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I. PLAN ZA LETO 2012/13 – PREDLOG: Uvod  

 

 

 

Dejavnost Goriške knjižnice Franceta Bevka 

Goriška knjižnica je splošna osrednja območna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost 

za prebivalstvo svojega okolja, zagotavlja pa tudi storitve za skupine prebivalcev s 

posebnimi potrebami. S svojo dejavnostjo pokriva službo za izposojo in nudenje 

informacij, obdelavo, službo za razvoj, matično dejavnost in informiranje ter upravno in 

tehnično podporo. Skrbi za strokovnost na svojem območju (edina naloga, ki jo plačuje 

država): za strokovno nabavo, pripravo in ponudbo gradiva za uporabnika. Zagotavlja 

dostop do vsega obdelanega gradiva in do vseh nam dostopnih elektronskih informacij.  

Knjižnico financira matična občina Nova Gorica, skupne stroške, med te spada tudi 

bibliobus, si glede na število prebivalstva procentualno delijo občine Brda, Kanal, Miren-

Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.  

 

Infrastruktura, ki nam je na voljo oziroma jo uporabljamo  

Knjižnica ima v upravljanju premično in nepremično premoženje: matično hišo Knjižnice 

Franceta Bevka Nova Gorica na Trgu Edvarda Kardelja 4 v Novi Gorici in sedem 

krajevnih knjižnic (podružnic); prav tako upravlja bibliobus, ki je last vseh občin 

ustanoviteljic. Knjižnica uporablja računalniško komunikacijsko infrastrukturo z dostopom 

do interneta. Od leta 2006 poteka povezava z osrednjo slovensko komunikacijsko 

hrbtenico Arnes prek optičnih vlaken.  

 

Glavne usmeritve in cilji dela 

Ustanova na tako zahtevnem območju se mora z dejavnostjo in delom ustrezno odzivati 

na zahteve okolja. To je bližina meje, vsekakor razvijajoča se univerza, študentska 

populacija in uporabniki tretjega starostnega obdobja.  
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Naloga knjižnice je ustrezno povezati vse svoje enote, oblikovati sistem, ki omogoča 

pretočnost informacij v vseh smereh in za vse uporabnike iz kulture, politike in 

gospodarstva, skratka enoten sistem Goriške knjižnice. Naš cilj je kar najbolj učinkovit 

knjižnični in informacijski sistem, ki bo omogočal dostop do primarnih in sekundarnih 

informacij, torej ne le informacij o gradivu, ampak do gradiva samega, do tistega, ki je na 

policah, in tistega, ki ga je moč ponuditi prek spleta, to pa je že virtualna knjižnica 

(digitalne vsebine): knjižnica, ki omogoča neposreden stik s knjigo, glasbo in filmom, 

sliko, arhivskim dokumentom, muzejskim eksponatom … Ali še bolj plastično, omogoča 

naj dostop do vsebin od doma.  

Nenehno dodatno izobraževanje, dodatna motivacija je izziv novonastajajoče univerze, 

informacijsko opismenjevanje in izobraževanje v smeri novih možnosti informacijske 

tehnologije in elektronskih virov, namenjeno delavcem in uporabnikom; to naj bo 

kontinuirano in nikoli končano.  

Goriška knjižnica Franceta Bevka je splošna knjižnica in prav je, da obdrži identiteto 

splošne knjižnice. Kakor je tudi prav, da si vsaka fakulteta osnuje svojo, specialno 

knjižnico. Iz nedrij teh, iz nove univerze torej, naj se izvije prihodnja univerzitetna 

knjižnica.  

Ustanova Goriška knjižnica naj postane celosten kulturni in družbeni organizem, ki 

povezuje vse, kar se je v stoletjih tkalo v neko kulturno identiteto, naj bo knjižnično in 

informacijsko vozlišče in prijazen prostor druženja, ki se torej odziva in vklaplja v okolje, 

in s svojim obstojem nevsiljivo in nepretrgano, z delom in zgledom pomaga pri 

izobraževanju in kultiviranju tega okolja, pri nastanku in rasti podobnih ustanov, kraj in 

stavba, s katerima se lahko identificira mlado mesto, kjer se na stičišču številnih kultur 

vse te medsebojno plemenitijo.  
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II. PLAN ZA LETI 2012/13 – PREDLOG: Vsebinski del 

 

Cilji in naloge za leti 2012/13 

  

Skupni stroški1  

Skupne stroške za Goriško knjižnico si delijo občine po ključu, procentualno glede na število 

prebivalcev2.  

MONG 32.112 prebivalcev 54,35 % 
Šempeter-Vrtojba 6.351 prebivalcev 10,75 % 
Kanal 5.748 prebivalcev 9,73 % 
Brda 5.751 prebivalcev 9,73 % 
Miren-Kostanjevica 4.817 prebivalcev 8,15 % 
Renče-Vogrsko 4.304 prebivalcev 7,29 % 
Skupaj 59.083 prebivalcev 100,00 % 
 

Izobraževanje in kadri  

Razvoj knjižnice zahteva nenehno usposabljanje delavcev, pa tudi nenehno izobraževanje 

uporabnikov. V letu 2012 bo poudarek na internem izobraževanju, kar največ mogoče z 

našimi viri (informatorji, informatik), nekaj prek instituta območnosti. Izum je pripravil modul 

Cobiss3 izposoja in COBISS3 Katalogizacija; izobraževanja bomo uskladili s prehodom na 

posodobljen program COBISS3. Usposabljanja za delo z mladimi, delo z uporabniki (e-viri v 

knjižnici, usposabljanje uporabnikov za delo z računalnikom, delavnice za mlade ….), 

povezovanje s knjižnicami v regiji in izmenjava izkušenj in znanj, spoznavanje skupin s 

posebnimi potrebami v domačem okolju (navezovanje stikov, pridobivanje znanj za delo s 

temi skupinami). 

 

Dejavnost, investicije in investicijsko vzdrževanje3 

Pomoč pri pripravi gradiva iz knjižnice na Kostanjevici za prikaz in dostop prek spleta 

(mišljene so predvsem inkunabule). Gradi se skupni portal samostanske in naše knjižnice, 

                                                 
1 Priloga 2. 
2 Podatki na dan 1. 1. 2011 (Statistični urad RS). 
3 Priloga 1. 
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kjer bi prikazali gradivo, ki je sicer skrito oziroma dragoceno in se s klasičnim 

reproduciranjem uničuje; to naj bo digitalni prikaz kulturne dediščine, ki ga ponujata 

knjižnici.  

Nadaljevanje digitalizacije starejše periodike in digitalizacija zanimivih vsebin, ki jih hranimo 

v Goriški knjižnici. 

Nadaljuje se gradnja spletne virtualne knjižnice s pouradkom na digitalni virtualnosti,kjer 

se je potrebno nenehno prilagajati oziroma kar najabolj racionalno odbrati prave medije, 

načine in orodja, ki jih ponujajo sprotno nastajajoča nova tehnologija in miselnosti.  

Glede krajevnih knjižnic (podružnic). V mirenski občini je pripravljen projekt za  krajevni 

in občinski reprezentativni družbeni, kulturni in informacijski center, kamor bo umeščena tudi 

sodobna knjižnica. Občina se je tega resno lotila, pripravljeni so že načrti.  

V šempetrski občini nameravajo ustanoviti knjižnični in informacijski center, ki bi presegal 

klasično gledanje na knjižnico; to bi bila enota, ki bi poudarjala tisti del Goriške knjižnice, ki 

se razvija v smeri digitalne prihodnosti, nekakšna e-knjižnica, skuša kar najbolj izrabiti 

sodobne medije digitalne virtualnosti (elektronski viri informacij). Lahko bi rekli dodana 

vrednost Goriške knjižnice. Goriška knjižnica bo pripravila storkovni predlog knjižnice in 

nudila strokovno pomoč.  

Avtomatizacija izposoje v matični in v dislociranih enotah. Knjižnici v Kanalu in v Biljah 

še nista neposredno povezani v sistem Goriške knjižnice in tudi nimata računalniške 

izposoje. Pri njih bomo uredili vse potrebno za povezavo na Arnes ter pripraviti in opremiti 

gradivo za avtomatizirano izposojo.  

Možnost dostopa do spleta prek sistemov edu-roam in lib-roam; ob registraciji v naši 

knjižnici dobi uporabnik možnost brezžičnega dostopa do spleta v vseh knjižnicah Slovenije 

oziroma Evrope s svojimi prenosnimi enotami (računalniki, I-padi ...).  

V knjižnici manjka računalniška učilnica (ponavljamo iz prejšnjih let). S pregrado iz 

prozornega stekla v kotu severovzhodne steklene stene se naredi optično predeljen prostor.  

David Brezigar se je odločil da bogato knjižno gradivo iz svoje knjižnice podari Goriški 

knjižnici. Drugi del njegove zapuščine (stari dragoceni tiski, kulturna dediščina: Brezigar_2) 

bomo vtkali med strokovno gradivo v nadsstropju, domoznanstvo. Kot že rečeno, staro bi 

ohranili, novo pa oplemenitili.  
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Centralna enota nadaljuje s posodabljanjem avtomatizirane izposoje. Celotno gradivo 

knjižnice je opremljeno s čipi za radijsko vodeno izposojo (RFID), za prehod na tovrstno 

avtomatizirano izposojo potrebujemo še štiri knjigomate in enega s sortirno mizo (za 

sortiranje gradiva) pa za vračanje. Cilj je: ob prihodu v knjižnico se vse gradivo vrača na 

avtomatu s sortirno mizo, ob odhodu pa prav tako vsa izposoja teče na avtomatih.  

Nadaljevati z obdelavo retrospektive. Kontinuirano in redno se obdeluje staro, 

računalniško še ne obdelano gradivo, predvsem tisto, ki ga ima samo naša knjižnica, hkrati 

pa skrbno čistiti, česar knjižnica ne potrebuje. Ne gre pozabiti tudi na zbiranje diplomskih 

nalog domoznanske narave; dostopne naj bojo v digitalni obliki.  

V osišču knjižnice, nasproti polkrožnemu izposojnemu pultu predvidevamo namestitev 

razstavnih panojev v steklu v več nivojih, med njimi sporočilo (kulturno poslanstvo) 

knjižnice. Mišljene so pismenke iz glagolice, pisave, ki je bila narejena v 9. stoletju. 

Za informacijskim pultom je potrebna steklena vitrina, kjer bodo razstavljene naše 

publikacije, za prodajo itd.  

Klasični dostop do fizičnega gradiva, signalizacija. Uporabniku naj je prijazna in 

razumljiva postavitev z ustreznimi smerokazi. 

Usklajena promocija in informiranje o kulturni ponudbi. Kontinuirano pripravljanje in 

tiskanje promocijskega materiala Goriške knjižnice (zgodovina, arhitektura, knjižnični in 

informacijski sistem, predstavitev zbirk, poslovnik knjižnice ...) v enotni zunanji obliki.  

Usklajevanje s promocijami in predstavitvami preostalih kulturnih in izobraževalnih ustanov.  

Nastanek enotnega spletnega portala za prikaz celostne kulturne ponudbe regije: 

usklajenost ponudb vseh kulturnih dejavnikov.  

Nadaljuje se gradnja Primorskega spletnega biografskega leksikona Primorci.si. 

Delo z uporabniki knjižnice, predstavitve, založništvo, drugi kulturni dogodki, skupni 

projekti o podobi splošnih knjižnic v Sloveniji. Predvidenih je nekaj dogodkov za mladino 

(lutke, gledališče ...), predvsem pa že utečeni dogodki, ki so širšega pomena: knjižnično-

muzejski kviz za mladino, Goriški dnevi knjige v aprilu, 17. september (Bevkov dan; z 

Marjanom Bevkom dogovorjeno, da vsako leto predstavi eno od Bevkovih povesti), 20. 

november, dan slovenskih splošnih knjižnic … Rastem s knjigo za osnovne in srednje šole, 

Primorci beremo, nadaljujemo s projektom Knjige za vsakogar. 
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.  

 

 

 

Finančni načrt Goriške knjižnice Franceta Bevka s programom dela za leto 2012 sta pripravila:  

Mojca Repovš, računovodkinja       

in Boris Jukić, direktor s sodelavci. 
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III. PLAN ZA LETO 2012 – PREDLOG: Finančni del 
 

 Plan 2012 Gorica 
 

Brda 
 

Kanal 
 

Miren-Kost 
 

Šemp-Vrt. 
 

Renče-Vogr. 
 

MK Lastni doh 

Št. prebivalcev 59.083 32.112 5.751 5.748 4.817 6.351 4.304   
delež 100 % 54,35 % 9,73 % 9,73 % 8,15 % 10,75 % 7,29 %   
1. OD 1.128.027         
OD bruto 851.406         
Prisp. 16,10% 137.076         
Regres za letni dop. 29.756         
Dodatna pok. premija 18.300         
Regres prehrane 45.132         
Prevoz na delo 34.593         
Jubilejne nagrade 1.764         
Odpravnina 10.000         
Skupaj OD 571.906 310.832 55.646 55.646 46.610 61.480 41.692   
Območnost OD 52.040       52.040  
Preostali stroški OD 504.081 479.081           25.000 
2. Knjige  296.365   92.000 15.779 16.390 13.132 17.713 11.351     130.000  
3. Mater.str. pri PK 42.331   23.006     4.119   4.119     3.450 4.551 3.086   
4. Akcije  15.930   10.180 1.150   1.150 1.160 1.150 1.150   
5. Nakup OS -izboljšave    194.000 149.000            30.000     15.000 
6. Programski in   
    neprogr. materialni  
    stroški 

345.750         

   Skupni stroški 27.415     14.901 2.667 2.667 2.234 2.947 1.999   
   Območnost  35.240             35.240  
   Preostali stroški 283.095   153.095          130.000 
SKUPAJ 2.022.403 1.232.095 79.361 79.972 66.576 87.841 59.278 247.280    170.000 
 
Mojca Repovš, računovodkinja              Boris Jukić, direktor
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IV.  PLAN ZA LETO 2012/13 – PREDLOG: Priloge 2012 

 

Priloga 1: Dejavnost, investicije in inveticijsko vzdrževanje  

Priloga 2: Skupni stroški  

Priloga 3: Nakup knjižničnega gradiva po občinah  

Priloga 4: Finančni plan Pk  

Priloga 5: Akcije in projekti 
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 Priloga 1: Dejavnost, investicije in investicijsko vzdrževanje 2012 
 

Brezigarjeva zapuščina 2, slovenska kulturna dediščina, vgradnja v domoznanstvo 

(dokumentacija).         5.000,00 € 

Balkon, pesniška kavarna. Pripraviti dokumentacijo in izvesti.   28.000,00 € 

Sporočilo iz glagolice (Jaz, ki te pismenke poznam ...), dokumentacija.  5.000,00 € 

Dopolnjevanje strojne in programske opreme:  

knjigomat s sortirno mizo        75.000,00 € 

druga strojna in programska oprema     25.000,00 € 

info terminali za dostop do katalogov 7 x              5.600,00 € 

 

Urediti rokopisno zbirko (rokopisi, tipkopisi, pisma Franceta Bevka in Ivana Trinka), da bo 

dostopna širši javnosti. Izobraževanje delavca v Nuku.    1.800,00 € 

Digitalizacija kulturne dediščine       2.880,00 € 

Signalizacija lokacij postavitve gradiva (dokumentacija)   800.00 € 
 

 

Police:  v pritličju, nadgradnja 10 x      5.000,00 € 

  na Periodiki 6 x       4.000,00  € 

avto 1 x                 16.000,00 € 

Izobraževanje:  Cobiss 3               1.800,00 € 

Fotokopirni stroj na plačilo 1 x               2.500,00 € 
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Priloga 2: Skupni stroški 

Skupni stroški obsegajo materialne stroške in stroške dela, povezane z izborom, nabavo in obdelavo 

knjižničnega gradiva, z uporabo referenčne zbirke in bibliobusa ter z delovanjem skupnih služb samostojne 

knjižnice (Zakon o knjižničarstvu, 53. člen). 

Skupne stroške pri Goriški knjižnici predstavljajo:  

1. plače uprave, nabave in obdelave, informacijske službe, razvoja in dela tehničnih služb (10.51 %)*;  

2. materialni stroški  

 a. vezani na upravo, nabavo in obdelavo, informacijsko službo, razvoj (podružnice) in dela (10.51 %) 

tehničnih služb; 

b. vezani na stavbo (procentualni del, ki ga uporabljajo uprava, nabava in obdelava, informacijska 

služba, razvoj in del tehničnih služb, t. j. 10.51 %);  

3. potujoča knjižnica. 

 

*10.51 %. Kvadratura 2. nadstropja (uprava, obdelava)  je 480,50 m2, to je 10,51 % kvadrature celotne 

knjižnice.
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1. Plače uprave, nabave in obdelave,  informacijske službe, razvoja in dela (10,51 %) 

tehničnih služb (bruto bruto + davek na OD), regres, prehrana, prevoz 

 

                                

1 x direktor  51.839,00 EUR 

1 x pomočnik direktorja 41.919,00 EUR 

1 x tajnica 24.511,00 EUR 

1 x računovodja 33.396,00 EUR 

1 x domoznanstvo (B) 27.179,00 EUR 

1 x matična služba in razvoj (VK) 29.234,00 EUR 

1 x informacijska služba (B)   29.431,00 EUR 

1 x nabava (B) 31.852,00 EUR 

4 x bibliotekar (katalogizator) 125.085,00 EUR 

1 x računalničar, informatik 26.198,00 EUR 

1 x knjižničar 19.943,00 EUR 

1 x oskrbnik, tehnični koordinator  16.722,00 EUR 

2,5 x manipulant 40.358,00 EUR 

10,51 % 1 x hišnik 1.859,00 EUR 

10,51 % 3 x čistilka  3.927,00 EUR 

SKUPAJ 1          503.453,00 EUR 
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1. Plače po občinah 

 
       

Brda (9,73 %) 48.986,00 EUR 

Kanal ob Soči (10,73 %) 48.986,00 EUR 

Mestna občina Nova Gorica 

(54,35 %) 

                   273.627,00 EUR 

Miren – Kostanjevica (8,15 %) 41.031,00 EUR 

Šempeter – Vrtojba (10,75 %) 54.121,00 EUR 

Renče – Vogrsko (7,29 %)  36.702,00 EUR 

SKUPAJ                    503.453,00 EUR 

               

                                            

2. Materialni stroški 

Stroški 2 a. Stroški, vezani na skupne službe: uprava, nabava, obdelava, razvoj, informacijska služba in 

delež tehničnih služb: 

       

   

službene poti 2.020,00 EUR 

računalniški programi 4.646,00 EUR 

izobraževanje 4.450,00 EUR 

bančne storitve    934,00 EUR 

Stroški 2 a skupaj                                 12.050,00 EUR 
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Stroški 2 b. Del stroškov (10,51 %), ki so vezani na stavbo (elektrika, voda, pogodbe za vzdrževanje, 

komunalne storitve …)**: 

Stroški 2 b skupaj        15.093,51 EUR 

 

2. Materialni stroški skupaj     27.415,00 EUR 

 

2. Materialni stroški po občinah 

 

Brda (9,73 %) 2.667,00 EUR 

Kanal ob Soči (10,73 %) 2.667,00 EUR 

Mestna občina Nova Gorica (54,35 %) 2.234,00 EUR 

Miren – Kostanjevica (8,15 %)                   14.901,00 EUR 

Šempeter – Vrtojba (10,75 %) 1.999,00 EUR 

Renče – Vogrsko (7,29 %)  2.947,00 EUR 

SKUPAJ                   27.415,00 

 

 

 

 

 3.  Potujoča knjižnica (Pk) 

 

Vsaka občina pokriva stroške, ki nastajajo ob delovanju POTUJOČE KNJIŽNICE. Stroške delovanja 

potujoče knjižnice predstavljajo materialni stroški in delo 1 x bibliotekarja, 0.5 x višjega knjižničarja in 

1,5 x knjižničarja šoferja. Stroški se delijo po številu prebivalstva. 
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3 a. Materialni stroški 42.331,00 EUR 

3 b. Plače Pk:  EUR 

1 x bibliotekar-izposojevalec 25.416,00 EUR 

1,5 x knjižničar-šofer 33.258,00 EUR 

0.5 višji knjižničar-izposojevalec 9.779,00 EUR 

SKUPAJ 3 b 68.453,00 EUR 

3. Potujoča knjižnica skupaj (3 a + 3 b) 110.784,00 EUR 

 

 

 

3 a. potujoča knjižnica – materialni izdatki po občinah 

 

Brda (9,73 %)                                               4.119,00 EUR 

Kanal ob Soči (9,73 %)                               4.119,00 EUR 

Miren – Kostanjevica ( 8,15 %)    3.450,00 EUR 

Nova Gorica (54,35 %)                 23.006,00 EUR 

Renče – Vogrsko (7,29 %)                     3.086,00 EUR 

Šempeter – Vrtojba (10,75 %)                4.551,00 EUR 

SKUPAJ                       (100,00 %)                                          42.331,00 EUR 
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3b -  Potujoča knjižnica - plače po občinah 

 

Brda (9,73 %)                                               6.660,00 EUR 

Kanal ob Soči (9,73 %)                               6.660,00 EUR 

Miren – Kostanjevica ( 8,15 %)    5.579,00 EUR 

Nova Gorica (54,35 %)                 37.205,00 EUR 

Renče – Vogrsko (7,29 %)                     4.990,00 EUR 

Šempeter – Vrtojba (10,75 %)                7.359,00 EUR 

SKUPAJ        (100,00 %)                                                         68.453,00 EUR 

 

 

SKUPAJ VSI SKUPNI STROŠKI po skupinah 1, 2, 3: 1. plače uprave, nabave in obdelave, 

informacijske službe, razvoja (podružnice) in dela tehničnih služb, 2 a. stroški delavcev, ki so vezani na 

upravo, nabavo in obdelavo, informacijsko službo, razvoj (podružnice) in dela tehničnih služb, 2 b. stroški, ki 

so vezani na stavbo) in 3. Pk (potujoča knjižnica). 

 

1 (plače) 571.906,00 EUR 

2 a. (stroški_ delavci)    12.050,00 EUR 

2 b. (stroški_stavba)   15.365,00 EUR 

3 (potujoča knjižnica) 42.331,00 EUR 

Obveznosti 2011                                                                                 - EUR 

SKUPAJ 4.: 1. Plače, 2. Materialni stroški, 

3. Pk     

641.652,00 EUR 
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Po občinah 4.: 1. Plače, 2. Materialni stroški, 3. Potujoča knjižnica: 

 

Brda (9.73 %) 

 

1 (plače)                                                                                            55.646,00 EUR 

2 a. (stroški_ delavci)      1.173,00 EUR 

2 b. (stroški_stavba)     1.494,00 EUR 

3 (potujoča knjižnica)   4.119,00 EUR 

SKUPAJ Brda 62.432,00 EUR 

 

 

Kanal ob Soči (9.73 %)     

1 (plače) 55.646,00 EUR 

2 a. (stroški_ delavci)       1.173,00 EUR 

2 b. (stroški_stavba)      1.494,00 EUR 

3 (potujoča knjižnica)   4.119,00 EUR 

SKUPAJ Kanal ob Soči 62.432,00 EUR 

 

 

Miren-Kostanjevica (8.15 %) 

1 (plače)                    46.610,00 EUR 

2 a. (stroški_ delavci)      982,00 EUR 

2 b. (stroški_stavba)                      1.252,00 EUR 

3 (potujoča knjižnica)                    3.450,00 EUR 

SKUPAJ Miren-Kostanjevica                  52.294,00 EUR 
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 Nova Gorica (54.35 %)  

1 (plače) 310.832,00 EUR 

2 a. (stroški_ delavci)       6.549,00 EUR 

2 b. (stroški_stavba)      8.352,00 EUR 

3 (potujoča knjižnica) 23.006,00 EUR 

SKUPAJ Nova Gorica                   348.739,00 EUR 

 

 

Šempeter-Vrtojba (10.75 %) 

1 (plače) 61.480,00 EUR 

2 a. (stroški_ delavci)    1.295,00 EUR 

2 b. (stroški_stavba)   1.652,00 EUR 

3 (potujoča knjižnica) 4.551,00 EUR 

SKUPAJ Šempeter-Vrtojba 68.978,00 EUR 

 

 

Občina Renče-Vogrsko (7,29 %) 

1 (plače) 41.692,00 EUR 

2 a. (stroški_ delavci)        878,00 EUR 

2 b. (stroški_stavba)     1.121,00 EUR 

3 (potujoča knjižnica)   3.086,00 EUR 

SKUPAJ Renče - Vogrsko 46.777,00 EUR 
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SKUPAJ VSI STROŠKI za delovanje Goriške knjižnice Franceta Bevka po 

občinah (tu so všteti skupni stroški, knjige in akcije za leto 2012) 

 

Brda 79.361,00 EUR 

Kanal ob Soči 79.972,00 EUR 

Miren-Kostanjevica 66.576,00 EUR 

Nova Gorica   450.919,00 EUR 

Renče – Vogrsko 59.278,00 EUR 

Šempeter-Vrtojba 87.841,00 EUR 

stroški + knjige + akcije skupaj 823.947,00 EUR 
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Priloga 3: Nakup knjižničnega gradiva po občinah 

 

Nova Gorica 92.000,00 EUR 

Brda   15.779,00 EUR 

Kanal ob Soči 16.390,00 EUR 

Miren – Kostanjevica 13.132,00 EUR 

Renče – Vogrsko 11.351,00 EUR 

Šempeter – Vrtojba 17.713,00 EUR 

Ministrstvo za kulturo RS (območnost + zamejci)               130.000,00 EUR 

SKUPAJ 296.365,00 EUR 

 

                        
 

 

 

Skupaj bo tako knjižnica prejela za nakup knjižničnega gradiva  .............................. EUR, od 

tega za zamejce  .......................... EUR. 
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Priloga 4: Finančni plan potujoče knjižnice za leto 2012  
 
 
Gorivo 4.803,00 

Zavarovanje  4.286,00 

MI (PTT, elektr., voda, smeti) 8.390,00 

Mat. stroški pri obdelavi knjig 1.754,00 

Knjige  18.228,00 

Investicijsko vzdrževanje                    4.870,00 

Plače  68.453,00 

  

SKUPAJ  110.784,00 

 

 

 

Delitev deleža za potujočo knjižnico po občinah 

 

Občina  Procent

ualno 

po 

številu 

prebival

cev 

 

Materialni izdatki 

 

Plače 

 

SKUPAJ 

Renče  % 3.086,00 4.990,00 8.076,00 

Brda  % 4.119,00 6.660,00 10.779,00 

Kanal ob Soči % 4.119,00 6.660,00 10.779,00 

Miren-

Kostanjevica 

% 3.450,00 5.579,00 9.029,00 

Nova Gorica  % 23.006,00           37.205,00 60.211,00 

Šempeter-

Vrtojba  

% 4.551,00 7.359,00 11.910,00 

SKUPAJ  % 42.331,00           68.453,00         110.784,00 
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Priloga 5: AKCIJE IN PROJEKTI V LETU 2012 

A. Delo z uporabniki                                                                10.180,00 EUR  

    

    

1. 20 predstavitev knjig za odrasle, 4 razstave           

 10 glasbenih večerov 

       svetovni teden knjige (april) 

           Ta veseli dan … (3 december)   

   

2.  2 predstavitvi knjig za osnovnošolce, 2 za   

 srednješolce, ure pravljic, mladinski in otroški  

       cikli lutkovnih predstav, mesečna akcija Moja najljubša  

       knjiga, Uganka meseca, otroške razstave, slovenski  

       knjižno-muzejski kviz, Bevkov dan (17. september)  

3. Publikacije:      

 Publikacija: Gregorčič na fronti (razglednice) 

 

 

B. Predstavitve knjig ali drugačna oblika po dogovoru za učence  osnovnih šol   

 

- v  Občini  Brda (dve prireditvi za osnovnošolce)    1.150,00 EUR 

- v Občini Kanal ob Soči (  dve prireditvi za osnovnošolce) .  1.150,00 EUR 

- v Občini Šempeter – Vrtojba (dve  prireditvi za osnovnošolce  1.150,00 EUR 

- v Občini Miren-Kostanjevica (dve  prireditvi za osnovnošolce)  1.150,00 EUR 

- v Občini Renče-Vogrsko (dve prireditvi za osnovnošolce)    1.150,00 EUR 

 

SKUPAJ            5.750,00 EUR 

 

SKUPAJ A + B                 15.930,00 EUR 


