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I. UVOD 
OSNOVNI PODATKI ZAVODA 
 
LJUDSKA UNIVERZA PTUJ 
Mestni trg 2 
2250 Ptuj 
Telefon:    02/749-21-50 
Fax:     02/749-21-53 
Direktorica:    Mojca Volk, direktorica 
Matična številka:   5055504 
ID za DDV:    SI 931133740 
Podračun pri UJP Sl. Bistrica:  01296-6030717497 
Začetek delovanja:   23.07.1959 
Ustanovitelj:    Mestna občina Ptuj 
Status:    javni zavod 
 
Ljudska univerza Ptuj je javni zavod za izobraževanje odraslih. Ustanovila nas je Mestna občina Ptuj  za 
opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu. Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje 
odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje (svetovanje, informiranje in 
srednješolsko izobraževanje). 
 
Izobraževanje se izvaja v obliki šolskega pouka, izrednega izobraževanja, seminarskega dela, tečajev, 
študijskih skupin in krožkov, inštrukcij, vodenega samoizobraževanja, učenja na daljavo, praktičnega 
izobraževanja in usposabljanja ter drugih oblik izobraževanja. 
Poleg izobraževanja zavod izdeluje in prodaja programe izobraževanja, opravlja svetovalno dejavnost, 
predvsem na področju izobraževanja ter druge dejavnosti, ki so povezane s celovito ponudbo. 
 
Vizija Ljudske univerze Ptuj 
Širiti nove poti do znanja vsakomur, kadar koli in kamor koli. 
 
Vrednote 
- znanje, strokovnost, kakovost, ugled, odgovornost 
- učinkovitost, inovativnost, drznost, ustvarjalnost 
- poštenost, strpnost, zanesljivost, spoštovanje 
- svetovljanstvo 
 
Poslanstvo 
Naše poslanstvo je izobraževanje in svetovanje odraslim. Z bogatimi izkušnjami in strokovnostjo zaposlenih 
želimo motivirati in spremljati naše udeležence na njihovi poti do uspeha, spodbujati in verjeti v 
pomembnost vseživljenjskega učenja. Ponuditi želimo široko izbiro programov, glede na trenutno 
povpraševanje in upoštevajoč bodoče trende. 
Dejavnosti zavoda, povzete po odloku o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Ptuj: 
 
Zavod kot osnovno dejavnost opravlja javno službo na področju:  
P/85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 
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Druge dejavnosti, ki jih zavod opravlja zaradi celovitega izvajanja javne službe so npr. (navedene le 
pomembnejše, celotna navedba je navedena v odloku o ustanovitvi): 
M/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 
M/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
M/85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje 
P/85.421 Višješolsko izobraževanje 
P/85.422 Visokošolsko izobraževanje 
P/85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
 
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler 
ustanoviteljica ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji 
za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji. Za 
nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje 
in boljša ponudbo vzgojno – izobraževalnega dela, ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju 
zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti. 
 
Organi zavoda so: 

 Svet zavoda 

 Direktor 

 Strokovni organi 
 
Svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer: dva predstavnika ustanovitelja, dva predstavnika delavcev 
zavoda ter en predstavnik odraslih, ki se izobražujejo v zavodu. 
 
Direktor je andragoški vodja in poslovodni organ zavoda. Direktor organizira in vodi delo in poslovanje 
zavoda ter zastopa zavod brez omejitev.  
 
Strokovni organi v zavodu so: 

 Andragoški zbor 

 Strokovni aktiv 

 Vodja izobraževalnega področja 

  

 II. ZAKONSKE PODLAGE 
 
a) zakonske podlage za izvajanje dejavnost: 

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07 z dopolnitvami) 

 Zakon o izobraževanju odraslih (Ur.l. RS, št. 110/06) 

 Zakon o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91 z dopolnitvami) 

 Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 52/94  s 
spremembami in dopolnitvami) 

 Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 12/2013, 78/2013) 
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b) zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta 

 Pravilnik o računovodstvu, 1.9.2004 s posodobitvami (zadnja januar 2011) 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Ur.l. RS, št. 101/2013) 

 Interventni zakoni (Ur.l. RS, št. 94/10, 110/11, 40/12-ZUJF, 43/12) 

 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/12) 

 Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-A (Uradni list RS, št. 105/12 z dne 
27. 12. 2012) 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-B (Uradni list 
RS, št. 85/14 z dne 28. 11. 2014), 

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C (Uradni list 
RS, št. 95/14 z dne 29. 12. 2014) 

 Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-
2020 (Ur.l. RS, št. 90/2013) 

 Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov 
(Ur .l. RS, št. 91/00) 

 
c) interni akti zavoda 
Pravna podlaga za naše delovanje: 

 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Ptuj, Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 
5/2001, z dne 28.5.2001 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze Ptuj, 
Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/2009 

 Pravila delovanja Ljudske univerze Ptuj, 1.10.1996 

 Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest na Ljudski univerzi Ptuj, 29.5.2007 

 Interni pravilniki, aktih in navodila za delo 

- Pravilnik o varstvu pred požarom 

- Izjava o varnosti in zdravju pri delu z oceno tveganja 

- Pravilnik o popisu in navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev za delo 
popisne komisije 

- Pravilnik o vrednotenju delovne uspešnosti  zaposlenih na LU Ptuj 

- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov na LU Ptuj 

- Poslovnik o delu Sveta zavoda LU Ptuj 

- Navodila za izdajo naročil malih vrednosti 

- Katalog informacij javnega značaja 

- Pravilnik in navodilo o pečatih zavoda 

- Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času zaposlenih LU Ptuj 

- Pravilnik o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov na LU Ptuj 

- Pravilnik o postopku za ugotavljanje disciplinske odgovornosti 

- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc  

- Pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov 
nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihološkega tveganja na delovnih 
mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev  
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III. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA, VKLJUČUJOČ NAČRT PROGRAMA 
DELA 
 
Kot povedano že uvodoma, je Ljudska univerza Ptuj javni zavod, ustanovljen s strani Mestne občine Ptuj, za 
opravljanje javne službe na področju izobraževanja odraslih.  
 
V preteklih dveh, treh letih opažamo silovit upad sofinanciranja iz proračunskih virov – tako s strani pristojnega 
ministrstva, kot s strani Mestne občine. Na področju izvajanja javne službe gre za sofinanciranje dejavnosti 
izobraževanja odraslih s strani Mestne občine Ptuj ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  
 
Okvir sofinanciranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je določen z Resolucijo o 
Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 ter Letnim 
programom izobraževanja odraslih 2015, ki pa je še v postopku sprejemanja. Tako so navedbe v finančnem 
načrtu, ki se nanašajo na predvidene dotacije MIZŠ dejansko predviden priliv sredstev, za katerega nimamo 
nobenega zagotovila. Le upamo lahko, da bo ministrstvo predložilo razpise, na katere se bomo lahko prijavili in 
kandidirali za sredstva, namenjena raznoliki dejavnosti izobraževanja odraslih.  
 
Bralec tega dokumenta bo v finančnem načrtu lahko zasledil, da večina dejavnosti, ki jo Ljudska univerza Ptuj 
opravlja, sodi med tržne dejavnosti – to pomeni, da sredstva pridobimo v pogojih konkurence, praviloma na 
nacionalnih ali mednarodnih razpisih. Kljub temu pa vendar ne gre za ustvarjanje dobička, temveč za pokrivanje 
stroškov poslovanja.  
 
Močno dejavnost bodo tudi v prihodnje predstavljali mednarodni projekti, saj tako pridobljena sredstva 
omogočajo nudenje cenejših ali celo brezplačnih storitev za prebivalstvo. 
 
Prav tako sodi v okvir tržne dejavnosti izvajanje javnoveljavnih srednje, višje in visokošolskih programov za 
odrasle udeležence. Ljudska univerza Ptuj je verificirana za izvajanje srednješolskih programov ter osnovne šole 
za odrasle, medtem ko je na področju višješolskega in visokošolskega izobraževanja prisotna kot študijski center 
višješolskih zavodov oziroma fakultet. Veliko odraslih na našem zavodu dobi drugo možnost za uresničitev 
poklicne želje. 
 

a) izobraževanje za pridobitev izobrazbe oz. formalni javnoveljavni izobraževalni programi 

o OSNOVNA ŠOLA – devetletka (8. in 9. razred) 
o ADMINISTRATOR - SPI 
o TRGOVEC – SPI in TRGOVEC - prekvalifikacija 

o EKONOMSKI TEHNIK - SSI/PTI in PT 
o PREDŠOLSKA VZGOJA – SSI, PT 

 
Izobraževalni programi gostujočih fakultet: 
o EKONOMIST – višješolski program (predvidoma v obliki študija na daljavo) 

o POSLOVNI SEKRETAT – višješolski program (predvidoma v obliki študija na daljavo) 
o INŽENIR INFORMATIKE – višješolski program (predvidoma v obliki študija na daljavo) 
o PREDŠOLSKA VZGOJA – visokošolski strokovni program 
o SOCIALNA GERONTOLOGIJA – visokošolski strokovni program 

  

http://www.lu-ptuj.si/izo_pod_1.html
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b) neformalni javnoveljavni izobraževalni programi: 
o Usposabljanja za življenjsko uspešnost: 

o UŽU – MOST DO IZOBRAZBE 
o UŽU - BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ 
o UŽU – IZZIVI PODEŽELJA 
o UŽU – MOJE DELOVNO MESTO 
o UŽU – BRANJE ZA ZNANJE IN BRANJE ZA ZABAVO 
o RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE 

 
c) poklicno usposabljanje 

o SOCIALNI OSKRBOVALEC – OSKRBOVALKA NA DOMU 
o SOBARICA 

o USPOSABLJANJE  ZA RAČUNOVODJA 
o VOZNIK VILIČARJA 
o IZDELOVALEC SPLETNIH STRANI 
o HIŠNIK 

 
d.) neformalno izobraževanje 

o UŽU – RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM 
o RAČUNALNIŠKA DIGITALNA PISMENOST ODRASLIH 
o TEČAJI RAČUNALNIŠTVA - ZAČETNI, NADALJEVALNI IN SPECIALIZIRANI  
o TEČAJI TUJIH JEZIKOV – angleški, nemški, italijanski, francoski, španski, ruski in kitajski 

o SEMINARJI S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER POŽARNE VARNOSTI 
o SEMINARJI S PODROČJA KOMUNIKACIJE IN OSEBNE RASTI 
o DELAVNICE S PODROČJA SVETOVANJA 
o DELAVNICE S PODROČJA ZAKONODAJE IN RAČUNOVODSTVA 
o DELAVNICE S PODROČJA PROMOCIJE ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA 

o SMEHOLOGIJA 
 

o UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE – razni tečaji in delavnice, skrb za zdravje 
 

e.) dejavnosti izobraževanja odraslih v nacionalnem interesu 

o BORZA ZNANJA PTUJ 
o SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE 
o ŠTUDIJSKI KROŽKI 

o TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
o PARADA UČENJA 
 
f.)  dodatna strokovna pomoč udeležencem 
o ISIO – SVETOVALNO SREDIŠČE PTUJ 

  

http://www.lu-ptuj.si/izo_pod_2.html
http://www.lu-ptuj.si/izo_pod_3.html
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Zaradi »nefinanciranja« s strani našega ustanovitelja - Mestne občine Ptuj, smo ves čas v iskanju priložnosti na 
trgu. Sledimo željam prebivalstva, pospešeno se posvečamo tudi delu s podjetji. Tako smo že v postopkih 
vpeljave programov bolničar, kozmetični tehnik, študijski program Kozmetika, podiplomski program Inkluzivna 
pedagogika in Zgodnje učenje, vpeljali pa smo že številne nove programe za udeležence 55+, v sklopu Univerze 
za tretje življenjsko obdobje. 

V šolskem letu 2014/2015 smo se vpisali v register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov aktivne politike 
zaposlovanja na podlagi javnega poziva ZRSZ in bili tudi izbrani za izvajanje ruskega jezika, stopnje I do V, na 
lokacijah znotraj območne službe ZRSZ Ptuj. 60 urni tečaj je namenjen vsem, ki se želijo naučiti ruščine na 
osnovni ravni (A1). Naučili se bodo brati in pisati rusko cirilico - alfavit, v nadaljevanju se bodo naučili 
pogovarjati se rusko o vsakdanjih temah (predstaviti se, povprašati po imenu in počutju, povedati od kje 
prihajamo, konverzacije po telefonu in v trgovini...), brati, razumeti prebrano, odgovarjati na vprašanja o 
besedilu in slušno razumeti ruski jezik. V šolskem letu 2014/2015 je ena izvedba že za nami, načrtujemo še 
kakšno v jesenskih mesecih. 

Naslednja novost v obstoječem šolskem letu je kitajski jezik in kultura za začetnike. Udeleženci spoznajo do 
300 pismenk, ki so osnova pogovorne kitajščine, uporabne za osnovno komunikacijo na Kitajskem. Poudarek je 
na uporabnosti in interaktivnem učenju v skupini. Udeleženci se naučijo brati pin-yin (tj. latinična transkripcija 
pismenk), naučijo se pravilnega zapisovanja pismenk (oz. pravilnega zaporedja zapisovanja potez pismenk), kar 
omogoča samostojno uporabo raznih digitalnih slovarjev oz. računalniških orodij za samostojno učenje. 
Udeleženci se spoznajo s tonemskim načinom naglaševanja 4 tonov. Poučevanje je nadgrajeno s temami 
tradicionalne in sodobne kulture na Kitajskem.  

Maja 2015 bomo na Mestnem trgu izpeljali Parado učenja. Parada učenja je vseslovenski projekt – letos bo 
potekal na sedmih občinah, med drugim tudi na MO Ptuj (za kar smo se na LU Ptuj zelo borili) 

Gre za promocijo izobraževanja, učenja in usposabljanja vseh oblik, v vseh starostnih obdobjih, kar ima za 
posledico tudi medgeneracijsko druženje. K sodelovanju bomo povabili vse akterje na področju izobraževanja 
(vse OŠ, ŠC, Gimnazijo, Visoko šolo, Glasbeno šolo), razna društva in ostala interesna združenja, CID, Zavod za 
šport, ZRS Bistra, samostojne kulturne delavce…skratka pisano paleto vseh, ki se kakorkoli ukvarjajo z učenjem, 
izobraževanjem in usposabljanjem.  

Njihova naloga bo predstavitev svoje dejavnosti na stojnicah, ki jih bi/bomo razporedili po Mestnem trgu in 
predvidoma še deloma na Slovenskem trgu.  

Prireditev bo potekala 19.5.2015, od 10. do 14. ure. Popestrili jo bomo z glasbenimi in plesnimi vložki raznih 
žanrov, gospoda župana pa smo že zaprosili, da prireditev slavnostno otvori ter poda krajšo izjavo za medije. 

Na področju promocije vseživljenjskega učenja bomo tudi letos v septembru in oktobru svoje aktivnosti 
predstavljali na stojnicah v nakupovalnih središčih na Ptuju, tretji teden v septembru pa bo še posebej živahen, 
saj bodo potekali vseslovenski dnevi Svetovalnih središč. 
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PROJEKTNO DELO NA LJUDSKI UNIVERZI PTUJ 

1. GRUNDTVIG Multilateralni projekti  

- PPS – Peer to Peer fostering support active ageing  

Struktura prebivalstva Evropske unije se spreminja in postaja vse starejša. Evropejci živijo dlje in bolj zdravo, 
evropska skupnost pa s spodbujanjem politik za vključevanje starejših oseb v aktivno državljanstvo skuša 
usmeriti tudi projektne naravnanosti.  

»Peer education« ali vrstniško učenje (v določenem smislu pa gre za medgeneracijsko učenje in sodelovanje) 
lahko opredelimo kot proces, s katerim se dobro usposobljeni in motivirani ljudje (»Peer« vzgojitelji ) obvežejo, 
da bodo izvajali neformalne ali organizirane izobraževalne dejavnosti z vrstniki (ljudje iste starosti, istega 
socialnega položaja, ali enakih sposobnosti) , namenjenih razvoju znanja in spretnosti. 

V projektu bomo razvili metodologijo, ki temelji na Peer-to-Peer usposabljanju za spodbujanje aktivnega 
staranja, bodisi v majhnih skupinah ali pa tudi na daljavo, s pomočjo interneta. Usposabljanje bo namenjeno 
povečevanju vključenosti in učinkovitosti ter prenosu znanj med udeleženci (skupine 55 +) . 

Diseminacija projekta bo dosegla 20.000 starejših in drugih interesnih skupin, povezanih s staranjem. V projekt 
bo v okviru partnerstva vključenih 1300 udeležencev, 500 starejših in 135 usposobljenih mentorjev. 

Partnerji v projektu: Arhuis Health College, Danska, PUMS - Poznan University of Medical Sciences, Poljska, 
GRETA GRETA du Velay, Francija, UPUA Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, Španija, Die 
Berater, Avstrija, LU Ptuj. 

Skupna vrednost projekta: 398.402,00 EUR 

Sredstva LUP: 65.211,00 EUR 

 

2. Program Erasmus+, strateška partnerstva (KA 2) 

Key Action Cooperation for innovation and the exchange of good practices 

Mini MBA in Youth NGO Administration 

Mladinske organizacije po vsej Evropi, se nenehno trudijo za pozitivne spremembo, namenjene mladim. 
Raziskava na območju EU je pokazala, da največkrat nimajo organizacijskih ter administrativnih izkušenj, kar 
pogosto onemogoča prenos »mehkih vsebin«, s katerimi se največ ukvarjajo, v prakso. Njihova vloga je tako 
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šibkejša, kot bi bila lahko sicer. Glede na to, da zaposlovalci vse bolj iščejo in pričakujejo neformalna znanja ter 
konkretne kompetence, ki jih ni mogoče pridobivati v okvirih formalnih izobraževalnih sistemov, je nujno 
okrepiti administrativne vodstvene procese nevladnih organizacij (NVO) ter drugih društev, ki se ukvarjajo z 
neformalnimi aktivnostmi, kjer »mehke vsebine« zaradi izvedbene naravnanosti NVO-jev tudi najlažje in najbolj 
učinkovito prehajajo v prakso. 

Zato je toliko bolj pomembno, da jih prepoznamo kot bodoče pomembne deležnike na področju 
vseživljenjskega učenja, ki bi lahko odigrali odločilno vlogo pri spodbujanju neformalnih aktivnosti mladih, pa 
tudi vseh ostalih. 

Partnerji projekta Mini MBA smo se odločili, da na tem področju nastopimo s skupnim produktom v obliki 
modularnega izobraževalnega programa, razdeljenega v 7 sklopov, namenjenega aktualnim in bodočim 
predstavnikom nevladnih in drugih neprofitnih organizacij za mlade. Ti so: 

1. Uvod v program in pomen mladinskih nevladnih organizacij kot izobraževalcev na področju 
neformalnih vsebin 

2. Management in strategije odločanja v mladinskih nevladnih organizacijah 
3. Organizacija, finančni management in računovodstvo v mladinskih nevladnih organizacijah 
4. Trženje, odnosi z javnostjo v mladinskih nevladnih organizacijah 
5. Projektno vodenje ter pridobivanje sredstev s strani donatorjev 
6. Vodenje, motivacija in osebna komunikacija 
7. Metode na področju neformalnega izobraževanja mladih 

V okviru projekta bomo usposobili 30 mentorjev z izkušnjami s področja nevladnih organizacij, ki bodo nato v 

sodelujočih državah usposobili še po 30 udeležencev lokalnih izobraževanj, skupno bomo torej v okviru projekta 

usposobili 180 bodočih vodij nevladnih ali podobnih neprofitnih organizacij. 

Izobraževalni program Mini MBA bo vsem udeležencem na voljo brezplačno v obliki učenja na daljavo, 

vzpostavljenega na posebej pripravljeni spletni platformi. Kot rečeno, bo vsak udeleženec ob koncu uspešno 

opravljenega programa pridobil tudi certifikat z določenim številom kreditnih točk, kar daje programu dodano 

vrednost ter dviguje kredibilnost. 

Partnerji v projektu: Intercollege, Danska; Asociatia EIVA, Romunija; Ljudska univerza Ptuj, Slovenija; Uniăo das 

Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim, Portugalska; Método Estudios Consultores SLU, Španija; 

Ceres Group Europe (NI) Limited, Velika Britanija 

 
Skupna vrednost projekta: 242.838,00 EUR 

Sredstva LUP: 28.421,00 EUR 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://erasmus-plus.ro/erasmus-official-logo/erasmuslogo/&ei=AzQAVYmjK4_jasaIgqAJ&bvm=bv.87611401,d.d2s&psig=AFQjCNH6rRyIVXNQO-4OgqmsuhSS-AsyBQ&ust=1426163047554004
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Pomlad pa je čas prijav za prihajajoče obdobje.  

V ta namen bi kratko predstavila projekte, za katere že sedaj vemo, da bomo z njimi kandidirali za sredstva EU. 

1. Na področju Erasmus+ razpisov, bomo kandidirali kot partner v projektu z akronimom LENCO 
 
Gre za projekt s področja uporabe inovativnih postopkov na področju izobraževanja, še posebej e-
izobraževanja, vključujoč motivacijo, spodbudo za učenje in uspešen zaključek začetega izobraževanja. V 
partnerstvu smo različne ustanove iz sedmih evropskih držav.  
 
Skupna vrednost projekta: 348.049,00 EUR 
 
Sredstva LUP: 45.231 EUR 
 
2. Na področju razpisov Europe for Citizens bomo kandidirali s tremi programi: 

1. Town twinning (bratenje mest)  
S partnerji: Pučko otvoreno učiliste Čakovec ter Mestna občina Varaždin bomo organizirali delavnice, 

konference in strokovna srečanja za graditev boljših medmestnih odnosov ter krepili državljanske in evropske 
kompetence. 

2. European Remembrance (evropski spomin) – 2 projekta s področja ohranjanja izročila, s 
poudarkom na drugi svetovni vojni. 

 
Vsak od projektov je vreden približno 100.000 EUR  
 

3. Na področju Interreg Central Europe 2015 bomo kandidirali s programom: 
 
Hostel in muzej – turizem z zgodovinsko konotacijo 
Partnerji: Občina Kidričevo, Ljudska univerza Ptuj, Občina Wagna, Bildungshaus Schloss Retzhof, Županija 
Crikvenica in zaenkrat še neznana ustanova s področja izobraževanja iz Crikvenice. 
 
Ker smo šele v fazi projektne ideje, ne morem oceniti finančnega inputa. 
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IV. NAČRTOVANE IZVEDBE PROGRAMOV  
 
NAČRTOVANI PROGRAMI  ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE 

 
 

 
Šolsko leto 2014/2015 

 

 
IZOBRAŽEVALNA OBLIKA 

 
ŠTEVILO 

ODDELKOV 

1. Osnovna šola – 8. razred  1 

2. Osnovna šola – 9. razred 1 

3. Ekonomski tehnik - SSI 1 

4. Ekonomski tehnik - PTI 1 

5. Ekonomski tehnik – poklicni tečaj 1 

6. Vzgojitelj predšolskih otrok - SSI 1 

7. Vzgojitelj predšolskih otrok - PT 2 

8. Ekonomist – višja šola 1 

9. Predšolska vzgoja  -  1.letnik - VSŠ 1 

10. Predšolska vzgoja  -  2.letnik - VSŠ 1 

11. Predšolska vzgoja  -  3.letnik - VSŠ 1 

 
 
NAČRTOVANI PROGRAMI POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN SPOPOLNJEVANJA 
 

 
Šolsko leto 2014/2015 

ŠTEVILO 
SKUPIN 

1.  Računovodja  2 

2.  Socialni oskrbovalec/oskrbovalka 1 

 
NAČRTOVANA IZVEDBA TEČAJEV IN DELAVNIC 
 

Šolsko leto 2014/2015 
 

 

 
Začetek programov v času od 01.10. 2014 in skozi vso šolsko 
leto 

 

TEČAJ ŠTEVILO 
IZVEDB 

1)  Angleščina – začetni tečaj 2 

2)  Angleščina – nadaljevalni tečaj 1 

3)  Nemščina za iskalce zaposlitve 2 

4)  Nemščina – začetni tečaj 3 

5)  Nemščina – nadaljevalni tečaj 2 

6)  Ruščina 2 

7)  Kitajščina  1 
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8)  Tečaji tujih jezikov za udeležence 55+ 3 

9)  Računalniški tečaji 2 

10)  Kreativne delavnice 3 

11)  Promocija zdravega načina življenja 2 

 
 
 

V. NAČRT KADROV 
 
V zavodu so zaposleni strokovni delavci, ki organizirajo in izvajajo izobraževanje.  Izobraževanje v javnem 
zavodu opravljajo učitelji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, 
potrebnih za posamezno področje izobraževanja, ki z zavodom sklenejo ustrezno pogodbo.  
Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistemizacijo mest, lahko pa jih 
opravljajo tudi druge službe izven zavoda, s katerimi zavod sklene ustrezno pogodbo. 
 
REDNO ZAPOSLENI :  8 delavcev   
 

 Direktorica:    Mojca Volk, direktorica, univ.dipl.ekon. 

 Organizator izobraževanj:  mag. Petja Janžekovič, univ. dipl. filozof 

 Organizator izobraževanj:  Matjaž Habjanič, prof. geo. in teh. 

 Strokovna delavka:    Bernarda Kvas, dipl. ekonomistka 

 Svetovalka:    Mateja Hlupič, univ. dipl. ped. in  prof.   soc. 

 Vodja SSU:     Dušan Šilak, predmetni učitelj zgodovine 

 Poslovna tajnica:    Vesna Bračič, dipl. ekonomistka 

 Čistilka:    Zdenka Tomažič , ekon. tehnik 
 
 
V upanju na uspeh na razpisih računam na zaposlitev naše bivše sodelavke Simone Pučko v jesenskih mesecih 
2015. 
 
Vsi sodelavci se bomo redno vključevali v usposabljanja in izobraževanja za potrebe opravljanja dejavnosti. Prav 
tako bom za zaposlene organizirala tečaj angleščine s poudarkom na terminologiji s področja izobraževanja in 
projektnega dela.  
 
Študentsko delo bomo koristili le izjemoma, za potrebe morebitnega nadomeščanja čistilke ter za morebitno 
pomoč ob posodabljanju naših spletnih strani, kreiranju aplikacij in podobno.  
 
Za večino naši aktivnosti potrebujemo zunanje izvajalce, predavatelje, s katerimi sklenemo avtorsko ali 
podjemno pogodbo. Za prihajajoče leto smo od Mestne občine Ptuj že pridobili soglasje za naše zunanje 
sodelavce, kot sledi iz naslednjih preglednic. 
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1. EKONOMSKI TEHNIK – srednje strokovno izobraževanje, poklicni tečaj, poklicno tehnično 
izobraževanje 
 

 

Z. št Predmetno področje, ki ga pokriva Izobrazba 

1 Slovenščina, Odprti kurikul - Nadgradnja osnovnih 
znanj 

Prof. slovenščine in teologije 

2 Matematika, Poslovno računstvo in statistična 
analiza pojavov 

Prof. matematike 

3 Tuji jeziki – NEM in ANG Prof. angleščine in nemščine 

4 Tuji jezik - NE Prof. nemščine 

5 Tuji jezik - AN Univ. dipl. prevajalka NEM in ANG 

6 Kemija, Razvrščanje blaga Profesorica kemije in geografije 

7 Pravo 
 

Univ. dipl. pravnica 

8 Računalništvo, ekonomsko področje, trženje Mag. znanosti s področja Ekonomija in 
poslovne vede 

9 Računovodstvo, ekonomija Dipl. ekon. 

10 Biologija Prof. bio. 

 
 

2. TRGOVEC – srednje poklicno izobraževanje 

 
3. PROGRAM USPOSABLJANJA ZA RAČUNOVODJA 

 
 
  

Z.št Predmetno področje, ki ga pokriva Izobrazba 

1  
Slovenščina, Odprti kurikul - Nadgradnja osnovnih 
znanj 

Prof. slovenščine in teologije 

2 Matematika, Poslovno računstvo Prof. matematike 

3 Tuji jezik - NE Prof. nemščine 

4 Tuji jezik - AN Univ. dipl. prevajalka NEM in AN 

5 Naravoslovje, Poznavanje blaga, Poznavanje živil , 
Nadgradnja osnovnih znanj 

Profesorica biologije in kemije 

6 Temelji pravne kulture in Pravno org. vidik 
poslovanja 

Univ. dipl. pravnica 

7 Informacijsko komunikacijska tehnologija Mag. znanosti s področja Ekonomije in 
poslovnih ved 

8 Odprti kurikul – Osebnostna rast človeka Prof. razrednega pouka 

Z.št Predmetno področje, ki ga pokriva Izobrazba 

1 Računovodstvo 
 

Ekonomist, diplomirani ekonomist 
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4. VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK – srednje strokovno izobraževanje, poklicni tečaj  
 

z.št.  
Predmetno področje 

 
Potrebna znanja 
 

1.  SLOVENŠČINA visokošolska izobrazba iz  slovenščine 

2.  MATEMATIKA visokošolska izobrazba iz matematike 

3.  TUJI JEZIK visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika 

4.  UMETNOST 
visokošolska izobrazba iz  glasbe, likovne umetnosti 
ali umetnostne zgodovine 

5.  ZGODOVINA visokošolska izobrazba iz zgodovine 

6.  GEOGRAFIJA visokošolska izobrazba iz geografije 

7.  SOCIOLOGIJA visokošolska izobrazba iz sociologije 

8.  PSIHOLOGIJA visokošolska izobrazba iz psihologije 

9.  FIZIKA visokošolska izobrazba iz fizike   

10.  KEMIJA visokošolska izobrazba iz kemije 

11.  BIOLOGIJA visokošolska izobrazba iz biologije 

12.  ŠPORTNA VZGOJA visokošolska izobrazba iz športne vzgoje 

13.  Veščine sporazumevanja 
visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, 
sociologije, socialne pedagogike, komunikologije, 
slovenščine 

14.  Pedag. in ped. pristopi v predšolskem obd. visokošolska izobrazba iz pedagogike 

15.  Razvoj in uč. pred. otroka visokošolska izobrazba iz psihologije 

16.  Varno in zdravo okolje 
visokošolska izobrazba iz pedagogike, psihologije 
ali socialne pedagogike, zdravstva, biologije, 
gospodinjstva ali živilske tehnologije 

17.  Kurikulum oddelka v vrtcu visokošolska izobrazba iz pedagogike 

18.  Igre za otroke 
visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike 
ali socialne pedagogike 

19.  Ustvarjalno izražanje 

za vsebinski sklop likovne vzgoje: visokošolska 
izobrazba iz likovnega področja 
visokošolska izobrazba iz likovnega področja: 
visokošolska izobrazba iz področja plesa ali športa: 
visokošolska izobrazba iz  slovenščine 

20.  Matematika za otroke visokošolska izobrazba iz matematike 

21.  Jezikovno izražanje otrok visokošolska izobrazba iz slovenščine 

22.  Naravoslovje za otroke 
visokošolska izobrazba iz razrednega pouka, 
biologije, kemije ali  fizike  

23.  Družboslovje za otroke 
visokošolska izobrazba iz zgodovine,  geografije, 
razrednega pouka,  ali sociologije 

24.  Inf. komunikac. tehnologija 
visokošolska izobrazba iz informatike ali 
multimedije 

25.  Likovno izražanje visokošolska izobrazba iz likovnega področja 

26.  Plesno izražanje visokošolska izobrazba iz področja plesa ali športa 

27.  Šport za otroke visokošolska izobrazba iz športne vzgoje 

28.  Osebnostna rast človeka  
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29.  KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE 
visokošolska izobrazba iz psihologije, pedagogike, 
sociologije, socialne pedagogike, komunikologije, 
slovenščine 

30.  PREDŠOLSKA PEDAGOGIKA visokošolska izobrazba iz pedagogike 

31.  VARNOST IN ZDRAVJE V VRTCU 
visokošolska izobrazba iz pedagogike, psihologije 
ali socialne pedagogike, zdravstva, biologije, 
gospodinjstva ali živilske tehnologije 

32.  RAZVOJNA PSIHOLOGIJA visokošolska izobrazba iz psihologije 

33.  KURIKULUM ODDELKA V VRTCU visokošolska izobrazba iz pedagogike 

34.  LIKOVNO, GLASBENO IN PLESNO IZRAŽANJE 

za vsebinski sklop plesno gibalne vzgoje: 
visokošolska izobrazba iz plesa ali športa 
za vsebinski sklop likovne vzgoje: visokošolska 
izobrazba iz likovnega področja: 
visokošolska izobrazba iz področja plesa ali športa: 

35.  LIKOVNO IZRAŽANJE visokošolska izobrazba iz likovnega področja: 

36.  ŠPORT SKOZI IGRO visokošolska izobrazba iz področja plesa ali športa 

 
 

5. PROGRAM OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE   
 

 
Z. št 

 
Predmetno področje, ki ga pokriva 
 

 
Izobrazba 

1 SLOVENŠČINA prof. slovenščine 

2 MATEMATIKA predmetna učiteljica matematike in fizike 

3 TUJI JEZIKI – NEM IN ANG prof. angleščine in nemščine 

4 GLASBENA VZGOJA prof. likovne umetnosti 

5 LIKOVNA VZGOJA prof. glasbene kulture 

6 GEOGRAFIJA prof. proizvodno tehnične vzgoje in geografije 

7 ZGODOVINA predmetni učitelj družbeno moralne vzgoje in 
zgodovine 

8 DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA univ. dipl. pedagog in prof. sociologije 

9 FIZIKA prof. matematike in fizike 

10 KEMIJA prof. kemije in geografije 

11 BIOLOGIJA, NARAVOSLOVJE predmetni učitelj za biologijo in kemijo 

12 IZBIRNI PREDMET 1 mag. znanosti s področja zgodovine filozofije in 
fenomenologije 

13 IZBIRNI PREDMET 2 mag. znanosti s področja ekonomije in poslovnih 
ved 
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6. RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE - tečaji 
 
 

 
 
Predmetno področje 
 

 
Potrebna znanja 
 

1.  Računalniško in digitalno opismenjevanje  
visokošolska izobrazba iz informatike ali 
multimedijev 

2.  Photoshop, Indesign 
visokošolska izobrazba IKT, grafični 
oblikovalec 

 
7. TUJI JEZIKI - tečaji 
 

 
 
Predmetno področje 
 

 
Potrebna znanja 
 

1.  
Angleščina 
  

Profesor angleščine 

2.  
Nemščina 
 

Profesor nemščine 

3.  
Italijanščina 
 

Profesor italijanščine 

 
 
Vir financiranja so lastna sredstva zavoda oziroma povedano drugače: stroške dela po navedenih avtorskih 
pogodbah in pogodbah o delu krije zavod iz lastnih sredstev.  
 
 
VI. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL 
 
V letu 2015 bi si želeli temeljitih posegov v naše prostore. Tako bi bila nujno potrebna sanacija celotne strehe, 
kakor tudi brušenje in lakiranje parketa v učilnicah, ki tega lani niso bile deležne.  Prav tako bomo kot preteklo 
leto prisiljeni vsaj delno sanirati učilnico v pritličju, kjer zaradi prisotnosti vlage odpada omet s sten, prostor pa 
zaudarja po vlagi.  
V skladu z ravnanjem dobrega gospodarja bi bilo nujno potrebno montirati termostatske glave na vse 
radiatorje, kot tudi sanirati vsa okna v učilnicah in pisarnah.  
Za nakup nove IKT opreme še vedno nameravamo kandidirati na razpisu MIZŠ, ki je bil načrtovan že za preteklo 
leto, obljubljen pa za tekoče leto. Polovico zneska bi tako prejeli s strani MIZŠ, preostala polovica pa ne bi 
znašala več kot 1.000 EUR. Če razpisa ne bo, se za nakup nove opreme ne bomo odločili, saj zaenkrat ni nujno 
potrebna. 
Ocenjujemo, da bo potrebna nabava novih stolov v pritlični učilnici – vrednost nakupa se bo gibala med 600 in 
700 evri, vir bodo lastna sredstva. 
Že lani smo zaprosili za montažo zaščite za golobe, pa nam le-ta s strani ustanovitelja ni bila odobrena. Tudi 
letos bomo zaprosili zanjo. 
Vir financiranja manjših vzdrževalnih del bodo sredstva LU Ptuj, za večja vzdrževalna ali investicijska dela pa 
bomo zaprosili ustanovitelja. 
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VII. FINANČNI NAČRT 2015 - VEZAN NA DEL POSLOVANJA, KI JE POGOJEN Z LETNIM PROGRAMOM DELA MO 
PTUJ 
 
Mestna občina Ptuj nam je v letu 2015 namenila nekoliko manj sredstev kot preteklo leto. To nas žalosti, čeprav 
po drugi strani razumemo finančno stisko občine. Vseeno pa bi si želeli, da nas prepoznajo kot zavod, ki 
spodbuja prebivalstvo k vključevanju v vseživljenjsko izobraževanje in nam nameni določen del proračunskega 
denarja za izvajanje tečajev, delavnic, ki bi lahko nato bili za udeležence brezplačni. V drugih občinah najdemo 
dobre prakse tovrstnih sofinanciranj s strani občin, predvsem na področju izvajanja jezikovnih in računalniških 
tečajev za uka željne prebivalce, ki si plačljivih tečajev ne morejo privoščiti.  
 
Prav tako smo pripravljeni sodelovati z Mestno občino pri pripravi regionalnih projektov, namenjenih razvoju 
regije. Na MRA smo do sedaj oddali 5 le teh, pri vsaj štirih pa smo partnerji pri izvedbi razvojnega programa. 
 
V skladu s 30. členom Zakona o izobraževanju odraslih, Mestna občina Ptuj na področju izobraževanja odraslih 
iz proračuna zagotavlja sredstva za delovanje javnega zavoda Ljudska univerza Ptuj, katerega ustanoviteljica je 
Mestna občina Ptuj.  
 
Pravno osnovo za financiranje javnih zavodov oz. organizacij za izobraževanje odraslih predstavlja Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 118/06 - ZUOPP, 36/08, 
58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D, v nadaljevanju ZOFVI) ter Zakon o 
izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB1), Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza 
Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/01 in 13/09) in  drugi področni zakoni in podzakonski akti na 
področju izobraževanja in javnih financ.  
 
Sredstva se zagotavljajo za kritje neprogramskih stalnih stroškov, ki obsegajo materialne stroške za 
obratovanje, stroške za tekoče vzdrževanje in stroške za plačilo najemnine. 
 
Prav tako bo Mestna občina Ptuj v letu 2015 v manjšem znesku sofinancirala izvedbo programa osnovna šola 
za odrasle. V odvisnosti od določil zakonodaje in tretjega odstavka 29. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Ljudska univerza Ptuj, zavod za namen pridobitve sredstev za izvedbo programov ustanoviteljici v 
potrditev posreduje letni program izobraževanja odraslih.  
 
Delež  sofinanciranja LU Ptuj s strani MO Ptuj, vezan na letni program izobraževanja odraslih: 
 

Številka postavke   Postavka    Sredstva v EUR 

7721    Neprogramski materialni stroški     7.149,00 

7722    Osnovna šola za odrasle          970,00 

7723    Najemnina     20.421,00 
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Dodatna želena sredstva sofinanciranja dejavnosti LU Ptuj 
 

Številka postavke postavka Sredstva v EUR 

7721 Neprogramski materialni stroški 5.000 

 Plača svetovalnega 

delavca/organizatorja 

42.000 

 Programi usposabljanja za MOP 3.500 

 Brezplačni tečaji za prebivalce 

MOP (tuji jezik, računalništvo) 

10.000 
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IX. FINANČNI NAČRT POSLOVANJA LUP 2015 

a) Plan prihodkov 

b) Plan odhodkov 
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LJUDSKA UNIVERZA PTUJ - PLAN PRIHODKOV 2015   

        PRIHODKI IZ IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE     118.540   

DOTACIJE MOP     28.540       

NAJEMNINA 
  

20.421 
   OŠ ZA ODRASLE 

  
970 

   NEPROG.MATERIAL.STROŠKI 
 

7.149 
   DOTACIJE MIZŠ     80.000       

OŠ ZA ODRASLE 
  

17.000 
   ISIO  

   
30.000 

   SSU 
   

30.000 
   POPLAČILO PLAČ ORGANIZ. 

 
3.000 

   ZRSZ-UŽU PROGRAMI   10.000       

PRIHODKI IZ IZVAJANJA TRŽNE DEJAVNOSTI   265.500   

ŠTUDIJSKA SREDIŠČA FAKULTET 52.000       

ECM 
   

8.000 
   PEF 

   
42.000 

   GEA COLLEGE 
  

2.000 
   MEDNARODNI PROJEKTI   46.000       

MINI MBA 
  

14.000 
   PEER TO PEER 

  
22.000 

   EU FOR CITIZEN 
  

10.000 
   TEČAJI, DELAVNICE     30.500       

TUJI JEZIKI 
  

10.000 
   VILIČARISTI 

  
6.000 

   RAČUNALNIŠTVO 
  

1.500 
   UNIVERZA ZA 3.ŽIVLJ.OBDOBJE 5.000 
   DELAVNICE V PODJETJIH 

 
8.000 

   USPOSABLJANJA     60.000       

RAČUNOVODJA 
  

50.000 
   SOCIALNI OSKRBOVALEC 

 
10.000 

   POKLICNE MATURE IN ZAKLJ.IZPITI 10.000       

SREDNJE ŠOLE     66.500       

EKONOMSKI TEHNIK 
 

15.000 
   TRGOVEC 

   
1.500 

   PREDŠOLSKA VZGOJA 
 

50.000 
   

        SKUPAJ           384.040   
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ODHODKI 2015 
   Ime konta Oznaka konta Znesek 

 Material za izvedbo izobraževanj 460010 600,00 
 Stroški pomožnega materiala 460100 600,00 
 Stroški čistil in čist.pripom. 460110 500,00 
 Stroški ogrevanja-plin 460220 7.000,00 
 Stroški elektrike 460230 3.960,00 
 Porabljena voda 460250 180,00 
 Odpis DI 460400 200,00 
 Strokovna, študijska literatura 460500 120,00 
 Stroški pisarniškega materiala 460600 6.000,00 
 Skupaj stroški materiala 460 19.160,00   

    Stroški storitev-izvaj.izobraževanj 461010 1.800,00 
 Stroški soglasij in dovoljenj 461040 60,00 
 Stroški vzdrževanja 461100 1.000,00 
 Stroški najemnin MO Ptuj 461120 21.240,00 
 Stroški najemnin prostorov 461130 9.000,00 
 Stroški najema strežnika 461150 300,00 
 Stroški pod.domene strežnika 461160 300,00 
 Stroški plačilnega prometa UJP 461220 48,00 
 Stroški plač.prometa bank 461230 180,00 
 Stroški izobraževnj in seminarjev 461310 1.200,00 
 Študentski servis 461320 300,00 
 Računalniške storitve 461330 5.400,00 
 Storitve graf.oblikovanja 461331 300,00 
 Računovodske storitve 461340 14.400,00 
 Zdravniški pregled 461370 600,00 
 Storitve izobraž-ocena tveganja 461390 600,00 
 Članarine 461391 4.500,00 
 Komunalne storitve 461400 480,00 
 Stroški parkirnin in cestnin 461410 480,00 
 Poštnina 461430 960,00 
 Stroški sta.in GSM telefona 461440 4.800,00 
 Dnevnice v državi 461510 600,00 
 Dnevnice v tujini 461520 2.400,00 
 Kilometrina 461530 10.000,00 
 Nočnine v državi  461540 1.200,00 
 Podjemne pogodbe 461610 5.400,00 
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Avtorski honorar 461630 48.000,00 
 Stroški reprezentance 461700 300,00 
 Stroški reklame in oglaševanja 461720 5.400,00 
 Ureditev poslovnih prostorov 461950 600,00 
 Stroški drugih storitev 461990 600,00 
 Skupaj stroški storitev 461 142.448,00   

    Strošek amortizacije 462000 6.000,00 
 Skupaj amortizacija 462 6.000,00 
 

    Plače zaposlenih 464000 160.000,00 
 Stroške prehrane 464210 6.600,00 
 Stroške prevoza na delo 464220 8.400,00 
 Stroški dod.pok.zav.ZKDPZJU 464300 0,00 
 Regres za letni dopust 464400 7.000,00 
 Jubilejne nagrade 464520 0,00 
 Prostovoljno dod.zavarov. 464540 0,00 
 Prispevki izpl.od plač 464600 28.000,00 
 Skupaj plače 464 210.000,00   

    Nadomestilo za stavb.zemlj 465110 1.000,00 
 Sodna taksa-stroški izvržb 465210 500,00 
 Skupaj drugi stroški 465 1.500,00   

    Odhodki financiranja 467000 500,00 
 Zamudne obresti dobav. 467010 0 
 Zamudne obresti od dav.in prisp. 467030 0 
 Zamudne obresti do bank 467040 0 
 Skupaj odhodki financiranja 467 500,00   

    ostali stroški 468900 200,00 
 Skupaj 468 200,00   

    Prevred.odhodki  469100 0,00 
 Skupaj 469 0,00   

    

 
Skupaj 46 378.308,00 

 

     


