Maribor, 17.11.2016
OBČINAM ČLANICAM
Zadeva: Povpraševanje glede sofinanciranja ljudskih univerz
Spoštovani,

v sekretariatu Skupnosti občin Slovenije smo prejeli povpraševanje občine članice na temo
sofinanciranja ljudskih univerz. Občina članica je skupaj s sosednjima občinama
soustanoviteljica Ljudske univerze, ki izvaja izobraževanja za odrasle in druge ranljive
skupine. Občino zanima, če in koliko občine namenite za sofinanciranje delovanja takšnih
ljudskih univerz. Občine smo prosili za podatek za leto 2016 in plan za leto 2017. Odgovore
smo sprejemali do 15.11.2016. Zbrane odgovore občin navajamo v nadaljevanju:
PUCONCI
Občina Puconci ni ustanoviteljica nobene ljudske univerze, zato je tudi ne sofinancira.
SREDIŠČE OB DRAVI
So soustanoviteljica LU v deležu 13% in toliko znaša letni znesek za sofinanciranje
izobraževanja odraslih, ki v letih 2016 in 2017 znaša po 2.631,00 EUR.
MO PTUJ
Mestna občina Ptuj je namenila za sofinanciranje delovanja Ljudske univerze Ptuj oz. za
izobraževanje odraslih v letu 2016 - 28.391,00 EUR. Od tega za splošne stroške 7.000,00 EUR,
za osnovno šolo za odrasle 970,00 EUR in za najemnine prostorov 20.421,00 EUR. V letu 2017
se bo znesek nekoliko povišal zaradi izvajanja projekta Večgeneracijski center in sicer za
12.000,00 EUR. Tako bo v letu 2017 sofinanciranje Mestne občine Ptuj kot edine
ustanoviteljice zavoda znašalo 40.391,00 EUR.
NOVA GORICA
Posredujemo vam podatke za LU Nova Gorica, kjer je 6 občin ustanoviteljic:
- proračun 2016: 0 EUR
- plan 2017: 1.000 EUR
LUNG, v obdobju od leta 2015 do 2022, za izvajanje programov koristi oz. bo koristil
sredstva, ki jih je pridobil iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.
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ŽIRI
So soustanovitelji Ljudske univerze, vendar za izvajanje njihovih dejavnosti nimajo
rezervirane posebne letne proračunske postavke.
NAKLO
Občina Naklo v letih 2016 in 2017 ne financira programov Ljudske univerze.
MO KRANJ
Mestna občina Kranj za delovanje Ljudske univerze Kranj v letu 2016 namenja naslednja
sredstva:
-sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim: 42.997,00 EUR,
-sredstva za prispevke delodajalcev: 6.129,00 EUR,
-za izdatke za blago in storitve: 156.730,00 EUR,
-za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja: 97,00 EUR,
-investicijski transferi javnim zavodom: 1.000,00 EUR.
V predlogu proračuna za leto 2017 ostajajo zneski nespremenjeni.
SODRAŽICA
Občina Sodražica z Ljudsko univerzo v Kočevju sodeluje projektno, in sicer predvsem v
smislu oddaje prostora v brezplačno uporabo za namene izvajanja programa LU. V letu 2017
imajo v planu tudi projektno sodelovanje s finančnim prispevkom, in sicer v višini 1500 EUR,
vendar projekt še ni dokončno odobren.
JESENICE
Občina Jesenice sofinancira delovanje oz. materialne stroške ter pripravo in izvedbo
izobraževalnih programov in projektov Ljudske univerze Jesenice (se pravi brez
investicijskih stroškov) v naslednjem obsegu: plan 2016: 56.336,00 € ; predlog plana 2017:
59.336,00 €;
RADEČE
Občina Radeče ne sofinancira nobene ljudske univerze niti za leto 2017 ne načrtuje
sofinanciranja.
APAČE
Občina Apače je ena izmed štirih soustanoviteljic zavoda Knjižnica, v sklopu katere deluje
enota za izobraževanje in ki je pravna naslednica Ljudske univerze. Nobena soustanoviteljica
ne sofinancira programa izobraževanja. Zavod si mora zagotoviti sredstva za izvajanje
programa v celoti na trgu. Občine soustanoviteljice sofinanciramo samo dejavnost knjižnice.
MO NOVO MESTO

V MO Novo mesto izobraževanje odraslih izvaja javni zavod Razvojno izobraževalni center
Novo mesto. Financirajo izvajanje programa in sicer na letnem nivoju v višini 58.700,00 EUR.
Poleg tega zavodu zagotavljajo tudi prostore za delovanje in krijejo materialne stroške,
vezane na prostor. Financiranje bo enako tudi v letu 2017.
VRANSKO
Občina Vransko je skupaj z 5 občinami Spodnje Savinjske doline soustanoviteljica UPILjudske univerze Žalec. V letu 2016 in 2017 so v proračunu namenili za njihovo delovanje
1360,00 evrov.
AJDOVŠČINA
Občina Ajdovščina je ustanoviteljica Ljudske univerze Ajdovščina. V letu 2016 na podlagi
pogodbe sofinancirajo naslednje programe:
- Center medgeneracijskega učenja,
- Programi računalniškega opismenjevanja za starejše odrasle in brezposelne,
- Užitni vrtovi Vipavske doline,
- Razvoj novih neformalnih izobraževalnih programov,
- Analiza potreb po kadrih v gospodarstvu v občini Ajdovščina,
- Programi usposabljanja v Učnem centru Brje,
- Priprava popisa in evidenc o osnovnih šolah v občini.
Občina Ajdovščina za programe/projekte opredeljene zgoraj namenja sredstva v skupni
višini 48.102,00 €.
V letu 2017 imajo v predlogu proračuna predvideno kritje za Karierno svetovanje in
delavnice za mlade, Programi računalniškega digitalnega opismenjevanja starejših in
brezposelnih,
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medgeneracijskega učenja ter za izvedbo projekta Dan ajdovske industrije skupno v višini
53.000 €.
KRŠKO
Občina Krško je ustanoviteljica Ljudske univerze Krško. Na podlagi 30.člena Zakona o
izobraževanju odraslih se iz sredstev lokalnih skupnosti zagotavljajo sredstva za investicije v
organizacije za izobraževanje odraslih, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, za kritje
neprogramskih
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organizacijam
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ustanoviteljica je lokalna skupnost, in ki obsegajo najmanj materialne stroške za obratovanje
in investicijsko vzdrževanje, odvisno od obsega izobraževanja in za izvedbo programov,
določenih z letnim programom izobraževanja odraslih, ki ga sprejme lokalna skupnost. V
proračunu za leto 2016 je za sofinanciranje Ljudske univerze Krško zagotovljenih 84.580,00
eur (za izvedbo zgornje druge in tretje točke); poleg tega je v proračunu za leto 2016

zagotovljenih 2.100,00 eur za investicijske transfere. Enaka višina sredstev je planirana tudi
za leto 2017.
LENDAVA
Občina Lendava ima z Ljudsko univerzo Lendava sklenjeno pogodbo o sofinanciranju
dejavnosti v letu 2016. Javni zavod iz proračuna občine za izvajanje dejavnosti prejme
sredstva v skupni višini največ do 39.000 EUR. Od tega se za sofinanciranje izobraževalnih
programov zagotovijo sredstva v višini največ do 20.000 EUR (od tega: za izvajanje
programov, ki so sofinancirani s strani MDDSZE v višini največ do 10.000 EUR; za izvajanje
Središča za samostojno učenje v višini največ do 6.000 EUR; za izvajanje programov tujih
jezikov v višini največ do 4.000 EUR) ter za sofinanciranje programskih in projektnih vsebin
v višini največ do 19.000 EUR. V letu 2017 se planira enak znesek sofinanciranja.

S spoštovanjem,
Jasmina Vidmar, l.r.
Generalna sekretarka SOS

Pripravila,
Barbara Horvat,
Sekretariat SOS

