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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne__________________sprejel naslednji 
 
 
 
 

S K L E P 

 
 
 

1. 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z Letnim delovnim načrtom Ljudske 
univerze Nova Gorica za šolsko leto 2012/13, Poslovnim poročilom Ljudske univerze Nova 
Gorica za leto 2012 in Finančnim načrtom Ljudske univerze Nova Gorica za leto 2013. 
 

 
2. 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 600-21/2012- 
Nova Gorica,  
 

                                                                                                      
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka:  600-21/2012-8 
Nova Gorica, 11. marca 2013 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 
Javni zavod Ljudska univerza Nova Gorica je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi 
javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica  (Uradno glasilo, št. 11/97, Uradni list RS, 
št. 83/08) z namenom izobraževanja odraslih. Ustanoviteljice javnega zavoda so Mestna 
občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina Kanal ob Soči, Občina Miren–Kostanjevica, 
Občina Renče-Vogrsko in Občina Šempeter-Vrtojba.  

 

V zavodu se izvajajo različne izobraževalne dejavnosti, ki so razdeljene na pet področij: 
- pridobitev izobrazbe (osnovna šola, učna pomoč, srednješolsko in poklicno 

izobraževanje, višje in visokošolsko izobraževanje, podiplomski študij), 
- jeziki, 
- izpopolnjevanje (računovodski, knjigovodski, računalniški tečaji, usposabljanje za 

življenjsko uspešnosti, strokovni seminarji), 
- prosti čas (tematski sklopi, študijski krožki, tečaji s področja prostega časa), 
- center vseživljenjskega učenja (svetovalno središče, točke vseživljenjskega učenja, 

borza znanja, center za informiranje in poklicno svetovanje, središče za samostojno 
učenje). 

 
Ljudska univerza Nova Gorica je v letu 2012 poslovala pozitivno.  
Občine ustanoviteljice so v letu 2012 zagotovile javnemu zavodu sredstva v višini 
82.312,39 EUR in sicer za: 
1. sofinanciranje dejavnosti Ljudske univerze Nova Gorica v višini 36.071,84 EUR,  
2. sofinanciranje projekta »Center vseživljenjskega učenja Severne Primorske« v višini 

29.574,49 EUR, 
3. sofinanciranje projekta »Most med temo in svetlobo« v višini 16.666,06 EUR. 
Sredstva so se razdelila na posamezno občino ustanoviteljico glede na ključ iz delitvene 
bilance. Mestna občina Nova Gorica je v letu 2012 za zgoraj navedene namene iz 
proračunskih sredstev zagotovila 43.000,00 EUR. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženo 
gradivo s prilogami ter sprejme predlagani sklep.                                                                        
                  
                                                                
Pripravili: 
 
Metka Gorjup                                                                                                Matej Arčon 
Načelnica oddelka za družbene dejavnosti                                                      ŽUPAN 
 
                                                                                                                 
Majda Stepančič 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
                 
              
                                                                 
PRILOGE:  
- Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/13 
- Poslovno poročilo za leto 2012 
- Finančni načrt za leto 2013 


