KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:
LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA,
Cankarjeva ul. 8, 5000 NOVA GORICA
telefon:
+386 5 33 53 100
telefax:
+386 5 33 53 117
info@lung.si
e-pošta:
spletna stran: www.lung.si
številka transakcijskega računa: 01284-6030717018
Davčna številka; SI44944209
Matična številka: 5052181
Številka dejavnosti: 85.590
Ustanoviteljice: Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, Občina
Kanal ob Soči, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Renče-Vogrsko,
Občina Šempeter-Vrtojba
Odgovorna uradna oseba:

Direktorica: Nada Uršič Debeljak, prof.

Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na
spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga

20.10.2006
14.8.2017
http://www.lung.si/informacije-javnega-znacaja/
V tiskani obliki na voljo v tajništvu LUNG-a

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Ljudska univerza Nova Gorica je bila ustanovljena 27. 11. 1959. V 50-ih letih
širjenja znanja na Goriškem in širše se je zvrstilo mnogo zanimivih obdobij, ki so bila
Kratek opis
delovnega področja vsak po svoje izziv. Po letu 1991 je izobraževanje odraslih tudi uradno dobilo zasluženo
veljavo in takrat je bil ustanovljen javni zavod Ljudska univerza Nova Gorica. Pokazale
zavoda:
so se nove potrebe po izobraževanju in tako smo morali stavbo, v kateri še danes
domuje LUNG, povečati za celo nadstropje. V poznih 90. letih se je potreba po
drugačnem tržnem pristopu vedno bolj izražala, vedno dlje so se pomikali časi in
prizvok »delavske univerze«.
Leta 2003 smo se odločili za drugačen pristop k tržni komunikaciji – oblikovali smo
novo celostno grafično podobo, izobraževalno ponudbo razdelili na štiri področja, ki so
se med sabo ločila tudi po barvi, oblikovali pa smo tudi prvi slogan »Kjer širimo
obzorja«, ki je izražal novo filozofijo zavoda.
V 2009 je Ljudska univerza Nova Gorica praznovala 50. obletnico delovanja, ki jo je
poleg slavnostnega tematskega sklopa konec novembra zaznamovala tudi prenovljena
celostna podoba LUNG-a, z njo pa tudi nova razdelitev dejavnosti po področjih – sedaj
jih imamo že pet. In ker sedaj »letimo« že preko vseh obzorij, smo izbrali tudi nov
slogan, ki odraža pozitivno energijo LUNG-a – »Svetla stran učenja«.
LUNG ostaja na svetli strani učenja, ki se prepleta s pozitivno energijo in skrbjo za
zagotavljanje možnosti vseživljenjskega učenja za vse, še posebej za ranljive skupine.
Odprti smo in še bolj se želimo odpreti. Odločen korak k temu smo naredili leta
2016 s prenovo spletne strani www.lung.si, ki je bolj sodobna, pregledna in
uporabnikom prijazna, ponuja več interaktivnih funkcionalnosti ter izmenjevanja vsebin.
Poslanstvo
Naše poslanstvo je omogočati širokemu krogu ljudi kakovostno vseživljenjsko učenje,
hkrati pa skrbeti za celovito podporo pri pridobivanju znanja, osebnostni rasti in
oblikovanju vrednot.

Vizija
Želimo, da LUNG zraste v sodobno in uveljavljeno izobraževalno središče, dostopno in
prijazno vsem, v celotni regiji in čez mejo. Prepoznavni želimo biti po pretoku znanja,
informacij in pozitivne energije ter po stalnem in pestrem dogajanju.
Vrednote
Za LUNG je značilno posebno, sproščeno vzdušje, saj zaposlene in zunanje sodelavce
družijo podobne vrednote. Pomembni so zaupanje, zanesljivost, strokovnost,
fleksibilnost, pozitivna naravnanost, prijaznost, dostopnost ter odprtost.
Napoj pozitivne energije
Pestra izobraževalna ponudba LUNG-a je razdeljena na pet področij. Udeležencem,
žejnim znanja, ponuja vsako področje drugačen napoj. Izbirate lahko med naslednjimi:
NAPOJ ZNANJA (Pridobitev izobrazbe)
Na LUNG-u se lahko izobražujete od osnovne šole za odrasle (BREZPLAČNO), preko
poklicnih in srednješolskih programov (TRGOVEC, FRIZER, EKONOMSKI TEHNIK,
PREDŠOLSKA VZGOJA) do online študija.
NAPOJ SPORAZUMEVANJA (Jeziki)
Pri nas lahko jezikate v splošnih jezikovnih tečajih, tečajih v paru, individualnih tečajih ali
tečajih po meri, in sicer v angleščini, francoščini, hrvaščini, italijanščini, nemščini, ruščini,
srbščini, španščini ter seveda slovenščini. Na vašo željo lahko organiziramo tudi tečaje
drugih evropskih in svetovnih jezikov, kot so češčina, japonščina, portugalščina,
švedščina idr. Visok delež udeležencev iz podjetij potrjuje, da smo prepoznavni kot
zanesljiv partner s kakovostnimi in fleksibilnimi storitvami.
NAPOJ MODROSTI (Izpopolnjevanje)
Izpopolnjujete se lahko v računalniških in računovodskih tečajih, tečajih knjigovodstva ali
slepega tipkanja ter pridobite oz. potrdite različne NPK – nacionalne poklicne
kvalifikacije.
NAPOJ ZA SPROSTITEV (Prosti čas)
Področje prostega časa se deli na že uveljavljen Teden vseživljenjskega učenja, glasbeno
poučevanje za otroke in odrasle, študijske krožke in tečaje za prosti čas.
NAPOJ SAMOZAVESTI (Podpora učenju)
Z različnimi PROJEKTI, SVETOVANJI, VREDNOTENJEM ZNANJ in možnostjo UČNE
POMOČI ali SAMOSTOJNEGA UČENJA nudimo podporo vseživljenjskemu učenju.
Seznam vseh
notranjih
organizacijskih
enot

Organigram zavoda

Organi LUNG-a:
Svet LUNG-a, Andragoški zbor, direktorica, strokovni aktivi, kolektiv LUNG-a

Svet zavoda

Direktorica

Strokovni organi
-andragoški zbor
- strokovni aktivi
- organizatorke izobraž.
- strok. delavka

Pridobitev
izobrazbe

jeziki

Skupne službe:
- poslovna sekretarka
- gospodinja

Prosti
čas

Izpopolnjevanje

Podpora
učenju

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:
 Nada Uršič Debeljak, prof., direktorica,
Telefon 00386 5 33 53 112,
Gsm 051-540 152,
E-pošta: nada.ursic.debeljak@lung.si
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega
področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda LUNG
 Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega
zavoda – LUNG
 Poslovnik sveta zavoda
 Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest LUNG-a
 Pravilnik o delovnih razmerjih
 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov LUNG-a
 Pravilnik o varstvu arhivskega in dokumentarnega gradiva
 Pravilnik o postopkih oddaje naročil male vrednosti
 Notranji akt o postopkih oddaje JN
 Pravilnik o računovodstvu
 Pravilnik o hišnem redu
 Katalog informacij javnega značaja
 Načrt integritete
 Etični kodeks ravnanja zaposlenih na LUNG-u
 Pravilnik o postopkih in ukrepih za preprečevanje primerov nasilja,
trpinčenja, nadlegovanja ter drugih oblik psihosocialnega tveganja
 Pravilnik o prepovedi in ugotavljanju alkoholiziranosti ali omamljenosti
ter o prepovedi kajenja
 Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin
 Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
 Načrt za promocijo zdravja
 Pravila šolskega reda OŠ za odrasle
 Pravilnik o delovnem času, odmorih, počitkih in dopustih
 Pravilnik o pečatih in štampiljkah
 Pravilnik o poslovni skrivnosti
 Pravilnik o uporabi službenega telefona

Državni predpisi






Register predpisov Slovenije
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – www.mizs.gov.si
Uradni list RS – www.uradni-list-si
Državni zbor – www.dz-rs.si

Predpisi EU




Dostop do zakonodaje Evropske unije
EU portal - http://europa.eu/index_si.htm

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov
 Povezava na državni ali lokalni register predpisov
 Povezava na EU portal
 Portal e-uprava
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških
 Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za
in programskih
obdobje 2013-2020
dokumentov
 Letni delovni načrt LUNG-a za tekoče šolsko leto
 Poročilo o delu LUNG-a za preteklo šolsko leto
 Poslovno poročilo LUNG-a za preteklo leto
 Poslanstvo in vizija LUNG-a
2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc
 Seznam zaposlenih
 Seznam zunanjih strokovnih sodelavcev LUNG-a
 Evidence kandidatov oz. udeležencev v programih izobraževanja
 Evidence kandidatov, ki opravljajo poklicno maturo
 Evidence izpitnega odbora in šolske maturitetne komisije
 Evidence izdanih spričeval in drugih javno veljavnih listin
 Evidence izdanih potrdil
2.g Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam
posameznih dokumentov
Seznam evidenc
 Seznam programov, ki se izvajajo na LUNG-u v tekočem šolskem letu
 Seznam nacionalnih in EU projektov

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do
sklopov informacij:

posameznih

Dostop prek spleta:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu : www.lung.si
Fizični dostop:
Na lokaciji Ljudske univerze Nova Gorica (LUNG),
Cankarjeva ul. 8, 5000 Nova Gorica
Uradne ure:
Od ponedeljka do petka: od 8. do 17. ure

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam
desetih
najpogosteje
zahtevanih
informacij
oziroma
tematskih sklopov (samodejno
generiran seznam, ki ga določa
povpraševanje
po
posamezni
informaciji)

1.

Dostop do našega e-portala in e-indeksa

podpis odgovorne osebe

