 
30. 9. 2019, novi 
project CPK 
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V programu javnih del  so bile naslednje zaposlitve: 

 

Zap. 
št. 

Delovno mesto (DM) Ime in priimek  Opombe 

1. Pomoč pri izvajanju 
programov za občane 

Nina Erjavec od 9. 1. 2018 do 31. 12. 2018 

2. Pomoč pri učenju in druga 
pomoč otrokom, učencem, 
dijakom in drugim 
udeležencem izobraževanja 

Nataša Pirnat 
Drobne 

 od 1. 9. 2018 do 24. 9. 2018 
 

3. Pomoč pri učenju in druga 
pomoč otrokom, učencem, 
dijakom in drugim 
udeležencem izobraževanja 

Erika Zupan od  15. 10. 2018 do 31. 12. 
2018 

4. Usposabljanje na delovnem 
mestu 

Mojca Kropivc od 10. 1. 2018 do 9. 4. 2018 

 

 

Prostovoljci 

 

Pri izvajanju projekta Večgeneracijskega centra Zasavje smo sodelovali s 26-imi prostovoljci, s 

katerimi so bili sklenjeni dogovori o prostovoljskem delu. 

 

 

Pogodbeni  sodelavci  

 

Izobraževalne programe izvajajo zunanji pogodbeni sodelavci, s katerimi sklepamo avtorske in 

podjemne pogodbe ter dogovore o sodelovanju. Vsi sodelavci, ki izvajajo izobraževalne 

programe, so člani našega andragoškega zbora. V letu 2018 smo  imeli sklenjenih 120 pogodb. 

Seznam sodelavcev in dokumentacija o njihovem delu je shranjena v arhivu Zasavske ljudske 

univerze. 

 

 

Zunanja strokovna služba 

 

Za računovodska dela je skrbelo Računovodstvo – PAMA, d. o. o., podjetje za finančna in 

računovodska opravila, s katerim je bila sklenjena pogodba za vodenje računovodstva. 

Podjetje je v novembru podalo odstop do pogodbe. Za čiščenje prostorov skrbi na lokaciji 

Trbovlje Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje, s katerim imamo sklenjeno pogodbo za 

čiščenje prostorov.  Na lokaciji Zagorje ob Savi, PC Graščina, čiščenje izvaja Ekstrem čisto, d. o. 

o., varnostno službo pa je v letu 2018 izvajala Fortuna Pil, d. o. o. Oba izvajalca je izbral 

upravljalec Ministrstva za javno upravo. 
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3.4 Prostorski in materialni pogoji 

 

Izobraževalne programe za odrasle izvajamo kot najemniki na več lokacijah. Zasavska ljudska 

univerza ima sedež v prostorih Delavskega doma Trbovlje, Trg svobode 11 a, Trbovlje. Na 

sedežu opravljata delo stalno ena organizatorka izobraževanja, druga prihaja na lokacijo 

občasno, enako mentor, zaposlen prek javnih del. Najeti imamo dve pisarni in učilnico, po 

potrebi pa uporabljamo tudi druge prostore. 

 

Enota Zasavske ljudske univerze je v Poslovnem centru Graščina, Grajska 2, Zagorje ob Savi. 

Na enoti opravljajo delo direktorica, strokovna delavka, sedem organizatork izobraževanja in 

dva zaposlena prek javnih del. Strokovnim sodelavcem so na voljo štirje najeti pisarniški 

prostori, sanitarije, priročna kuhinja. Predavanja in preostale aktivnosti za udeležence 

potekajo v treh splošnih učilnicah, računalniški učilnici in prostoru Središča za samostojno 

učenje. Za potrebe Večgeneracijskega centra je bila ena učilnica preurejena v dnevni center, 

ki služi kot prostor za izvajanje aktivnosti, informiranje in neformalno druženje. 

 

Vse učilnice so opremljene z računalnikom in s projektorjem.  Poleg preostale opreme imamo 

en strežnik, 15 stacionarnih računalnikov, 37 prenosnih računalnikov (izmed tega 12 za 

zaposlene), preostali služijo kot prenosna računalniška učilnica, 2 fotokopirna stroja in 6 

tiskalnikov. Računalniki so na voljo udeležencem, učiteljem in drugim uporabnikom v Središču 

za samostojno učenje in Večgeneracijskem centru Zasavje. Skrbimo za ustrezno opremljenost 

prostorov in za posodabljanje računalniške opreme. Servisne storitve računalniške opreme in 

strežnika izvaja po potrebi podjetje Planis, d. o. o. V letu 2018 smo tri pisarne in eno učilnico 

prepleskali. 

  

Na obeh lokacija v Trbovljah in Zagorju ob Savi smo priklopljeni na ARNES-ovo vozlišče z 

optično 1 Gbit/s medmrežno povezavo. Zagotavljamo polno pokritost s signalom brezžičnega 

interneta. 

 

Po potrebi izvajamo programe v drugih najetih učilnicah na bližnjih osnovnih in srednjih šolah.  

Za uporabo učilnic plačujemo najemnino. 
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4 ORGANI ZAVODA 
 

4.1 Svet zavoda 

 

Najvišji organ upravljanja v zavodu je Svet zavoda, ki opravlja dolžnosti in naloge skladno z 

zakonodajo. Sestava sveta je določena z ustanovitvenim aktom in je sestavljen iz dveh 

predstavnikov ustanoviteljev, dveh predstavnikov zaposlenih in enega predstavnika 

zainteresirane javnosti. V letu 2018 se je konstituiral novi svet zavoda. Mandat članov se je 

začel 14. 3. 2018 in traja štiri leta.  Sestava sveta zavoda je naslednja: 

 

Zap. 
št. 

Ime in priimek Predstavnik/-ca 

1. Tina Petek 
predsednica Sveta zavoda ZLU 

delavcev zavoda 

2. Anja Biljana Lenart 
namestnica predsednice Sveta zavoda ZLU 

delavcev zavoda 

3. Amalija Kuder ustanovitelja, Občina Zagorje 

4. Lidija Hutar ustanovitelja, Občina Trbovlje 

5. Bojan Rus udeležencev izobraževanja odraslih 

 

V letu 2018 se je svet sestal na petih rednih sejah: 

 2. 3. 2018: obravnava in sprejem poročila o delu za leto 2017, obravnava in sprejem 

predlaganega programa dela in finančnega načrta za leto 2018, ocenjevanje dela direktorja 

v preteklem letu, sprejem kadrovskega načrta za leto 2018, potrditev izvedbenih kurikulov 

za šolsko leto 2017/18, potrditev komisije za kakovost  

 14. 3. 2018: obravnava poročila volilne komisije o volitvah članov sveta, obravnava sklepov 

o imenovanju članov, sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta, volitve 

predsednika in njegovega namestnika, seznanitev s Poslovnikom sveta zavoda, seznanitev 

s predpisi na področju vzgoje in izobraževanja ter Aktom o ustanovitvi zavoda ZLU, razpis 

delovnega mesta direktor/direktorica 

 3. 4. 2018: razpis delovnega mesta direktor/direktorica 

 10. 7. 2018: izbira kandidata za direktorja/direktorico ZLU, imenovanje 

direktorja/direktorice ZLU 

 5. 10 2018: Obravnava in sprejem poročila o realizaciji LDN 2017/2018 in Letni delovni  

šolsko leto 2018/2019. 

Svet je imel še eno korespondenčno seji in sicer v novembru.  

 

 

4.2 Direktor 

 

Direktor ZLU je pedagoški in poslovodni organ ter opravlja naloge skladno z zakonodajo. Na 

funkciji v. d. direktorice je bila od 22. 11. 2017 do 31. 8. 2018 Polona Trebušak. Svet zavoda je 
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po postopku razpisa funkcijo direktorice imenoval Polono Trebušak za obdobje 1. 9. 2018 do 

31. 8. 2023. 

 

 

4.3 Strokovni organi  

 

Strokovne organe predstavljajo andragoški zbor in strokovni aktivi po posameznih področjih. 

a) Andragoški zbor 

V februarju 2018 je bil sprejet Zakon o izobraževanju odraslih, ki v 38. členu na novo definira 

sestavo andragoškega zbora. Po novi zakonodajo andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci 

v programu osnovne šole za odrasle, javnoveljavnih izobraževalnih programih za odrasle, 

javnoveljavnih programih poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja 

skladno z zakoni, ki urejajo ta področja, strokovni delavci v dejavnostih, izobraževalci v 

neformalnih izobraževalnih programih za odrasle in drugi delavci, ki opravljajo strokovne 

naloge, ki so: 

– zaposleni v javni organizaciji ali 

– zunanji sodelavci, če v tekočem koledarskem letu izvedejo najmanj 100 ur organiziranega 

izobraževalnega dela oziroma dejavnosti. Število članov andragoškega zbora se spreminja 

vsako šolsko leto ter je odvisno od števila sklenjenih avtorskih in podjemnih pogodb z učitelji 

v tekočem koledarskem letu. 

Andragoški zbor opravlja naslednje naloge: 

− obravnava strokovna vprašanja, povezana z izobraževalnim delom, in odloča o njih, 

− daje mnenje k predlogu letnega delovnega načrta, 

− odloča o posodobitvah izobraževalnega dela, 

− daje mnenje o kandidatih za imenovanje direktorja, 

− daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih direktorja za 

napredovanje strokovnih delavcev,  

− opravlja druge naloge skladno z aktom o ustanovitvi  

 

b) Strokovni aktivi 

Strokovne aktive sestavljajo strokovni delavci zavoda – organizatorji izobraževanja odraslih in 

učitelji na posameznem izobraževalnem področju. V letu 2018 je delovalo pet strokovnih 

aktivov: za osnovno šolo, za srednje poklicno, srednje strokovno in poklicno-tehniško 

izobraževanje, za tuje jezike in slovenščino, strokovni aktiv svetovalk za opravljanje svetovalne 

dejavnosti v okviru Svetovalnega središča Zasavje, strokovni aktiv za splošno neformalno 

izobraževanje NIPO za potrebe novega projekta CPK. 

Pristojnosti strokovnih aktivov so obravnavanje problematike posameznih izobraževalnih 

področij, usklajevanje meril za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev, obravnavanje 

pripomb udeležencev, dajanje predlogov za izboljšanje izobraževalnega dela, spremljanje 

novosti strokovnega področja, opravljanje drugih nalog določenih z letnim načrtom.  
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5 VSEBINA RAČUNOVODSKEGA POROČILA – PAMA 
 

Povzetek računovodskega poročila zajema pojasnila in priloge skladno z zakonodajo in obsega: 

 Bilanco stanja s pojasnili 

 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 

 

5.1 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 

 

  
Oznak
a za 
AOP 

ZNESEK 
  

NAZIV SKUPINE KONTOV   

  Tekoče l. Predhodno l. IND 

1 2 3 4 5 

SREDSTVA         

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 

001 
14.036 18.879 74,3 

NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 5.322 19.406 27,4 

POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 4.655 18.641 25,0 

NEPREMIČNINE 004 0 0   

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0   

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 151.706 167.036 90,8 

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 138.337 148.922 92,9 

DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0   

DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0   

DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0   

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 

552.207 455.811 121,1 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0   

DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 171.003 184.868 92,5 

KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 26.778 28.679 93,4 

DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 291 0   

KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 38.528 28.660 134,4 

KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 212.122 145.121 146,2 

KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0   

DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 401 353 113,6 

NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0   

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 103.084 68.130 151,3 

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

023 0 
0   

OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0   

ZALOGE MATERIALA 025 0 0   

ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0   

NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0   

PROIZVODI 028 0 0   

OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0   

ZALOGE BLAGA 030 0 0   

DRUGE ZALOGE 031 0 0   

I. AKTIVA SKUPAJ 
(001+012+023) 

032 
566.243 474.690 119,3 

AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0   
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV         

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 

034 

257.284 181.345 141,9 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0   

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 20.068 19.974 100,5 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 13.234 15.409 85,9 

DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 12.699 6.208 204,6 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 177.822 139.453 127,5 

KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0   

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0   

NEPLAČANI PRIHODKI 042   301 0,0 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 33.461 0   

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 

044 

308.959 293.345 105,3 

SPLOŠNI SKLAD 045 0 0   

REZERVNI SKLAD 046 0 0   

DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 6.772 5.079 133,3 

DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0   

SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0   

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 

050 0 

0   

SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 
LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

051 0 
0   

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0   

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0   

DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0   

DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0   

OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 
9.277 16.326 56,8 

OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0   

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 292.910 271.940 107,7 

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0   

I. PASIVA SKUPAJ 
(034+044) 

060 
566.243 474.690 119,3 

PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0   
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5.2 Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov  

od 1. januarja do 31. decembra 2018 
                                                                                                                                         ( v eurih, brez centov)                                                                                                                 

  Oznak
a za 
AOP 

ZNESEK 
  

NAZIV PODSKUPINE KONTOV   

  Tekoče Predhod. IND 
1 2 3 4 6 

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA  
(861+862-863+864) 

860 520.841 526.502 98,92 

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 520.841 526.502 98,92 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0   

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0   

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA  864 0 0   

B) FINANČNI PRIHODKI 865 7 13 53,85 

C) DRUGI PRIHODKI 866 302 4 7550,00 

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 
(868+869) 

867 0 0   

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0   

DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0   

D) CELOTNI PRIHODKI 
(860+865+866+867) 

870 521.150 526.519 98,98 

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 
(872+873+874) 

871 208.397 230.799 90,29 

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA  872 0 0   

STROŠKI MATERIALA 873 24.615 49.851 49,38 

STROŠKI STORITEV 874 183.782 180.948 101,57 

F) STROŠKI DELA 
(876+877+878) 

875 279.572 269.733 103,65 

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 217.963 210.980 103,31 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 35.267 34.183 103,17 

DRUGI STROŠKI DELA 878 26.342 24.570 107,21 

G) AMORTIZACIJA 879 9.663 9.155 105,55 

H) REZERVACIJE 880 0 0   

J) DRUGI STROŠKI 881 2.293 3.097 74,04 

K) FINANČNI ODHODKI  882 8 0   

L) DRUGI ODHODKI 883 0 0   

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 
(885+886) 

884 7.296 13.037 55,96 

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885   0   

OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 7.296 13.037 55,96 

N) CELOTNI ODHODKI 
(871+875+879+880+881+882+883+884) 

887 507.229 525.821 96,46 

O) PRESEŽEK PRIHODKOV 
(870-887) 

888 13.921 698 1994,4 

P) PRESEŽEK ODHODKOV 
(887-870) 

889       

Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0   

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
(888-890) 

891 13.921 698 1994,4 

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka 
(889+890) oz. (890-888) 

892 0     

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 893 13.921 698  1994,4  

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) 894 10 11 90,91 

Število mesecev poslovanja 895 12 12 100,00 
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6 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  

 

Računovodsko poročilo je pripravljeno skladno s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se 

uporabljajo Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 

odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in 

obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu, Navodilo o načinu in stopnjah odpisa 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter Pravilnik o 

enotnem kontnem načrtu za osebe javnega prava. 

 

 

6.1. Pojasnila k bilanci stanja  

 

6.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju  

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju se po neodpisani vrednosti izkazujejo v višini 

14.036 €. 

 

Element Neopredmetena Oprema Skupaj 

  dolgoročna     

  sredstva     

NABAVNA VREDNOST       

Stanje 1.1.         19.406           167.036              186.442      

Nove nabave                 -                 4.820                  4.820      

Odtujitve/odpisi -       14.084      -      20.150      -         34.234      

Stanje 31.12.           5.322           151.706              157.028      

POPRAVEK VREDNOSTI       

Stanje 1.1.         18.641           148.922              167.563      

Amortizacija                98               9.565                  9.663      

Odtujitve/odpisi -       14.084      -      20.150      -         34.234      

Stanje 31.12.           4.655           138.337              142.992      

SEDANJA VREDNOST       

Stanje 1.1.              765             18.114                18.879      

Stanje 31.12.              667             13.369                14.036      
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6.1.2 Kratkoročna sredstva  

Kratkoročna sredstva se izkazujejo v višini 552.507 €.  V primerjavi s preteklim letom so se 

povečala za 21,1 %.   

 

Element Tekoče leto 
Preteklo 

leto Ind T/P 

Denarna sredstva v blagajni 0 0 0,0 
Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 
ustanovah 171.003 184.868 92,5 
Kratkoročne terjatve do kupcev 26.778 28.679 93,4 
Dani predujmi in varščine 291 0 0,0 
Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 38.528 28.660 134,4 
Kratkoročne finančne naložbe 212.122 145.121 146,2 
Kratkoročne terjatve iz financiranja 0 0 0,0 
Druge kratkoročne terjatve 401 353 113,6 
Aktivne časovne razmejitve 103.084 68.130 151,3 

Skupaj: 552.207 455.811 121,1 

 

 

6.1.3 Kratkoročne obveznosti   

Kratkoročne obveznosti se izkazujejo v višini 257.284 €. V primerjavi s preteklim letom so se 

povišale za 41,9 %. 

Povečanje drugih  kratkoročnih obveznosti  za 104,6 % predstavljajo predvsem obveznosti 

države za dajatve.   

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov javne uprave (EKN) so se povečale iz naslova 

prejetega avansa za projekt CPK Zasavje v decembru v višini 156.941 € .   

Element Tekoče leto 
Preteklo 

leto Ind T/P 

Kratkoročne obveznosti  do zaposlenih 20.068 19.974 100,5 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 13.234 15.409 85,9 

Druge kratkoročne obveznosti 12.699 6.208 204,6 

Kratk.obveznosti do uporabniko EKN 177.822 139.453 127,5 

Neplačani prihodki iz sredstev razpisov   301 0,0 

Pasivne časovne razmejitve 33.461 0 0,0 

Skupaj: 257.284 181.345 141,9 

 

 

 

 

 

 



LETNO POROČILO ZA LETO 2018 IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 
 

14 

6.1.4 Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

Element Tekoče leto 
Preteklo 

leto Ind T/P 

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 6.772 5.079 133,3 

Obveznosti za NDS in OOS 9.277 16.326 56,8 

Presežek prihodkov nad odhodki 292.910 271.940 107,7 

Skupaj: 308.959 293.345 105,3 
 

Povečanje dolgoročne pasivne časovne razmejitve predstavljajo prejeta državne donacije za 

investicije. Zmanjšanje  obveznosti za NDS in OOS za 43,2 % oziroma nominalno 7.049 € 

predstavlja razliko med vrednostjo  amortizacije  (to je 9.663 €)  in vrednostjo  novih naložb,   

financiranih iz  lastnih sredstev (to je 2.614  € ). 

Povečanje presežka prihodkov nad odhodki za 7,7 % oziroma  nominalno 20.970 € predstavlja 

v letu 2018 dosežen presežek  prihodkov  nad odhodki  v višini  13.921 €  in razliko  v letu  2018 

obveznosti  za NDS in OOS  v višini 7.049 €. 

 

 

6.2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov  

 

6.2.1 Celotni prihodki  

Celoti prihodki znašajo 521.150, €  kar pomeni 1 % zmanjšanje v primerjavi s preteklim letom. 

Finančni prihodki predstavljajo obresti od vezanih depozitov, drugi prihodki pa odpis 

obveznosti iz l. 2008 in 2009. 

 

Element Tekoče leto 
Preteklo 

leto Ind T/P 

Prihodki iz poslovanja 520.841 526.502 98,9 

Finančni prihodki 7 13 53,8 

Drugi prihodki 302 4 7550,0 

Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki 0 0 0,0 

Skupaj: 521.150 526.519 99,0 

 

 

6.2.2 Stroški blaga, materiala in storitev 

Stroški blaga, materiala in storitev znašajo 208.397 € in so v primerjavi s preteklim letom nižji 

od   9,7 %.  Zmanjšanje stroške material  za 50,6 % predstavlja  podporni material  za 

informiranje in komuniciranje. 

Element Tekoče leto 
Preteklo 

leto Ind T/P 

Stroški materiala 24.615 49.851 49,4 

Stroški storitev 183.782 180.948 101,6 

Skupaj: 208.397 230.799 90,3 
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6.2.3 Stroški dela   

Stroški dela znašajo 279.572 € in zajemajo plače za zaposlene osebe in prejemke oseb, ki so 

vključeni v program javnih del, prispevke za socialno varnost delodajalcev, premije za vzajemni 

pokojninski sklad za javne uslužbence, povračila materialnih stroškov in regres za letni dopust. 

Plače so se izplačevale skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno 

pogodbo za vzgojo in izobraževanje ter skladno z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova 

prodaje blaga in storitev na trgu ter Zakonom za uravnoteženje javnih financ. 

Element Tekoče leto 
Preteklo 

leto Ind T/P 

Plače in nadomestila plač 217.963 210.980 103,3 

Prispevki za socialno varnost delodajalcev 35.267 34.183 103,2 

Drugi stroški dela 26.342 24.570 107,2 

Skupaj: 279.572 269.733 103,6 

 

 

6.2.4 Amortizacija   

Amortizacija je obračunana po enakomerni časovni metodi. Uporabljene so amortizacijske 

stopnje skladno s predpisi, in sicer v letu 2018 od 12 % do 50 %. 

Element Tekoče leto 
Preteklo 

leto Ind T/P 

Amortizacija 9.663 9.155 105,5 

Skupaj: 9.663 9.155 105,5 

 

 

6.2.5 Finančni odhodki 

 

Element Tekoče leto 
Preteklo 

leto Ind T/P 

Finančni odhodki  8 0 0,0 

Skupaj: 8 0 0,0 

 

 

6.2.6 Davek od dohodkov  pravnih oseb 

V letu 2018 se  ne izkazuje  osnove za davek , ugotovljene skladno s predpisi Zakona o davku 

od dohodkov pravnih oseb. 

Pri določanju davčne osnove so izvzeti prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki se ne štejejo za 

pridobitno po Pravilniku o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. 

 

Element Tekoče leto Preteklo leto Ind T/P 

Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih       521.150            526.519      99,0 

Izvzem prihodkov od nepridobitne dejavnosti       450.230            458.893      98,1 
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Davčno priznani prihodki         70.920              67.626      104,9 

Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih       507.228            525.821      96,5 

Izvzem odhodkov od nepridobitne dejavnosti       438.245            458.516      95,6 

Nepriznani odhodki za davke                  0                       0        

Drugi nepriznani odhodki           4.221                1.231      342,9 

Davčno priznani odhodki         64.762              66.074      98,0 

Zmanjšanje davčne osnove za olajšave           6.158                1.552      396,8 

Davčna osnova                  0                       0        
Davek                 -                        -          

 

 

6.2.7 Presežek prihodkov nad odhodki 
Presežek prihodkov nad odhodki se izkazuje v višini 13.921 € in bo porabljen za razvoj dejavnosti. 

Element Tekoče leto 
Preteklo 

leto Ind T/P 

Presežek prihodkov na odhodki 13.921 698 1994,4 

Presežek odhodkov nad prihodki 0 0   

 

 

6.2.8 Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 

 

Sodila za razmejevanje javnega in tržnega deleža 

 

Skladno s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava je obvezni sestavni del letnega poročila tudi izkaz prihodkov in 

odhodkov po vrstah dejavnosti. 

 

Med prihodke za izvajanje javne službe uvrščamo dejavnost osnovnošolskega izobraževanja 

za odrasle, del splošnega izobraževanja in infrastrukturne dejavnosti: Središče za samostojno 

učenje, informiranje in svetovanje za odrasle po modelu informativno svetovalne dejavnosti v 

izobraževanju odraslih, neformalni programi za brezposelne, ki jih sofinancira Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. Sem štejemo še prihodke od programa Začetna integracija 

priseljencev, ki ga sofinancira Ministrstvo za notranje zadeve, prihodke iz naslova 

izobraževanja brezposelnih oseb, ki jih financira Zavod RS za zaposlovanje, in prihodke od 

programa Večgeneracijski center Zasavje, ki ga financirajo Ministrstvo za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, Evropski socialni sklad ter lokalne skupnosti.  Prav tako 

sem sodijo tudi prihodki iz naslova treh projektov, ki ju v višini 80 % financira EU, preostalo pa 

Ministrstvo  za izobraževanje, znanost in šport (Središče za svetovanje in vrednotenje znanja 

zaposlenih Zasavja 2016−2022, Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016−2019, Center 

za pridobivanje kompetenc Zasavje 2018−2022). Sestavni del prihodkov za izvajanje javne 

službe in izvajanje dejavnosti so tudi sredstva občin ustanoviteljic. 
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Prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu predstavljajo vsi tisti prihodki, ki so povezani z 

izobraževanjem občanov samoplačnikov in z izobraževanjem zaposlenih, za katere plačujejo 

podjetja in druge organizacije. 

 

Kot sodilo pri razmejevanju odhodkov se uporablja razmerje med prihodki, doseženimi pri 

opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Pri tem je pomembno poudariti, da se enaka sodila 

ne upoštevajo za potrebe obdavčitve dohodka po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb. 

 

 

Element Tekoče leto  Delež 
Preteklo 

leto Delež IND T/P 

Celotni prihodki 521.150 100 526.519 100 98,98 

Prihodki  iz opravljanja javne službe 450.007 86 458.884 87 98,07 

Prihodki iz tržne dejavnosti 71.143 14 67.635 13 105,19 

Celotni odhodki 507.229 100 525.821 100 96,46 

Odhodki iz opravljanja javne službe 438.670 86 458.767 87 95,62 

Odhodki iz tržne dejavnosti 68.559 14 67.054 13 102,24 

Presežek odhodkov 0 100 0 100   

Presežek iz opravljanja javne službe           

Presežek iz opravljanja tržne dejavnosti           

Presežek prihodkov 13.921 100 698 100 1994,41 

Presežek iz opravljanja javne službe 11.337 81 117 100 9689,74 

Presežek iz opravljanja tržne dejavnosti 2.584 19 581 0 444,75 

 

 

7 POSLOVNO POROČILO 
 

Trend naraščanja števila udeležencev v programih izobraževanja in usposabljanja se je v letu 

2018 še naprej povečeval. Razlog je predvsem v nadaljevanju projektov iz leta 2017 (npr. CPK, 

VKO, SVZAP, VGC …) in v letu 2018 pridobljenih novih projektov (NPB-BO, novi CPK), 

financiranih iz ESS in MIZŠ, MDDSZ, ki udeležencem omogočajo brezplačno udeležbo. Zaradi 

tega se je povečalo število udeležencev v podpornih dejavnostih.  

 

Na ta način nam uspeva ohranjanje in širitev raznolike izobraževalne ponudbe, še posebej za 

ranljive ciljne skupine, s čimer omogočamo prebivalcem Zasavja osnoven dostop do 

najrazličnejših oblik in vsebin vseživljenjskega učenja ter dostop do novih znanj, spretnosti in 

veščin. 

 

V letu 2018 smo nadaljevali s štirimi projekti, ki smo jih izvajali s sofinanciranjem MIZŠ in 

MDDSZ ter Evropskega socialnega sklada. Dva projekta smo v letu 2018 pridobili na novo. Iz 

državnega proračuna smo v letu 2018 pridobili sredstva za izvajanje dejavnosti Središča za 

samostojno učenje in v manjšem obsegu dejavnosti Svetovalnega središča ISIO. Svetovalno 

dejavnost v izobraževanju odraslih smo v dosedanjem obsegu izvajali s pomočjo sofinanciranja 
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občin. Poslovni prihodki so se v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšali  za  1 %, za 23 % pa so 

večji od planiranih prihodkov.  

 

Ustvarili smo 450.007 € prihodkov iz opravljanja javne službe in 71.143 € prihodkov iz 

opravljanja tržne dejavnosti. Od tega znašajo občinska sredstva 34.410 €. 

 

V celotnih prihodkih znašajo prihodki iz naslova občinskih sredstev 6 %, sredstva iz državnega 

proračuna in ESS sklada (razpisi in sklep o razmestitvi programov) znašajo 80 %, lastni prihodki 

oziroma prihodki iz naslova tržnega deleža pa predstavljajo 14 % prihodkov (šolnine, tečajnine 

in drugi prispevki, ki jih zaračunavamo fizičnim osebam, podjetjem). 

 

Delo v formalnih in neformalnih programih ter projektih je bilo opravljeno z delom redno 

zaposlenih za nedoločen in določen čas in s pogodbeno angažiranimi zunanjimi sodelavci. 

Stroški storitev so se v primerjavi s preteklim letom povečali za 1,6 %. Povečanje stroškov je 

pogojeno z nekaj večjim obsegom izvedenih programov kot v preteklih letih ter vlaganji v 

promocijo. Sicer smo gospodarno ravnali na vseh področjih dela in s tem skrbeli za 

obvladovanje stroškov.  

 

Sredstva občinskih proračunov so se nakazovala v obliki dotacij oz. za določene namene. 

 

Občina: Višina sredstev: 

 Trbovlje 12.700, 00 € 

 Hrastnik 7.833, 00 € 

 Zagorje ob Savi 13.877, 00 € 

Skupaj 34.410, 00 € 

 

Občinska sredstva so bila skladno z 24. členom Zakona o izobraževanju odraslih namenjena za: 

 

Namen Znesek 

 neprogramske materialne stroške za programe splošnega izobraževanja 15.630,16 € 

 Študijski krožki        70,40 € 

 Večgeneracijski center Zasavje                                                           8.319,45 € 

 Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016–2019 1.500,00 € 

 Središče za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Zasavje 2016–
2022 

   990,00 € 

 Sofinanciranje svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih 
       (Svetovalno središče Zasavje)  

7.899,99 € 

Skupaj  34.410,00 € 
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8 POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2018 
 

8.1 Osnovna šola za odrasle 

 

Program devetletne osnovne šole za odrasle je namenjen tistim, ki so izpolnili osnovnošolsko 

obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja. Vpis v program osnovne 

šole za odrasle že nekaj let ostaja na enaki ravni. Osnovna šola je za udeležence brezplačna, v 

celoti jo financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

  

V letu 2018 smo izvajali program osnovne šole za odrasle v 1. in 2. polletju v kombiniranem 

oddelku. V kombiniran oddelek 8. in 9. razreda je bilo skupaj vpisanih 20 udeležencev, kar je 

manj kot v preteklem letu. Sledili smo ciljem OŠ za odrasle, ki so zapisani v nacionalnem 

programu. Program sta do konca šolskega leta končala dva udeleženca, 11 udeležencev 

nadaljuje šolanje v 2018/2019. 

  

Izobraževanje OŠ je bilo organizirano s kombinacijo različnih organizacijskih oblik (po 

predmetih, s tečajno razvrstitvijo, z inštruktažno obliko, s kombinacijo naštetih oblik) po 

predvidenem izvedbenem predmetniku za drugačne oblike izobraževanja. 

 

 

8.2 Programi poklicnega in srednješolskega izobraževanja 

 

V letu 2018 smo razpisali oz. izvajali naslednje programe poklicnega in srednjega izobraževanja 

(število vpisanih po posameznih programih je v preglednici): 

 

Program leto 2017 
št. obstoječih 
oddelkov 

leto 2018 
št. novih 
oddelkov  

Število 
vpisanih 2017 

Število 
vpisanih 2018 

Trgovec  2 1 13 9 

Bolničar 0 1 0 11 

Ekonomski tehnik, PTI in SSI 6 4 30 23 

Logistični tehnik 5 2 36 29 

Zdravstvena nega, PTI in SSI 3 0 24 5 

Predšolska vzgoja 2 2 29 18 

SKUPAJ 18 10 132 95 

 

Delo je potekalo v kombiniranih oddelkih po individualnem organizacijskem modelu. 

 

Že nekaj let se število vpisanih v formalne programe zmanjšuje. V letu 2018 se je vpis še 

nekoliko zmanjšal glede na preteklo leto. Razlog je predvsem v tem, da večina mladih konča 

redno šolanje, odrasli pogosto nimajo finančnih sredstev za dokončanje, Zavod za 

zaposlovanje pa brezposelnim brez izobrazbe že nekaj let ne sofinancira dokončanje srednje 
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šole. Nekaj malega je še vpisov zaradi prekvalifikacij. Sicer pa trend upada vpisa potrjuje 

pravilnost naše usmeritve v individualni organizacijski model, kjer delo poteka v kombinaciji 

organiziranih predavanj, individualnih ali skupinskih konzultacij in več samostojnega dela 

udeležencev. 

   

Skupaj smo v programih osnovne in srednje šole realizirali 978,5 izobraževalnih ur. Zaključni 

izpit  je opravil en udeleženec. Poklicno maturo je opravljajo 25 udeležencev izobraževanja 

odraslih. 

V letu 2018 smo izvedli dva informativna dneva, in sicer v maju in septembru. Izvajali smo 

intenzivno promocijo in animacijo za vključitev kandidatov v izobraževalne programe skladno 

s promocijskim načrtom za šolsko leto. Sodelujemo z vsemi lokalnimi mediji. Pretežni del 

promocije in animacije temelji na oglaševanju, vendar smo v zadnjem obdobju intenzivno 

delali na odnosih z javnostjo, pospeševanju prodaje in neposrednem trženju.  Več pozornosti 

smo namenjali promociji prek spletne strani in družabnih omrežij. Zavedamo se, da sta 

kakovostna promocija in animacija pomembna gradnika kakovosti. 

  

 

8.3 Višješolsko strokovno izobraževanje 

 

V sodelovanju z Višjo strokovno šolo Abitura, d. o. o, iz Celja se je v študijskem letu 2017/2018 

izvajal program ekonomist (6/1). Ta program se izvaja tudi v študijskem letu 2018/19. 

Predavanja za prvi in drugi letnik potekajo skupaj. V letu 2018 je bilo skupaj vpisanih 29  

udeležencev. 

 

 

8.4 Usposabljanja in izpopolnjevanja 

 

V letu 2018 smo izvedli: 

 150-urne priprave na preverjanje in potrjevanje za pridobitev NPK Socialni oskrbovalec na 

domu, v katere je bilo vključenih 11 udeležencev.  

 1 postopek preverjanja in potrjevanja za pridobitev NPK socialni oskrbovalec na domu: 

 

Program Število 
vključenih 

Število uspešnih 

NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu           11 11 

   

SKUPAJ 11 11 

 

Preverjanje in potrjevanje NPK so izvajale strokovne komisije, ki jih je imenoval Državni izpitni 

center. 
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Izvedli smo tudi naslednje seminarje: 

– Priprava letnega poročila za leto 2017 za javne zavode – 14 udeležencev, 

– Vzdrževalec strojev in naprav za lokalno podjetje – 17 udeležencev 

– Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov v zdravstvu – 16 udeležencev 

– Pravilna slovenščina v poslovnem svetu – 9 udeležencev 

– Delavnica komunikacije za udeležence projekta Ključ – 10 udeležencev 

 

V različne seminarje in uspobljanja je bilo vključenih 66 udeležencev. 

 

 

8.5 Jezikovno izobraževanje  

 

V jezikovne programe angleščine/nemščine je bilo skupaj vključenih 13 udeležencev. Izpeljali 

en nadaljevalni tečaj angleščine. Izvedli smo dva tečaja slovenščine za tujce: Začetna 

integracija priseljencev (ZIP) in Slovenščina za tujce preko ZRSZ, ki ju je obiskovalo 41 

tečajnikov. 

 

Izpiti iz znanja slovenščine za tujce 

 

Smo pooblaščena izpitna organizacija Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik pri Filozofski 

fakulteti v Ljubljani. V letu 2018 sta bila razpisana in realizirana dva izpitna roka (marec, 

spetember) za opravljanje izpita iz slovenščine na osnovni ravni. Izpita se je udeležilo 53 

kandidatov, uspešnih je bilo 37 ali 70 %. 

Skupaj se je jezikovnih tečajev  udeležilo  54 tečajnikov, izpitov iz slovenščine  se je udeležilo 

53 tečajnikov, kar je več kot v preteklem letu.  
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9 PROJEKTI 
 

9.1   Program Erasmus+ (KA1) 

  

V letu 2018 smo okrepili mednarodno sodelovanje s ciljem opolnomočenja zaposlenih za delo 

z ranljivimi ciljnimi skupinami ter novimi pristopi za delo z njimi. in spodbujanje medkulturnega 

dialoga. Vključeni smo bili v pet različnih programov Erasmus+ KA1, in sicer: 

− Inovativni pristopi dela z ranljivimi ciljnimi skupinami (Poljska, Norveška – senčenje 

Portugalska, Italija – strukturirani tečaji) – samostojna prijava, 

− Mobilnost strokovnega osebja  v sodelovanju z združenjem ZiSS (en študijski obisk, 

marec in oktober 2018), 

− Neformalno izobraževanje za posameznike, ki so opustili izobraževanje: motivacija – 

izobraževanje – spremljanje (v sodelovanju z CDI Univerzum Ljubljana in LU Kranj in 

partnerji iz Italije, Belgije in Cipra), 

− Akreditacija organizacij mladinskega prostovoljstva v sodelovanju z MC Trbovlje smo 

tri mesece gostili ESC prostovoljca iz Madeire. 

 

9.2 Program Erasmus+, Verižni eksperiment (KA2) 

 

Zasavska ljudska univerza sodeluje kot partner v projektu Erasmus+ z naslovom: Verižni 

eksperiment (Chain Experiment in Preschool) skupaj s partnerji iz Hrvaške, Italije, Poljske in 

Slovenije. Koordinatorka projekta je Ljudska univerza Jesenice. Iz Zasavja sodeluje v projektu 

tudi Vrtec Zagorje ob Savi. Projekt temelji na povezovanju organizacij za izobraževanje odraslih 

in vrtcev ter krepitvi medgeneracijskega sodelovanja. Namen projekta je zagotoviti razvoj 

osnovnih tehničnih in znanstvenih spretnosti že pri predšolskih otrocih ter z medgeneracijskim 

učenjem spodbuditi zanimanje le-teh za tehnične poklice. V okviru projekta je vzpostavljeno 

mednarodno partnerstvo. Dobre prakse, ki jih bomo izkusili pri organizacijah gostiteljicah 

bomo v primerni obliki prenesli v svoje delo. 

 

 

9.3 Središče za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Zasavje 2016–2022 

(SVZAP) 

 

Projekt je namenjen zaposlenim, ki zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu potrebujejo 

dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije in potrebujejo spodbudo in motivacijo 

za vključitev. Cilj informativno svetovalne dejavnosti, ki vključuje tudi ugotavljanje in 

vrednotenje neformalno pridobljenega znanja zaposlenih, je prispevati k večji vključenosti v 

vseživljenjsko učenje in izboljšanju kompetenc zaposlenih s posebnim poudarkom na nižje 

izobraženih in manj usposobljenih.  

http://lu-jesenice.net/
http://www.vrtec-zagorje.si/
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V letu 2018 se je v brezplačne programe svetovanja in vrednotenja neformalno pridobljenega 

znanja na novo vključilo 135 zaposlenih iz Zasavja oz. 37 manj kot v preteklem letu. Kljub temu 

dosegamo kazalnike na nivoju projekta. Program financirata Evropska unija, in sicer iz 

Evropskega socialnega sklada, ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato so 

storitve za udeležence brezplačne 

 

 

9.4 Center za pridobivanje kompetenc Zasavje od 2016–2019 (CPK) 

 

Njegov namen je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje in izboljšati 

kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter 

osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj centra CPK je izboljšati temeljne in 

poklicne kompetence zaposlenih s pomočjo brezplačnih usposabljanj, predvsem zaposlenih, 

ki so nižje izobraženi (največ štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na 

starejših od 45 let. 

Sofinancirano je bilo izvajanje programov za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih 

kompetenc s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij in digitalne pismenosti. Izvajali smo pretežno jezikovne in računalniške programe, , 

komunikacijske treninge in programe za ohranjanje zdravja.  

 

Za potrebe izvajanja projekta je deloval konzorcij, katerega partnerja sta poleg ZLU še Srednja 

tehniška in poklica šola Trbovlje in Izobraževalni center Geoss iz Litije. Programe centra 

financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada, ter Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport, zato so usposabljanja za udeležence brezplačna. 

 

V letu 2018 je bilo samo na ZLU v  19 brezplačnih programov vključenih v 233 udeležencev iz 

zasavskih podjetij in javnega sektorja, 230 udeležencev pa je usposabljanja uspešno končalo 

in pridobilo potrdila s popisom kompetenc po programu. Na nivoju konzorcija je bilo v 

programe vključenih 358 udeležencev.  

 

 

9.5 Center za pridobivanje kompetenc Zasavje od 2018–2022 (CPK) 

 

Uspešni smo bili tudi na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter pridobili 

sredstva za izvedbo programov za zaposlene in brezposlene do leta 2022. Gre za vsebinsko 

nadaljevanje projekta kompetence. Namen novega projekta je povečati vključenost odraslih v 

vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu 

dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Cilj  je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi in manj 

usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. Ciljna skupina  so odrasli, ki so manj 



LETNO POROČILO ZA LETO 2018 IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019 
 

24 

usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 - nižje in srednje poklicno izobraževanje), s 

poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.  

V letu 2018 smo začeli s pripravljalnimi aktivnostmi za zagon projekta, programov nismo 

izvajali, zato ker smo pogodbo z MIZŠ podpisali konec decembra. 

 

 

9.6 Programi Vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne (VKO) 

 

V letu 2018 se je iztekla koncesijska pogodbo za opravljanje Storitev za trg dela za obdobje 

2016–2018. Za brezposelne smo izvajali tri tipe delavnic: Učinkovit nastop na trgu dela – C2 

(24 ur), Kariera po petdesetem – C1 (20 ur) in Svetovalnico – D (54 ur). Udeležence je v 

programe napotil ZRSZ. 

V letu 2018 smo izvedli: 

– 3 delavnic tipa C1, v katere je bilo vključenih 40 udeležencev,  

– 16 delavnic tipa C2, v katere je bilo vključenih 205 udeležencev,  

– 6 delavnici tipa D, v katere je bilo vključenih 86 udeležencev.  

 

Skupaj je bilo v delavnice VKO vključenih 331 brezposelnih oseb, kar je za 196 udeležencev ali 

62 % manj kot preteklo leto. Za 25 skupin je bilo izvedenih 1020 ur delavnic. Do upada je prišlo 

zaradi manjšega števila prijavljenih brezposlenih in posledično manjšega napotovanja ZRSZ na 

delavnice. 

 

 

9.7 Neformalni programi za brezposelne 

 

Uspešni smo bili tudi na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter pridobili 

sredstva za izvedbo neformalnih programov za brezposelne za leto 2018 za obdobje od maja 

do oktobra. Projekt se je v 2018 iztekel. Namen programov je bil povečati vključenost 

brezposelnih v vseživljenjsko učenje in izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb 

na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni 

družbi. V programe smo vključevali brezposelne osebe, ki so prijavljene na Zavodu RS za 

zaposlovanje in jih je pristojna območna služba napotila na izobraževanje.  Za potrebe projekta 

je bil oblikovan konzorcij; partner je bil Izobraževalni center Geoss iz Litije.  

Skupaj je bilo v 9 programov vključenih 126 brezposelnih oseb in opravljenih 390 ur programa. 
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9.8 Večgeneracijski center Zasavje (VGC Zasavje) 

 

Večgeneracijski center Zasavje je zelo uspešno deloval tudi v letu 2018. Namen projekta VGC 

Zasavje je izvajanje različnih preventivnih programov, s katerimi se povečuje kakovost 

življenja, socialno vključevanje odraslih iz različnih ranljivih ciljnih skupin in pomaga k 

preprečevanju tveganja  socialne izključenosti in tveganja revščine. V okviru  projekta deluje 

na ZLU tudi dnevni center, ki je na voljo uporabnikom vsak dan med  7. in 17. uro. Tu odrasli 

dobijo vse informacije  o aktualnih mesečnih aktivnostih in ponudbi v lokalnem okolju.  

Partnerja v projektu sta še Mladinski center Zagorje ob Savi in Mladinski center Hrastnik. 

 

V  letu 2018 je bilo na ZLU v projekt  vključenih 2141 (za 219 več kot v preteklem letu) 

udeležencev, udeleženci so opravili 7651 obiskov in in realiziranih 1.576 ur programa. Po 

obsegu in tudi vsebini smo močno presegli načrtovane kazalnike, kar je odraz potreb v 

lokalnem okolju po brezplačnih aktivnostih za vse generacije. V delo smo vključili 26 

prostovoljcev. Na ravni celotnega konzorcija je bilo v programe vključenih 2852 (za 212 več 

kot v letu 2017) udeležencev in opravljenih 2.711,5  (151 ur več kot 2017)  ure, kar je 40 % 

več, kot je bilo načrtovano po projektu.  

 

Finančna sredstva za delovanje VGC-ja omogočajo Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti, EU iz Evropskega socialnega sklada in lokalne skupnosti. 

 

 

9.9 Partnerstvo Las Zasavje 

 

Sodelovali smo v partnerstvu LAS Zasavje z vključitvijo v projekt z naslovom Trajnostno 

naravnana ureditev zunanjosti šole z urbanimi vrtički  in fotoaktivnim tlakovanjem«, katerega 

je na 2. javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 

Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014–2020 prijavila in tudi dobila Občina Trbovlje v 

sodelovanju s partnerji: JP Komunalo Trbovlje, d. o. o., Socios, zavod socialnih storitev, in 

Čebelarskim društvom Trbovlje. ZLU je v projektu izpeljala delavnice s področja lokalne 

samooskrbe in urbanih vrtičkov za ranljive  ciljne skupine v vseh treh zasavskih občinah. Poleg 

tega bomo  zagotavljali trajnosti  projekta in izvajali delavnice še pet let po končanem projektu. 

 

 

9.10 Krepitev socialnega dialoga 

 

Vključili smo se aktivnosti projekta Za krepitev socilnega dialoga, katerega nosilec je Zveza 

svobodnih sindikatov Slovenije. Cilj projekta je krepiti usposobljenost članov sindikata za 

učinkovitejše sodelovanje v procesih socialnega dialoga, s poudarkom na področju poznavanja 

ter uveljavljanja pravic zaposlenih na trgu dela, pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc 

ter varovanja in ohranjanja zdravja. ZLU se preko Svetovalnega središče ISIO vključuje v 
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aktivnost Vseživljensko učenje in eno izmed osmih regijskih mrež (Gorenjska, 

Osrednjeslovenska, Primorska, Savinjska, Zasavska, Podravska, Koroška in Prekmurska). 

Namen regijske mreže je krepiti sodelovanje ZSSS s ključnimi deležniki z namenom 

zagotavljanja učinkovitejšega koriščenja obstoječih struktur in sredstev na področju VŽU ter 

ohranjanja in varovanja zdravja. Na ta način   dosegamo zaposlene iz različnih okolij, z 

različnimi ozadji in interesi.  ISIO središče koordinira delovanje posamezne mreže. 

 

 

10 SVETOVALNE IN DRUGE PODPORNE DEJAVNOSTI ZA ODRASLE 
 

Poleg projekta Svetovanja za zaposlene smo na ZLU na področju svetovanja in drugih 

podpornih dejavnosti v letu 2018 uspešno izvajali dejavnost Svetovalnega središča Zasavje 

(ISIO), Središče za samostojno učenje in učno pomoč. Vse oblike dejavnosti so občanom na 

voljo brezplačno. Dejavnosti samostojnega učenja je sofinanciralo MIZŠ, dejavnost učne 

pomoči pa ZRSZ. Podporna dejavnost informiranja in svetovanja (ISIO) za vse občane je 

sofinanciralo MIZŠ in občine ustanoviteljice. 

 

 

10.1 Svetovalno središče Zasavje (ISIO) 

 

Svetovalno središče Zasavje je namenjeno vsem odraslim, ki pred vključitvijo v izobraževanje, 

med izobraževanjem ali po njem naletijo na težave ali ovire, ki jih ne morejo/zmorejo rešiti 

sami, saj omogoča dostop do informiranja in svetovanja občanom Zasavja. V okviru dejavnosti 

se, poleg individualnega svetovanja, izvajajo tudi motivacijske delavnice za vseživljenjsko 

učenje in delavnice na temo učinkovitega učenja za različne ciljne skupine ter poglablja 

sodelovanje s partnerskimi organizacijami.  

 

V letu 2018 smo izvajali dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih na 

sedežu v Trbovljah in na dislokaciji v Zagorju. Svetovanje so izvajale 3 svetovalke, ki so skupno 

opravile 1.250 ur dela in izvedle 574 individualnih svetovalnih storitev za 476 strank. 453 

storitev je bilo izvedenih na sedežu v Trbovljah do konca novembra (financiranje MIZŠ), od 

tega 26 storitev kot mobilna svetovalna služba v svetovalnem kotičku na OZ RK Trbovlje in 

Karitas Trbovlje. 121 storitev je bilo izvedenih do konca novembra na dislokaciji v Zagorju in v 

decembru na obeh lokacijah (sredstva občin ustanoviteljic ZLU). Poleg tega smo izvedli tudi 19 

skupinskih oblik svetovanja, v katere je bilo vključenih 223 posameznikov. Pri izvedbi smo se 

povezovali z zunanjimi organizacijami in drugimi promocijskimi dogodki ZLU (npr. TVU).  

 

Svetovalno središče Zasavje je vključeno v mrežo 17 svetovalnih središč v Sloveniji, katerih 

delo strokovno koordinira Andragoški center Slovenije. Na regionalni ravni oblikuje regionalno 

svetovalno omrežje, ki vključuje strateške in strokovne partnerje.  Prav tako Svetovalno 

središče izvaja tudi različne promocijske aktivnosti, s katerimi seznanjamo odrasle v regiji o 
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možnostih brezplačnega svetovanja in hkrati spodbujamo odrasle za vseživljenjsko učenje. Za 

promocijo svetovalne dejavnosti v regiji smo izkoristili predvsem oba večja dogodka, Dneve 

svetovalnih središč (september) in Teden vseživljenjskega učenja oz. Parado učenja (maj). V 

okviru samoevalvacije kakovosti smo v letu 2018 nadaljevali drugo leto samoevalvacijskega 

ciklusa. Pripravili smo samoevalvacijsko poročilo, na podlagi ugotovitev iz poročila pa smo 

oblikovali tudi akcijski načrt za vpeljavo izboljšav v svetovalno delo. V letu 2018 smo zbrali 

zgodbe učečih se posameznikov iz Zasavja (učenje je zgodba. Moja zgodba), jih objavili na 

spletni in FB strani ZLU ter natisnili plakat.  

 

 

10.2 Središče za samostojno učenje (SSU) 

 

Središče za samostojno učenje je organizirana in vodena dejavnost in je na voljo vsem, ki želijo 

pridobiti ali nadgraditi svoje znanje na različnih področjih pod vodstvom mentorja ali 

samostojno. SSU je prijetno opremljen prostor, kjer so na voljo tri učna mesta, opremljena z 

računalniki, dostopom do interneta in priročno knjižnico z učnimi gradivi za samostojno 

učenje. V središču delujeta dva mentorja in trije informatorji. SSU je odlična brezplačna 

podporna dejavnost odraslim, ki se vključujejo v vseživljenjsko učenje prek različnih projektov. 

Aktivnosti središča za samostojno učenje se je v letu 2018 udeležilo 392  udeležencev, kar je 

bistveno več kot preteklo leto, ki so skupaj opravili 4076,5 ure samostojnega učenja.  

 

 

10.3 Učna pomoč (UP) 

 

Program učne pomoči sta skozi celotno leto izvajala dva zaposlena prek javnih del. Gre 

predvsem za individualno učno pomoč. V letu 2018 smo opravili 388 ur učne pomoči za 82 

udeležencev, kar več kot v preteklem letu. Individualna učna pomoč pomembno prispeva k 

večji šolski uspešnosti odraslih oseb, ki obiskujejo programe za pridobitev izobrazbe.  

 

 

10.4 Teden vseživljenjskega učenja (TVU)    

 

Koordinacija TVU 

Zasavska ljudska univerza se je ponovno pridružila pri organizaciji oz. koordinaciji 

vseslovenskega dogodka Tedna vseživljenjskega učenja, ki je potekal v času od 11. do 20. maja 

2018, razširjeni termin pa je bil od 11. maja do 30. junija 2018. Namen dogodka sta promocija 

in spodbujanje vseh generacij k učenju. ZLU že vrsto let prevzema koordinatorstvo prireditev 

v času TVU za celotno Zasavje. TVU je najvidnejša promocijska kampanja na področju 

izobraževanja in učenja v Sloveniji. 
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K sodelovanju smo pritegnili 50 različnih ustanov, zavodov in društev, ki so skupaj pripravili 

113 zanimivih brezplačnih aktivnosti. Le-teh se je udeležilo 4.605 občanov Zasavja, kar je za 

polovico več kot v preteklem letu. Od tega je ZLU je izvedla 19 dogodkov, ki je jih je udeležilo 

119 udeležencev. Na razpisu MIZŠ smo pridobili finančna sredstva za koordinacijo TVU-ja in 

Parade učenja. 

 

Parada učenja 
Zasavska ljudska univerza je, 16. maja, skupaj z 38 partnerji na parkirišču pred Delavskim 

domom Trbovlje izvedla omenjeni  vseslovenski dogodek. Rdeča nit parade sta bila 

vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje v povezavi z novomedijsko kulturo. 

Prireditev je obiskalo približno 2.000 obiskovalcev. Program Parade učenja je bil sestavljen iz 

odrskega dogajanja, delavniškega dogajanja na 26 stojnicah in spremljevalnih aktivnosti – 

predavanje, lutkovna predstava, ogled muzeja 4. Dritl, predstavitev policista na motorju ter 

ogled gasilskega, reševalnega in komunalnega vozila.  

Vsebine so bile namenjene raznolikim ciljnim skupinam, in sicer od najmlajših do najstarejših, 

saj smo s tem spodbujali večgeneracijsko sodelovanje in učenje med vsemi sodelujočimi. Še 

posebno pozornost smo namenili socialnemu vključevanju ranljivih ciljnih skupin (odrasli z 

motnjami v duševnem zdravju, invalidi, otroci posebnimi potrebami, starejši, brezposelni). 

Sodelovali so tudi  ambasadorji učenja in nagrajenci TVU-ja. Pod okriljem Večgeneracijskega 

centra Zasavje se je odvijala t. i. Tržnica generacij, ki je eden izmed dogodkov EU projekt, Moj 

projekt.  

 

Teden trajnostnega razvoja 

 Aktivnosti vezane izobraževanja za trajnostni razvoj, smo izvedeli kot skupno akcijo Združenja 

izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije v maju.  Izvedli   smo tri delavnice oz. predavanja 

na temo ohranjanja okolja in trajnosti, ki se jih je udeležilo 42 udeležencev. 

 
 

10.5 Študijski krožek 

 

Študijski krožki so posebna oblika neformalnega izobraževanja sodelovalnega učenja  z 

značilno sestavo skupine, v kateri se vzpostavi pozitivna soodvisnost odgovornih 

posameznikov in se razvijajo sodelovalne spretnosti (komunikacija, spoštovanje različnosti in 

dogovorov). Bili smo uspešni s prijavo na razpisu MIZŠ in pridobili 30-urni študijski krožek z 

naslovom Jezik in kultura z roko v roki. Namenjen je bil priseljencem (ženskam), ki so se naučile 

osnov slovenskega jezika, razvile preproste sporazumevalne zmožnosti v slovenščini in 

spoznale kulturo in lokalno okolje, v katerega so se preselile. Hkrati pa je bil krožek priložnost, 

da predstavijo svojo kulturo, običaje in kulinariko. Krožek je trajal 30 ur, vanj je bilo vključenih 

11 udeleženk. Krožek se je predstavil na Paradi učenja prek balkanske kulinarike. 
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11 PREGLED DEJAVNOSTI V LETU 2018 
Dejavnost izobraževanje 

     

 
 PROGRAM 

izobraževalne 

ure 2017 
izobraževalne 

ure 2018 

število 

skupin/ 
oddelkov 

2017 

število 

skupin/ 
oddelkov 

2018 

 
število 

udeležencev 

2017 

 
število 

udeležencev 

2018 
OŠ za odrasle 291 272,5 2 2 16 20 

Trgovec 32 22 2 1 13 9 

Bolničar negovalec 0 52 0 1 0 11 

Ekonomski tehnik  315 233 6 4 30 23 

Zdravstvena nega 360 0 3 0 24 5 

Logistični tehnik 312 244 5 2 36 29 

Predšolska vzgoja 
266 

155 

 
2 2 

29 18 

SKUPAJ -  SŠ 

programi 
1285 978,5 18 10 

132 95 

Število poklicnih 

matur 
- - - - 

24 25 

Število zaključnih 

izpitov 
- - - - 

- 1 

SKUPAJ ZI in PM     24 26 

Ekonomist 1.,2. 

letnik 
146 102 2 2 

25 29 

SKUPAJ - 

VŠ  programi 
146 102 2 2 

25 29 

Tečaji, usposabljanja       

Jezikovni tečaji 

Angleščina Steklarna 
103 90 5 1 

11 13 

Tečaj slovenščine 

(ZIP) 
132 228 2 2 

30 30 

SLO za tujce, ZRSZ - 16 - 1 - 11 

Izdelovalec 

kompozitnih izdelkov 70 0 1 0 
8  

0 

Vzdrževalec strojev 

in naprav  0 13 
 

0 
1 

 
0 

 

17 

Tečaj za voznika 

viličarja (Steklarna) 
0 15 0 1 

0 16 

NPK SOND 150 150 1 1 13 11 

Učinkovita 

komunikacija v 

zdravstvu 
0 12 0 1 

 
0 

 

16 

Priprava letnega 

poročila za javne 

zavode 
5 5 1 1 

 
11 

 

14 

Pravilna slovenščina, 

PSPV 
8 6 1 1 

14 9 

Delavnica komunikacije 

Ključ 
- 16 - 2 - 10 

SKUPAJ 484 551 12 12 101 147 

Izpiti, preverjanja       
Izpit  iz slovenščine  15 16 2 2 30 53 
NPK SOND - preverjanje 

in potrjevanje 18 6 2 1 
 

20 
 

11 
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 PROGRAM 

izobraževalne 

ure 2017 
izobraževalne 

ure 2018 

število 

skupin/ 
oddelkov 

2017 

število 

skupin/ 
oddelkov 

2018 

 
število 

udeležencev 

2017 

 
število 

udeležencev 

2018 
NPK pomočnik 

kuharja - prev. in 

potrjevanje 
0 0 1 0 

 

7 

 

0- 

NPK računovodja - 

prev. in potrjevanje 
0 0 0 0 

 
0 

0 

SKUPAJ 33 22 5 3 57 64 

VKO       
C 1 100 60 5 3 67 40 

C 2 624 384 26 16 370 205 

D 576 576 6 6 90 86 

SKUPAJ 1300 1020 37 25 527 331 

PROJEKT CPK       
CPK-ZLU 1224 860 28 19 364  235 

priprave  80  4  49 

RDO  300  6  75 

RPO  180  3  34 

SNIO  300  6  77 

skupno število  na 

nivoju konzorcija* 2230 1390 48 29 
 

468 
 

358 

SKUPAJ 1224 1390 28 19 364 235 

PROJEKT NP-BO 475 390  11 9 149 126 

PROJEKT LAS - 12 - 3 - 29 
ŠTUDIJSKI KROŽEK - 32 - 1  11 
SKUPAJ 475 434 11 13 149 166 
PROJEKT VGC       

VGC -ZLU 1599 1576,25 255 281 1922 2141 

VGC konzorcij 2711,50 2862,25 383 421 2640 2852 

SKUPAJ 1599 1576,25 255 281 1922 2141 

TVU 
- 36 82 113 

1896 4605 
 

Sred. sam.  učenje 

SSU 
3937,50 4076,50 - - 305 392 

Učna pomoč 388 430 - - 69 82 

PAUP - 700 - - - 26 

skupaj 4325,5 5242,5 337 394 2270* 5105 

SKUPAJ 11.162,5 11.585,75 450 480 5.563* 8.292 

 

 

Svetovalne in podporne dejavnosti 

 

PROGRAM  
ure 2018 ure 2017 ure 2016 

 
ure 2015 

št.  
udeležencev 

2018 

št. 
udeležencev 

2017 

št. 
udeležencev 

2016 

št. 
udeležencev 

2015 

ISIO  Zasavje* 1250 1481 967 990 476 608 267 307 

ISIO Zasavje 
(skupine) 

– 
– – 

 
– 

223 
(19.sk.) 

97 
(10 sk.) 

84  
(9 sk.) 

274 (19 
sk.) 

Podporne dej. za 
brezposelne 

– 
– 155 

186 - 
 360 

371 
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SVZAP, SOD**  235 26 1050 135 174 28 99 

SKUPAJ 1250 1716 1148 2226 834 879 739 1051 

 
* ure za ISIO so skupne, ni mogoče ločevati na posameznike in skupine 
** SOD ne izvajamo več, ur za SVZAP ne beležimo v aplikacijo 

 

Povzetek celotne dejavnosti ZLU 

 

PROGRAM ure 2018 ure 2017 ure 2016 ure 2015 

Število 
izobraževalnih ur 

11.585,75 11.162,5 8.443,5 
8.169 

Število 
svetovalnih ur 

1250 1716 1148 
2226 

SKUPAJ 12.835,75 12.878,5 9.591,5 10.395 

 

 

Število 
udeležencev 
  

 
2018 2017 2016 

 
2015 

izobraževanje 8.292 5.563 6.410 3092 

podporne, 
svetovalne 
dejavnosti 

 
834 879 739 1051 

SKUPAJ 9.126 6.442 7149 4143 

 

 

Število 
udeležencev 
formalni programi 

 
2018 2017 2016 

 
2015 

Osnovna šola 20 16 22 17 

Srednje šole 95 132 185 183 

Višje šole 29 25 27 40 

NPK (priprave, 
izpiti) 

 
11 

 
40 

 
66 

 
112 

 
 

 
  

 

Število 
udeležencev 
neformalni 
programi 

 

  

 

Tečaji, 
usposabljanja 

 
136 

 
88 

 
230 

 
242 

VKO 331 527 226 – 

CPK 235 364 108 – 

NP BO 126 149 – – 

LAS, ŠK 40 – – – 
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VGC, MSZ 2141 1922 1130 351 

TVU 4605 1896 4108 1905 

SSU 392 305 114 103 

UP 82 69 156 79 

Drugo (PM, izpiti 
slo) 

 
26 

 
30 

 
38 

 
60 

SKUPAJ 8292 5.563 6.410 3092 
 

 

12 PRESOJANJE IN RAZVIJANJE KAKOVOSTI 
 

Namen razvijanja področja kakovosti 

Na področju presojanja in razvijanja kakovosti izobraževalnih in svetovalnih storitev  smo 

uporabljali že vpeljan celovit sistem presojanja in zagotavljanja kakovosti po modelu POKI – 

Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Namen celovitega sistema zagotavljanja 

kakovosti je dvig učinkovitosti procesov dela ter kakovosti izobraževalnih in svetovalnih 

storitev. K temu nas zavezujejo vizija, poslanstvo in vrednote ter listina in izjava o kakovosti. 

ZLU je z vsemi aktivnostmi na področju spremljanja in razvijanja kakovosti pridobil tudi 

renome zanesljivega in varnega partnerja za izobraževanje v lokalnem okolju. 

Izpeljevali smo aktivnosti na naslednjih področjih: 

1. Samoevalvacija 

2. Redno spremljanje kakovosti 

3. Zeleni znak kakovosti 

4. Usposabljanje za kakovost 

 

Za uresničevanje zastavljenih ciljev smo delovali vsi zaposleni in naši zunanji sodelavci, ob 

podpori komisije za kakovost in svetovalke za kakovost. 

 

Samoevalvacija 

Poglobljeno samoevalvacijo po prvem letu delovanja smo izvajali na projektu 

Večgeneracijskega centra. Zasledovali smo eno področje, in sicer zadovoljstvo udeležencev, 

prostovoljcev in sodelujočih organizacij (deležnikov) v Večgeneracijskem centru Zasavje. 

Enako smo na področju Vseživljenjske karierne orinetacije spremljali zadovoljstvo udeležencev 

z vsebino, izvedbo delavnic in z moderatorkami. 

V maju smo se vključili v zunanjo spremljavo standardov kakovosti VKO s strani centralne 

službe ZRSZ. Po izboru področja in kazalnikov je bil pripravljen samoevalvacijski načrt, v 

katerem so bila opredeljena vprašanja, subjekti, ki smo jih vključili v presojanje, metode in 

instrumentarij za izvedbo samoevalvacije. Rezultati in ugotovitve so zbrane v samostojnem 

samoevalvacijskem poročilu izbranega področja. 

 
Izvajali smo tudi drugi cikel samoevalvacije kakovosti svetovalnega središča ISIO. 
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Redno spremljanje kakovosti  

Poleg samoevalvacije smo v spremljali nekatere vidike naše kakovosti in jih vrednotili. Komisija 

za kakovost se je v letu 2017/18 sestala petkrat. Na prvem sestanku je opredelila pet področij 

in kazalnike kakovosti, ki jih je spremljala  v šolskem letu 2017/2018: 

1. področje: Udeleženci v izrednem izobraževanju 

2. področje: Zdravje na delovnem mestu  

3. področje:  Razvoj novih neformalnih programov 

4. področje: Usposabljanje zaposlenih 

5. področje: Poslovna dokumentacija 

 

Naloge na opredeljenih področjih smo izpeljali skladno s postavljenim akcijskim načrtom 

razvoja kakovosti. Izvedli smo samoevalvacijo in merjenje zadovoljstva udeležencev v 

formalnih in neformalnih programih ter projektih. Podrobnosti o postavljenih kazalnikih 

kakovosti, opredeljnih standardih kakovosti ter opravljenih nalogah in izpeljanih aktivnostih 

so zbrane v poročilu o kakovosti za 2017/18. 

 

Zgledovalni obiski in prenos znanja 

Pridobljeno znanje in izkušnje na področju zagotavljanja kakovosti v organizaciji za 

izobraževanje odraslih smo prenašali tudi stanovskim kolegom v drugih organizacijah. V maju  

smo na zgledovalnem obisku gostili kolege iz Ljudske univerze Krško, v juliju pa smo opravili 

zgledovanje na LU Velenje. 

 

Omrežje svetovalcev za kakovost 

Sodelovali smo v omrežju svetovalcev za kakovost, ki ga koordinira ACS. 

 

Zeleni znak kakovosti 

Smo nosilci znaka kakovosti POKI. Z njim dokazujemo, da sistematično izpeljujemo dejavnosti, 

ki zvišujejo raven kakovosti izobraževanja odraslih v vsaj štirih kazalnikih: v svojih letnih 

poročilih in načrtih obravnavamo vprašanja kakovosti v izobraževanju odraslih; imamo 

komisijo za kakovost, ki si sistematično prizadeva za razvoj kakovosti na ZLU; imamo letne 

načrte za razvoj kakovosti; sistematično izpeljujemo dejavnosti, ki zvišujejo raven kakovosti 

izobraževanja odraslih.  

 

Usposabljanje za kakovost 

Imamo usposobljeno in imenovano svetovalko za kakovost, ki svetuje, spodbuja in opozarja 

na kakovost. Je ena izmed šestnajstih delujočih svetovalcev za kakovost v Sloveniji.  Redno se 

usposablja v nacionalnem omrežju delujočih svetovalcev za kakovost. 
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12.1 Promocijske dejavnosti 

 

Zavedamo se, da sta kakovostna promocija in animacija pomembna gradnika kakovosti, zato 

je bilo to tudi v tem letu naša stalnica. Promocijske aktivnosti so pomembe del vsakega od 

projektov, zato smo pri tem sledili elaboratom. Na različne načine in usmerjenimi aktivnostmi 

promoviramo kulturo vseživljenjskega učenja in izobraževanja v vseh starostnih obdobjih. Cilji 

omenjenega pristopa so večja prepoznavnost ZLU, zagotavljanje višje kakovosti storitev, večje 

vključevanje odraslih v formalne, neformalne programe, projekte in uspešno poslovanje. 

 

Pretežni del promocije in animacije ZLU ter naših  dejavnosti temelji na oglaševanju: celostna 

grafična podoba zavoda in posameznih projektov (CPK, SVZAP, VGC) z opredeljenimi 

primarnimi in sekundarnimi  elementi.  Skozi celotno leto smo  ažurirali spletno stran in FB 

družbeno omrežje ločeno za ZLU in projekt VGC.  Z lokalnimi mediji imamo sklenejenje letne 

pogodbe, zato smo se redno pojavljali (različni prispevki oz. bannerji za različne projekte) na 

Radiu Aktual Kum, lokalni televiziji ETV, portalih Zon, Zasavc.net, Kum24. Občane smo redno 

obveščamo preko Mailchimpa, e-pošte in občinskih spletnih strani. Izdali smo spletni katalog 

programov. Skrbeli smo za urejenost oglasnih tabel, distibucijo plakatov, zloženk in drugega 

materiala. Dvakrat letno dobijo zloženke vsa zasavska gospodinjstva (maj in september), za 

kar poskrbi Pošta Slovenije. 

V tem letu smo redno objavljali članke v spletnih Novičkah Andragoškega centra Slovenije in 

lokalnem časopisu Srčno. 

 

Za potrebe TVU smo v knjižnici Trbovlje pripravili izložbeno okno. Mimoidoči so lahko v 

velikem izložbenem oknu videli dva velika reklamna panoja, ki sta vabila na TVU in Parado 

učenja 2018. V t. i. Tiny muzeju, je bila na ogled razstava Parada učenja 2018. V stekleni kocki 

so imeli obiskovalci priložnost videti vizualno promocijsko podobo Parade učenja in TVU 2018. 

Prebrali so si lahko tudi recepte za balkanske dobrote, ki so jih na Paradi učenja predstavljale 

udeleženke študijskega krožka Jezik in kultura z roko v roki.   

 

 Pridobili smo tudi medijske sponzorje, in sicer Radio Aktual Kum Trbovlje, lokalno televizijo 

ETV, Zasavski tednik in Zasavske onlajn novice.  

 

Pod okriljem Večgeneracijskega centra Zasavje se je odvijala t. i. Tržnica generacij, ki je eden 

izmed dogodkov EU projekt, Moj projekt. Novost v letu 2018 je bilo sodelovanje z znanimi 

zasavci. V promocijo učenja smo vključili zasavske ambasadorje vseživljenjskega učenja (Jure 

Tori, Darja Smrkolj, Denis Šketako, Lojze Čop, Jasna Gabrič).  Prav tako smo uporabili 

inovativno obliko nagovarjanja odraslih: zbrali smo zgodbe učečih se posameznikov iz Zasavja 

(Učenje je zgodba. Moja zgodba), jih objavili na spletni in FB strani ZLU ter natisnili plakat. 

 

Za namene pospeševanja prodaje smo pripravili smo nagradne igre na radiu, promocijska 

darila za udeležence, predavatelje in partnerje … Organizirali smo informativne dneve, osebne 
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predstavitve različnim ciljnim skupinam, dejavnost Tedna vseživljenjskega učenja, dneve 

svetovalnih središč, slavnostne podelitve listin, splošne objave, objavili kupone za popust pri 

vpisih. Sodelovali smo na različnih prireditvah in festivalih v lokalnem okolju - Sejem 

prostovoljstva v Mladinskem centru Trbovlje, festival Srečen za živet, Rdeči revirji, Šport in 

špas, Južna, južna, medkulturni festival, Parada učenja, Hrastkov festival. 

 

Tudi na odnosih z javnostjo smo bili precej aktivni (seminarji, letna poročila, sponzorstva). 

Redno pripravljamo članke za lokalne medije in obveščamo širšo javnost o svojem delu in 

aktivnostih. Aktivno smo se vključili v lokalno pogodbeno partnerstvo LAS Zasavje, partnerstvo 

za razvoj kompetenc. Dobro sodelujemo z zasavskimi osnovnimi in s srednjimi šolami, z 

mladinskimi centri, s knjižnicami, z društvi, podjetji in ostalimi javnimi zavodi. Za vse večje 

skupine udeležencev smo pripravili sklepne prireditve s podelitvijo listin. Promocijski dogodek 

tega leta je bil vseslovenski Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja.   
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13 ZAKLJUČEK 
 

V letu 2018 smo izvedli vse načrtovane redne formalne izobraževalne programe in tudi večino 

načrtovanih programov splošnega neformalnega izobraževanja. Pridobili smo tudi še dva nova 

projekta, ki sta omogočila vključevanje novih ciljnih skupin v našo dejavnost. 

 

V programe srednješolskega izobraževanja je bilo vpisanih 95 udeležencev, kar je manj kot v 

preteklem letu. Ob upoštevanju demografske in socialne slike v regiji ter brezposelnosti in 

prenehanju sofinanciranja verificiranih izobraževalnih programov s strani ZRSZ je to relativno 

dober uspeh. Uspeli smo ohraniti višješolski program. 

 

V programe za zaposlene je bilo prek projekta Center za pridobivanje kompetenc vključenih 

235 udeležencev, skupno s partnerji pa smo brezplačna usposabljanja omogočili 358 

udeležencem. V programe svetovanja je bilo vključenih 135 zaposlenih. Bili smo pobudniki 

ustanovitve partnerstva za razvoj kompetenc. 

 

V treh različnih programih Vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne osebe so prišle 

do izraza strokovne in osebnostne kompetence naših moderatork, saj programe v celoti 

izvajamo z lastnimi kadri. Skupaj smo v programe VKO vključili 331 oseb, kar je za polovico več 

kot v preteklem letu. V programe različnih neformalnih usposabljanj za brezposelne osebe je 

bilo vključenih 126 udeležencev. Vsebine smo izvajali skladno z njihovimi potrebami, programe 

za občane pa na osnovi povpraševanja.  

 

Na novo smo izpeljali študijski krožek, ki se ga je udeležilo 11 udeleženk, v skopu projkta LAS 

se je delavnic na temo urbanega vrtnerjenja udeležilo 29 obiskovalcev. 

 

Nadaljeval se je trend velike zainteresiranosti občanov za vključevanje v različne brezplačne 

programe. Večino brezplačnih neformalnih programov smo izvedli v sklopu Večgeneracijskega 

centra Zasavje in zabeležili 2.141 različnih udeležencev. 

 

Skrb za kakovost in promocijo je bila tudi v letu 2018 sestavni del našega dela. V podporo 

kakovosti imamo tudi usposobljeno in v organizaciji delujočo svetovalko za kakovost. Uspešno 

smo izpeljali Parado učenja in Teden vseživljenjskega učenja in s tem najvidnejšo promocijsko 

kampanijo. Temu področju bomo tudi v prihodnje namenjali veliko pozornosti, saj je 

kakovostno delo temelj uspeha.  

 

Poslanstvo ZLU je tudi razvoj vseživljenjskega učenja, ki ga zagotavljamo s partnerskim 

povezovanjem in sodelovanjem v lokalnem in širšem okolju, s čimer širimo zavedanje o 

pomenu vseživljenjskega učenja med občane. Spodbujamo pisani mozaik učenja in ustvarjanja 

v regiji, zato nadaljujemo z vlaganjem v strokovni razvoj in razširitev poklicnih kompetenc 

zaposlenih kadrov, kar nam omogoča pridobivanje in izvajanje novih programov. 
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14 FINANČNI NAČRT ZLU za leto 2019 
 

A) Splošni del 

  

14.1 Pravna podlaga 

 

Finančni načrt temelji na podlagi 10. in 11. člena ZJF ter Navodila o pripravi finančnih načrtov 

posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list 91/ 2000 in 122/2000). 

Upoštevana so tudi določila še veljavne intervencijske zakonodaje. 

V posebnem delu so navedeni planirani oddelki, skupine, programi in projekti s predvidenimi 

prihodki in skupnimi odhodki. 

 

14.2 Obrazložitev finančnega načrta 

 

Finančni načrt vsebuje finančne vrednosti prihodkov in odhodkov za izvajanje načrtovanih 

izobraževalnih programov, programov usposabljanja, svetovalne dejavnosti in izvajanja 

projektov. 

Načrtovani prihodki so predvideni v višini  480.010 €. 

Prihodke načrtujemo od: 

 projektov, pridobljenih na javnih razpisih,  

 izvajanja dejavnosti javne službe, ki jo delno sofinancira MIZŠ ,  

 sofinanciranja dejavnosti in programov s strani občin – ustanoviteljic, 

 pričakovanega obsega vpisa samoplačnikov v srednješolske programe in višješolski 

program, 

 organiziranih drugih tržnih oblik. 

 

Največji delež prihodkov je predviden na projektih ESS, MIZŠ, MDDSZ in drugih razpisovalcev 

ter prihodkov iz koncesije ZRSZ.  

 

Del prihodkov bomo poskusili pridobiti s ponudbo novih tržno zanimivih programov za 

podjetja, zavode in občane. 

 

Odhodki so predvideni v višini 479.487 €. 

 

Stroški dela za zaposlene, pogodbenega dela, najemnin in drugih materialnih stroškov bodo 

glede na obseg dela ostali približno enaki višini kot v letu 2018. 

 

B) Posebni del 

 

Osnovna šola za odrasle:  

● 1 kombiniran oddelek 
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Prihodki: 17.850 € 

        Vir: MIZŠ 

  

Srednje poklicno, strokovno in poklicno-tehniško izobraževanje 

● ekonomski tehnik: 1 oddelek 

● logistični tehnik: 1 oddelek  

● predšolska vzgoja – poklicni tečaj: 1 oddelek 

● bolničar negovalec 

 

V oddelkih sta združeni stara in nova generacija udeležencev izobraževanja odraslih ter 

programi poklicno-tehničnega in srednjega strokovnega izobraževanja.  

Prihodki: 50.000 € 

Vir:  samoplačniki, DSO 

 

Višješolski strokovni programi 

● ekonomist, 2 skupini  

Prihodki: 6.500 €  

Vir: Abitura Celje, d. o. o.    

 

Nacionalne poklicne kvalifikacije (usposabljanje in preverjanje) 

● socialni oskrbovalec na domu: 1 skupina  

Prihodki: 5.950 € 

Viri: samoplačniki, podjetja, ZRSZ 

 

 Usposabljanja in izpopolnjevanja ter splošno izobraževanje 

● izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni: 1 skupina 

● seminarji oz. delavnice: 4 izvedbe 

● drugi tečaji: 2 skupini 

     Prihodki: 5.000,00 €  

Viri: samoplačniki, podjetja, ZRSZ 

 

Projekti, razpisi 

● Središče za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Zasavje 2016–2022 

● Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2016–2019 

● Center za pridobivanje kompetenc Zasavje 2018–2022 

● Večgeneracijski center Zasavje 

● Svetovalno središče ISIO  

● Središče za samostojno učenje 

● Javna dela, učna pomoč 

● Teden vseživljenjskega učenja in Parada učenja 

● Erasmus + 
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● Drugi razpisi 

Prihodki:  348.300 €   

 Viri: MIZŠ, MDDSZ, ESS 

 

Drugi prihodki 

● Ustanovitelji: 34.410 € 

● MIZŠ – delno poplačilo plač: 4.500 € 

● Drugi prihodki: 7.500 € 

Prihodki: 46.410 € 

Viri: ustanovitelji, MIZŠ, drugo 
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PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019 

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019 

ČLENITEV     

PODSKUPIN Element Znesek v € 

KONTOV     

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) 480.010 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 480.010 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE   

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE   

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA   

762  B) FINANČNI PRIHODKI 0 

763  C) IZREDNI PRIHODKI   

  Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   

del 764 DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI   

  D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 480.010 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 199.121 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA    

460 STROŠKI MATERIALA 27.500 

461 STROŠKI STORITEV 171.621 

  F) STROŠKI DELA (876+877+878) 275.196 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 223.230 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 42.520 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 9.446 

462 G) AMORTIZACIJA 5.170 

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE   

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 0 

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 0 

467  K) FINANČNI ODHODKI 0 

468  L) IZREDNI ODHODKI  0 

  M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)   

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI   

  N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885) 479.487 

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888) 523 

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)   

 Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 0 

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) 9 

  Število mesecev poslovanja 12 
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PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019 PO DENARNEM TOKU 

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2019 PO DENARNEM TOKU 

ČLENITEV     

PODSKUPIN Element Znesek v € 

KONTOV     

  A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) 408.355 

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 408.355 

  POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE   

  ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE   

761 PRIHODKI OD PRODAJE MATERIALA IN BLAGA   

762  B) FINANČNI PRIHODKI 0 

763  C) IZREDNI PRIHODKI   

  Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 0 

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   

del 764 DRUGI PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI   

  D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 408.355 

  E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 168.079 

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA    

460 STROŠKI MATERIALA 25.000 

461 STROŠKI STORITEV 143.079 

  F) STROŠKI DELA (876+877+878) 275.196 

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 223.230 

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 42.520 

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 9.446 

462 G) AMORTIZACIJA 5.170 

463 H) DOLGOROČNE REZERVACIJE   

del 465 I) DAVEK OD DOBIČKA 0 

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 0 

467  K) FINANČNI ODHODKI 0 

468  L) IZREDNI ODHODKI  0 

  M) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)  448.445 

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV   

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI   

  N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)  

  O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)  

  P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)  40.090 

 Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja 0 

  Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) 9 

  Število mesecev poslovanja 12 

 


