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USTANOVITELJI 

Ustanovitelji Goriške knjižnice so opredeljeni v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Goriška 

knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica1. 

 

Imena in sedeži ustanoviteljic so: 

∙ Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica 

∙ Občina Brda, Trg 25. maja 2, Dobrovo 

∙ Občina Kanal, Trg svobode 23, Kanal 

∙ Občina Miren - Kostanjevica, Miren 129, Miren 

∙ Občina Šempeter - Vrtojba, Cesta Goriške fronte 11, Šempeter pri Gorici 

 

Občina pogodbena partnerica: 

∙ Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list RS, št. 49-

2001/2005, št. 99-4237/2011) 
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FINANCIRANJE 

Goriška knjižnica opravlja knjižnično dejavnost kot javno službo za občine ustanoviteljice in 

občino Renče - Vogrsko, s katero sklene letno pogodbo o zagotavljanju knjižnične dejavnosti na 

svojem območju. 

Skupni stroški se skladno s 1. odstavkom 53. člena Zakona o knjižničarstvu2 delijo med občine 

ustanoviteljice sorazmerno številu njihovih prebivalcev. Razdelitev skupnih stroškov med 

občine ustanoviteljice je razvidna iz finančnega načrta uporabnika. 

V letu 2015 so se skupni stroški za Goriško knjižnico delili na občine procentualno glede na 

število prebivalcev3.  

 

Tabela 1:   Število prebivalcev in delež financiranja občin v letu 2015 

Občina  Število prebivalcev v letu 2015 Delež v % 

Nova Gorica 31.787 54,47 

Šempeter - Vrtojba 6.280 10,76 

Brda 5.662 9,70 

Kanal 5.502 9,43 

Miren - Kostanjevica 4.826 8,27 

Renče - Vogrsko 4.297 7,36 

SKUPAJ 58.354 100 
 

 

Slika 1     Delež financiranja občin v letu 2015 

                                                                 
2 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS 87/2001, 96/2002-ZUJIK, 92/2015) 
3 Statistični urad RS: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp – podatki na dan 1. 1. 2015. 

Nova Gorica
55%

Šempeter-Vrtojba
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Brda
10%
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Miren-Kostanjevica
8%

Renče-Vogrsko
7%

http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp
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ORGANIZIRANOST IN DEJAVNOST KNJIŽNICE 

Goriška knjižnica Franceta Bevka je splošna knjižnica, ki deluje na območju Mestne občine Nova 

Gorica ter sosednjih občin Brda, Kanal, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - 

Vrtojba.  

Kot splošna knjižnica je javna kulturna in izobraževalna ustanova. S knjižničnim gradivom, ki ga 

zbira, hrani, obdeluje in daje v uporabo, širi znanje, izobrazbo in kulturo ter nudi informacije o 

njem vsem kategorijam prebivalstva ne glede na starost, spol, izobrazbo, politično ali versko 

prepričanje, narodnost, jezik ali socialni status. Namenjena je informiranju, izobraževanju, 

raziskovanju, razvedrilu in duhovnim potrebam ter razvijanju pismenosti, zato: 

∙ omogoča dostop do knjižničnega gradiva in informacij v knjižničnem informacijskem 

sistemu in v drugih informacijskih sistemih 

∙ zagotavlja dostop do vseh vrst informacij in gradiva, ki so pomembni za lokalno skupnost 

∙ seznanja z dosežki preteklega in sedanjega človekovega delovanja in ustvarjanja ter 

podpira dialog med kulturami 

∙ omogoča dostop do domoznanskega gradiva in informacij 

∙ vključuje se v vseživljenjsko učenje 

∙ utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske 

dejavnosti 

∙ oblikuje in utrjuje bralne navade ter vzpodbuja prebivalce k uporabi knjižnice 

 

Goriška knjižnica je z uveljavitvijo Zakona o knjižničarstvu4 in Pravilnika o osrednjih območnih 

knjižnicah5 postala tudi ena izmed desetih slovenskih osrednjih območnih knjižnic. 

Za širše Goriško območje opravlja z zakonom določene naloge: 

∙ zagotavlja povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij 

∙ nudi strokovno pomoč vsem knjižnicam s svojega območja 

∙ koordinira zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva za svoje območje 

∙ usmerja izločeno knjižnično gradivo s svojega območja 

 

 

                                                                 
4 Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS 87/2001, 96/2002-ZUJIK, 92/2015) 
5 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS 88/2003) 
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Pri tem sodeluje z  naslednjimi splošnimi knjižnicami: 

∙ Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 

∙ Lavričeva knjižnica Ajdovščina 

∙ Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 

 

Goriška knjižnica s svojim delovanjem pokriva območje z 58.354 prebivalci (od tega 31.787 v 

MONG), kot osrednja območna knjižnica Goriškega območja pa območje s 118.188 prebivalci6. 

 

Knjižnica ima 9 organizacijskih enot: 

∙ centralna enota, 

∙ 7 krajevnih knjižnic: Bilje, Branik, Deskle, Kanal, Prvačina, Renče in Solkan, 

∙ potujoča knjižnica (v letu 2015: 82 postajališč v 56 krajih). 

 

Slika 2     Krajevne knjižnice v posameznih občinah 

 

 

Slika 3     Število postajališč potujoče knjižnice po občinah v letu 2015 

 

                                                                 
6 Statistični urad RS: http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp – podatki na dan 1. 1. 2015. 
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ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

Najpomembnejši predpisi, ki opredeljujejo delovanje in financiranje knjižnice, so:  

Zakoni:  

∙ Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS 87/2001, 96/2002-ZUJIK, 92/2015) 

∙ Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo in spremembe (Uradni list RS 96/2002 in 

spremembe) 

∙ Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne program Republike Slovenije v kulturi (Uradni 

list RS 24/1998 in spremembe) 

∙ Zakon o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS 69/2006, 86/2009) 

∙ Zakon o zavodih (Uradni list RS 12/1991 in spremembe) 

∙ Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS 56/2002 in spremembe) 

∙ Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS 42/2002 in spremembe) 

∙ Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79/1999 in spremembe) 

∙ Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS 40/2012, 55/2012)  

∙ Zakon o dopolnitvi Zakona za uravnoteženje javnih financ /ZUJF-A/ (Uradni list RS 105/2012)  

∙ Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS 128/2006 in spremembe) 

∙ Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS 21/1995 in spremembe) 

∙ Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 86/2004 in spremembe) 

∙ Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS 56/2002 in spremembe) 

∙ Zakon o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS 112/2007) 

∙ Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (Uradni list 

RS, št. 49-2001/2005, št. 99-4237/2011) 

Podzakonski predpisi:  

∙ Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS (Uradni list RS 45/1994 in spremembe) 

∙ Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS 29/2003) 

∙ Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS 73/2003, 

70/2008) 

∙ Pravilnik o načinu določanja skupin stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS 19/2003) 

∙ Pravilnik o razvidu knjižnic (Uradni list RS 105/2003) 

∙ Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah (Uradni list RS 88/2003) 

∙ Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS 42/2004, 14/2009) 

∙ Pravilnik o izdaji dovoljenja za vzajemno katalogizacijo (Uradni list RS 107/2008 in spremembe) 

∙ Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS 97/2003, 93/2005) 

∙ Pravilnik o strokovnih komisijah (Uradni list RS 109/2002 in spremembe) 

∙ Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (Uradni list RS 9/2009) 

Drugi dokumenti:  

∙ Standardi za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2005) 

∙ Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1995) 

∙ Nacionalni program za kulturo 2014–2017  
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OPRAVLJENE NALOGE IN DOSEŽENI CILJI  

 

GRADIVO 

Nabava gradiva je potekala v skladu z načrtovanim pridobivanjem gradiva.  

NAKUP GRADIVA: Za nakup knjižničnega gradiva je bilo v letu 2015 na voljo 246.129,79 € (2014: 

232.190,19 €; 2013: 250.997,79 €), skupaj smo nakupili 12.153 enot gradiva (2014: 12.475; 

2013: 13.555). Povprečna cena nakupljenega gradiva je bila 20,25 € (2014: 18,61  €; 2013: 18,52  

€). 

SKUPAJ PRIRAST GRADIVA: Skupaj z nakupi, zamenjavami, obveznimi izvodi in darovi smo 

pridobili 17.213 enot gradiva (2014: 18.120; 2013: 21.022).  

ODPIS: V letu 2015 smo odpisali 9.552 enoti gradiva (2014: 11.686; 2013: 9.765).  

KNJIŽNIČNA ZBIRKA: Ob koncu leta 2014 je naša zbirka obsegala 526.544 enot gradiva (2014: 

518.883; 2013: 512.449) v skupni vrednosti 7.123.701,15 € (2014: 6.891.814,01 €; 2013: 

6.724.211,93 €). 

 

 

Slika 4     Sredstva za nakup knjižničnega gradiva – po letih 
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SKUPAJ ministrstvo za kulturo občine ostalo
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Slika 5     Pridobivanje in odpis knjižničnega gradiva – po letih 

 

 

Slika 6     Obseg knjižnične zbirke – po letih 2011–2015 

 

BIBLOS IN E-GRADIVO: Poleg nakupa nekaterih knjig v fizični obliki smo prejeli tudi elektronske 

različice. To so e-knjige, ki so vezane na geslo oz. enega uporabnika in so dostopne na 

računalniku v študijski sobi. 

BIBLOS: Ponudba e-knjižnice Biblos lib se je v letu 2015 precej povečala. Nakupili smo 259 licenc 

in tako ponujali že 701 slovensko e-knjigo, kar znaša 50% vseh dostopnih e-knjig v Biblosu.  

Tudi izposoja se je več kot podvojila. S 393 v 

letu 2014 je poskočila na 843 izposojenih e-

knjig Biblosa v letu 2015. Preobrat se je 

zgodil v poletnih mesecih, ko je bila mesečna 

izposoja tudi preko 100 enot, in nadaljeval v 

jesenskem času (bistveno višja izposoja kot v 

pomladnem času). 

V letu 2015 smo za Biblos skupno porabili 4.817,49 €: 

16.646
14.308 13.555

12.475

12.153

5.016

5.684
7.467

5.645 5.060

21.662 19.992 21.022
18.120

17.213

11.330

6.765
9.765

11.686 9.552

2011 2012 2013 2014 2015

nakup dar, zamena, obvezni izvod … pridobljeno gradivo SKUPAJ odpis

487.965

501.192

512.449 518.883 526.544

2011 2012 2013 2014 2015
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 Nakupili smo 259 licenc za 2.092,55 € (povprečno 8,08 € na licenco),  

 za 781 DRM zaščit smo porabili 142,94 €, 

 za članarino oz. paketni zakup in dostop do e-knjig (uporabnino) smo plačali 2.582 € - 

znesek je v primerjavi z letom 2014 skoraj podvojen (v letu 2014 smo plačali 1.342 €, v 

letu 2015 pa kar 2.582 €). Razliko 1.240 € je med letom z aneksom financiralo 

Ministrstvo za kulturo. S plačilom povišane uporabnine imamo še vedno dostop samo 

do osnovnega paketa 190 e-knjig, ki se ni povečal. Za ostale e-knjige smo kupovali 

licence (1 licenca = 52 izposoj).  

Promocija: 

 priložnostna predstavitev na spletni strani (e-branje - 2. aprila ob Mednarodnem dnevu 

knjig za otroke; zbirki eKlasje in eKlasiki za potrebe šolajočih v okviru domačega branja 

pomlad 2015) 

 izobraževanja Rastem z e-viri približujejo udeležencem tudi možnost branja in izposoje 

e-knjig 

 razstavni pano v pritličju knjižnice. 

 

Tabela 2:   Nakup in izposoja e-knjig Biblos v letih 2014–2015 

 2014 2015 

Ponudba Biblosa 971 1.402 

Nakup GK 254 259 

Skupaj – zbirka GK 446 701 

Izposoja v GK 393 843 

Skupni strošek GK 3.801,18 € 4.817,49 € 

Od tega: 

 Licence 

 DRM zaščita 

 Uporabnina 

 

2.396,96 € 

62,22 € 

1.342,00 € 

 

2.092,55 € 

142,94 € 

2.582,00 € 

Povprečna cena na licenco 9,44 € 8,08 € 

 

AMAZON IN BOOK DEPOSITORY: Z namenom večje fleksibilnosti, cenovne ugodnosti in hitre 

odzivnosti na predloge bralcev smo izvedli tudi spletna nakupa preko Amazon-a in Book 

Depository-ja. Na ta način smo pridobili 27 knjig po povprečni ceni 19,41 €. 

 

REVIJE V POTUJOČI IN KRAJEVNIH KNJIŽNICAH: Vpeljava periodike v potujočo in krajevne 

knjižnice je pokazala zelo pozitivne rezultate. Možnosti izposoje revij na dom so se bralci 

razveselili in jo takoj začeli uporabljati. Omogočena jim je tudi izposoja tega gradiva na dom. 
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Večina enot je imela v letu 2014 na razpolago 6 naslovov slovenskih revij s trajnejšimi vsebinami 

raznolikih tematik, katerih vsebine niso aktualne samo v mesecu izida (Lepa & zdrava, Rože & 

vrt, Unikat, National Geographic Slovenija, National geographic junior in Science illustrated; 

nekateri naslovi so se spremenili). 

V letu 2015 smo dodali štiri nove naslove in sicer: History illustrated, Prostočasnik, Bodi eko in 

Narava zdravi.  

 

PREDLOGI BRALCEV: S postavitvijo nove spletne strani je našim članom omogočena možnost 

oddaje spletnega predloga za nabavo gradiva, ki bi si ga želeli izposoditi v naši knjižnici. 

Predlagatelj dobi povratno informacijo o nakupu želene knjige, ko je po pridobitvi pripravljeno 

za izposojo. 

Še vedno pa veliko bralcev izraža svoje želje neposredno informatorjem in izposojevalcem, 

redno sodelujejo z nabavno službo in si izmenjujemo koristne informacije o novostih, potrebah 

po dokupu, željah bralcev ipd. 

 

DRAGOCENEJŠE GRADIVO: G. Štefan Rutar je daroval knjižnici repliko z naslovom Spominske 

knjige ob 25-letnici škofovanja leta 1931 (dr. Frančiška Borgie Sedeja), ki je oštevilčena z 04/12. 

Lepa, unikatna izdaja, original hranijo v Škofijskem arhivu v Kopru. 

Nabavili smo prestižno izdajo Božanski Rafael. Financirana je bila z donacijo iz Kanade in iz 

lastnih sredstev. 

Ga. Bistrica Mirkulovska iz Skopja nam je darovala svoje prevode v makedonščino: Bevkovega 

Kaplana Martina Čedermaca, Gregorčičevo Soči, Kosovelove Temne bore in  Zlatoroga. Te štiri 

pomembne domoznanske knjige je opremila z obsežnimi posvetili. 

Iz Trubarjevega antikvariata smo pridobili zanimivo knjigo Petra Radicsa iz leta 1881 o zgodovini 

našega področja z naslovom Maria Theresia und das Land Krain 1740–1780. 

V antikvariatu LEG Antiqua smo ob koncu leta kupili tri zelo zanimive in redke antikvarne knjige: 

 Il Monte Santo appresso Gorizia di Francesco Andrea Cosani. Milano, 1824.  

 ABC ovvero libretto de' nomi ... Gorizia, Tommasini, 1794 

 Libelus officia propria Sanctorum ... Josephi Valland. Gorizia, de Valerj, 1824   

 

RETROSPEKTIVA: Po inventuri maja 2015 smo imeli v knjižnici še 21.352 enot računalniško 

neobdelanega gradiva. Gradivo, ki ga imamo in se ga lahko poišče v listkovnem katalogu, ni 

toliko dostopno uporabnikom, saj pri iskanju preko COBISS-a ni zajeto.  
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Nadaljevali smo z vnašanjem gradiva iz zbirke Teuffenbachov, antikvarnega gradiva in raritet. 

Prav preko pregledovanja retrospektive, skladišča 2 in sodelovanja z domoznanskim oddelkom 

so nastale nekatere zbirke, npr. zbirka plakatov, zbirka drobnih tiskov …   

Vnos retrospektive v letu 2015: 204 enote (2014: 544 enote, 2013: 2.258 enote). 

 

INVENTURA 2015: V Goriški knjižnici vsakih 5 let opravimo popolno inventuro vsega 

knjižničnega gradiva. To smo izvedli v času od 5. do 10. maja 2015. 

Inventurni popis je zajel vse lokacije in s tem tudi vse gradivo. V inventuri so sodelovali vsi 

zaposleni. Čeprav imamo večino gradiva opremljenega z RFID čipi, smo se po priporočilu IZUM-

a odločili za inventuro z odčitavanjem črtnih kod. 

Inventura v Goriški knjižnici je prvič zajemala vse oddelke in je bila prvič izpeljana samostojno 

(IZUM je samo pripravil okolje). V zadnji popolni inventuri leta 2010 sta bili izvzeti krajevni 

knjižnici Bilje in Kanal, ker še nista imeli v celoti obdelanega gradiva v COBISS-u. Na IZUM-u je 

bila za našo knjižnico zadolžena ga. Tanja Žuran Putora, ki je z nami sodelovala tudi pri prejšnji 

inventuri. 

Inventura je potekala v več fazah: 

1. Priprava okolja:  

∙ Pred inventuro smo ustrezno pripravili knjižnico: uredili knjižnično zbirko (odpisi, 

nerešeni primeri, ureditev gradiva po lokacijah, kontrola nalepk na gradivu, 

označevanje polic, razpored dela …) in pripravili ustrezno računalniško opremo 

(čitalci, računalniki …)  

∙ Izobraževanje na Izumu 

∙ Okolje za izvedbo inventure je pripravil IZUM  

 

2. Odčitavanje, kontrola in priprava izpisov: 

∙ Odčitavanje je potekalo v dogovorjenem času na vseh lokacijah.  

∙ Pripravili smo odčitke v txt.datotekah (uncheck_data), poimenovane po 

lokacijah popisa po posameznih dnevih. Shranili smo jih v mapi Inventura in 

arhivirali (datoteke z odčitki) na lokalnem računalniku. Odčitke smo prenesli v 

segment Inventura po postopku, ki nam je bil prikazan na tečaju.  

∙ Po zaključku popisa je odgovorna oseba za inventuro iz naše knjižnice poslala na 

IZUM mapo Inventura v zip formatu.  

∙ IZUM je opravil verifikacijo datotek z odčitki in pripravil izpise. Sledilo je 

preverjanje seznamov (inventurni manko, višek idr.). 

 



18  

 

3. Odpis gradiva: Obdržali smo ustaljeni postopek obravnave manjkajočega gradiva. Po 

pregledanih izpisih IZUM programsko izvede odpis gradiva. To gradivo dobi status 

izgubljeno (status 8) in opombo »Pogrešano – inventura 2015«.  V roku enega leta se 

gradivo, ki v tem času ni bilo najdeno, odpiše. Za zadnji postopek bo poskrbela knjižnica 

sama. 

 

4. ANALIZA INVENTURE 2015 

Izpisov je več: 

 Podatki o inventuri, 

 Seznam popisov, 

 Inventurno poročilo, 

 Izposojeno na polici, 

 Inventurni manko za monografije, 

 Inventurni manko za serijske publikacije, 

 Izjeme serijske publikacije, 

 Inventurni višek, 

 Seznam gradiva s statusi (izgubljeno, založeno, reklamirano, drugo, v reviziji). 

Podatki o inventuri nam povedo, da je bilo zajeto vse gradivo, ki vsebuje inventarno številko. 

Seznam popisov nam je lahko v pomoč, na katerih policah je bilo med inventuro gradivo 

odčitano. Vseh popisov smo v programu cobiss3/inventura naredili 492. 

Inventurno poročilo zajema stanje gradiva po posameznih lokacijah in internih oznakah ter 

število gradiva, ki je bilo odčitano med inventuro. Razlika med števili je inventurni manko. 

Še istega dne, ko smo imeli narejene izpise, smo začeli pregledovati izpis Izposojeno na polici. 

To je gradivo, ki je evidentirano pri uporabniku, med inventuro pa je bilo na polici v knjižnici. Pri 

pregledu uporabniki za to gradivo niso imeli terjatev. Tega gradiva tudi ni bilo veliko – 98 enot. 

Inventurni manko za monografije izkazuje, da med inventuro ni bilo odčitanih 7.783 enot 

gradiva. Vodja inventure je pripravila seznam tega gradiva po lokacijah, ki so ga zaposleni 

pregledali. 

Inventurni višek je pokazal, da imamo v knjižnici kar nekaj gradiva, ki je bilo v preteklosti 

odpisano, še vedno na policah. Po seznamu tega gradiva po lokacijah bo treba to gradivo 

ustrezno označiti in ga odstraniti iz knjižnice. 

Inventurni manko za serijske publikacije je zelo visok. Že pred pripravo na inventuro in 

dogovarjanji o obsegu inventure nam je IZUM priporočal, naj iz obsega izvzamemo oddelek 

periodike, kjer je postavljena glavnina serijskih publikacij. Pri tem gradivu inventura ni najbolj 

zanesljiva. IZUM sam še dodeluje program, ki bi bil za inventuro serijskih publikacij bolj 
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učinkovit. Mi smo v obseg inventure zajeli tudi ta oddelek, rezultati niso zadovoljivi, se bomo 

pa potrudili, da ugotovimo, zakaj je do tega prišlo.  

Inventurnemu manku za monografije smo takoj dodelili status izgubljeno z opombo Pogrešano 

– inventura 2015. IZUM-u smo poslali datotečni format za inventurni manko M, da so lahko 

sistemsko dodelili status. Gradivu, ki smo ga med iskanjem našli, smo brisali status in opombo 

spremenili v Najdeno - inventura 2015. Opomba je vnešena v lokalni šifrant1 cobiss3. Sezname 

manka za monografije so dobili strokovni delavci v izposojno-informacijski službi (razen 

zaposlenih na oddelku periodika, ker bodo reševali serijske publikacije). Sezname so pregledali 

do konca avgusta 2015. Gradivo, ki je ostalo izgubljeno, bomo postopoma odpisali do konca 

leta 2016. 

Med krajevnimi knjižnicami ima po pričakovanjih popisne ekipe največji manko Kanal. Glede na 

to da je knjižnica tik pred selitvijo v nove prostore, se bo gradivo po seznamu pregledalo po 

selitvi. 

Velik manko je tudi v knjižnici Solkan. Tu bomo po pregledu seznamov dobili jasno sliko, zakaj 

je prišlo do tako visoke številke. 

Inventurno okolje nam omogoča, da preverimo tudi statuse gradiva, ki je bilo med inventuro 

odčitano. Pripravili smo sezname za gradivo, ki ima statuse reklamirano, založeno, v reviziji, 

drugo in izgubljeno. 

 

V primerjavi z zadnjo popolno inventuro iz leta 2010 so rezultati primerljivi. Inventurni manko 

za monografije je bil leta 2010 8.116 enot, 2015 pa 7.783. Veliko odstopanje je pri serijskih 

publikacijah, kjer bomo še iskali rešitve. Tudi pri izpisu Izposojeno na polici je bilo leta 2010 123 

enot, 2015 pa 98. 

 

ZAKLJUČEK:  

 Pregledali smo sezname inventurnega manka po lokacijah. Za gradivo, ki smo ga našli, 

smo v Cobissu3/zaloga v polju 996 zamenjali opombo Pogrešano inventura 2015 z 

opombo Najdeno inventura 2015 in brisali status 8 – izgubljeno. Po še vpisanih 

opombah Pogrešano inventura 2015 in statusu 8 je bil na dan 30. 12. 2015 narejen 

seznam inventurnega manka. Seznam vsebuje 3.729 enot gradiva. Pogrešano gradivo iz 

inventure 2015 mora biti odpisano do konca leta 2016. 

 Posebnost v tej inventuri je krajevna knjižnica Kanal. Po popisu so imeli 625 enot 

inventurnega manka. Ker se lokalna skupnost trudi, da bi knjižnico preselili v nove 

prostore, se njihovega gradiva ni še enkrat pregledalo, ker čakamo, da bomo to naredili 



20  

 

ob selitvi gradiva. Inventurni manko se na njihovi lokaciji ni zmanjšal; na drugih lokacijah 

so se številke zelo zmanjšale. 

 Od prvega podatka po inventuri, ko smo imeli 7.783 enot pogrešanega gradiva, je 

številka na dan 31. 12. 2015 3.729 enot. 

 Pregledali smo tudi inventurni manko serijskih publikacij, kjer nismo ugotovili večjih 

napak pri vnosih zaloge; do odstopanj je prišlo zaradi programa, ki še ni bil prilagojen 

delu inventure serijskih publikacij. 

 

SLOVENCI V ITALIJI: V dogovoru s Knjižnico Koper (leta 2014) smo skupaj prevzeli skrb za 

pridobivanje knjižničnega gradiva, ki ga financira Ministrstvo za kulturo, za Slovence v Italiji. 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper pokriva področje slovenskih knjižnic v Tržaški pokrajini, 

Goriška knjižnica pa prevzame skrb za slovenske knjižnice v Goriški in Videmski pokrajini. 

Začasen dogovor za razdelitev sredstev, ki jih financira Ministrstvo za kulturo za potrebe 

sodelovanja s Slovenci v zamejstvu, je 25 % za tržaško območje, 75 % pa za goriško in videmsko 

področje.  

Del sredstev (1.000 €) smo namenili za nakup otroškega gradiva v potujoči knjižnici, ki obiskuje 

slovenski šoli v Doberdobu in Špetru. 

 

PROMOCIJA: Na spletni strani Goriške knjižnice smo uvedli nov zavihek Novo na naših policah, 

kjer ažurno predstavljamo knjižnične novosti. V letu 2015 pa smo še posebej predstavili:    

 Biblos in e-knjige kot domače branje (eKlasje in eKlasiki) 

 2. april – mednarodni dan knjig za otroke – otroške e-knjige na Biblosu 

 predstavitev izbora italijanskih knjižnih novosti 

 predstavitev izbora hrvaških knjižnih novosti 

 predstavitev izbora novosti kupljenih na razstavi Frankfurt po Frankfurtu 
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SODELOVANJE S ŠOLAMI, FAKULTETAMI, DRUŠTVI: Večina knjižničarjev v šolah (osnovne, 

srednje šole in fakultete) nima licence za delo v vzajemni bazi COBISS in zato lahko le 

prevzemajo zapise, ne morejo pa kreirati novih. Prav tako nimajo ustreznih dovoljenj za 

obdelavo bibliografij raziskovalcev, kar potrebujejo profesorji na fakultetah. 

Katalogizatorke Goriške knjižnice imajo potrebna dovoljenja in znanja, zato sodelujemo s šolami 

in fakultetami in jim nudimo tovrstno strokovno pomoč. 

FAKULTETA ZA UPORABNE ŠTUDIJE V NOVI GORICI: strokovno sodelovanje na podlagi 

podpisane pogodbe za čas 15. 6. – 31. 12. 2015. Vnesenih je bilo 80 zapisov. Nekaj izvodov knjig 

nam je fakulteta tudi podarila, tako da je Goriška knjižnica s tem sodelovanjem pridobila tudi 

nekaj izvodov strokovnega gradiva. Poleg vnosov raznovrstnega gradiva (izvirni znanstveni 

članki, različna objavljena predavanja in dogodki) smo urejali tudi tipologijo že vnešenim 

prispevkom.  

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA: V letu 2015 smo v COBISS bazi kreirali 8 novih zapisov. S Šolskim 

centrom imamo dogovor, da nam redno in sproti prinašajo njihove diplomske naloge, ki jih 

postavljamo v našo domoznansko zbirko kot dar, oni pa lahko zapis prevzamejo v svojo bazo. 

DRUŠTVO SOŠKA FRONTA: Društvo soška fronta se je na Goriško knjižnico obrnilo s prošnjo, da 

bi jim pripravili bibliografijo vseh prispevkov iz revije »Na Fronti«. Bibliografija je bila izdelana 

in posredovana 29. septembra 2015. 
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OBISK, ČLANI, IZPOSOJA 

OBISKOVALCI: V letu 2015 smo v Goriški knjižnici v centralni enoti zabeležili 597.324 

obiskovalcev (števec pri vratih), to je nekoliko več kot v letu 2014: 597.266 (2013: 586.618; 

2012: 557.419; 2011: 543.822).  

ČLANI: V letu 2015 je knjižnico obiskovalo 16.036 aktivnih bralcev oz. članov knjižnice (2014: 

16.034; 2013: 16.038; 2012: 15.816), 79,1 % v centralni enoti.   

OBISK: V letu 2015 je vse enote knjižnice obiskalo in se poslužilo njenih storitev 229.497 članov, 

ki so zabeleženi v sistemu COBISS7 (2014: 234.487; 2013: 231.487 članov). 

IZPOSOJA: Izposodili so si 858.846 enot gradiva (4014: 867.348; 2013: 871.033; 2012: 852.292), 

kar 85,4 % v centralni enoti.  

 

Kot uporabnikom prijazna knjižnica ponujamo informacije o gradivu, rezervacije, naročila, 

podaljševanje tudi preko spleta, in sicer v servisu Moja knjižnica, ki ga omogoča COBISS/OPAC. 

V centralni knjižnici so v letu 2015 zabeležili 103.815 transakcij, kar je za 5,7% več kot prejšnje 

leto (2014: 97.901 transakcij; 2013: 20.980 članov, 83.080 transakcij). 

Poleg tega še vedno ohranjamo storitev Bibliofon, ki služi kot opomnik za izposojeno gradivo 

oz. rok vračila na mobilnih napravah. 

Knjigomati: Uporabniki knjižnice so dobro sprejeli izposojo in vračilo gradiva na knjigomatih, kar 

je razvidno tudi iz naraščajočih podatkov (2014: 372.595 transakcij; 2013: 355.872 transakcij). 

V letu 2015 je število transakcij nekoliko vpadlo, vendar v sorazmerju z ostalimi aktivnostmi – 

skupaj so opravili 372.595 transakcij (izposoja, podaljšava in vračanje gradiva). 

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 

Medknjižnična izposoja se izvaja na oddelku za domoznanstvo. 

V letu 2015 je bilo opravljenih 789 transakcij (od tega realiziranih 770) – za tretjino več 

transakcij kot v letu prej. Naročila naših članov so nekoliko upadla, se je pa znatno povečalo 

naročilo našega gradiva s strani drugih knjižnic, tako knjig kot fotokopij oz. skenov gradiva. 

Porast naročil knjig lahko pripišemo brezplačni medknjižnični izposoji za končnega uporabnika 

na našem območju. Storitev je dobro sprejeta in vse bolj poznana. 

                                                                 
7 Všteta je tudi KK Kanal, ki nama računalniške izposoje. 
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Porast naročil fotokopij je predvsem posledica prošnje ene od slovenskih knjižnic, ki je naročala 

članke za potrebe svoje dejavnosti (en od teh zahtevkov je vseboval 49 skenov, vsakega iz druge 

revije, članek v nadaljevanjih, vendar smo ga beležili kot eno naročilo). 

Nerealizirani zahtevki pomenijo, da so/smo naročilo preklicali, odklonili, da gradiva nimamo/-

jo, je trenutno izposojeno in nanj ne želimo/-jo čakati oz. se je naročnik premisli.  

 

Tabela 3:   Medknjižnična izposoja v letih 2014–2015 

 
  

2015 2014 
Indeks 

2015/2014 

Naše gradivo, 

posredovano 

drugim 

knjižnicam 

realizirani  549 327 1,68 

 knjige 368 240 1,53 

 fotokopije 181 87 2,08 

nerealizirani  6 2 3,00 

 knjige 6 2 3,00 

 fotokopije 0 1 0,00 

SKUPAJ  555 330 1,68 

      

Gradivo, 

prejeto iz 

drugih knjižnic 

za naše člane 

realizirani  234 234 1,00 

 knjige 207 204 1,01 

 fotokopije 14 30 0,47 

nerealizirani  13 13 1,00 

 knjige 13 12 1,08 

 fotokopije 0 1 0,00 

SKUPAJ  234 247 0,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24  

 

DEJAVNOSTI 

NAGRADE V LETU 2015 

Združenje splošnih knjižnic je ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic podelilo nagrade za 

najboljše projekte. Goriška knjižnica je skupaj z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper prejela 

nagrado s področja storitev za uporabnike: nagrajen je bil portal Dobreknjige.si. 

Nagrado smo prejeli v petek, 20. novembra 2015, na osrednji 

prireditvi ob dnevu splošnih knjižnic v Knjižnici Mirana Jarca v 

Novem mestu. Na plaketi so zapisali, da je to najboljši projekt 

slovenskih splošnih knjižnic pri uvedbi inovativnih storitev za 

uporabnike. 

Portal Dobreknjige.si sta skupaj vzpostavili Goriška knjižnica in 

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, danes pa vsebine 

prispeva že več kot 40 splošnih knjižnic. Portal predlaga kakovostno literaturo v branje in je bil 

javno objavljen 20. novembra 2014 ob dnevu splošnih knjižnic. 

V obrazložitvi so zapisali:  

»Dobreknjige.si je projekt spodbujanja bralne kulture nacionalnega pomena. Namen projekta 

je v izgradnji skupnega portala slovenskih splošnih knjižničarjev s celovitimi predstavitvami 

kakovostne literature in z možnostjo aktivnega 

sodelovanja na portalu tako literarne stroke kot 

bralcev, uporabnikov knjižnic.  

Cilji spletnega portala Dobreknjige.si so promocija 

branja, promocija kakovostne literature in dvig 

bralne kulture, »vnovčitev« kvalitativnega 

potenciala knjižničnih zbirk, racionalizacija 

omejenih finančnih in kadrovskih virov, 

zagotavljanje enakomernega razvoja knjižnične 

dejavnosti znotraj posameznih območij in na 

nacionalnem nivoju, utrjevanje strokovnega 

sodelovanja med slovenskimi splošnimi knjižničarji 

in aktivno sodelovanje uporabnikov v oblikovanju 

knjižnične ponudbe. Vsebina portala je omejena na 

leposlovje v slovenskem jeziku (tudi prevedeno), 

namenjena je najširši odrasli javnosti in 

mladostnikom.« 

 

http://zdruzenje-knjiznic.si/media/website/nagrada-2015-KP-GO-manjsa.jpg
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DOGODKI, PROJEKTI, SPLET 

V knjižnici smo organizirali: 

∙ 28 predstavitev knjig 

∙ 40 razstav 

∙ predavanja, izobraževanja in delavnice za odrasle (38) 

∙ mladinske dejavnosti: kvizi, uganke, literarni natečaj, projekt Rastem s knjigo in 

Rastem z-viri 

∙ prireditve za otroke: Beremo s tačkami, pravljične urice, projekti, razstave, gledališke 

predstave, ustvarjalne delavnice 

∙ Skupinski obiski: poleg obiskov skupin v okviru projekta Rastem s knjigo nas je 

obiskalo še 33 različnih skupin oz. 668 obiskovalcev 

∙ Akademski večeri  

∙ Bevkovi dnevi 2015 

∙ Čajanke ob sredah 

∙ Literarni četrtki 

∙ Otroški torki 

∙ Poletje v Goriški knjižnici (Knjižnica na bazenu, Vrečke presenečenja) 

∙ Pravljične urice 

∙ Radovedni ponedeljki 

∙ Ustvarjalne srede 

 

PROJEKTI 

1. Beremo s Tačkami 

2. Božiček za en dan  

3. Bralnice pod slamnikom 

4. Branje ne pozna meja / Čitanje ne poznaje granice – mednarodni projekt 

5. Dan splošnih knjižnic 2015 

6. Dobreknjige.si 

7. Fabianijevo leto 2015 

8. Kamra  

9. Knjižnica išče slogan 

10. Knjižničarji v svetu ali »čez planke nad zaplankanost« – mednarodni projekt 

11. Nagradna branja po letnih časih 

12. Primorci beremo 

13. Primorci.si – Primorski spletni biografski leksikon 

14. Rastem s knjigo OŠ 

15. Rastem s knjigo SŠ 

16. Rastem z e-viri 
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17. Slovenski okrasek – mednarodni projekt 

18. Toporišičevo leto 

19. Vrečke presenečenja 

20. Z nami po e-znanje 

21. Zgradili smo mesto 

22. 40. obletnica prvega bibliobusa Goriške knjižnice 

23. 5. Gregorčičevi dnevi 

24. 9. Goriški dnevi knjige 

 

 

SPLET 

 Kamra: V letu 2015 smo na Goriškem območju vnesli 1 nadrejeno digitalno zbirko, ki je 

bila dodana v Goriški knjižnici Franceta Bevka. Zgodbo z naslovom Zgodovina 

vinogradništva in vinarstva na naših tleh je pripravila Barbara Sosič iz Slovenskega 

etnografskega muzeja v Ljubljana, zajema pa  96 MME. Na portal smo prispevali 12 novic 

(Goriška knjižnica jih je vnesla 11, Lavričeva knjižnica Ajdovščina pa 1) s 16 MME.  

 Primorci.si: Prirast vnosov na portal Primorci.si je v letu 2015 (97) nižji v primerjavi z 

letom 2014 (159), vztrajno pa raste število ogledov (ogledi v letu 2015: 659.935, ogledi 

v letu 2015: 1.654.618). Goriška knjižnica je v letu 2015 na portal prispevala 3 vnose.   

 Dobreknjige.si: Goriška knjižnica je v letu 2015 na portal Dobreknjige.si prispevala 24 

vnosov 

 Pinterest: 10 vsebinskih map (156 pinov) 

 Facebook: V letu 2015 je Facebook stran knjižnice pridobila skoraj 360 novih »všečkov« 

strani, knjižnica je ustvarila približno 320 objav (štete so enkratne objave in ne vsaka 

fotografija posebej). Objave, ki so bile veliko promovirane in so bile del naših projektov 

(npr. Zgradili smo mesto) so dosegle 12.500 ljudi, bile deljene naprej na osebne 

Facebook zidove preko 70-krat in dobile (z delitvami) preko 500 "všečkov". 

 Za plazmo v pritličju je bilo pripravljenih 57 različnih PowerPoint projekcij. 
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OBMOČNOST 

Vsebinsko poročilo o izvajanju posebnih nalog osrednje območne knjižnice v letu 2015: 

1. ZAGOTAVLJANJE POVEČANEGA IN ZAHTEVNEJŠEGA IZBORA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA IN 

INFORMACIJ 

OBMOČNA ZBIRKA: Izgradnjo območne zbirke smo tudi v letu 2015 na podlagi izhodišč 

Ministrstva za kulturo in usklajeno s potrebami območja usmerili v nakup kvalitetnih 

podatkovnih zbirk in tako članom knjižnic Goriškega območja (Goriška knjižnica Franceta Bevka, 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Mestna knjižnica in čitalnica 

Idrija) ponujali naslednje podatkovne zbirke:  

 Encyclopedia Britannica Library Edition,  

 Ius-Info,  

 Find-Info,  

 EbscoHost in  

 Ebsco E-book Public Library Collection (paket 40.000 e-knjig v angleškem jeziku).  

Do omenjenih baz lahko člani knjižnic območja dostopajo na daljavo, torej od doma, iz službe 

… (t.i. oddaljen dostop). Iz prostorov knjižnic pa lahko dostopajo še do portala SeJa. Knjižnicam 

na območju smo zagotovili tudi oddaljen dostop do elektronske različice novega Slovarja 

slovenskega knjižnega jezika. 

Intenzivno se ukvarjamo s promocijo e-virov v okviru projekta Rastem z e-viri. 

 

DOSTOP NA DALJAVO: Tudi v letu 2015 je s storitvijo dostopa na daljavo do elektronskih 

informacijskih virov za potrebe članov knjižnic vseh 10 slovenskih knjižničnih območij upravljal 

Center za informacijske storitve NUK. 

V okviru projekta smo v Goriški knjižnici ažurirali sezname naročniških IP naslovov knjižnic 

Goriškega območja, jih po potrebi posredovali v NUK oziroma ponudnikom e-virov. Poleg tega 

smo pripravili podatke o uporabi e-virov in jih posredovali regijskim knjižnicam. 

Analiza storitve dostopa na daljavo za leto 2015 je pokazala, da je storitev skupno uporabilo 

2.972 članov (v letu 2014 2.035) vključenih knjižnic, kar je za 45 % več kot v letu 2014. Na storitev 

so se člani vseh knjižnic prijavili 29.780 krat (v letu 2014 18.845), kar je za 58 % več kot v letu 

2014. (Podatki niso povsem primerljivi z letom 2014 zaradi vključitve Celjskega območja.) 

Po številu uporabnikov je Goriško območje med 10 slovenskimi knjižničnimi območji na 4. mestu 

(št. uporabnikov: 392, v letu 2014: 348), po številu prijav pa na 6. mestu (št. prijav: 2.424, v letu 

2014: 2.503). Podatki za posamezne knjižnice niso na voljo. 
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Najbolj uporabljen e-vir ostaja IUS-info (že 2 leti zaporedoma beleži najvišje število prijav), po 

številu članov pa tako kot v letu 2014 zaseda 1. mesto EBSCOhost.      

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA: Bogata zbirka gradiva Goriške knjižnice je uporabna in dostopna 

tudi preko medknjižnične izposoje. Med splošnimi knjižnicami Goriškega območja je brezplačna 

za izposojo strokovnega oz. študijskega gradiva, kar Goriška knjižnica zagotavlja iz sredstev 

območnosti.   

Za izvajanje medknjižnične izposoje skrbita zaposleni na oddelku za domoznanstvo, ki poročata, 

da je bilo v letu 2015 opravljenih za tretjino več transakcij v primerjavi z letom 2014, predvsem 

se je povečalo naročilo gradiva v Goriški knjižnici s strani drugih knjižnic (knjig, fotokopij, 

skenov), kar je zagotovo posledica brezplačne medknjižnične izposoje za končnega uporabnika 

na našem območju. 

 

2. STROKOVNA POMOČ KNJIŽNICAM OBMOČJA 

SODELOVANJE S KNJIŽNICAMI NA OBMOČJU: Za kakovostno delo in sodelovanje med 

knjižnicami na območju je potrebna stalna komunikacija in medsebojno obveščanje o novostih 

na področju knjižničarske stroke.  

S knjižnicami na območju najpogosteje komuniciramo in se dogovarjamo korespondenčno 

(telefonsko, e-mail). Pri tem velja izpostaviti, da je Goriška knjižnica kot osrednja območna 

knjižnica posrednik med knjižnicami na območju ter NUK-om: osrednjim knjižnicam 

posredujemo vabila na izobraževanja, poročila sestankov in sklepe, sprejete na posameznih 

sestankih OOK, ki jih v sodelovanju z OK-ji tudi uresničujemo. Prav tako se na nas obračajo 

osrednje knjižnice Goriškega območja z različnimi predlogi in težavami, ki jih skušamo skupaj 

uresničiti oz. rešiti. Pomembno je, da se srečujemo tudi osebno. Tako smo tudi v letu 2015 

organizirali dva sestanka z direktorji osrednjih knjižnic Goriškega območja. V sklopu teh srečanj 

smo na izmenjavo idej in delovnih praks povabili tudi strokovne skupine katalogizatorjev in 

koordinatorjev prireditev. Srečanja so bila na celotnem Goriškem območju sprejeta izredno 

pozitivno. 

Z zaposlenimi v knjižnicah Goriškega območja se srečujemo tudi v okviru različnih izobraževanj, 

ki jih organiziramo sami (2) oziroma v sodelovanju z Obalno-kraškim območjem, v okviru 

Društva bibliotekarjev Primorske in Notranjske (1):  

 Tečaj vnašanja vsebin na portal Kamra (Goriška knjižnica Franceta Bevka, 9. april 2015): 

G. Robert Ožura iz Mestne knjižnice Celje, glavni urednik Kamre, je v Goriški knjižnici 

vodil tečaj vnašanja vsebin na portal. Opisu portala je sledil opis administrativnega 

okolja za vnos zgodb. Tečaj je bil praktične narave, vsak udeleženec je prispeval zgodbo 
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in tako bolje spoznal Kamro ter se srečal in spoznal z glavnim urednikom in ostalimi 

vnašalci.   

 Delavnica pripovedovanja pravljic z Anjo Štefan (Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, 6. 

november 2015, v okviru DBPN): Društvo bibliotekarjev Primorske in Notranjske je v 

sodelovanju z Mestno knjižnico in čitalnico Idrija organiziralo delavnico pripovedovanja 

pravljic pod mentorstvom ge. Anje Štefan. Udeleženci so delali na krajših ljudskih 

pripovedih, ki so jih predavateljici predhodno posredovali, na srečanju pa skupaj 

pregledali njihove vsebinske in jezikovne posebnosti. Sledil je praktični del – urjenje v 

pripovedovanju svoje pravljice, opazovanje različnih govornih in pripovedovalskih 

načinov. 

 Literatura v postprodukciji (Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2. in 7. december 2015): V 

Goriški knjižnici smo v sodelovanju z Založbo Goga organizirali in izvedli sklop 

izobraževanj Literatura v postprodukciji. Projekt že od leta 2009 podpira JAK. Na 

delavnicah smo se naučili, kako pripraviti literarni dogodek in ga dejansko tudi izvedli. 

Izbora literature in veščin moderiranja smo se učili pod mentorstvom g. Andreja 

Blatnika, ge. Carmen L. Oven in ge. Stanke Hrastelj. Naš literarni gost je bil pisatelj Slavko 

Pregl. 

Vtise iz izobraževanj objavljamo tudi na spletni strani Goriške knjižnice: http://www.ng.sik.si/o-

knjiznici/obmocnost/obmocnost-v-praksi?showall=&start=1, kjer tudi sicer v zavihku O 

knjižnici/Območnost predstavljamo in promoviramo delo Goriške knjižnice kot osrednje 

območne knjižnice.    

 

ANALIZA GORIŠKEGA OBMOČJA: Analiza območja je obsežno strokovno delo, ki ga moramo do 

konca marca 2016 pripraviti vse osrednje območne knjižnice za svoja območja. Pripravo 

dokumenta koordinira NUK, namen pa je natančno raziskati območje in knjižnično mrežo na 

območju delovanja posameznih knjižnic. Dokument bi služil kot pomagalo in vodilo pri 

načrtovanju razvoja knjižnic območja.  

Poleg geografskega, demografskega, gospodarskega in kulturnega pregleda posameznih občin 

Goriškega območja smo v analizi preučevali še stanje knjižnične mreže, preverili stanje v 

posameznih knjižnicah ter ga primerjali z določili Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe. Prav tako bomo skušali za posamezne knjižnice izdelati profil 

uporabnikov, izpostaviti pomanjkljivosti in predlagati rešitve. Preverili bomo knjižnično mrežo 

ter na podlagi podatkov iz analize dopolnili mrežo s predlogi za nove enote/postajališča PK. 

 

SODELOVANJE Z NACIONALNO KNJIŽNICO: V okviru območnih nalog je sistemski administrator 

sodeloval na sestankih delovne skupine sistemskih administratorjev, koordinatorici na 

sestankih koordinatorjev območnih nalog, direktorica na sestankih direktorjev OOK, zaposleni 

http://www.ng.sik.si/o-knjiznici/obmocnost/obmocnost-v-praksi?showall=&start=1
http://www.ng.sik.si/o-knjiznici/obmocnost/obmocnost-v-praksi?showall=&start=1
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na oddelku za domoznanstvo na sestankih delovne skupine za domoznanstvo ter koordinatorica 

na sestankih urednikov Kamre. 

Koordinatorici sva se udeležili naslednjih izobraževanj NUK-a: 

 23. 3. 2015 – Karmen Štular Sotošek: Načela licenciranja digitalnih vsebin 

 3. 9. 2015 – Knjižnični sistemi in primeri dobrih praks v tujini (sodelovali s predavanjem 

Predstavitev Programa ERASMUS+ (Helsinki, Finska) 

 26. 11. 2015 – Knjižnična mreža in analiza območij osrednjih območnih knjižnic 

 

IZVAJANJE MENTORSTVA ZA KNJIŽNIČNE DELAVCE ZAČETNIKE IN ŠTUDENTE BIBLIOTEKARSTVA: 

Nudili smo tritedensko delovno prakso dvema študentkama 1. stopnje študija na Oddelku za 

bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo v času od 2. - 20. 3. 2015. 

1. Glede na tematiko diplomske naloge (Vpliv uporabnikov na nabavo v knjižnici) je bila prvi 

študentki dodeljena mentorica koordinatorica nabave Sara Pegan, ki ji je pripravila 

program ter podrobno predstavila delo v nabavi. Izvedla je tudi nekaj enostavnejših 

nabavnih postopkov. 

2. Drugi študentki je bila mentorica koordinatorica območnih nalog Saša Vidmar. Praksa 

na tej stopnji je povezana tudi s temo diplomske naloge, ki je bila e-viri. Mentorica ji je 

v sodelovanju s Polonco Kavčič pomagala pri izboru literature in oblikovanju vprašanj za 

anketo, ki jo je izvedla v naši knjižnici.  

 

 

3. KOORDINACIJA ZBIRANJA, OBDELAVE IN HRANJENJA DOMOZNANSKEGA GRADIVA 

DIGITALIZACIJA: Z digitalizacijo Partizanskega dnevnika in njegovega nadaljevanja – 

Primorskega dnevnika, v prvi fazi prvih 10 let, do leta 1955, smo želeli obeležiti 70. obletnico 

konca druge svetovne vojne in začetek izhajanja Primorskega dnevnika. Za izvedbo digitalizacije, 

ki jo v celoti financiramo s sredstvi območnosti, sta v celoti poskrbeli zaposleni na oddelku za 

domoznanstvo: zagotovili potrebne materialne avtorske pravice za objavo na spletu, zbrali in 

pripravili gradivo, ga predali zunanjemu izvajalcu v digitalizacijo, prejete kopije pa posredovali 

NUK-u, da so zdaj na voljo uporabnikom na dLib-u.  

 

ENUMERATE: Domoznanski oddelek je sodeloval pri meritvah digitalizacije kulturne dediščine z 

izpolnitvijo ankete ENUMERATE o stanju in napredku pri digitalizaciji kulturne dediščine v 

Evropi. 
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4. USMERJANJE IZLOČENEGA GRADIVA S SVOJEGA OBMOČJA 

Usmerjali smo izločeno gradivo s svojega območja v skladu s strokovnimi navodili in priporočili, 

ki jih je sprejel NUK in nudili pomoč oz. svetovanje knjižnicam območja glede izločanja 

knjižničnega gradiva. Z osrednjimi knjižnicami območja smo dogovorjeni, da si medsebojno 

pošiljamo sezname izločenega knjižničnega gradiva, ki ga nato uvrstimo v svoje zbirke. Pri 

odpisovanju posvečamo posebno pozornost gradivu, ki smo ga dolžni hraniti:  

 gradivo, ki ima status kulturnega spomenika regionalnega pomena in smo dolžni z njim 

ravnati v skladu z določili;  

 gradivo, ki ima status kulturnega spomenika lokalnega pomena;  

 uradne publikacije s svojega območja. 

Iz osrednjih knjižnic Goriškega območja smo v letu 2015 prejeli 6 seznamov odpisanega gradiva 

s skupno 519 enotami odpisanega gradiva. V našo zbirko smo uvrstili 3 enote gradiva. 

 

 SODELOVANJE V PROJEKTIH: 

LASTNI PROJEKTI 

RASTEM Z E-VIRI  

Tudi v letu 2015 smo v okviru projekta Rastem z e-viri nadaljevali s predstavitvijo baz podatkov, 

ki jih knjižnica ponuja svojim članom in uporabnikom.  

Sodelovali smo s sedmimi različnimi ustanovami, kjer je na naših delavnicah sodelovalo 365 

uporabnikov. Za posamezne obiske smo porabili 22,5 ur, kar pa ne zajema priprave pred 

posamezno delavnico (priprava delovnih listov in PP predstavitev, ki so odvisni od želja in potreb 

slušateljev). 

V letu 2015 smo izvajanje projekta razširiti še na celotno Goriško območje in tako obiskali šole 

na območju Mestne knjižnice in čitalnice Idrija, kjer smo projekt predstavili šolskim 

knjižničarjem in učiteljem, ter Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Zaradi časovne stiske smo 

nekoliko manj delavnic izvedli na območju Goriške knjižnice. Tolminsko območje je še vedno 

neodzivno.  

Izpostavili bi še obisk otrok iz OŠ Branik, ki so knjižnico obiskali v okviru projekta Rastem s knjigo. 

Ker so imeli na voljo več časa, smo jim predstavili še e-vire in različne vrste gradiva, ki jih 

knjižnica hrani in jih primerjali z digitaliziranimi različicami na spletu. Prav tako smo v letu 2015 

sodelovali z Dnevnim centrom Žarek. V času poletnih počitnic nas je obiskalo 10 otrok. 

Predstavili smo jim e-vire ter jih popeljali po knjižnici. Na različnih lokacijah po knjižnici smo 

posneli sebke, jih natisnili in skupaj oblikovali plakat. Otroci in mentorji so bili navdušeni. 
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Od septembra smo v projekt dodali nove vsebine, namenjene predvsem dijakom. Z novimi  

vsebinami želimo uporabnike »naučiti« prepoznati in uporabiti kvalitetne in relevantne vire, ki 

jih lahko uporabijo pri izdelavi projektnih, seminarskih idr. nalogah. 

Pomembno je poudariti, da so tudi druge slovenske OOK projekt Rastem z e-viri prepoznale kot 

uspešen in učinkovit. S predstavitvijo projekta smo tako v letu 2015 gostovali v Osrednji knjižnici 

Srečka Vilharja Koper, v letu 2016 pa se dogovarjamo z Narodno in univerzitetno knjižnico 

Ljubljana ter Knjižnico Mirana Jarca Novo Mesto.    

 

ZGRADILI SMO MESTO 

Projekt Zgradili smo mesto, dan 

zbiranja spominov na gradnjo Nove 

Gorice, je potekal celo leto 2015, 

priprave nanj pa so se začele že v letu 2014 (priprava projekta  za Poziv). Pripravo projekta je 

vodila Goriška knjižnica, sodelovala pa sta tudi Goriški muzej in Pokrajinski arhiv v Novi Gorici. 

Dan zbiranja spominov je bil izveden 13. in 14. novembra 2015. 

Iz Goriške knjižnice so pri projektu sodelovali: Irena Tul in Breda Seljak ter po abc: Kristina 

Hoffmann, Polonca Kavčič, Aljoša Križaj, Tina Podgornik, Irena Škvarč (direktorica), Vanja 

Šuligoj, Saša Vidmar, Silvester Vodopivec, Magda Vremec Ragusi. 

Iz PANG: Metka Nusdorfer-Vuksanovič, Jurij Rosa. 

Iz GM: Rok Bavčar, Ines Beguš, Marko Klavora, David Kožuh. 

Priprave na izvedbo projekta so vključevale:  

več sestankov tako z zunanjimi sodelavci kot znotraj knjižnice, celovit pregled nad delom, 

obveščanje in stike s sodelujočimi ustanovami, priprava besedila za zgibanko in plakat, 

sodelovanje z oblikovalko, navodila sodelujočim za popis zgodb in digitalizacijo gradiva, 

vsebinsko oblikovanje obrazca Soglasje, razpored dvojic popisovalec/zgodovinar po dnevih in 

urah, oprema delovnih postaj (poimenovanje, obrazci, označevanje mme, sistem zapisovanja in 

hranjenja, potrebščine), besedila za promocijo v medijih, osebni stiki za promocijo, promocija 

preko radijskih oddaj, obisk oddaje na RTVSLO, razdelitev zloženk in plakatov, napovedovanje 

dogodka na Facebooku in domači spletni strani, sodelovanje s sistemskim administratorjem za 

pripravo potrebne IKT opreme in prostora. 
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Prostor pri klavirju je bil 

pripravljen tako, da so se 

obiskovalci lahko zadržali več 

časa in se med tem družili ali 

ogledali razstave gradiva, ki jih 

ustanove hranimo: po stekleni 

steni razstava plakatov in 

razglednic, v kubusih razstava 

gradiva, ki ga hranijo vse tri 

ustanove, PowerPoint 

predstavitev na televiziji, 

zgibanke in promocijski 

materiali ustanov, stoli, 

pogostitev s toplimi napitki in 

prigrizki.  

Na obeh dneh zbiranja 

spominov nas je obiskalo 

veliko ljudi, pripovedovalcev je 

bilo 43. Zaradi dobre medijske 

pokritosti so se številni oglasili 

še kasneje po e-pošti ali prišli 

osebno v knjižnico. Zaposleni 

na oddelku sta vse sprejeli in 

popisali pripovedi, ter 

odgovorili na prejeto e-pošto. 
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SKUPNI PROJEKTI V SODELOVANJU S KNJIŽNICAMI OBMOČJA 

PRIMORCI.SI 

Spletni biografski leksikon z biografijami znanih Primork in Primorcev je javno objavljen že 3 leta 

(od februarja 2013). Vsebine trenutno objavlja 66 vnašalcev iz 15 kulturno-izobraževalnih 

ustanov (šole, knjižnice, muzeji) na celotnem Primorskem (Goriško in Obalno-kraško knjižnično 

območje).  

V letu 2015 smo v uredništvu pozornost posvetili tudi pregledovanju in revidiranju zapisov 

vnašalcev. V Knjižnici Koper smo organizirali sestanek uredniškega odbora (17. 3. 2015). Skupni 

portal Znani Slovenci, ki v enotni iskalni vmesnik povezuje vse obstoječe biolekse, sicer obstaja, 

vendar se ne razvija. Za nadaljnji razvoj in finančno podporo MK je potreben usklajen dogovor 

in poslovni model, sprejet med vsemi območji.    

Prirast vnosov na portal Primorci.si je v letu 2015 (97) nižji v primerjavi z letom 2014 (159), 

vztrajno pa raste število ogledov: 

 ogledi v letu 2014: 659.935 

 ogledi v letu 2015: 1.654.618   

 

PRIMORCI BEREMO  

Goriška knjižnica Franceta Bevka že od leta 2007 sodeluje v skupnem projektu primorskih 

knjižnic Primorci beremo.  

Tudi v letu 2015 je Goriška knjižnica sodelovala pri projektu Primorci beremo 2015. Zopet smo 

v okviru projekta bili zadolženi za prijavo na razpis in območne naloge (financiranje, poročila, 

zbiranje računov ...). Za ta del projekta je bila zadolžena Ana Trifunović , ki je uspešno 

koordinirala med vsemi sodelujočimi knjižnicami in JAK-om. Sam projekt je potekal podobno 

kot lani. V okviru Goriških dnevov knjige je bila v četrtek 23. aprila, dopoldne pri klavirju, 

otvoritvena čajanka z gospo Natašo Konc Lorenzutti, ki nam je predstavila svojo novo knjigo in 

knjigo iz nabora PB2015 (Kava pri dišečem jasminu). Čajanko je vodila Ana.Nato so si od 29. 

aprila, vsakih štirinajst dni, sledile sredine čajanke (skupaj deset), kjer sva, Ana in Kristina, vodili 

pogovore in klepete o prebranih knjigah iz seznama PB2015. Projekt se je zaključil jeseni. Z 

branjem so bralci zaključili 11. novembra, sam projekt pa smo slavnostno končali 10. decembra 

z literarnim večerom, na katerem sta gostovala gospod Marko Derganc in gospod Emil Filipčič 

(Butnskala). Večer je vodila Kristina Hoffmann. 
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Statistični podatki projekta: 

∙ Sodelovalo je 65 bralcev. Le-ti so prebrali vsaj eno knjigo, kar so potrdili z oddano 

kazalko (dobili smo tudi 8 nepodpisanih kazalk, kar sodelovanje zveča vsaj na 73 

bralcev). 

∙ Projekt je opravilo 45 bralcev. Ti so prebrali pet leposlovnih del in eno zbirko poezije.  

∙ Koliko bralcev uporablja bralni seznam le kot priporočilo za branje, hkrati pa ne oddaja 

kazalk, je nemogoče oceniti in preveriti. Glede na izposojo knjig iz seznama lahko 

presodimo le, da se število veča.  

∙ Vseh prebranih knjig je bilo 556. 

∙ Največkrat izposojene oziroma največ kazalk ima knjiga Kava pri dišečem jasminu Nataše 

Konc Lorenzutti in Labrador Kajetana Koviča. 

∙ Najmanj izposojane oziroma z najmanj kazalkami sta bili Vrata nepovrata Borisa A. 

Novaka in Samotni bralec Marije Švajncer.  

∙ Največ prebranih knjig ima bralka, ki je prebrala 50 naslovov iz seznama. 

∙ Glavno nagrado na zaključni prireditvi je sponzoriralo podjetje Avrigo. Nagrada je bilo 

enodnevno potovanje v Italijo in San Marino.  

 

 

SKUPNI PROJEKTI OBMOČNIH KNJIŽNIC – NACIONALNI NIVO  

KAMRA 

V letu 2015 smo na Goriškem območju vnesli 1 nadrejeno digitalno zbirko, ki je bila dodana v 

Goriški knjižnici Franceta Bevka. Zgodbo z naslovom Zgodovina vinogradništva in vinarstva na 

naših tleh je pripravila Barbara Sosič iz Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljana, zajema 

pa  96 MME. Na portal smo prispevali 12 novic (Goriška knjižnica jih je vnesla 11, Lavričeva 

knjižnica Ajdovščina pa 1) s 16 MME.  

Goriška knjižnica je v sodelovanju s Pokrajinskim arhivom v Novi Gorici in Goriškim muzejem v 

letu 2015 organizirala prvi dan zbiranja spominov na gradnjo Nove Gorice (projekt Zgradili smo 

mesto). V naslednjih letih nameravamo izvesti še dva. Izbrali smo približno 50 zgodb, ki bodo 

vnesene na portal Kamra v letu 2016, najverjetneje kot ena zgodba.  

Da bi vzpodbudili vnašanje novih vsebin na portal Kamra, smo v Goriški knjižnici Franceta Bevka 

9. aprila 2015 organizirali tečaj vnašanja vsebin na portal Kamra, ki ga je vodil g. Robert Ožura. 

Udeležili so se ga predstavniki vseh knjižnic Goriškega območja, predstavnik Goriškega muzeja, 

Mestnega muzeja Idrija ter Slovenskega etnografskega muzeja Ljubljana. 

Vsi udeleženci so se strinjali, da je bilo izobraževanje izredno koristno in kvalitetno, hkrati pa so 

izrazili pomisleke v zvezi s kompleksnostjo in zamudnostjo samega postopka vnašanja. Tečajniki 

so veliko vprašanj postavljali tudi v zvezi z reševanjem avtorskih pravic pri vnašanju MME. 
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DOBREKNJIGE.SI 

Dobreknjige.si je projekt spodbujanja bralne kulture nacionalnega pomena, ki smo ga razvili v 

partnerstvu z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper. Namen projekta je izgradnja skupnega 

portala spletnih priporočil slovenskih splošnih knjižničarjev, z možnostjo aktivnega sodelovanja 

bralcev in literarnih kritikov. 

Cilji spletnega portala dobreknjige.si so promocija branja, promocija kakovostne literature in 

dvig bralne kulture, »vnovčitev« kvalitativnega potenciala knjižničnih zbirk, racionalizacija 

omejenih finančnih in kadrovskih virov, zagotavljanje enakomernega razvoja knjižnične 

dejavnosti znotraj posameznih območij in na nacionalnem nivoju, utrjevanje strokovnega 

sodelovanja med slovenskimi splošnimi knjižničarji in aktivno sodelovanje uporabnikov v 

oblikovanju knjižnične ponudbe. Vsebina portala je omejena na leposlovje v slovenskem jeziku 

(tudi prevedeno), namenjena je najširši odrasli javnosti.   

V letu 2015 smo za projekt Dobreknjige.si prejeli nacionalno nagrado za najboljši projekt 

slovenskih splošnih knjižnic. Nagrado podeljuje Združenje splošnih knjižnic z namenom 

spodbujanja razvoja in  kakovostnega dela splošnih knjižnic na področju storitev za uporabnike, 

na področju strokovnega dela in na področju vodenja knjižnic.  

 

Aktivnosti v letu 2015: Poleg rednega dela (urednikovanja, administracije, ipd): 

 Razvoj, implementacija in testiranje nadgradnje portala DOBREKNJIGE.SI  

Splošne spremembe:  

∙ Prilagoditev vmesnika slepim, slabovidnim in drugim osebam z motnjami branja, 

v skladu s standardom WCAG 2.0, stopnjo AA.  

∙ Implementacija gumba »na vrh« na vse podstrani portala.  

 

Spremembe na osnovni spletni strani:  

∙ Nadomestitev dozdajšnjega abecednega iskanja po imenih avtorjev z iskanjem 

po priimkih.  

∙ Nadgradnja rubrike »SODELUJTE« (po novem »berite z nami«). Rubriki sta 

dodana dva podzavihka: »BRALNI PROJEKTI« – s povezavami do bralnih 

projektov splošnih knjižnic; »KNJIGE POMAGAJO« – blog bralcev za bralce »o 

knjigah, ki imajo moč, da v nas nekaj premaknejo, pa naj bodo to meje našega 

spoznavnega sveta, pretresejo naša čustva, nas naučijo kaj o samem sebi.« 

Rubrika »knjige pomagajo« je uvod v kasnejše nove vsebine biblioterapevtskih 

razsežnosti.  

∙ Izboljšano delovanje iskalnih drsnikov (aktivacija drsnikov z enim klikom, 

možnost sočasnega iskanja po vseh kriterijih).  



37  

 

∙ Prikaz skupnega števila zapisov, vnesenih na portal (nad okencem za hitro 

iskanje).  

∙ Objava zadnjih komentarjev bralcev (na dnu strani).  

∙ Izpis trenutnega števila obiskovalcev portala in registriranih uporabnikov (v 

nogi).  

 

Spremembe v zapisih priporočenih knjig:  

∙ Neposredna povezava posameznega zapisa z e-knjigo na portalu Biblos (v kolikor 

je priporočeni naslov izšel tudi v e-obliki).  

∙ Novo polje za prevajalca in/ali ilustratorja (s funkcijo internih povezav).  

∙ Novo polje za predmetne oznake (s funkcijo internih povezav).  

∙ Večji poudarek/promocija sodelujočih knjižnic – klik na knjižnico vnašalca nam 

ponudi podstran z nazivom sodelujoče knjižnice, njenim logotipom, spletne 

povezave do domače strani ter vsemi vnašalci in prispevki sodelujoče knjižnice. 

∙ Gumba »želim prebrati« in »dodaj med prebrane« sta po novem vidna tudi 

neregistriranim uporabnikom« (ob poskusu uporabe jih sistem opozori, da je za 

uporabo omenjene storitve potrebna prijava).  

∙ Tesnejša povezava z družbenimi omrežji (Facebook, Twitter, Linkedin, G+).  

∙ Poudarjena povezava do kataloga cobiss/opac.  

 

Novost v rubriki Moderatorji in kritiki:  

∙ Možnost priporočanja knjig, ki so jih na portal objavili drugi vnašalci: priporočilo 

vnašalci izvedemo s klikom na gumb »PRIPOROČAM« v izbranem zapisu na 

osnovni spletni strani portala (ne v okolju administracije). S klikom na gumb 

»PRIPOROČAM« (ta je viden samo prijavljenim vnašalcem, ne pa tudi 

uporabnikom) se priporočeni naslov izpiše v našem profilu, dostopnem pod 

rubriko »moderatorji in kritiki«, in sicer v seznam »Priporočam še« (primer: 

http://www.dobreknjige.si/Oseba.aspx?id=3).  

 

Spremembe v okolju administracije:  

∙ Spremembe v okolju administracije so povezane z zgoraj naštetimi 

spremembami (nova polja za sekundarne avtorje, predmetne oznake in 

povezave do portala Biblos). Dopolnjena so tudi nekatera obstoječa polja (polje 

za vnos odlomka iz knjige npr. omogoča tudi urejanje dolžine vrstic in 

odstavkov). Vse novosti in spremembe so podrobno opisane v Priročniku za 

dodajanje vsebin (v priponki). Označene so z rdečo barvo.  

∙ Pomembna novost v okolju administracije je tudi implementacija navodil v 

kontekstni obliki: ko pomaknemo miško nad vprašaj (ta je dodan vsem vnosnim 

poljem), se nam v oblačku izpiše razlaga posameznega polja, vključno s 

pravili/navodili za vnos.  
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∙ Dodatna kontrola duplikatov: obstoječemu preverjanju duplikatov preko cobiss 

ID številke sledi še preverjanje preko naslova publikacije (kontrola različnih izdaj 

istega naslova). V primeru vnosa podvojene ID številke ali naslova, nas sistem 

opozori, da vnašamo duplikat in nam onemogoči shranitev podvojenega zapisa.  

∙ Uvedba novega statusa Območnih urednikov (RegionalEditor). Status 

Območnega urednika pridobijo člani uredniškega odbora. Omogoča jim 

administracijo zapisov in urejanje privilegijev vnašalcev svojega knjižničnega 

območja. Območni urednik ima tudi privilegij vnašalca.  

 

 Načrtovanje, razvoj in objava aplikacij portala za prenosne naprave Ios in andrid. 

 

  Promocije, izobraževanja:  

- 15. 10. 2015, Knjigarna Modrijan (LJ), Sodelovanje na okrogli mizi na temo »Je 

leposlovje sploh lahko trivialno? Svoja razmišljanja smo razkrile literarna teoretičarka 

dr. Vanesa Matajc, bibliotekarka Luana Malec in knjigarka Majda Kne, pogovor je 

povezovala Breda Biščak.  

- 10.12–11.12.2015, Udeležba na Konferenciji »Usluga po meri 21. Veka« v Gradski 

knjižnici Beograd  z referatom »Dobreknjige.si – portal slovenskih splošnih knjižnic«. 

- 20. 10. 2015, Predstavitev portala knjižnicam Koroškega območja v Koroški knjižnici F. 

Sušnika Ravne na Koroškem 

- 21. 10. 2015, Predstavitev portala knjižnicam Prekmurskega območja v Pokrajinski in 

študijski knjižnici Murska Sobota 

- Portal je vse bolj prepoznaven: 

 vključen je v NUK-ova izobraževanja za uporabo e-virov;  

 knjižnice ga predstavljajo v svojih okoljih;    

 O portalu sta bila objavljena članka v reviji Mentor (avtorica Urška Orešnik) in v 

Študentskem časopisu Štubidu (avtorica Vanja Jazbec);  

 Nekatere založbe (npr. Zala) in knjigarne (npr. knjigarna Modrijan) nudijo dostop 

do portala na svojih spletnih straneh; 

 Anotacije iz Dobrihknjig.si so objavljene na notranji platnici knjige Bela kot sneg, 

v reviji Bukla …  

 

 Sestanki: 2 sestanka uredniškega odbora, 3 sestanki z izvajalci Qualitas, 3 sestanki 

knjižnic upravljalk portala, Sestanek z Oddelkom za Bibliotekarstvo,  sestanek z 

Oddelkom za Primerjalno književnost, Sestanek z Oddelkom za Slovenistiko FF Univerze 

v Ljubljani, Sestanek z ZSK, Sestanek z uredništvom JAK-ovega portala Bližjikjigi.si 

 

 Priprava Facebook profila DOBREKNJIGE.SI. Z objavami na profilu sodeluje po 1 vnašalec 

iz vsakega območja. Na predlog uredniškega odbora so urednikovanje sprejeli: Jasna 

Mlakar (Mariborska knjižnica), Karin Servatzy (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto), Katra 
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Hribar Frol  (Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje), Matej Štendler (Mestna knjižnica 

Ljubljana), Urška Orešnik (Knjižnica Logatec). S statusom »administrator«: Luana Malec 

(Knjižnica Koper), Polonca Kavčič (Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica) 

V pomoč pri urednikovanju smo v uredništvu pripravili organizacijska in vsebinska navodila za 

delu na profilu. 

 Statistika uporabe portala je v porastu. Večji porast je opazen po posodobitvi portala. 

Povzetek stanja na portalu na dan 31. 12. 2015:  

- 42 sodelujočih knjižnic (marca 41), od teh je aktivnih je 29 (marca 26),  

- 100 registriranih vnašalcev (marca 91), od teh je aktivnih 69 (marca 60),   

- 1.240 objavljenih zapisov (marca 694),  

- 1.018.061 ogledov portala (marca 363.811), 152.505 sej (marca 43.464). 

 

SKUPNI PROJEKTI OBMOČNIH KNJIŽNIC – MEDNARODNI NIVO  

KNJIŽNIČARJI V SVETU ALI »ČEZ PLANKE NAD ZAPLANKANOST« - FINSKA 

Potek: 

1. Uspešna prijava na projekt učne mobilnosti: 

Projekti učne mobilnosti omogočajo udeležencem izkušnjo v tujini, ki prinaša dolgoročne 

pozitivne učinke za njihov osebni in strokovni razvoj, dodano vrednost n njihovemu 

izobraževanju ali delu doma. Aktivnosti znotraj projektov mobilnosti naj bi prinesle 

pozitivne spremembe in razvojne premike znotraj institucij oz. organizacij, ki so v projekte 

vključene oziroma prenos dobrih praks v slovensko okolje. V tem okviru je nastal tudi 

projekt »Knjižničarji v svetu ali čez planke nad zaplankanost« – projekt mobilnosti 

slovenskih knjižničarjev za kvalitetnejše storitve.  

 

Projekt je pripravila in prijavila Breda Karun (Zavod Jara), finančno pa ga je omogočil 

evropski program Erasmus+. Čez planke je za 2 tedna v 4 najboljše evropske knjižnice od 

severa (Helsinki–Finska, Tarnby-Danska) do juga (Barcelona, Zadar) v aprilu in maju 2015 

skočilo 8 slovenskih knjižničarjev iz 8 splošnih knjižnic – od teh tudi udeleženka iz Goriške 

knjižnice, ki je odpotovala na Finsko, v Helsinke.  

 

2. Helsinki (12. 4. 2015–25. 4. 2015) 

14-dnevni program mobilnosti so pripravili v Helsinki City Library, osrednji finski splošni 

knjižnici, ki ima funkcijo razvijanja in testiranja novih storitev. Zapise vseh 8 »moblicev«, 

v katerih so beležili svoja spoznanja, izkušnje in vtise, je mogoče prebrati na blogu ter 

Facebook-u: 

 http://knjiznicarjivsvetu.blogspot.com/ 

 hhtps://www.facebook.com/knjiznicarjivsvetu  

http://knjiznicarjivsvetu.blogspot.com/
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Poudarki: 

HELSINKI CITY LIBRARY (Dreams fot the Library) – http://keskustakirjasto.fi/en  

- vodja projekta izgradnje nove knjižnice se s projektom ukvarja že dobrih 6 let; 

- sodelovanje javnosti: (če so ljudje povabljeni k podajanju predlogov za uvajanje sprememb, te kasneje tudi 

lažje sprejmejo; 

- projekt ima vso podporo občine in države in gre za projekt mesta Helsinki – Finska bo v naslednjih letih 

praznovala 150-letnico neodvisnosti, ki jo bodo počastili z izgradnjo knjižnice – ta bo slavnostno odprta 6. 

decembra 2018, na dan neodvisnosti; 

- knjižnica bo stala na zadnji prosti parceli v samem centru Helsinkov – srečo so imeli, da je zmagala njihova 

ideja; 

- 3 leta so zbirali predloge, spraševali meščane in jih vzpodbujali, naj zapišejo svoje sanje o tem, kaj naj nova 

knjižnica ponuja, kaj potrebujejo, kaj si želijo. Imeli so možnost glasovanja, katera ideja, od številnih, ki so 

prispele na arhitekturni natečaj, bo izbrana. Sodelovali so pri sprejemanju vseh pomembnejših odločitev v 

zvezi z nastajanjem nove knjižnice; 

- zaposlenih bo 45 ljudi, sem bodo preselili Library 10 in Urban Workshop, ki sta že nekaj let testni knjižnici 

za uvajanje novosti; 

- 10.000 kvadratnih metrov, 200.000 enot gradiva, odprta vsak dan v tednu, pričakujejo 10.000 

obiskovalcev dnevno in 2,5 mio letno. 

02_KNJIŽNIČARJI 

 »Skriti opazovalec« - knjižničar postane za nekaj časa skriti opazovalec dela kolegov v neki drugi knjižnici  

 Izmenjava zaposlenih med knjižnicami, zamenjava direktorjev – spoznajo svoje kolega, izmenjujejo si dobre 

prakse (npr. 2 meseca)  

 Izobraževanja za knjižničarje prek spleta (Library Channel) 

 Svetovanje in pomoč uporabnikom z ramo ob rami – uporabnik torej ne stoji na nasprotni strani pulta, 

ampak ob informatorju. 

 Sejne sobe za zaposlene imajo po večini razne »pripomočke« (npr. TV za prezentacije, veliko tablo z 

magnetki, na katero lahko tudi zapišejo svoje ideje), ki vzpodbujajo ustvarjalnost, skupinsko delo. 

 Če je nekdo zaposlen v knjižnici, mora poznati storitve, ki jih knjižnica ponuja. Torej, tudi če zaposleni, ki 

dela z uporabniki, ni navdušen nad tablicami, mora vseeno znati pokazati in povedati uporabniku, kako si 

izposodi neko e-knjigo. 

  »Transfer of the ownership« - ne sicer dobesedno, ampak v razmišljanju. 

 V neki knjižnici vsak dan nekdo drug pripravi razpored dela – vsak dan imajo 2 sestanka (dopoldanska in 

popoldanska izmena).   

 Poudarek: ljudje naj začutijo, da je knjižnica prostor vseh – tudi njihov. Naj začutijo, da jo potrebujejo, da 

jim nudi nekaj brez česar ne bi želeli ostati. 

 Cca. 10 katalogizatorjev, ki obdeluje gradivo za 36 enot knjižnice. 

03_VSE ZA UPORABNIKE  

 OZNAKE 

 Samolepljivi listki, ki so na voljo uporabnikom, da izrazijo svoje mnenje (kaj jih moti – vzamejo liste, napišejo 

in ga nalepijo na mesto, za katerega imajo pripombo).  

 Max. zamudnina, ki jo lahko ima član knjižnice je od 30–50 eur (odvisno v kateri knjižnici) – ko pridejo do 

tega zneska, se kartica avtomatsko blokira in je ni mogoče uporabljati (in s tem storitev) dokler član ne 

poravna obveznosti.  

http://keskustakirjasto.fi/en
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 Zanimiv sistem podaljševanja (univerzitetna knjižnica): knjigo si izposodijo za 4 tedne, nato jo sistem 

avtomatsko podaljša in jo avtomatsko podaljšujejo 1 leto. Po tem času jo imajo lahko izposojeno še naprej, 

vendar morajo sami skrbeti za to, da jo vsake 4 tedne podaljšajo.  

 Zanima jih, kaj si obiskovalci želijo: vprašati obiskovalce (anketa), kaj bi lahko spremenili, izboljšali, kaj si 

še želijo (ponudba, storitev, postavitev gradiva, nakup …)? Močno imajo v zavesti dejstvo, da je knjižnica 

prostor, namenjen ljudem (v končni fazi plačujejo visoke davke, ki gredo tudi za knjižnico) – na tak način 

je nastala tudi ideja za novo knjižnico Helsinki City Library. 

 Pomembno je, da je kakršnakoli novost, ki jo uvedemo, uporabniku predstavljena čimbolj enostavno ter 

da je sama uporaba npr. nove storitve čimbolj enostavna (npr. izposoja e-knjig). 

 Čim večja SAMOSTOJNOST UPORABNIKOV pri uporabi knjižnice:  

 Izposoja in vračanje,  

 Iskanje informacij po knjižničnem katalogu,  

 Samostojnost tudi pri izobraževanjih uporabnikov. Primer je izposoja e-knjig: udeleženci tečaja 

dobijo na začetku npr. 5 nalog, jih preberejo in se lotijo reševanja. Tečaj poteka brez teoretičnega 

uvoda, tako kot kontrolna naloga v šoli, tečajniki sami rešujejo naloge, če pa se jim kje zatakne, 

jim informatorji pomagajo.  

 fotokopiranje (samostojno, na voljo imajo še spenjač in luknjač)  

 rezervacije in naročila kar sami vzamejo iz polic, 

 ponekod s pomočjo kartice in kode lahko člani uporabljajo knjižnico tudi v času, ko je zaprta, 

vendar npr. 2 uri pred odprtjem in 2 uri pred zaprtjem. Imajo varnostne kamere in zaščitna vrata. 

 »odprta pisarna« – knjižnica oziroma nek del lahko spremenimo v prostor, namenjen vsem, ki so 

samozaposleni oziroma delajo doma in nimajo pisarne. Dejstvo je, da so ti poklici vedno bolj pogosti.   

 Ponujajo pomoč uporabnikom – npr. nekdo zida hišo in ne ve, kako pridobiti določena dovoljenja. Ali 

katerakoli druga tema. Na knjižničarjih pa je, da poiščejo nekoga, ki bi lahko pomagal. Ljudem nudijo 

pomoč pri vsakdanjih zadevah. 

04_SODELOVANJA  

- Sodelujejo tako, da imata obe strani (ali več njih) korist, stroški pa so minimalni. 

 Možnost najema ali odkupa umetniških del – za izvajanja te storitve skrbi združenje helsinških umetnikov, 

ki v prostorih knjižnice (atelje v kleti) ponuja svoja dela. Umetnikom zato, da tam ponudijo svoje delo, ni 

potrebno plačati. Če pa se njihovo delo proda, posredniki vzamejo majhen delež; toliko, da atelje živi 

naprej. Posameznik lahko izbrano delo najame – najnižja najemnina je 20 eur na mesec –, ga nato vrne 

ali pa obdrži. Kar 90% ljudi razliko doplača in umetnino za vedno obdrži. Na mesec izposodijo cca. 100 

umetniških del, storitev je izjemno popularna. Lep primer sodelovanja, ki nikomur ne povzroča večjih 

stroškov, ljudje pa so nad storitvijo navdušeni.  

 

 Library as facilitator / Knjižnica kot povezovalec: Vzpodbujajo sodelovanje med ljudmi: vsak, ki ima 

določeno znanje, se lahko poveže z nekom drugim, ki ima drugačno znanje – in skupaj pridejo do cilja, do 

dobrih in uspešnih rezultatov ter je brezplačno (npr. v okviru Makerspace-a).  

- Sodelovanje s ustanovami v svojem okolju – kar sicer počnemo vsi. Tukaj je nekaj njihovih idej: 

 Dobrodelnost – projekt v sodelovanju šole in knjižnice, v okviru katerega vsak otrok en dan pomaga v 

knjižnici, za to ne prejme plačila on, ampak gre denar za npr. bolnišnico. 
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 »digital helping hand« – Študentje in dijaki vodijo računalniške delavnice (skupine glede na stopnjo znanja, 

starost, pestro tematiko) v knjižnici, v zameno pa imajo opravljeno prakso, oziroma se jim to sodelovanje 

upošteva pri študiju. 

 

 Knjižnico (v dogovoru s šolami) pogosto obiskujejo osnovnošolci. Zanje organizirajo: 

 Pogovore o knjigah: npr. izberejo določeno temo (lahko v dogovoru s šolo) in pripravijo različno 

gradivo. V okviru druženja berejo odlomke iz knjig, zelo popularna je uporaba Youtub-a (book 

trailer), pripravijo PP prezentacijo. Lahko pa pripravijo samo predstavitev novih knjig.  

 V knjižnici pripravijo izbor knjig in platnice na sprednji in zadnji strani opremijo s QR kodami. 

Knjižnica ima na voljo nekaj tablic, ki jih razdelijo med učence (delajo v parih). Vsak izbere eno 

knjigo in s tablico odčita QR kodo, ki mu določi, kateri odlomek v knjigi ali katero pesem mora 

prebrati. Interpretira besedilo, njegov sošolec, ki je z njim v paru, pa ga posname s tablico. Na 

zadnji platnici pa je še ena QR koda, za katero se skriva kviz oziroma nekaj vprašanj, ki so 

povezana s tem, kar je posameznik prebral – torej preverjajo tudi razumevanje. Nato se vsi 

zberejo in knjižničarka pokaže posnetke celemu razredu otrok. 

Prav tako pripravljajo nov učni načrt, ki predvideva veliko sodelovanja z drugimi ustanovami (šolami …) 

 Organizirajo pogovore o knjigah, poleg tega pa še nekaj drugega počnejo (npr. pletejo …) 

SPLETNE POVEZAVE: Helmet.fi, libraries.fi (znotraj podstran za prikaz statistike:  

http://visualisointi.kirjastot.fi/titastot/index-en.html), Helsinki Central Library, spletna stran UK Turku 

08_STORITVE (nekaj novih in nekaj že videnih, pa drugače izpeljanih) IN PRIMERI DOBRIH PRAKS 

 Makerspace (Library is a verb, Library as facilitator – Knjižnica kot povezovalec) kot posebej ločen 

prostor ali vmeščen v prostor knjižnice. 

Posebej ločen prostor: 2 šivalna stroja, stroj za idelovanje nalepk, skener, 3d printerji (3x), računalniki 

z raznimi programi 

 Snemalni studio – posameznik lahko pride iz knjižnice z lastnim CD-jem.  

 Medknjižnična izposoja  

Medknjižnično izposojajo vse gradivo, so zelo fleksibilni, izjema je gradivo, uvrščeno med HelMet best 

seller (te knjige so posebej označene z nalepko in so najbolj brane knjige. Izposodijo si jih lahko le za 

dva tedna, ne morejo jih rezervirati, tudi v druge knjižnice jih ne izposojajo. 

Prav zaradi izredno dobro organizirane in razvite mreže mki znotraj združenja HelMet imajo drugačno filozofijo 

glede nabave in skladiščenja knjig: mki je brezplačna, izvajajo jo sami s službenimi vozili, pošta je izvzeta, 

povpraševanje in uporaba servisa je izredno visoka. Če knjige v neki knjižnici ni, jo pač naročijo iz druge knjižnice. 

Gre za poseben servis, ogromno je logistike, v nekaterih knjižnicah so določeni ljudje zaposleni prav za opravljanje 

te službe (medtem ko v manjših knjižnicah to počnejo vsi, ki delajo v izposoji). V knjižnici razporedijo knjige, ki pridejo 

v knjižnico (uporabniki lahko vrnejo knjigo v katerikoli knjižnici združenja HelMet), glede na to iz katere knjižnice so. 

V vsaki regiji je ena knjižnica tista, v katero najprej pripeljejo vse naročeno gradivo iz druge regije (4 regije v 

združenju HelMet). Nato jih od tam odpeljejo po knjižnicah svoje regije. S tem dobro delujočim servisom je povezan 

tudi njihov način razmišljanja v zvezi z nabavo gradiva: ni nujno, da mora vsaka knjižnica imeti vse gradivo, saj 

lahko knjigo naročijo iz druge knjižnice. S tem pa je zopet povezana druga filozofija, in sicer da knjižne police v 

knjižnicah niso prenatrpane. Knjige želijo pokazati, razstaviti na policah. 

http://visualisointi.kirjastot.fi/titastot/index-en.html
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 E-viri – uporabnikom bi morali e-vire prikazati bolj »otipljivo«; npr. namesto nekaterih dragih podatkovnih 

baz, bi morali naročiti zbirko časopisov, nabaviti vsaj 2 tablici in pripraviti ustrezen kotiček (miza, fotelji) 

za »branje« v knjižnici.   

 V knjižnico dodati kakšen udoben fotelj več; tak, kamor se uporabniki lahko ne samo usedejo ampak imajo 

možnost uporabe lastnega računalnika ali npr. poslušanja glasbe. 

 PROMOCIJA E-KNJIG: v sodelovanju z založbo izberejo 1 naslov e-knjige in za neko časovno obdobje (npr. 

2 tedna) omogočijo neomejeno izposojo (število licenc) za neomejeno število uporabnikov. Ob zaključku 

so pripravili še intervju z avtorjem knjige. 

 Organizacija rojstnodnevne zabave – na razpolago dajo prostor v knjižnici za organizacijo rojstnodnevne 

zabave. Seveda knjižničarji niso varuške, vendar sodelujejo na tak način, da npr. za otroke pripravijo uro 

pravljic. Vse ostalo organizirajo starši, knjižnica da na razpolago je prostor.  

 Mladinski oddelek: na voljo so televizije, fotelji in kavči, razne družabne igre, namizni nogomet …  

 Mladi razstavljajo – na mladinskem oddelku imajo prostor, kjer se lahko predstavijo mladi ustvarjalci. 

 Nekaj denarja, namenjenega za gradnjo knjižnice, gre za umetnika, kar pomeni, da je priporočeno, da nekaj 

denarja porabijo tudi za nekega umetnika, ki knjižnico »opremi« s svojimi umetniškimi deli. Tako je 

knjižnica opremljena z umetniškimi deli, umetnik pa dobi priložnost, da se predstavi.    

 Izjemna povezanost s študenti – ko se vpišejo na fakulteto, so avtomatsko vpisani tudi v knjižnico; vsako 

leto na začetku študijskega leta dobi vsak študent 300 kopij zastonj. Organizirajo veliko tečajev in 

izobraževanj za uporabo podatkovnih baz; uporabniki knjižnice sami fotokopirajo in imajo na voljo še 

spenjač in luknjač. V knjižnici uporabljajo računalnike tako, da se v sistem prijavijo s študentsko številko in 

geslom. 

 Izposoja usnjenih torb in močnih torbic za prenašanje knjig. 

 Izposoja koles (navadnih in s »kasonom«) 

 Pikniki na prostem v poletnem času. 

 

3. Predstavitve mobilnosti 

∙ 6. 2015 – zaposlenim v Goriški knjižnici  

∙ 6. 2015 – prispevek na Radiu Robin  

∙ 6. 2015 – UPORABA E-VIROV IN DOBRE PRAKSE SPLOŠNIH KNJIŽNIC (strokovno 

izobraževanje, Koper) 

∙ 6. 2015 – zaposlenim v Goriški knjižnici 

∙ 3. 9. 2015 – Izobraževanje OOK 2015: KNJIŽNIČNI SISTEMI, PRIMERI DOBRIH PRAKS V 

TUJINI IN SLOVENIJI (Narodna in univerzitetna knjižnica) 

∙ Tratnik: Knjižnica z barom in kolesi. Goriška, 12. 8. 2015 (8), str. 6 
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ZAPOSLENI 

V letu 2015 je bilo v Goriški knjižnici zaposlenih 43 delavcev,  v času nadomeščanja zaradi daljših 

odsotnosti (bolniška, porodniški oz. starševski dopust) se je število zaposlenih nekoliko 

povečalo (samo po številu). Nekateri delavci so zaposleni za krajši delovni čas, zato imamo po 

številu ur v knjižnici zaposlenih 41 delavcev (EPZ). 

 33 strokovnih delavcev je pokrivalo strokovno delo v centralni knjižnici, potujoči knjižnici 

in treh krajevnih knjižnicah (tistih, ki so v MONG). 

 7 tehničnih delavcev je skrbelo za tehnično vzdrževanje stavbe (čiščenje, vzdrževalna 

dela v objektu in okolici), ki skupno meri 6.177 m² (knjižnica: 4.569 m², garaža: 1.608 m², 

površina zemljišča: 5.033 ) in celoten IKT sistem vseh enot knjižnice. 

 Uprava zajema naslednja delovna mesta: direktor, računovodja, poslovni sekretar. 

 

Tabela 4:   Kadrovska struktura v Goriški knjižnici v letu 2015 

 
IV. in nižja stopnja 

izobrazbe 

V. stopnja 

izobrazbe 

VI. stopnja 

izobrazbe 

VII. stopnja 

izobrazbe 
SKUPAJ 

Uprava  1  2 3 

Tehnični delavci 6  1  7 

Strokovni delavci 1 7 5 20 33 

SKUPAJ 7 8 6 22 43 
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JAVNA DELA 

Zavod RS za zaposlovanje (območna služba Nova Gorica) nam je s 1. 3. 2015 (do 31. 12. 2015) 

odobril dve javni deli (v katalogu programov javnih del za leto 2015: Pomoč v knjižnici). 

V. stopnja izobrazbe (primerni poklici: gimnazijski maturant, srednja šola) 

Zadolžitve in naloge: 

 urejanje knjižničnega gradiva v skladiščih knjižnice:  

∙ pospravljanje/vstavljanje knjig na police  

∙ pomoč pri odpisovanju/izločanju knjižničnega gradiva: pripravljanje seznamov, 

označevanje odpisanih knjig, pospravljanje 

∙ prevažanje knjig in pospravljanje knjig v skladišču 

∙ po potrebi pomoč v izposojno-informacijski službi (pomoč uporabnikom in 

zaposlenim) in pomoč pri pospravljanju/urejanju knjižnične zbirke 

VII. Stopnja izobrazbe (primerni poklici: diplomiran bibliotekar, tehnične smeri) 

Zadolžitve in naloge: 

 Pomoč pri koordiniranju in organiziranju prireditev v knjižnici 

∙ pomoč pri pripravi in vodenju kulturnih programov/prireditev in literarnih 

večerov v knjižnici 

∙ pomoč pri koordinaciji izobraževalnih in popularizacijskih dogodkov 

∙ organizacija in pomoč pri postavitvi razstav v knjižnici 

 Uporabniki s posebnimi potrebami: 

∙ uvajanje novih dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami 

∙ aktivna promocija že obstoječih dejavnosti za uporabnike s posebnimi 

potrebami in iskanje učinkovitih načinov, kako privabiti uporabnike s posebnimi 

potrebami v knjižnico 

 po potrebi pomoč v izposojno-informacijski službi (pomoč uporabnikom in 

zaposlenim) in pomoč pri pospravljanju/urejanju knjižnične zbirke 
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IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH 

∙ 2. posvet hišnikov - vzdrževalcev objektov 

∙ Digitalizacija in zajem digitaliziranega gradiva (NUK) 

∙ Dobra praksa evidenčnih pristopov za naročila malih vrednosti in pri izvajanju naročil 

male vrednosti 

∙ Festival Kamra 

∙ Hranjenje digitalnih vsebin (NUK) 

∙ Inventura (IZUM) 

∙ Knjižni sejem Frankfurt po Frankfurtu 

∙ Knjižnica - igrišče znanja in zabave (strokovno srečanje) 

∙ Knjižnična statistika (NUK) 

∙ Knjižnični sistemi, primeri dobrih praks v tujini in v Sloveniji (izobraževanje OOK) 

∙ Komuniciranje z uporabniki (NUK) 

∙ Kongres bibliotekarjev »Services Tailored For 21st Century Library Clients” Beograd 

∙ Kongres ZBDS "Upravljanje znanja v knjižnicah" 

∙ Novosti v knjižničarstvu (NUK) 

∙ Prepoznavanje grafičnih tehnik (NUK) 

∙ Pripovedovanje pravljic z Anjo Štefan 

∙ Računalništvo v oblaku (NUK) 

∙ Slovenski knjižni sejem 

∙ sodelovanje na strokovnem izobraževanju Uporaba e-virov in dobre prakse splošnih 

knjižnic;   

∙ Strokovna sreda (Mestna knjižnica Ljubljana) 

∙ Trajno hranjenje digitaliziranih vsebin (NUK) 

∙ Učinkovito referenčno delo v sodobni knjižnici (NUK) 

∙ Uporaba programske opreme COBISS3/Izposoja (IZUM) 

∙ Uporaba programske opreme COBISS3/Medknjižnična izposoja (IZUM) 

∙ Uporaba programske opreme COBISS3/Zaloga (IZUM) 

∙ Uporaba programske opreme za inventuro (IZUM) 

∙ Usposabljanje za člane svetov 

 

 

 

 

 

 

https://ict2015bcl.wordpress.com/
javascript:__doPostBack('ctl09$repeaterCourseList$ctl11$btnCourseDetail','')
javascript:__doPostBack('ctl09$repeaterCourseList$ctl12$btnCourseDetail','')
javascript:__doPostBack('ctl09$repeaterCourseList$ctl06$btnCourseDetail','')
javascript:__doPostBack('ctl09$repeaterCourseList$ctl07$btnCourseDetail','')
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ODPRTOST 

Urnik goriške knjižnice – centralna knjižnica: 

Urnik Goriške knjižnice 

Ponedeljek - petek 7.00–19.00 

Sobota  8.00–13.00 (julij in  avgust zaprto) 

 

Goriška knjižnica je tedensko odprta 65 ur, v poletnih mesecih (julij, avgust) pa 60 ur. Povprečna 

mesečna odprtost v letu 2015 je bila 266 ur, največ v marcu in septembru, najmanj pa v maju 

in oktobru. 

V mesecu maju je bila knjižnica 6 dni zaprta (5.–10. maj 2015) zaradi popolne inventure. 

 

Tabela 5:   Odprtost Goriške knjižnice (centralna knjižnica) v letu 2015 – v urah 

 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ 

2015 277 260 284 260 207 272 276 252 296 219 272 265 3.140 

 

Skupaj je bila knjižnica v letu 2015 odprta 3.140 ur (2014: 3.105 ur; 2013: 2.865 ur), kar je 240 

ur več kot leto poprej. 
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INVESTICIJE 

Nabava in montaža nove IKT opreme: 

∙ nabava 14 licenc Office 2010/2013 

∙ nabava  100 licenc WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL Acdmc UsrCALWindows server 2012 

∙ pridobitev opreme na podlagi razpisa Ministrstva za kulturo: 

 2 računalnika za računalniško učilnico na Leposlovju 

 1 računalnik za izposojo RFID 

 1 računalnik za on-line izposojo bibliobus 

 1 knjigomat za izposojo 3M 

∙ menjava knjigomata s sortirno mizo z dvema novima knjigomatoma S.P SUPA 

∙ nabava 6 čitalcev črtne kode za potrebe inventure, ter vzpostavitev v delovanje 

∙ nabava 9 blagajniških tiskalnikov  

∙ nabavljen nov tiskalnik za pritličje HP Color Laser Jet 3525 

∙ nabavljen nov tiskalnik za prehod na e-račune nabava HP Officejet Pro 8620 

∙ prehod izposoje na bibliobusu na brezžični sistem on-line   

∙ prehod vseh blagajn na davčne blagajne 

∙ tekoče vzdrževanje računalniške opreme 

 

Nadgrajevanje in popravila opreme: 

 izdelava in montaža nadgradnje knjižnih polic na stroki 

 izdelava in montaža knjižnih polic na oddelku za cicibane 

 izdelava inox polic pri računalnikih za iskanje knjižničnega gradiva 

 

Vzdrževalna dela na objektu in v okolici: 

 menjava talnih luči okrog celotne zgradbe GKFB 

 zunanje črpališče – menjava nivojskega stikala v jašku 12 m globoko 

 motor na rolo vrat i– demontaža in montaža novega motorja na rolo vratih 

 popravilo garažnih vrat v garaži bibliobusa (problemi pri ugotavljanju napake) 

 popravilo vhodnih vrat v ustanovo (problemi pri ugotavljanju napake) 

 menjava večjega števila žarnic (preko 100 kosov) na oddelkih z visokim stropom – 

pomoč z vertikalnim dvigalom 

 beljenje nekaterih prostorov v ustanovi 

 izdelava nove kovinske konstrukcije in predelava steklene stene pri novo nameščenem 

knjigomatu za vračanje 

 umik večine korit z rožami in oljkami z balkona med gledališčem in našo ustanovo  
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STATISTIKA 

NABAVA IN OBDELAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

Prirast knjižničnega gradiva 

Tabela 6:   Prirast gradiva po enotah za leti 2015 in  2014 

lokacija nakup zamena dar obvezni izvod stari fond 
lastna 

izdaja 
SKUPAJ 

  2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Indeks 

3015/

2014 

Centralna 

knjižnica 
7.831 7.956 162 154 1.894 2.453 1.990 1.822 155 148 14 15 12.046 12.548 0,96 

Periodika 154 160 0 0 116 175 271 263 0 0 0 0 541 598 0,90 

Potujoča 

knjižnica 
1.828 1.865 11 17 93 127 13 13 0 0 1 1 1.946 2.023 0,96 

Bilje 344 322 1 1 60 81 0 0 0 0 1 1 406 405 1,00 

Branik 348 369 4 3 75 47 0 0 1 0 1 1 429 420 1,02 

Deskle 340 381 1 0 42 71 0 0 0 0 1 1 384 453 0,85 

Kanal 326 341 0 0 20 31 0 0 0 0 1 1 347 373 0,93 

Prvačina 343 380 6 5 37 45 0 0 0 0 1 1 387 431 0,90 

Renče 324 360 0 0 34 77 0 0 0 0 1 1 359 438 0,82 

Solkan 315 341 3 1 49 87 0 0 0 1 1 1 368 431 0,85 

Skupaj 12.153 12.475 188 181 2.420 3.194 2.274 2.098 156 149 22 23 17.213 18.120 0,95 

Indeks 

2015/2014 
0,97 1,04 0,76 1,08 1,05 0,96 0,95  

 

 

Slika 7     Pridobivanje knjižničnega gradiva – po letih 

2013 2014 2015

13.555
12.475 12.153

154 181 188

4.287
3.194

2.4202.345 2.098 2.274

677
149 1564 23 22

nakup zamena dar obvezni stari fond lastne izdaje
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Odpis knjižničnega gradiva 

Tabela 7:   Odpis gradiva po lokacijah glede na vrsto odpisa v letih 2013–2015 – računalniški in ročni odpis 

lokacija Računalniški odpis Ročni odpis SKUPAJ 

 2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015 2014 2013 

Indeks 

3015/201

4 

Centralna 

knjižnica 
7.701 6.736 6.957 440 2.327 1.235 8.141 9.063 8.192 1,11 

Potujoča 

knjižnica 
813 669 599 1 0 110 814 669 709 0,94 

Bilje 107 79 40 10 11 66 117 90 106 0,85 

Branik 87 410 126 0 9 3 87 419 129 3,25 

Deskle 62 32 278 0 0 0 62 32 278 0,12 

Kanal 5 0 1 0 4 0 5 4 1 4,00 

Prvačina 68 467 141 1 6 7 69 473 148 3,20 

Renče 2 699 51 0 10 0 2 709 51 13,90 

Solkan 255 227 151 0 0 0 255 227 151 1,50 

Skupaj 9.100 9.319 8.344 452 2.367 1.421 9.552 11.686 9.765 1,20 

Indeks 

3015/2014 
1,25 5,14 1,29  

 

Delo v vzajemni in lokalni bazi podatkov 

Tabela 8:   Prirast zapisov v bazi podatkov COBISS v letu 2015 

 Monografske 

publikacije 

Serijske 

publikacije 
Članki Ostalo 

SKUPAJ 

2015 
2014 

Indeks 

2015/

2014 

Prispevek v 

CONOR.SI 

Kreirani zapisi 1.037 3 1.560 13 2.613 2.777 0,94 729 

Prevzeti zapisi 5.358 56 237 0 5.651 5.424 1,04 0 

Skupaj 2015 6.395 59 1.797 13 8.264   729 

2014 6.536 55 1.600 10  8.201  847 

2013 
7.632 70 2.515 25  

10.767 

(2013) 
 1.087 

Indeks 

2015/2014 
0,98 1,07 1,12 1,30 1,01   0,78 

 Lokalna baza podatkov COBISS je ob koncu leta 2015 štela 230.845 zapisov (2014: 

222.881 zapisov; 2013: 214.590 zapisov). 

 Baza CONOR.SI pa 15.113 (2014: 14.384 zapisov; 2013: 13.537 zapisov). 7 kreatorjev je 

v letu 2015 kreiralo 729 zapisov za bazo CONOR.SI. 
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ČLANI, OBISKOVALCI IN IZPOSOJA 

Podatki o članih in obiskovalcih knjižnice ter izposoji so dostopni preko sistema COBISS. 

Krajevna knjižnica Kanal nima računalniške izposoje, Krajevna knjižnica Bilje pa se je vključila v 

računalniško izposojo oktobra 2013, zato so podatki pomanjkljivi. 

 

ČLANI 

Tabela 9:   Aktivni člani v letu 2015 – po lokacijah in skupinah uporabnikov 

 

predšolski osnovnošolci srednješolci 
Študenti - 

redni 
Zaposleni Nezaposleni Upokojenci 

SKUPAJ 

2015 

SKUPAJ 

2014 

SKUPAJ 

2013 

INDEKS 

2015/2

014 

Centralna 

knjižnica 
708 2.734 1.286 1.575 3.872 950 1.311 12.436 12.915 12.994 0,96 

PK 247 945 76 53 513 62 162 2.058 1.914 1.967 1,08 

Bilje8  16 54 12 13 41 11 19 166 161 84 1,03 

Branik 16 51 7 12 57 9 15 167 161 161 1,04 

Deskle 33 78 9 11 36 8 27 202 190 193 1,06 

Kanal9        317 0   

Prvačina 39 51 13 7 63 10 21 204 189 171 1,08 

Renče 25 79 19 13 32 2 26 196 189 173 1,04 

Solkan 9 75 14 26 115 16 35 290 315 295 0,92 

SKUPAJ 

2015 
1.093 4.066 1.436 1.710 4.729 1.068 1.616 16.036   1,00 

2014 1.027 3.931 1.521 1.932 4.855 1.150 1.618  16.034   

2013 1.057 3.896 1.631 2.005 4.931 1.023 1.520   16.038  

INDEKS 

2015/2014 
1,06 1,03 0,94 0,89 0,97 0,93 1,00 1,00    

 

Goriška knjižnica je v letu 2015 zabeležila 16.036 aktivnih članov, to so člani, ki so letno vsaj 

enkrat evidentirano uporabili storitev knjižnice. V primerjavi s predhodnim letom je število 

aktivnih članov ostalo na isti ravni.  

Porast aktivnih članov je največji v Krajevni knjižnici Prvačina in v Potujoči knjižnici.  

 

 

 

 

                                                                 
8 Krajevna knjižnica Bilje se je vključila v računalniško izposojo COBISS oktobra 2013. 
9 Krajevna knjižnica Kanal nima računalniške izposoje COBISS. 
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Tabela 10:   Aktivni in novovpisani člani v centralni knjižnici v letih 2013–2015 – po skupinah uporabnikov 

KATEGORIJA 

Aktivni člani Novovpisani člani 

2015 2014 2013 
Indeks 

2015/2014 
2015 2014 2013 

Indeks 

2015/2014 

predšolski 708 720 745 0,98 156 182 182 0,86 

osnovnošolci 2.734 2.697 2.638 1,01 283 227 270 1,25 

srednješolci 1.286 1.380 1.480 0,93 115 128 132 0,90 

Študenti (redni) 1.575 1.792 1.863 0,88 155 196 195 0,79 

Zaposleni 3.872 3.982 4.099 0,97 344 414 347 0,83 

Nezaposleni 950 1.018 917 0,93 134 190 201 0,71 

Upokojenci 1.311 1.326 1.252 0,99 125 151 132 0,83 

SKUPAJ 12.436 12.915 12.994 0,96 1315 1.488 1.459 0,88 

 

V centralni knjižnici se je število aktivnih članov in novovpisanih članov v letu 2015 povečalo 

največ pri osnovnošolcih, kar je zelo razveseljiv podatek. To je namreč skupina uporabnikov za 

katero se zelo trudimo in jim skušamo približati knjigo, knjižnico in branje na različne načine 

(projekti, dogodki, …). 

 

Tabela 11:   Aktivni in novovpisani člani v centralni knjižnici v letih 2013–2015 – po občinah 

OBČINA 

Aktivni člani Novovpisani člani 

2015 2014 2013 
Indeks 

2015/2014 
2015 2014 2013 

Indeks 

2015/2014 

Nova Gorica 6.607 6.906 7.015 0,96 613 627 604 0,98 

Brda 732 784 785 0,93 58 76 70 0,76 

Kanal 676 695 668 0,97 74 76 64 0,97 

Miren-Kostanjevica 605 617 590 0,98 61 82 85 0,74 

Renče-Vogrsko 594 618 628 0,96 63 63 53 1,00 

Šempeter-Vrtojba 1.234 1.333 1.311 0,93 93 110 110 0,85 

Drugo 1.888 1.962 1.997 0,96 353 454 473 0,78 

SKUPAJ 12.436 12.915 12.994 0,96 1.315 1.488 1.459 0,88 

Število aktivnih članov v centralni knjižnici ostaja skoraj enako kot v predhodnem letu, največji 

porast aktivnih članov je iz občine Miren – Kostanjevica, nekoliko pa je vpadlo število aktivnih 

članov iz občin Brda in Šempeter – Vrtojba. 
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Tabela 12:   Aktivni in novovpisani člani v letih 2013–2015 (vse enote)  – po lokacijah 

LOKACIJA 

Aktivni člani Novovpisani člani 

2015 2014 2013 
Indeks 

2015/2014 
2015 2014 2013 

Indeks 

2015/2014 

Centralna knjižnica 12.436 12.915 12.994 0,96 1.315 1.488 1.459 0,88 

Potujoča knjižnica 2.058 1.914 1.967 1,08 185 177 194 1,05 

Bilje10 166 161 84 1,03 7 12 6 0,58 

Branik 167 161 161 1,04 9 5 8 1,80 

Deskle 202 190 193 1,06 15 8 011 1,88 

Kanal12 317 - - - - - - - 

Prvačina 204 189 171 1,08 20 2 3 10,00 

Renče 196 189 173 1,04 5 19 21 0,26 

Solkan 290 315 295 0,92 4 5 8 0,80 

SKUPAJ 16.033 16.034 16.038 1,00 1.560 1.716 1.699 0,91 

 

Tabela 13:   Aktivni in novovpisani člani v letih 2013–2015 (vse enote)  – po skupinah uporabnikov 

KATEGORIJA 

Aktivni člani Novovpisani člani 

2015 2014 2013 
Indeks 

2015/2014 
2015 2014 2013 

Indeks 

2015/2014 

predšolski 1.093 1.027 1.057 1,06 224 262 234 0,85 

osnovnošolci 4.066 3.931 3.870 1,03 386 333 377 1,16 

srednješolci 1.436 1.521 1.631 0,94 119 131 143 0,91 

Študenti (redni) 1.710 1.932 1.995 0,89 155 197 195 0,79 

Zaposleni 4.729 4.855 4.936 0,97 389 466 382 0,83 

Nezaposleni 1.068 1.150 1.023 0,93 143 196 207 0,73 

Upokojenci 1.616 1.618 1.520 1,00 144 171 158 0,84 

SKUPAJ 15.719 + 

KK Kanal 

16.036 

16.034 16.038 1,00 1.560 1.756 1.696 0,89 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
10 Računalniška izposoja od oktobra 2013 
11 Novovpisani člani v KK Deskle so bili v letu 2013 evidentirani v centralno knjižnico. 
12 Ni računalniške izposoje. 
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OBISK 

Tabela 14:   Obisk v letih 2013–2015 – po lokacijah (merjeno v COBISSu) 

 2015 2014 2013 
Indeks 

2015/2014 

Centralna knjižnica 197.723 202.325 203.864 0,98 

Potujoča knjižnica 16.976 16.353 17.229 1,04 

Bilje  1.617 1.332 863 1,21 

Branik 1.808 1.627 1.269 1,11 

Deskle 2.419 2.489 2.116 0,97 

Kanal13 1.385 1.280 1.588 1,08 

Prvačina 1.946 1.583 1.376 1,23 

Renče 2.595 2.525 2.064 1,03 

Solkan 3.028 3.347 2.706 0,90 

SKUPAJ 229.497 232.861 233.075 0,99 

Obisk knjižnice na vseh njenih lokacijah ostaja na približno enakem nivoju kot v preteklih letih. 

S povečano skrbjo za krajevne knjižnice (urejenost knjižnic, dejavnosti, računalniki za 

uporabnike …) se povečuje obisk v teh enotah. 

 

Tabela 15:   Obisk v centralni knjižnici v letih 2013–2015 – po občinah 

 

 

 

 

 

                                                                 

13 Ročna izposoja. 

OBČINA 2015 2014 2013 
Indeks 

2015/2014 

Nova Gorica 119.599 120.070 120.904 1,00 

Brda 10.423 11.005 11.026 0,95 

Kanal 9.387 10.005 9.732 0,94 

Miren-Kostanjevica 8.194 8.283 8.215 0,99 

Renče - Vogrsko 7.591 7.880 7.889 0,96 

Šempeter - Vrtojba 18.080 19.937 19.899 0,91 

Drugo 24.449 25.145 26.199 0,97 

SKUPAJ 197.723 202.325 203.864 0,98 
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Aprila leta 2011 je bil na vhod v osrednjo knjižnico nameščen števec, ki beleži vse obiske v 

knjižnici. Podatki so navadno veliko višji, kot jih izkazuje COBISS. To dejansko število 

obiskovalcev nam dokazuje, da veliko naših uporabnikov prihaja v knjižnico tudi zaradi drugih 

dejavnosti, ki jih statistika COBISS ne beleži.    

Iz tabele je razvidno, da največ obiskovalcev obišče knjižnico v zimskih mesecih (november, 

januar). Najmanjši obisk pa je v poletnih mesecih. Število obiskovalcev vsako leto narašča. 

 

Tabela 16:   Obisk v centralni knjižnici v letih 2012–2015 (števec na vhodu) 

 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC SKUPAJ 

2015 54.335 49.030 45.476 46.002 47.658 43.322 38.560 34.597 43.223 51.362 55.265 48.589 597.324 

2014 58.962 51.787 52.680 45.409 45.458 47.223 38.562 35.470 60.387 52.154 55.752 53.422 597.266 

2013 58.655 50.120 53.581 51.455 46.877 44.880 37.325 36.272 45.499 52.569 56.945 52.440 586.618 

2012 54.335 49.030 45.476 46.002 47.658 43.322 38.560 34.597 43.223 51.362 55.265 48.589 557.419 

Indeks 

2015/ 

2014 

0,92 0,95 0,86 1,01 1,05 0,92 1,00 0,98 0,72 0,98 0,99 0,91 1,00 

 

 

Slika 8     Obisk v centralni knjižnici v letih 2012–2015 (števec na vhodu) 
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IZPOSOJA 

Tabela 17:   Izposojene enote gradiva v letih 2013–2015 – po vrsti gradiva 

Upoštevani so vsi parametri: izposoja, naročanje, rezervacija, podaljšanje roka izposoje. 

Rahel upad izposoje gradiva kaže na to, da uporabniki uporabljajo tudi druge vire informacij in 

so si vedno bolj blizu z drugimi oblikami branja (e-knjige …). 

 

 

 

 

 

                                                                 
14 Ročno beleženje izposoje 
15 Ročno beleženje izposoje 

Vrsta gradiva 2015 2014 2013 
Indeks 

2015/2014 

knjižno (tekstovno) 533.222 550.441 569.653 0,97 

kartografsko 1895 2.004 1.763 0,95 

slikovno 278 169 77 1,64 

rokopisno 0 4 6 0,00 

muzikalije 1.436 1.254 1.206 1,15 

elektronski viri 1.915 2.362 2.710 0,81 

DVD-ROM 266 255 287 1,04 

USB 1 5 1 0,20 

videoposnetki, filmi 103 159 300 0,65 

video DVD 52.523 56.979 59.815 0,92 

mikrofilmi 0 0 0  

zvočni posnetki - CD 12.096 13.236 14.147 0,91 

zvočni posnetki - kasete 64 82 44 0,78 

multimedialno gradivo 2.633 3.206 3.799 0,82 

tridimenzionalno gradivo 116 111 79 1,05 

drugo 4 0 1  

SKUPAJ 606.552 630.267 653.888 0,96 

periodika14 123.955 112.623 108.240 1,10 

domoznanstvo15 2.764 3.727 2.328 0,74 

Skupaj Centralna knjižnica – Nova Gorica 733.271 746.617 764.456 0,98 

krajevne knjižnice 62.594 57.005 38.721 1,10 

potujoča knjižnica 62.981 63.726 67.856 0,99 

SKUPAJ GORIŠKA KNJIŽNICA 858.846 867.348 871.033 0,99 
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Tabela 18:   Izposojene enote gradiva v centralni knjižnici v letih 2013–2015 – po občinah 

OBČINA 2015 2014 2013 
Indeks 

2015/2014 

Nova Gorica 358.416 367.750 383.055 0,97 

Brda 30.009 32.604 33.258 0,92 

Kanal 28.530 29.616 31.159 0,96 

Miren - Kostanjevica 26.525 26.262 27.289 1,01 

Renče - Vogrsko 22.545 23.367 24.178 0,96 

Šempeter - Vrtojba 59.451 66.767 66.195 0,89 

Druge občine 81.076 83.901 88.754 0,97 

SKUPAJ 606.552 630.267 653.888 0,96 

Upoštevani so vsi parametri izposoje. 

 

Tabela 19:   Izposojene enote gradiva v krajevnih knjižnicah z računalniško izposojo v letih 2013–2015 – po lokacijah 

LOKACIJA 2015 2014 2013 
Indeks 

2015/2014 

Bilje16  4.834 3.845 2.740 1,40 

Branik 8.657 7.921 5.255 1,16 

Deskle 8.660 8.664 7.896 1,13 

Kanal17 3.586 2.936   

Prvačina 9.681 7.551 5.902 1,28 

Renče 12.091 11.216 8.257 1,53 

Solkan 15.085 14.872 11.411 1,65 

SKUPAJ 62.594 57.005 41.461 1,36 

 

 

Slika 9     Izposojene enote gradiva v krajevnih knjižnicah v letu 2015 

 

 

                                                                 
16 Krajevna knjižnica Bilje je začela z računalniško izposojo 1. 10. 2013, zato so podatki za leto 2013 nerelevantni. 
17 Krajevna knjižnica Kanal nima računalniške izposoje. 
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Tabela 20:   Izposojene enote gradiva v krajevnih knjižnicah z računalniško izposojo – po vrstah gradiva 

Vrsta 

gradiva 

knjižno 

(tekstovno) 
kartografsko slikovno muzikalije 

elektronski 

viri 

video 

DVD 

zvočni 

CD 

Multimedialno 

gradivo 
SKUPAJ 

Indeks 

2015/2

014 

Bilje 

2015 
4.703 2  1 10 99 19  4.834 1,26 

 

 
2014 3.754 1   15 62 13  3.845 

2013 2.714 1   3 15 7  2.740 

Branik 

2015 
8.392   13 16 155 81  8.657 

1,09 

 2014 7.722   6 43 78 66  7.915 

2013 5.092   6 54 50 41 12 5.255 

Deskle 

2015 
8.432 13 1  7 157 50  8.660 

1,00 

 2014 8.423 18 6 4 7 180 22 4 8.664 

2013 7.727 11 1 17 20 75 45  7.896 

Prvačina 

2015 
9.502 6  2 19 88 58 6 9.681 

1,28 

 2014 7.419 5  3 14 82 28  7.551 

2013 5.812 9  7 11 32 31  5.902 

Renče 

2015 
11.880 18  7 18 131 37  12.091 

1,08 

 2014 11.044 23  3 1 105 36 4 11.216 

2013 8.119 13  4 2 81 38  8.257 

Solkan 

2015 
14.824 5   22 51 183  15.085 

1,01 
2014 14.664   26 2 46 134  14.872 

2013 11.229 1  35 5 43 98  11.411 

SKUPAJ 

2015 
57.733 44 1 23 92 681 428 6 59.008 

1,09 

 2014 53.026 47 6 42 82 553 299 8 54.063 

2013 40.693 35 1 69 95 296 260 12 41.461 

Indeks 

2015/2014 
1,09 0,94 0,17 0,55 1,12 1,23 1,43 0,75 1,09  
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DOGODKI, PRIREDITVE 

PRIREDITVE IN DRUGI ORGANIZIRANI DOGODKI V GORIŠKI KNJIŽNICI  

Dogodki v Goriški knjižnici Franceta Bevka so razdeljeni in poimenovani po vsebinskih sklopih: 

1. RADOVEDNI PONEDELJKI: sklop različnih predavanj s široko vsebino in različno tematiko. 

V program prireditev Goriške knjižnice so uvrščeni od maja 2014 dalje. Potekajo prvi 

ponedeljek v mesecu. 

2. OTROŠKI TORKI: sklop prireditev za otroke. Zajemajo ustvarjalne delavnice za otroke, 

predstavitve knjig za najmlajše, ure pravljic, izobraževanja za otroke in mesečne uganke, 

namenjene otrokom. Za otroške dejavnosti skrbita Emanuela Blažko Kalin ter Jana 

Movja. 

3. MLADINSKE DEJAVNOSTI: sklop dejavnosti za mladino. V ta sklop uvrščamo dogodke v 

»Kotičku za mlade«, kjer se mesečno menjajo razstave s poučno tematiko, uganke ter 

zamislice, različni natečaji, ki spodbujajo bralno kulturo ter dejavnosti, ki so namenjene 

mladim oziroma mladini. Za mladinske dejavnosti skrbi Lara Konjedic. 

4. USTVARJALNE SREDE: sklop različnih ustvarjalnih delavnic za odrasle. Potekajo ob 

sredah, zanje skrbita Emanuela Blažko Kalin ter Jana Movja. 

5. SREDINE ČAJANKE: Čajanke so tedenska enourna srečanja, na katerih klepetamo o 

knjigah v okviru projekta Primorci beremo. Vsak teden za pogovor izberemo tri knjige. 

Čajanke potekajo vsako sredo, v času od maja do novembra, pri klavirju ali na 

mladinskem oddelku. Vodita jih Ana Trifunović in Kristina Hoffmann. 

6. LITERARNI ČETRTKI: v sklopu literarnih četrtkov predstavljamo knjige različnih avtorjev. 

Ciljna skupina, ki obiskuje Literarne četrtke, so odrasli. Organizirani so trikrat oziroma 

štirikrat mesečno. Obisk literarnih četrtkov si želimo približati tudi mlajšim generacijam, 

zato skušamo v program predstavitev knjig uvrstiti najrazličnejše vsebine in zanimive 

avtorje, ki bi pritegnili tudi to ciljno skupino.  

7. RAZSTAVE: Goriška knjižnica ima dva razstavna prostora. V večjem, osrednjem 

razstavnem prostoru, so običajno razstavljene razstave večjega obsega, v manjšem 

razstavnem prostoru, na mladinskem oddelku, pa manjše. Povpraševanje po razstavah 

je veliko, zato je frekvenca menjave razstav pogosta, menjajo se na tri oziroma štiri 

tedne. 

8. IZOBRAŽEVANJA: v sklopu izobraževanj smo v letu 2015 organizirali delavnice 

računalniških znanj, ki smo jih poimenovali Z nami po E-znanje. Delavnice smo pripravili 

sodelovanju s Teo Trebižan, ITea.si. Računalniške delavnice Z nami po E-znanje potekajo 

v času od oktobra 2015 do aprila 2016. Udeleženci delavnic morajo imeti osnovna 

računalniška znanja, ki so podlaga vsebinam delavnic Z nami po E-znanje.  
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9. Druge dogodke v knjižnici, ki smo jih pripravili v sklopu različnih projektov, je obiskalo 

2028 obiskovalcev. Največji obisk smo zabeležili pri IX. Goriških dnevih knjige in Noči 

knjige 2015, to pa zato, ker so se dogodki odvijali na različnih lokacijah, v razponu celega 

tedna. Posamični največji obisk prireditev v Goriški knjižnici smo v letu 2015 zabeležili 

pri osrednji prireditvi ob dnevu splošnih knjižnic, ko so knjižnico obiskali nekateri glavni 

akterji Ene žlahtne štorije. 

 

RADOVEDNI PONEDELJKI                                                  

 

V okviru Radovednih ponedeljkov smo v letu 2015 pripravili in izpeljali 

naslednja predavanja: 

1. Ponedeljek, 5. januar: Pogovor z novinarko, dopisnico RTV Slovenija Mojco Širok o njeni 

knjigi Od Benedikta do Frančiška. Dogodek je obiskalo 100 

obiskovalcev. 

2. Ponedeljek, 2. februar: Anita Kejžar Škulj: Poti do blagostanja z Anito Kejžar Škulj in klepet 

o filmu Matrica življenja. Dogodek je obiskalo 15 obiskovalcev. 

3. Ponedeljek, 9. februar: Klavdij Bajc, univ. dipl. biolog: Dragocena mokrišča, ogled krajšega 

filma in predavanje v okviru svetovnega dneva mokrišč. Dogodek 

je obiskalo 9 obiskovalcev. 

4. Ponedeljek, 2. marec: Janko Ferjuc: Predavanje o glini in njeni zdravilni moči. Dogodek je 

obiskalo 21 obiskovalcev. 

5. Ponedeljek, 30. marec: Sandi Jug: Svete rastline v Šamanizmu, ogled filma in predavanje. 

Dogodek je obiskalo 75 obiskovalcev. 

6. Ponedeljek, 13. april: Mojca Orel, Jarinka Panjtar, Bojan Mikluž: Pitagora: Glasba in 

mišljenje, predavanje Lectorium Rosicrucianum – Mednarodne 

šole Zlatega rožnega križa. Dogodek je obiskalo 20 obiskovalcev. 

7. Ponedeljek, 1. junij: Holozofsko društvo: Kaj je um? Kako ga umiriti? Meditacija na 

notranjo svetlobo in zvok, predavanje. Dogodek je obiskalo 32 

obiskovalcev. 

8. Ponedeljek, 21. september: Jadranka Oblak Tavčar: Predavanje in delavnica o prepoznavanju 

šibkosti in slabosti v naših odnosih, na podlagi avtoričine knjige 

Moč odnosa. Dogodek je obiskalo 10 obiskovalcev. 

9. Ponedeljek, 16. november: Hana Mučič: Družinska mediacija, predavanje. Dogodek je obiskalo 

6 obiskovalcev. 

10. Ponedeljek, 30. november: Andrea Bellavita: L`Isonzo, predstavitev knjige ter predavanje v 

okviru čezmejnega sodelovanja pri festivalu »Cormons libri« v 

Krminu. Dogodek je obiskalo 20 obiskovalcev. 

11. Ponedeljek, 7. december: Leon Saksida: Sredozemska kulinarika ter mediteranska dieta, 

predavanje. Dogodek je obiskalo 6 udeležencev. 
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V letu 2015 konca smo v sklopu projekta organizirali in izpeljali 11 vsebinsko zelo različnih in 

zanimivih predavanj. V letu 2015 je predavanja v sklopu Radovednih ponedeljkov obiskalo 314 

obiskovalcev. 

V letu 2015 smo največji obisk v okviru tega projekta zabeležili pri obisku ge. Mojce Širok. 

 

AKADEMSKI VEČERI 

V letu 2015 smo v sodelovanju s FUDŠ Nova Gorica v okviru Akademskih 

večerov izpeljali dve strokovni predavanji, namenjeni dijakom višjih letnikov 

ter študentom: 

∙ torek, 14. april 2015: FUDŠ Nova Gorica, Karierni center FUDŠ in 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica: »Reči »ne« ukvarjanju s samim sabo«, 

predavanje ter predstavitev knjige doc. dr. Sebastjana Kristoviča: Reševanje krize smisla 

sodobnega človeka. 

∙ torek, 12. maj 2015: FUDŠ Nova Gorica v sodelovanju s Kariernim centrom FUDŠ in 

Goriško knjižnico: »Na kakšen način že med študijem postati iskan kader?« V okviru 

akademskega večera je bilo predstavljeno tudi, kako brezplačna študijska programa 

Uporabne družbene študije in Medkulturni menedžment skrbita, da študente čim bolje 

pripravita na konkurenčni trg dela. 

Predavanj v sklopu Akademskih večerov se je udeležilo zelo malo obiskovalcev. Na obeh 

predavanjih smo jih zabeležili le 10. Zaradi zelo majhne udeležbe in zanimanja smo se s 

FUDŠ dogovorili, da projekta ne bomo več izvajali mesečno, ampak glede na povpraševanje.  

 

OTROŠKI TORKI /OTROŠKE DEJAVNOSTI 

V letu 2015 smo v Goriški knjižnici organizirali 15 otroških ustvarjalnih 

delavnic. Delavnice so vodile zunanje mentorice (Anka Krpan Skomina, Nika 

Colja, Karin Dolenc, Ana Đorđević) ter zaposleni (Lara Konjedic in Manja 

Pergar). Posameznih delavnic se navadno udeleži od 10 do 20 otrok. 

1. 7. januar: izdelovanje kapic, delavnico je vodila Nika Colja 

2. 27. januar:  stenski opomnik, delavnico je vodila Anka Krpan Skomina 

3. 10. februar:  slike s servietno tehniko, delavnico je vodila Ana Đorđević 

4. 24. februar:  prstne lutke, delavnico je vodila Anka Krpan Skomina 

5. 3. marec:  glineni ptički, delavnico je vodila Anka Krpan Skomina 

6. 24. marec: materinski dan, delavnico je vodila Nika Colja 

7. 14. april: voščilnice, delavnico je vodila Anka Krpan Skomina 
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8. 28. april: hranilnik, delavnico je vodila Manja Pergar 

9. 12. maj: golobi, delavnico sta vodili Lara Konjedic in Ana Đorđević 

10. 2. junij: risanje na majice, delavnico je vodila Anka Krpan Skomina 

11. 22. september:  krašenje kuhalnic, delavnico je vodila Anka Krpan Skomina 

12. 13. oktober: okvir s sliko, delavnico je vodila Anka Krpan Skomina 

13. 17. november:  delavnica v okviru dneva splošnih knjižnic, vodila jo je Karin Dolenc 

14. 23. november: slovenski okrasek, delavnico je vodila Nika Colja 

15. 1. december: slovenski okrasek, delavnico je vodila Nika Colja 

   

Otroške dejavnosti so v sklopu Otroških torkov urejale: Emanuela Blažko Kalin, Jana Movja, Lara 

Konjedic in Manja Pergar.  

 

PRAVLJIČNE URICE 

Pravljične urice potekajo dvakrat mesečno, ob torkih, v pravljični sobi. Pravljice pripovedujejo 

zaposlene v knjižnici. V letu 2015 smo pri pravljicah sodelovali z RRA Severne Primorske in z 

Europe Direct Goriške. V sodelovanju z gledališkim oddelkom gimnazije Nova Gorica smo 

organizirali pripovedovanje pravljic, ki so značilne za različne evropske države. Po pravljici je 

sledila delavnica na temo izbrane države. 

Za otroke, ki obiskujejo ure pravljic, smo pripravili pravljični dnevnik. Ob vsakem obisku so otroci 

prejeli žig, sami oziroma ob pomoči staršev pa so izpisali ime avtorja in naslov pravljice, ki so jo 

poslušali. Žige zbirajo od oktobra 2015 do maja 2016. Kdor bo ob zaključku pravljic zbral 10 

žigov, bo prejel nagrado. 

 

UGANKA MESECA 

V letu 2015 smo pripravili 10 mesečnih ugank, ki so se nanašale na različno tematiko (pravljica 

Kako sta Bibi in Gusti sipala srečo, pust, pomlad, knjige, zdravilne rastline, počitnice, svetovni 

dan jezikov, jesen, dan splošnih  knjižnic ter veseli december). Pri reševanju ugank je v letu 2015 

sodelovalo 347 otrok, 87 več kot v letu 2014. 

 

BOŽIČEK ZA EN DAN 

Tudi v letu 2015 smo sodelovali v projektu Božiček za en dan. Zbiranje daril je potekalo v 

decembru  2015, darila smo zbiralni na mladinskem oddelku.  
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DRUGE PRIREDITVE ZA OTROKE 

V letu 2015 smo za otroke pripravili še naslednje dejavnosti oziroma dogodke:  

∙ 2 predstavitvi otroških knjig, 3 gledališke predstave in krašenje novoletne jelke na 

cicibanskem oddelku, v okviru projekta Slovenski okrasek. 

∙ 17. marca 2015 je svojo večjezično knjigo z naslovom Pravljica o Luni, predstavila 

pisateljica Mojca Stubelj Ars. Predstavitev je bila namenjena staršem in učiteljem ter 

otrokom, starejšim od treh let. 

∙ 22. aprila 2015 nam je Darinka Kozinc predstavila svojo knjigo za otroke z naslovom 

Zapestnica prijateljstva. Z avtorico se je o knjigi pogovarjala Megi Rožič, nastopil pa je 

tudi otroški pevski zbor Velikani iz vrtca Nova Gorica. 

∙ 3. junija 2015 so učenci OŠ Branik v okviru dejavnosti besede in ansambelske igre 

odigrali hudomušno komedijo Ervina Fritza, Ta veseli dan ali Cefizelj se ženi. 

∙ V tednu otroka (6. oktober 2015) smo za najmlajše pripravili gledališko predstavo z 

naslovom Žabji kralj v izvedbi gledališča Smejček. 

∙ 15. decembra 2015 smo na cicibanskem oddelku krasili novoletno jelko z okraski, ki so 

nastali v okviru projekta Slovenski okrasek. 

∙ 22. decembra 2015 smo organizirali predstavo za otroke z naslovom Topli nasmeh dedka 

Mraza v izvedbi gledališča Smejček. 

 

MEDNARODNI PROJEKT SLOVENSKI OKRASEK 

Projekt temelji na osnovi izmenjave okraskov med sodelujočimi državami. Iz Slovenije smo 

poslali okraske, na katerih so podpisani avtorji/otroci držav, ki so se prijavile za ta projekt 

(Nemčija, Avstrija, Srbija, Bruselj, Nizozemska, Danska, Anglija …) in iz teh držav so poslali nam 

njihove izdelke. V letu 2015 je Čačka za Slovenski okrasek sodelovala z našo državno znamko “I 

feel Slovenia”. Vezna nit okraskov so bili “naravni materiali”. 

Okraske smo razstavili na novoletni jelki na otroškem oddelku. Ob tej priložnosti smo 15. 

decembra 2015 organizirali prireditev, na kateri sta nastopala pevski zbor Velikani Vrtca Nova 

Gorica in pevski zbor  OŠ Josip Abram  iz Pevme (Gorica, Italija). Prireditve se je udeležilo veliko 

število otrok in njihovih staršev. 

 

BEREMO S TAČKAMI 

7. oktobra 2013 smo v knjižnici začeli z R.E.A.D. programom, Beremo s tačkami. V letu 2015 

smo program nadaljevali. Program izvaja terapevtka ga. Cvetka Gorjan s psičko Varvi. Pri 

otrocih, ki so se branja s tačkami redno udeleževali, je mogoče opaziti veselje in sproščenost ob 

kužku. Otroci so izboljšali in vzljubili branje, nekateri tudi odpravili strah pred psom. 
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V letu 2015 je terapevtka ga. Cvetka Gorjan s psičko Varvi obiskala Goriško knjižnico Franceta 

Bevka 31-krat. Opravili sta 31 ur. Otroci so z veseljem prihajali k Varvi brat knjigice. Branja se je 

udeležilo 59 otrok. Vsak otrok ima na voljo 30 minut. Več kot eno uro ni dobro delati s psom. 

V letu 2015 nas je z dovoljenjem in v dogovoru s starši spremljala Mojca Kos, ki je pisala 

diplomsko nalogo iz READ programa. 

 

MLADINSKE DEJAVNOSTI  

V letu 2015 smo se posvetili predvsem različnim projektom za mlade z 

željo, da bi jim čim bolj približali knjižnico in posledično tudi knjigo in 

branje. V letu 2015 je mladinske dejavnosti oziroma dejavnosti za mladino 

v »kotičku za mlade« vodila in koordinirala Lara Konjedic. 

 

NAGRADNA BRANJA PO LETNIH ČASIH 

Pripravili smo nov projekt – NAGRADNA BRANJA PO LETNIH ČASIH, nekakšna »mini bralna 

značka za mlade«, ki je vezana na letne čase, torej traja 4 x 3 mesece. Kdor prebere vsaj 4 

poljubne knjige in izpolni nagradni kuponček, prejme ob izteku obdobja nagradico. 

Naslovi: Detektivsko zimsko branje, Zaljubljeno pomladno branje, Sproščeno poletno branje ter 

Barvito jesensko branje. 

Odziv je različen, še najboljši je bil poleti, ko je bilo vrnjenih 12 kupončkov, od tega 8 s pravilnimi 

rešitvami. Dejavnost oglašujemo tudi v medijih. 

 

PROJEKT BRANJE NE POZNA MEJA/ČITANJE NE POZANJE GRANICE 

V projektu sodelujemo skupaj s tretješolci in sedmošolci OŠ Solkan. Povezani smo bili s šolo v 

Splitu. Bistvo projekta je v tem, da otroci berejo prevodna dela in jih obravnavajo na različne 

načine. Predvideno je tudi zaključno srečanje, ki pa je zaradi finančnih težav odpadlo.  

 

PROJEKT BRALNICE POD SLAMNIKOM 

V letu 2015 je Bralnice pod slamnikom v Goriški knjižnici vodila Lara Konjedic. 

 3. 4. 2015: Zvezdica Zaspanka (gledališka predstava). 

Otroci šole s PP Kozara se predstavijo četrtošolcem OŠ Solkan. 

Nastopalo je 15 učencev, prireditev si je ogledalo 52 učencev, mentorjev in 

spremljevalcev. Dogodek je obiskalo približno 60 ljudi. 

Mentorice: Erika Orel, Mateja Ivanuša, Erika Perić, Aleksandra Golob. 
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 10. 4. 2015: Mladi mladim po srcu (obisk varovancev doma upokojencev). 

Tretješolci OŠ Solkan so pripravili zgodbo Anton in jo prebrali varovancem DU Nova 

Gorica. 

Sodelovalo je 7 učencev. Dogodek je obiskalo 12 upokojencev in 2 spremljevalki. 

Mentorici: Barbara Gabrijelčič in Erika Grosar. 

 

 12. 5. 2015: Beli golobi – vsi otroci si zaslužijo mir (ustvarjalna delavnica). 

Izdelovanje golobov po predlogi. Pri delavnici je sodelovalo 5 otrok (po inventuri, ko je 

bila knjižnica zaprta, menimo, da je bila zaradi tega udeležba slabša). 

Mentorica Ana Đorđević. 

 

 14. 5. 2015: Še ena vojna ali življenje je treba živeti (srečanje osnovnošolcev in dijakov s 

pisateljem Alenom Meškovićem in Damjanom Šinigojem). Pogovor o knjigi Ukulele jam. 

Sodelovalo je med 50 in 60 osnovnošolcev in dijakov.  

Mentorji: Dea Susič, Boža Peršič, Tjaša Klemenčič, Nejc Rožman Ivančič, Bojana 

Modrijančič Reščič. 

 

 21. 5. 2015: Mladi levi prvič v knjižnici (srečanje vrtčevskih otrok s pisateljem Žigo X 

Gombačem). 

Sodelovalo je 6 skupin iz dveh enot Vrtca Nova Gorica (Najdihojca in Julka Pavletič 

Solkan). Skupaj približno 120 otrok. 

Mentorice: Cvetka Bratina, Branka Vulić, Kristina Breščak, Vera Hudobivnik, Tatjana 

Markič, Anita Prezelj, Orjana Čebron, Manuela Ratej, Metka Perkman,  Klavdija Kričej, 

Darja Furlan, Romina Tomšič Bensa, Asja Škrlj, Patricija Šapla. 

 

 

PROJEKT RASTEM S KNJIGO 

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo izvaja Javna agencija za knjigo RS 

(JAK) v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi 

šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in 

mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu. 

Ministrstvo za kulturo RS vsakemu sedmošolcu oz. dijaku prvega letnika srednje šole podarja 

izvirno slovensko leposlovno delo. 

Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so: 

∙ spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja 

∙ promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja 
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∙ spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic 

∙ motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške 

programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega 

mladinskega leposlovja 

 

RASTEM S KNJIGO OŠ: 

Rastem s knjigo OŠ, šolsko leto 2014/15: 

10 OŠ je obiskalo našo knjižnico že v letu 2014 (od septembra do decembra), v letu 2015 pa  še 

preostale 4, in sicer: OŠ Renče, OŠ Šempeter, OŠ Miren in OŠ Kanal, skupno  170 učencev v 7 

skupinah. 

Rastem s knjigo OŠ, šolsko leto 2015/16: 

Tudi v tem šolskem letu se je  projektu pridružilo vseh 14 osnovnih šol na Goriškem, ki pa so si 

medsebojno zelo različne, tako glede števila učencev, oddaljenosti od splošne knjižnice kot 

glede okolja. 

Šolsko leto 2015/2016 je že deseto, ko poteka nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture 

»Rastem s knjigo OŠ«.  Naša knjižnica kot osrednja območna knjižnica organizira vodene obiske 

za vse sedmošolce 14 OŠ na Goriškem, Ministrstvo za kulturo RS pa vsakemu podarja izvirno 

slovensko leposlovno delo.  V šolskem letu 2015/2016 je to knjiga Iskanje Eve Damijana Šinigoja. 

Z vsemi  osnovnimi  šolami  poteka dobro sodelovanje, izvedli smo že obiske 8 šol (ostale bodo 

prišle v  letu 2016), skupno je bilo na obisku 15 skupin, to je 283 sedmošolcev.   

V letu 2016 pričakujemo še 6 šol: OŠ Renče, OŠ Branik, OŠ Šempeter, OŠ Kanal ,OŠ Miren in OŠ 

Čepovan. 

Skupno je Goriško knjižnico  v celotnem koledarskem letu 2015 obiskalo 453 sedmošolcev v 22 

skupinah.   

 

RASTEM S KNJIGO SŠ: 

Rastem s knjigo SŠ, šolsko leto 2014/15: 

V šolskem letu 2014/2015 že petič potekal nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture 

»Rastem s knjigo SŠ 2015«. 

V letu 2015 so nas obiskali še tisti srednješolci, ki niso prišli v jeseni 2014, in sicer: preostali 

dijaki Šolskega centra, SETŠ in Gimnazija Nova Gorica, skupno 466 dijakov v 31 skupinah. 
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Rastem s knjigo SŠ, šolsko leto 2015/16: 

S šolskim letom 2015/16 smo nadaljevali projekt. Do 31. decembra se je v knjižnici zvrstila več 

kot polovica novogoriških dijakov, in sicer: 

 Gimnazija Nova Gorica je obiskala knjižnico v sklopu svojega projektnega tedna, tako da 

so opravili obiske že drugi teden septembra (od. 8. 9. do 11. 9.). Prišlo je 162 dijakov v 

šestih skupinah/razredih. 

 Biotehniška šola je oktobra poslala na ogled knjižnice štiri oddelke/razrede (od 1. 10. do 

9. 11.). Obiskalo nas je 92 dijakov.  

 Centralna knjižnica Tehniških šol je novembra razporedila dijake štiriletnega programa 

v 13 skupin. Obiskalo nas je 180 dijakov. 

 Decembra je TŠC organiziral obisk triletnega srednješolskega programa (od 15. 12. do 

21. 12.). Knjižnico je obiskalo pet oddelkov/razredov, vsega skupaj 116 dijakov.  

Večina dijakov je bila z ogledom knjižnice zadovoljna, ker so se voditelji skupin potrudili. Bili so 

prijazni, zanimivi, zabavni in poučni. Pokazali smo jim kopico zanimivosti, ki jih vsakdanji 

uporabniki knjižnice tudi ne vidijo: bibliobus in njegovo garažo, skladišča s vrtljivimi policami, 

posebne zbirke ... 

Obiskati nas mora še nekaj oddelkov TŠC-ja: oddelki ekonomske in trgovske šole, dva 

zdravstvena oddelka, vrtnarji in kuharji iz biotehniške šole. Približno še 264 dijakov. V dogovoru 

nas bodo obiskali konec januarja (ekonom.) in konec februarja (25. in 26. feb, biotehniška).  

Skupno je Goriško knjižnico  v celotnem koledarskem letu 2015 obiskalo 1.013 dijakov v 59 

skupinah.   

 

USTVARJALNE SREDE 

V letu 2015 smo pripravili 18 ustvarjalnih delavnic za odrasle, ki so jih vodile 

zunanje mentorice: Ana Đorđević, Anka Krpan Skomina in Irena Božič. 

Delavnic se povprečno udeleži od 5 do 10 udeleženk. 

V letu 2015 smo pripravili naslednje ustvarjalne delavnice za odrasle: 

1.  21. januar: oblikovanje lovilca sanj, delavnico je vodila Anka Krpan Skomina 

2.  18. februar: pogrinjek, okvir za serviete, delavnico je vodila Anka Krpan Skomina 

3.  18. marec:  izdelava voščilnic, delavnico je vodila Anka Krpan Skomina 

4.  25. marec: velikonočna delavnica, delavnico je vodila Ana Đorđević 

5.  15. april: servietna tehnika na lončkih, delavnico je vodila Ana Đorđević 

6.  13. maj: izdelava verižice s servietno tehniko, delavnico je vodila Anka Krpan Skomina 

7.  27. maj: izdelava voščilnic za moške, delavnico je vodila Ana Đorđević 

8.  3. junij: slike s servietno tehniko, delavnico je vodila Ana Đorđević 
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9.  10. junij: izdelava ovitka za knjige, delavnico je vodila Anka Krpan Skomina 

10.  17. junij: oblikovanje dekorativnih kuvert, delavnico je vodila Ana Đorđević 

11.  9. september: izdelovanje kazalk v obliki vrtnice, delavnico smo uvrstili v program prireditev 

ob občinskem prazniku MONG, vodila jo je Anka Krpan Skomina 

12.  23. september: izdelovanje voščilnic v obliki predpasnika, delavnico je vodila Ana Đorđević 

13.  7. oktober: izdelovanje in oblikovanje voščilnic, delavnico je vodila Ana Đorđević 

14.  21. oktober: izdelava nakita, delavnico je vodila Irena Božič 

15.  11. november:  »Rayher« delavnica 

16.  25. november: izdelava škatlice presenečenja, delavnico je vodila Ana Đorđević 

17.  2. december: izdelava prstanov in nakita iz filca, delavnico je vodila Irena Božič 

18.  9. december: izdelava in oblikovanje novoletnih voščilnic, delavnico je vodila Ana Đorđević 

   

 

 

SREDINE ČAJANKE 

Tudi v letu 2015 smo projekt Primorci beremo popestrili s sredinimi 

čajankami. V času trajanja projekta sta vsakih štirinajst dni (razen v poletnih 

mesecih) Kristina Hoffmann in Ana Trifunović s sodelujočimi bralci vodili 

enourne pogovore o prebranih knjigah.  

Izpeljali sta 10 čajank, ki se jih je skupaj udeležilo približno 20 bralcev.  

Število sodelujočih iz leta v leto ostaja enako, saj je vsakoletni seznam akcije Primorci beremo 

– in prav tako seznami knjig za pogovore na čajankah – omejen le na dela slovenskih avtorjev, 

zato je tudi krog bralcev, ki jih zanima izključno slovensko leposlovje omejen, vendar stalen.  

Gostja otvoritvene čajanke, 23. aprila 2015, je bila gospa Nataša Konc Lorenzutti. Bralcem je 

predstavila svojo knjigo Kava pri dišečem jasminu.  

Čajanke v letu 2015: 

29. april: 

 

Gradišnik, Branko: En kuža v Lizboni, da o ljudeh ne govorimo; Simonišek, Robert: Soba 

pod gradom; Podstenšek, Tomo: Sredi pajkove mreže; Kneževič, Zoran: Dvoživke 

umirajo dvakrat; Gorjup, Viktorija: Ptice imaš v očeh; Sokolov, Cvetka: Kar ne ubije; 

Dolenc, Mate: Morje v času mrka. 

13. maj: 

 

Jančar, Drago: Maj, november; Kosmač, Tomaž: Sabina; Štefančič, Marcel jr.: Kdor prej 

umre, bo dlje mrtev; Glavan, Mihael: Ljubimca z Vošnjakove ulice : ljubezenska pisma 

Silve Ponikvar in Karla Destovnika Kajuh; Pregelj, Sebastijan: Pod srečno zvezdo; 

Makarovič, Svetlana: Zeliščarka; Švajncer, Marija: Samotni bralec; Flisar, Evald: Začarani 

Odisej. 

27. maj: 

 

Filipčič, Emil, Derganc, Marko: Butnskala; Mazzini, Miha: Samo smeh nas lahko reši; 

Miklavčič, Milena: Ogenj, rit in kače niso za igrače; Štefanec, Vladimir P.: 66,3 m2; 
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Pavček, Tone: Eh, srce, ti moje ljubljeno; Petek Levokov, Milan: Skrivnost oblačne gore; 

Jakomin, Dušan: Od petrolejke do iPada : pričevanje primorskega duhovnika. 

10. junij:  

 

Pajk, Pavlina: Arabela (Biblos); Remec, Miha: Mitrejin koder; Javornik, Mirko: Pomlad v 

Palestini; Rutar, Dušan: Ne, oči, ne (nadaljevanje: Materina roka); Rozman, Andrej: 

Izbrane Rozine v akciji : pesmi za odrasle od 13. leta naprej; Lorenčič, Danaja: Ana v 

meni; Osti, Josip: Na križu ljubezni. 

24. junij: 

 

Dekleva, Milan: Benetke, zadnjič; Kravos, Marko: Kratki časi: Trst iz žabje perspektive; 

Marinčič, Katarina: Po njihovih besedah; Rituper, Simona: Kuharica brez licence; Novak, 

Boris A.: Vrata nepovrata; Kovač, Polona: Loverboy; Geister, Iztok: Newyorški dnevnik. 

2. september: 

 

Karlovšek, Igor: Odvetnik; Rijavec, Petja: Piarovka; Šebjanič Pupis, Jasna: Katarinin hrib; 

Kralj, Lado: Če delaš omleto; Maurer, Neža: Ljubezenski triptih; Šinigoj, Damjan: Iskanje 

Eve; Zlobec, Ciril: Biti človek. 

16. september: 

 

Glavan, Polona: Kakorkoli; Rebula, Alojz: V Sibilinem vetru; Paljk, Jurij: Kaj sploh počnem 

tukaj; Lenko, Davorin: Telesa v temi; Lovšin, Peter: Moj pogled na svet; Velikonja, Irena: 

Lestev do neba; Brvar, Andrej: Material; Yoder Batič, Ksenija: Prekletstvo družine LeRoy; 

Trdina, Janez: Bajke in povesti o Gorjancih. 

30. september: Pikalo, Matjaž: Dežela angelov; Tratnik, Suzana: Česa nisem nikoli razumela na vlaku; 

Moderndorfer, Vinko: Balzacov popek; Matoz, Zdenko: Sence; Kovič, Kajetan: Labrador;  

Fritz-Kunc, Marinka: Punčka v ogledalu. 

14. oktober:  

 

Kušar, Nina: Eva; Mlakar, Tanja: Vsiljivka v družini; Rugelj, Samo, Videmšek, Boštjan,  

Gombač, Žiga X. : Ultrablues; Ferk, Janko: Cesar je vojsko odposlal (Roman o Sarajevu); 

Cundrič, Magdalena: Dežela oblakov; Bitenc, Janez: Nona. 

28. oktober: 

 

Drev, Miriam: Nemir; Konc Lorenzutti, Nataša: Kava pri dišečem jasminu; Osredkar, 

Meta: Umor v Šmihelski vasi; Ovaska, Jelka: Lovke; Rakovec-Felser, Zlatka: Na valovih 

sreče in pogube – kraljica Barbara Celjska; Volčič, Andrej: Tudi drevo ima svoje srce; 

Peršolja, Aleksander: Bilke v krogu. 

  

 

Zaključna prireditev projekta Primorci beremo je potekala 10. decembra 2015. 

Ob tej priložnosti sta nas obiskala avtorja stripa Butnskala, Marko Derganc in 

Emil Filipčič. Dogodek je obiskalo približno 30 obiskovalcev. 

 

 

LITERARNI ČETRTKI  

V Goriški knjižnici smo v letu 2015 organizirali 28 literarnih četrtkov. 

Predstavitve avtorjev in njihovih del je v okviru literarnih četrtkov obiskalo 

1113 obiskovalcev. Največji obisk smo zabeležili pri obisku g. Zlobca, v 

oktobru 2015. Obisk prireditev pada v času od konca aprila do junija 2015, 

posameznih prireditev se v tem času udeleži približno 14 obiskovalcev. 

V sklopu Literarnih četrtkov smo v letu 2015 predstavili naslednje avtorje in njihova dela: 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiy9tvX0N3KAhUFaxQKHU8IAFMQjRwIBw&url=http://www.knjiznica.it/dogodki/4932/&psig=AFQjCNGtCZeUK-Pv6WzLW4opeuaXE_--YQ&ust=1454658855812020
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1. 8. januar: Tone Partljič: Pasja Ulica (70 obiskovalcev), 

2. 15. januar: Jožef Abram: Kobjeglava in Tupelče skozi čas (90 obiskovalcev) 

3. 29. januar: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor: Slovenski judje: 

zgodovina in holokavst, predstavitev zbornikov v okviru Mednarodnega 

dneva spomina na žrtve holokavsta (25 obiskovalcev) 

4. 5. februar: Nara Petrovič: Človek, navodila za uporabo (20 obiskovalcev) 

5. 12. februar: dr. Marko Pavliha: Dvanajst pred dvanajsto ali Za norost je zdravilo le 

modrost (42 obiskovalcev) 

6. 26. februar: Milan Petek Levokov: predstavitev romana Ljudje na burji ter pesniške zbirke 

Slovenske pisarije (49 obiskovalcev) 

7. 5. marec: Alenka rebula in Josipa Prebeg: Vera vase (60 obiskovalcev) 

8. 12. marec: Dejan Valentinčič: Slovenci v Reziji? – pravni položaj in dejansko življenje 

slovenske jezikovne manjšine (29 obiskovalcev) 

9. 19. marec: Tinka Volarič: Krožnice večglasnih tišin (20 obiskovalcev) 

10. 26. marec: Društvo slovenskih pisateljev: Iz jezika v jezik, predstavitev antologije 

sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v Sloveniji (21 obiskovalcev) 

11. 2. april: Miša Čermak: Jaz sem ljubezen (19 obiskovalcev) 

12. 9. april: Zoran Knežević: Dvoživke umirajo dvakrat (15 obiskovalcev) 

13. 16. april: Majda Kočar: Meglice v očeh, na ustnicah nasmeh (14 obiskovalcev) 

14. 14. maj: Klemen Košir: Kruh moj vsakdanji (10 obiskovalcev) 

15. 28. maj: Tomo Podstenšek: Sredi pajkove mreže (18 obiskovalcev) 

16. 4. junij: Nežka Figelj: Jedrski program v Iranu in posledice za varnost v Izraelu (16 

obiskovalcev) 

17. 6. avgust: Poletni literarni večer: Karl Bonutti: Med izbiro in zgodovino: spomini 

goriškega Slovenca (40 obiskovalcev) 

18. 3. september: Mirt Komel: Pianistov dotik (45 obiskovalcev) 

19. 10. september: Tone Partljič: Sebastjan in most (68 obiskovalcev) 

20. 17. september: Samira Kentrić: Balkanalije: Odraščanje v času tranzicije (15 obiskovalcev) 

21. 24. september: Janez Kavčič: Ljubo Brovč, slovenski akademski slikar: Poklon svojemu času, 

sočloveku in Tolminski, predstavitev monografije o življenju in delu slikarja 

Ljuba Brovča (80 obiskovalcev) 

22. 1. oktober: Marijan Brecelj: Brazilsko-slovenski slovar: Dicionário Brasileiro-Esloveno (48 

obiskovalcev) 

23. 8. oktober: Ana Manfreda: Brez tebe (62 obiskovalcev) 

24. 15. oktober: Nina Novak Oiseau: V šepetu trepet (19 obiskovalcev) 

25. 22. oktober: Ciril Zlobec: Ljubezen – čudež duše in telesa (92 obiskovalcev) 

26. 3. december: Ta veseli dan kulture: Aleks Štakul: Skozi čas (89 obiskovalcev) 

27. 10. december: Zaključna prireditev projekta Primorci beremo 2015. Ob tej priložnosti sta nas 

obiskala avtorja stripa Butnskala, Marko Derganc in Emil Filipčič (30 

obiskovalcev) 

28. 17. december: Razglasitev najboljših zgodb natečaja GOVORIČKA za kratko prozo (21 

obiskovalcev) 
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RAZSTAVE  

Goriška knjižnica ima dva razstavna prostora; osrednji razstavni prostor, v 

osrednjem delu pritličja, ki je namenjen večjim, obsežnejšim razstavam ter 

manjši razstavni prostor na mladinskem oddelku. Povpraševanje po 

knjižničnih razstavnih prostorih je izjemno. Uporabnikom, ki želijo pri nas 

razstavljati svoja dela, skoraj vedno prisluhnemo in jim to omogočimo. 

Razstave se menjajo frekventno – praviloma vsake tri do štiri tedne. Pri posamezni razstavi se 

na željo avtorja lahko pripravi še zgibanka o razstavi (na podlagi izpolnjenega vprašalnika), s 

katero gostujočo razstavo še dodatno oglašujemo. 

RAZSTAVE V OSREDNJEM RAZSTAVNEM PROSTORU: 

1. 12. - 30. januar: Rado Bolčina, Lojze Horjak, Mara Bolčina ter KS Čepovan: 

Čepovan med 1. svetovno vojno, razstava fotografij 

2. 2. - 20. februar: Darja Gruntar: Portreti iz Madagaskarja, razstava fotografij 

3. 23. februar - 13. marec: Likovna razstava Zdravke Komic 

4. 16. marec - 3. april: Društvo UNITRI Nova Gorica in Društvo UNITRE Cormons: 

Čarobna čipka 

5. 7. - 30. april: Društvo Primorskih arhitektov in Goriška knjižnica Franceta 

Bevka: Razstava o Maxu Fabianiju v okviru Fabianijevega leta 

2015 

6. 11. - 30. maj: Slikarji iz Dubne. Razstavo so pripravili Bojan Bratina ter 

Milovan Valič, v sodelovanju z dijaki Gimnazije Nova Gorica 

(izmenjava dijakov) 

7. 1. - 26. junij: Razstava kaligrafinje Loredane Zega: Kaligrafija-les-svetloba. 

Pri nastajanju razstave je sodeloval Matej Blažko 

8. 29. junij - 10. avgust: Sebastjan Peršolja: Meditacija, razstava likovnih del 

9. 11. avgust - 4. september: Razstava Rezbarskega, intarzijskega in restavratorskega 

društva Solkan (RIRDS) 

10. 7. - 30. september: Goriška knjižnica, potujoča knjižnica: Razstava ob 40. letnici 

prvega bibliobusa Goriške knjižnice 

11. 6. - 30. oktober: Informacijska točka Europe Direct Maribor: Naš svet, naše 

dostojanstvo, naša prihodnost, razstava o razvojnem 

sodelovanju EU 

12. 2. - 16. november: Razstava čipk Milene Kalan 

13. 17. november - 30. december: Razstava o Žigi Herbersteinu; humanistu, poliglotu, 

diplomatu, ki je evropskim vladarjem odkril takratno Rusijo 

   

V letu 2015 smo v osrednjem razstavnem prostoru gostili 13 razstav. 
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RAZSTAVE V MANJŠEM RAZSTAVNEM PROSTORU NA MLADINSKEM ODDELKU: 

1. 12. - 30. januar: Goran Gorjup: Makete vojaških letal nad SFRJ in Slovenijo v 

letih med 1935 in 2005 

2. 2. - 20. februar: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica: 

Radovedni prstki: razstava pripomočkov, prilagojenih za slepe 

in slabovidne. Izdelali so jih študentje Inkluzivne pedagogike 

na pedagoški fakulteti v Kopru 

3. 23. - 28. februar: Ustvarjanje v likovni šoli diplomirane slikarke Kristine Vencelj, 

razstava likovnih del otrok 

4. 2. - 20. marec: Andrej Trampuš: Čar parnih lokomotiv, razstava fotografij 

5. 23. marec - 10. april: Društvo soška fronta Nova Gorica: Vojaška saniteta med 1. 

svetovno vojno 

6. 13. - 30. april: Alenka Spacal: Razstava ilustracij knjige kako ti je ime 

7. 11. - 30. maj: Razstava v sklopu projekta Bralnice pod slamnikom: Mladi levi 

prvič v knjižnici. Razstava otrok vrtca Julka Pavletič Solkan in 

enote Najdihojca 

8. 1. - 30. junij: Likovna dela Ide Kocjančič 

9. 1. - 31. julij: Razstava društva prijateljev mineralov in fosilov Slovenije 

10. 3. - 31. avgust: Razstava Ustanove Mali Vitez: Ročna dela malih vitezov 

Primorske 

11. 7. september - 2. oktober: Razstava izdelkov otrok, ki so sodelovali na natečaju »Naš 

bibliobus« 

12. 5. - 24. oktober: Likovna razstava Majde Štokelj 

13. 26. oktober - 13. november: Likovna razstava Sonje Dizdar 

14. 16. november - 4. december: Likovna razstava Bože Bucik 

15. 14. december 2015 - 4. januar 

2016: 

Andrej Trampuš: Svet mode, razstava fotografij 

   

V času od 18. maja 2015 do 30. maja 2015 smo v Goriški knjižnici gostili »Potujoči cvet 

Srebrenice«, v okviru spominskega projekta »20 let genocida v Srebrenici«. Častni pokrovitelj 

obeleževanja spomina na 20. obletnico genocida v Srebrenici je podprl tudi predsednik 

Republike Slovenije Borut Pahor. Cvet Srebrenice in priložnostno knjigo vtisov smo postavili ob 

vhodu v knjižnico. 

V letu 2015 smo v manjšem razstavnem prostoru na mladinskem oddelku gostili 15 razstav. V 

letu 2015 smo v razstavnih prostorih Goriške knjižnice gostili 28 razstav. 

 

RAZSTAVE DOMOZNANSKEGA ODDELKA: 

Zaposleni na oddelku sta pripravili 3 samostojne razstave: v kubusih pri klavirju o zgodovini 

Goriške knjižnice, ob Bevkovih dnevih razstavo Prevedena dela Franceta Bevka ter razstavo s 
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predstavitvijo knjige Božanski Rafael. Ob smrti p. Bruna Korošaka sta pripravili plakat. Sodelovali 

sta pri postavitvi razstave Društva primorskih arhitektov o Maksu Fabianiju ter pripravili 

priložnostno razstavo del Cirila Zlobca ob njegovem gostovanju v knjižnici. V junij sta sodelovali 

z Goriškim muzejem za razstavo v Vili Vipolže: pripravili sta dokumentacijo, popisali gradivo, 

pripravili dokumente in predali gradivo iz zbirke plemiške družine Teuffenbach za razstavo. 

1. od 9. februarja: razstava o zgodovini knjižnice in selitvah od ustanovitve do nove 

knjižnične stavbe (kot stalna razstava v kubusih pri klavirju). V času 

projekta ZSM so bile vitrine zapolnjene z gradivom iz vseh treh 

sodelujočih ustanov 

2. 7. april: Razstava Društva Primorskih arhitektov o Maksu Fabianiju: zaposleni za 

vitrine pripravita gradivo, ki ga o Fabianiju hrani Goriška knjižnica (3 

vitrine) 

3. avgust: plakat p. Bruno Korošak, ob smrti 

4. 14. - 26. september: Sodelovanje na Bevkovih dnevih z razstavo Prevedena dela Franceta 

Bevka 

5. 22. oktober: Priložnostna razstava del Cirila Zlobca ob literarnem večeru (pomoč pri 

postavitvi Tina in Marja) 

6. 3.  december: Priložnostna razstava Božanski Rafael za 3. december – Ta veseli dan 

kulture 

   

  Razstava Zgodovina Goriške knjižnice   

  Božanski Rafael 
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DPA: Človek s 

svobodnim 

poklicem, Maks 

Fabiani 

 

 

 

Večer s Cirilom Zlobcem, 

priložnostna razstava 

 

 

 

 

PRILOŽNOSTNE RAZSTAVE MLADINSKEGA ODDELKA: 

1. 1. januar - 31. december: Razstava kakovostnih leposlovnih in poučnih knjig, nagrajenih z 

znakom in priznanjem Zlata hruška. Razstava je na mladinskem 

oddelku na vpogled do nadaljnjega 

2. 3. - 14. februar: Razstava o pesniku Francetu Prešernu 

3. 9. - 20. februar: Priložnostna razstava o Prešernovih nagrajencih: Miki Muster in 

Andrej Brvar 

4. 1. julij - 31. avgust: Ljubezen v mladinskem leposlovju 

5. 2. - 31. julij: Priložnostna razstava o fosilih, ob razstavi fosilov iz Trnovskega 

gozda 

6. 14. september - 30. oktober: Razstava ob obletnici rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka 

   

V okviru dejavnosti za mladino smo v letu 2015 na mladinskem oddelku pripravili 6 priložnostnih 

razstav. Pripravili sta jih Alenka Štefanič in Darija Šatej.  
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 IZOBRAŽEVANJA  

V letu 2015 smo za uporabnike ter obiskovalce knjižnice izvedli naslednja izobraževanja: 

ANGLEŠKE URICE ZA OTROKE PO METODI HELEN DORON 

 sreda, 4. februar 2015: Angleške urice po metodi Helen Doron, za 

otroke od 3 do 7 let starosti in od 8 do 12 let starosti (dve skupini). Na 

delavnice se je bilo potrebno predhodno najaviti. Izvajali so jih zunanji izvajalci. 

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE Z NAMI PO E-ZNANJE 

Z računalniškimi delavnicami Z nami po E-znanje smo 

začeli v oktobru 2015, zadnja delavnica iz tega sklopa 

bo v aprilu 2016. Izvajajo se ob torkih, v računalniškem 

kotičku. Uporabniki imajo na voljo osem računalnikov. 

Povpraševanje po računalniških delavnicah je veliko. V 

letu 2015 so bila vsa razpoložljiva mesta na posamezni delavnici zasedena. Delavnice so 

brezplačne. Izvaja jih zunanja izvajalka Tea Trebižan, ITea.si. 

V letu 2016 načrtujemo tudi računalniške delavnice za otroke.  

Delavnice se izvajajo po vsebinski sklopih: 

1.  Skype, Facebook, 

Google Earth: 

 

 torek, 6. oktober 2015: Skype,  

 torek, 13. oktober 2015: Socialna omrežja, 

 torek: 20. oktober 2015: Google Earth. 

2.  Uporaba mobilnih 

naprav – tablice in 

pametni telefoni: 

 

 torek, 3. november 2015: Osnove uporabe mobilnih naprav, 

 torek, 10. november 2015: Uporaba aplikacij na posameznih 

operacijskih sistemih, 

 torek, 24. november 2015: Vsakdanja uporaba mobilnih naprav: 

Uporaba spletnega odjemalca na mobilnih napravah; 

spoznavanje brskalnika za iskanje po spletu. 

 V letu 2016 bomo nadaljevali z naslednjimi vsebinami: 

3.  Računalništvo v 

oblaku: 

 torek, 2. februar 2016: Spletne strani za hrambo dokumentov, 

 torek, 9. februar 2016: Spletne strani za delo z dokumenti, 

4.  Digitalna fotografija 

in ustvarjanje 

varnostnih kopij: 

 torek, 23 februar 2016: Od kamere do računalnika, 

 torek, 1. marec 2016: Programi za delo s fotografijami, 

 torek, 8. marec 2016: Varnostne kopije: Zakaj in kako? 

5.  E-knjige in E-storitve:  torek, 15. marec 2016: E-knjige in e-bralniki, 

 torek, 22. marec 2016: Delo z e-bralniki, 

 torek, 29. marec 2016: Spletna banka, 

 torek, 12. april 2016: Spletno nakupovanje. 

6.  Varnost:  torek, 19. april 2016: Nevarnosti na spletu, 

 torek, 26. april 2016: Odprava nevšečnosti. 

http://www.ng.sik.si/media/k2/items/cache/b42628f79a294675b36162209f86e045_XL.jpg
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OGLEDI KNJIŽNICE  

Knjižnico je obiskalo 33 skupin, skupaj 668 obiskovalcev: 

2. februar Vrtec Kurirček Nova Gorica 1 skupina 18 obiskovalcev 

3. februar OŠ Idrija 3 skupine 67 obiskovalcev 

3. februar Vrtec Čriček 2 skupini 33 obiskovalcev 

12. februar OŠ Idrija 1 skupina 8 obiskovalcev 

12. marec Vrtec Solkan 1 skupina 24 obiskovalcev 

14. april Vrtec Šempeter 1 skupina 12 obiskovalcev 

15. april Vrtec Šempas 1 skupina 19 obiskovalcev 

16. april Vrtec Šempas 1 skupina 19 obiskovalcev 

8. junij dijaški dom Italija 1 skupina 20 obiskovalcev 

16. junij OŠ Most na Soči 2 skupini 23 obiskovalcev 

29. junij LUNG 1 skupina 20 obiskovalcev 

19. junij 
udeleženci mednarodne 

konference o arhitekturi 
1 skupina 30 obiskovalcev 

15. september OŠ Frana Erjavca 2 skupini 48 obiskovalcev 

16. september OŠ Frana Erjavca 1 skupina 24 obiskovalcev 

17. september OŠ M. Štrukelj 3 skupine 72 obiskovalcev 

18. september OŠ Dobrovo 2 skupini 49 obiskovalcev 

9. oktober OŠ Šempas 2 skupini 40 obiskovalcev 

17. oktober Društvo bibliotekarjev Celje 1 skupina 20 obiskovalcev 

23. oktober Sekcija Potujočih knjižnice 1 skupina 8 obiskovalcev 

9. november Vrtec Julke Pavletič 1 skupina 24 obiskovalcev 

10. november OŠ Grgar 3 skupine 50 obiskovalcev 

13. november OŠ Solkan 1 skupina 43 obiskovalcev 

18. november M Servis 1 skupina 15 obiskovalcev 

 SKUPAJ 33 skupin 668 obiskovalcev 

    

 

 

POTUJOČA KNJIŽNICA - BIBLIOBUS 

V letu 2015 smo z bibliobusom izposojali v 8 občinah (od tega 2 v Italiji) in imeli 82 izposojevališč. 

Vsak mesec smo obiskali 56 krajev – poleg naselij še 16 vrtcev, 11 osnovnih šol, 4 podjetja, 

skupnost Srečanje in Varstveno delovni center Solkan. Oskrbo s knjižničnim gradivom smo nudili 

tudi varovancem Doma upokojencem Gradišče nad Prvačino in uporabnikom na končnem 

postajališču. Mesečno smo izposojali 64 ur, kar pomeni, da smo bili za bralce v vsem letu odprti 

640 ur. 
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DEJAVNOSTI: 

 40 LET BIBLIOBUSA: Poleg osrednje prireditve v septembru smo izpeljali likovni natečaj, 

postavili dve razstavi, izdali zgibanko in pripravili spominske magnetke. 

 ON-LINE IZPOSOJA: Proti koncu leta 2015 smo načrtovali prehod na on-line izposojo tudi 

na bibliobusu. Prehod smo uspešno izpeljali 26. oktobra. Delo je steklo nemoteno, nekaj 

težav smo imeli le v krajih, kjer je signal slabši, oziroma ga sploh ni. Izposojevališča z 

motenim signalom so bila Grgarske Ravne, Zabrdo in Grgar, a so do danes signal že 

okrepili. Tako ostajata problem le dva kraja – Bate, kjer signala ni in je on-line izposoja 

onemogočena, ter Lig, kjer je povezava motena. 

URE PRAVLJIC IN BIBLIOPEDAGOŠKO DELO 

∙ Redno izvajamo uro pravljic v vrtcu Čepovan, kjer pravljici prisluhnejo otroci v starosti 3 

do 6 let. Uro pravljic po potrebi in želji vzgojiteljic pripravimo tudi v drugih vrtcih (2015 

– Vrtec Opatje selo). V letu 2015 je bilo izpeljanih 10 ur pravljic. Skupno število otrok, ki 

je pravljici prisluhnilo, je 134.  

∙ Najmlajšim redno pripravljamo izbor slikanic glede na letne čase in aktualne teme. Vsak 

mesec pripravimo plakat, na katerem predstavimo posamezno slikanico ali drugo 

zanimivost, ponudimo pobarvanke, bibliobus pa tudi okrasimo. Na ogled so tudi manjše 

razstave likovnih del otrok. 

∙ Osnovnošolci lahko posežejo po nagradni uganki. Tema uganke je vsak mesec drugačna 

(glede na obletnice znanih avtorjev, letne čase …). Učenci uganke radi rešujejo. V 

preteklem letu je pri reševanju sodelovalo 319 otrok (v povprečju 32 na mesec).  

∙ Naše bibliopedagoško delo vključuje predstavitev potujoče knjižnice posameznim 

skupinam. Bibliopedagoške ure so občasne, lahko so napovedane/dogovorjene ali 

nenapovedane. Največkrat se jih izvaja v začetku novega šolskega leta oziroma ob prvih 

obiskih posameznih skupin otrok. Predvsem ob dogovorjenih obiskih posamezne šole 

ali vrtca je naša naloga predstaviti bibliobus in naše delo.  

∙ V mesecu novembru smo se na povabilo dveh šol odpeljali v zamejstvo, v Gorico in 

Devin:  

- 6. novembra 2015 smo obiskali Osnovno šolo Otona Župančiča Gorica. Bibliobus si 

je ogledalo 6 skupin učencev od 1. do 5. razreda.  

- Šolarje Osnovne šole Josipa Jurčiča v Devinu smo obiskali 27. novembra 2015. 

Bibliobus smo predstavili učencem 1. do 5. razreda in skupini otrok iz Otroškega 

vrtca v Devinu. Srečanja s potujočo knjižnico so bili tako otroci kot učitelji in 

vzgojitelji zelo veseli, saj je bil to njihov prvi obisk »knjižnice na kolesih«. 

Knjižničarji potujoče knjižnice so izvedli 14 bibliopedagoških ur za 17 skupin. 

23. oktobra 2015 smo v knjižnici gostili člane Odbora sekcije za potujoče knjižnice. Poleg 

sestanka, ki smo ga uspešno izpeljali, smo si ogledali celotno knjižnico.  
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KRAJEVNE KNJIŽNICE  

KRAJEVNA KNJIŽNICA BILJE 

INTERNET: 

 V začetku leta 2015 so odprli Facebook profil, preko katerega obveščajo 

o novostih in dogodkih v knjižnici. 

 Jeseni so pridobili točko v novogoriškem brezplačnem brezžičnem omrežju 

wlan.novagorica.eu in tako zagotovili brezžični internet za vse obiskovalce KK Bilje. 

PROSTOR: 

 Knjižnica deluje v dveh prostorih. Spomladi 2015 so pridobili klimatsko napravo v 

prostoru, kjer poteka izposoja. S tem so se izboljšali pogoji za delo in obisk knjižnice. 

Problem nizkih temperatur v zimskih mesecih in zelo visokih v poletnih pa še vedno 

ostaja v drugem prostoru, saj ogrevanje z električnim radiatorjem in pečico ne 

zadostuje.  

 Težave v prostoru z leposlovjem povzroča dotrajan pod, ki onemogoča postavitev 

dodatnih polic. 

 Uredili so police za osnovnošolce (izpostavljene knjige za bralno značko, domače branje 

ter Eko bralno značko za posamezne razrede Osnovne šole Miren in podružnic) in 

projekt Primorci beremo. 

URNIK: KK Bilje od aprila 2015 naprej deluje po novem urniku (sreda 15:30–18:00 in nedelja 

11:00–12:30). Ob tej spremembi so v sodelovanju s Kulturno turističnim društvom (KTD) Zarja 

Bilje po domovih poslali obvestila z novim urnikom ter predstavitvijo ponudbe naše krajevne 

knjižnice. Obvestilo o novem urniku je bilo izdano tudi na mesečnem napovedniku, ki je poslan 

na vse domove v občini Miren-Kostanjevica. Ob tej priložnosti so obnovili tudi besedilo o 

knjižnici na spletni strani KS Bilje. 

PRAVLJIČNE URICE: V sodelovanju s KTD Zarja Bilje so organizirali pravljične urice. Potekale so 

najprej tedensko, potem mesečno (prva sobota v mesecu). Vodi jih Monika Mozetič Rolih. Z 

odzivom so zadovoljni, saj jih redno obiskuje 9 - 12 otrok. 

 

KRAJEVNA KNJIŽNICA BRANIK 

 Seznanjanje bralcev s knjižnimi novostmi, ki knjižnično zbirko bogatijo, ter promoviranje 

projekta Primorci beremo. 

 Pridobitev klimatske naprave v poletnem času, ki je veliko pripomogla k boljšim pogojem 

v knjižnici. Predlog: pleskanje in namestitev označevalne table. 
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USTVARJALNICE V KK BRANIK 

 četrtek, 29. januar 2015: Zimsko obarvana ustvarjalna delavnica za otroke. Delavnico je 

vodila ga. Colja 

 četrtek, 19. februar 2015: Ustvarjalna delavnica za otroke: Izdelovanje elastičnega nakita 

Delavnico je vodil Petar Dorđević. 

 četrtek, 26. marec 2015: Pomladno obarvana ustvarjalna delavnica za otroke. Delavnico 

je vodila ga. Colja. 

 četrtek, 23. april 2015: Ustvarjalna delavnica za otroke: »Pisane ptice«. Delavnico smo 

organizirali v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine za Goriško, pod 

vodstvom ge. Semolič. 

 četrtek, 3. december 2015: Ustvarjalna delavnica za otroke: »Prihajajo jelenčki«. 

Delavnica smo organizirali v sodelovanju z Medobčinskim društvom prijateljev mladine 

za Goriško, pod vodstvom ge. Semolič. 

V letu 2015 smo v Krajevni knjižnici Branik izvedli 5 ustvarjalnih delavnic za otroke. 

 

KRAJEVNA KNJIŽNICA DESKLE 

Prireditve v letu 2015:  

1. sreda, 11. marec 2015 VEČER LJUBEZNI IN HUMORJA: predstavitev knjige Andreja 

Jelačina – humorista Tonija Karjole: VSE MOJE LJUBEZNI - 

SPOMINI TONIJA KARJOLE 

2. četrtek, 21. maj Razstava starih fotografij iz zbirke Jožeta Gorjanca – Pepeta 

Blnauščka: NAŠI KRAJI IN KRAJANI PRED 100 LETI 

3. sobota, 12. december Predavanje arheologinje Mance Vinazza: DESKLE SKOZI ČAS, Kako 

vidimo nekdanjo pokrajino z današnjimi očmi – ko prostor 

spregovori 

4. ponedeljek, 28. december Lutkovna predstava avtorja, režiserja in animatorja Andreja 

Rozmana Roze: BALON VELIKON 

   

 

KRAJEVNA KNJIŽNICA PRVAČINA 

 Seznanjanje bralcev s knjižnimi novostmi, ki knjižnično zbirko bogatijo, ter promoviranje 

projekta Primorci beremo. 

 Pridobitev klimatske naprave v poletnem času, ki je veliko pripomogla k boljšim pogojem 

v knjižnici.  

 Težave: velika prostorska stiska, ki onemogoča normalno delovanje knjižnice 

(prenatrpane police, omejeno število obiskovalcev, onemogočene dodatne dejavnosti). 
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USTVARJALNICE V KK PRVAČINA 

V letu 2015 smo v Krajevni knjižnici Prvačina izvedli 2 ustvarjalni delavnici za otroke: 

∙ ponedeljek, 26. januar 2015: Zimsko obarvana ustvarjalna delavnica za otroke, vodi ga. 

Colja 

∙ ponedeljek, 2. marec 2015: Ustvarjalna delavnica za otroke: Izdelovanje elastičnega 

nakita. Delavnico je vodil Petar Dorđević. 

∙ uganke meseca (tematsko obarvane uganke), ustvarjalne delavnice, predstavitve 

knjižnice in knjižničnega gradiva. 

∙ reden obisk dveh skupin otrok tamkajšnjega vrtca 

 

KRAJEVNA KNJIŽNICA RENČE 

Pet obiskov otrok iz vrtca. Poslušali so pravljice in si ogledovali slikanice. 

 

KRAJEVNA KNJIŽNICA SOLKAN 

 OBISK KNJIŽNICE: V sredo, 1. aprila 2015, je knjižnico obiskalo 33 otrok 2. razredov OŠ 

Solkan. Ga. Darinka Kozinc je otrokom pripovedovala pravljice iz njene knjige Zapestnica 

prijateljstva: o morski deklici Oli, ki obišče školjčišče v Ankaranu. 

 PROJEKT PRIMORCI BEREMO 2015: Uporabniki so si izposojali predlagane knjige in 

izpolnjevali bralna znamenja. 

 TEŽAVE: Prostorska stiska, ki onemogoča urejenost knjižnične zbirke in dodatnih 

dejavnosti v knjižnici. 

 

 

 DRUGI POMEMBNI DOGODKI V GORIŠKI KNJIŽNICI  

9. GORIŠKI DNEVI KNJIGE 

9. Goriški dnevi knjige so potekali od 20. do 24. aprila 2015. Organizirala jih je 

Goriška knjižnica v sodelovanju z založbo Educa Izobraževanje. Pokrovitelj je bila 

Mestna občina Nova Gorica, medijski pokrovitelj pa Radio Robin Nova Gorica.  

23. april 2015: V okviru vseslovenskega projekta Noč knjige smo v knjižnici organizirali različne 

prireditve, ki so trajale pozno v noč.  
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Program prireditev  

ponedeljek, 20. april 2015 

1.  Založba EDUCA in Goriška knjižnica: Svečana otvoritev IX. GDK 

Goriška knjižnica, ob 12.uri pri klavirju 

2.  Založba EDUCA in Goriška knjižnica: Šopek knjig za župana MONG 

Goriška knjižnica, ob 12.20 pri klavirju  

3.  Društvo Soška fronta Nova Gorica: Predstavitev revije NA FRONTI in predstavitev knjige Davida Pipana: 

»Tako značko nosim jaz«. Ob predstavitvi knjige bo na ogled tudi razstava značk.  

Goriška knjižnica, ob 18. uri pri klavirju 

4.  Alja Furlan in mišek Šim: Obisk pesnice Alje Furlan in miška Šima v vrtcu Prvačina  

Vrtec Prvačina, ob 10. uri 

5.  Alja Furlan in mišek Šim: Obisk pesnice Alje Furlan in miška Šima OŠ Dornberk 

Osnovna šola Dornberk, ob 13. uri 

torek, 21. april 2015 

6.  Predstavitev pesniške zbirke dijakov ŠC Nova Gorica (računalniška smer) pod mentorstvom Bojane Reščič 

Modrijančič 

Goriška knjižnica, ob 12. uri pri klavirju  

7.  Darinka Kozinc: Predstavitev knjige za otroke 

Darinka Kozinc: Zapestnica prijateljstva 

Goriška knjižnica, ob 17. uri pri klavirju 

8.  FUDŠ Nova Gorica: Predstavitev knjige: Tea Golob: Povsod sem doma, a kje je najlepše? 

FUDŠ, ob 19. uri v Veliki predavalnici 

9.  Goriški Muzej: Muzejski večeri ob torkih: O knjigi danes – doma in po svetu, sodelujejo: Ga. Irena Škvarč, 

Darinka Kozinc, Nedjan Brataševec 

Goriški muzej, ob 20. uri 

sreda, 22. april 2015 

10.  Založba EDUCA in Alenka Spacal: Otvoritev razstave ilustracij Alenke Spacal 

Goriška knjižnica, ob 16.30 v manjšem razstavnem prostoru na mladinskem oddelku 

11.  Založba EDUCA in Alenka Spacal: Predstavitev knjige: Alenka Spacal: Kako ti je ime 

Goriška knjižnica, ob 17.uri pri klavirju 

12.  Zveza kulturnih društev Nova Gorica in Kulturno društvo Slavec Solkan: Sredina literarna prepletanja: 

Polona Abram: Navaden dan, navadna noč, predstavitev zbornika 

Točka Zveze kulturnih društev Nova Gorica, ob 19. uri 

četrtek, 23. april 2015  

13.  Goriška knjižnica: Prireditev ob začetku projekta Primorci beremo 2015 z Natašo Konc Lorenzutti 

Goriška knjižnica, ob 11. uri pri klavirju 

14.  Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica: prireditev ob zaključku Bralne značke v šolskem letu 2014/2015 

- obisk Primoža Suhodolčana 

Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica, od 9.50 do 12. ure 

15.  Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici: Literarne raziskave na Univerzi v Novi Gorici: Sprehod 

po literarnih poteh slovenske in italijanske poezije o Trstu in Tržaškem prve polovice 20. stoletja (dr. 

Ana Toroš), Nove ženske v slovenski književnosti moderne (dr. Katja Mihurko Poniž), Poezija kot video 

– preobrazbe besede v novih medijih (dr. Aleš Vaupotič) 

Goriška knjižnica, ob 16.30 uri v dvorani 

16.  Založba EDUCA in Luka Manojlović: Postavitev in barvanje knjigobežnice 

Otroško igrišče v KS Šempas ob 17.30  

17.  Osnovna šola Šempas: Pravljična ura in ustvarjalnica za najmlajše z Učiteljico Alenko Vižin 
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OŠ Šempas, od 18. do 19. ure  

18.  Osnovna šola Šempas: Noč knjige v OŠ Šempas; branje odlomkov iz knjig Enajstnik in Kakšno drevo zraste 

iz mačka 

OŠ Šempas, od 19.30 do 21. ure 

19.  Osnovna šola Šempas ter Nataša Konc Lorenzutti in Martin Lorenzutti: Interpretativno branje knjige 

Društvo starejših bratov z Natašo Konc Lorenzutti in Martinom Lorenzuttijem 

OŠ Šempas, od 19.30 do 23. ure 

20.  JSKD Nova Gorica in KC Mostovna: Bralni maraton ter nastop mlade glasbene skupine Apadopulus BIBI. 

Mostovna, ob 19. uri 

NOČ KNJIGE 2015 V GORIŠKI KNJIŽNICI FRANCETA BEVKA: četrtek, 23. april 2015 

21.  Knjižnični labirint v Goriški knjižnici (prireditev za otroke) 

Goriška knjižnica, ob 18.45 do 19.30 

22.  Založba EDUCA in Goriška knjižnica: Obisk Julije Kramar (nastop) 

Goriška knjižnica, od 19.30 do 20. ure pri klavirju 

23.  Plesni studio Nastje Bremec in etno plesni nastop 

Goriška knjižnica, od 20. do 21. ure pri klavirju 

24.  Sprostitev ob večernem prigrizku, Skromna zakuska v noči knjige 2015 

Goriška knjižnica, od 21. do 21.30 ure, pri glavnem pultu 

25.  Goriški literarni klub GOVORICA: Literarni maraton 

Goriška knjižnica, ob 22. uri pri klavirju 

26.  Založba EDUCA, Goriška knjižnica ter ostali: Nočna literarna modrovanja, druženje v noči knjige 

Goriška knjižnica, od 23. do 24. ure 

petek, 24. april 2015  

27.  Založba EDUCA in Goriška knjižnica: Donacija knjig Dnevnemu centru Žarek 

Dnevni center Žarek, ob 10. uri 

28.  Nataša Konc Lorenzutti: Lica kot češnje - predstavitev knjige za mladino 

Goriška knjižnica, ob 17. uri pri klavirju 

29.  Športna zveza Nova Gorica + Založba EDUCA: Predstavitev publikacije Športni park v Novi Gorici – Srce 

goriškega športa 

Goriška knjižnica, ob 18. uri v dvorani 

30.  Bralni klub Grgar: 1. Bralni maraton v Grgarju: Bralni poklon ge. Berti Ukmar, dolgoletni režiserki dramske 

skupine iz Grgarja. Ob 30. obletnici Kulturnega društva Grgar se bodo spomnili najstarejših uprizoritev: 

Povodnega moža in Sneguljčice ter Miklove Zale in Desetega brata. 

Kulturni dom Grgar, ob 18. uri 

31.  Ivanka Kostantino in Karmen Vidmar v sodelovanju z Literarnim društvom PoBeRE: Predstavitev zbirke 

haikujev Ivanke Kostantino 

Grad Ozeljan (dvorana), ob 19. uri 

32.  Založba EDUCA, Goriška knjižnica in Vinoteka Solum: Glasbeno literarni zaključek IX. Goriških dnevov 

knjige v vinoteki Solum na Bevkovem trgu 

Vinoteka Solum, ob 19.30  
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5. GREGORČIČEVI DNEVI 

V. Gregorčičevi dnevi so v letu 2015 potekali na treh različnih lokacijah: 

Vrsno pri Kobaridu, Nova Gorica, Gradišče nad Prvačino. 

Program Gregorčičevih dnevov 2015: 

 petek, 19. junij 2015, 

Vrsno pri Kobaridu, 

Gregorčičeva rojstna 

hiša: 

 

Ob 18.15 Poklon Simonu Gregorčiču na pokopališču pri Sv. Lovrencu  

Uvodni del: Pozdravni nagovori  

Kulturni program:  

- nastop otrok podružnične šole Kobarid,  

- Literarni večer članov Goriškega literarnega kluba GOVORICA, ob spremljavi 

citer Janke Frančeškin.  

Pridružil se nam bo tudi župan Kobarida, g. Robert Kavčič. 

 sreda, 24. junij 2015, 

Gorica, Italija, Goriška 

knjižnica Franceta 

Bevka, Nova Gorica: 

 

Ob 18.00 Poklon pesniku ob spomeniku v Ljudskem vrtu v Gorici, Italija. Ob 19.00 

Osrednji dogodek v Goriški knjižnici Franceta Bevka Nova Gorica, pri klavirju. 

Uvodni del: Pozdravni nagovori  

Kulturni program:  

- Saša Vuga o Simonu Gregorčiču (izsek iz govora na proslavi v Ajdovščini, maja 

letos),  

- Okrogla miza: Gregorčičeve domoljubne pesmi.  

Sodelujejo: dr. Zoran Božič (Univerza v Novi Gorici), Megi Rožič, mag. (Univerza v 

Novi Gorici) in Aldo Rupel. Program povezuje Nejc Rožman Ivančič. Glasbeni del: 

Lado Jakša: Glasbena in fotolikovna vizija poezije Simona Gregorčiča. 

 petek, 3. julij 2015, 

Gradišče nad Prvačino: 

 

Ob 20.00 Uvodni del: Pozdravni nagovori  

Predstavila se bosta člana Goriškega literarnega kluba GOVORICA: pesnik in 

pisatelj Milan Petek Levokov in pesnica Sabina Vostner. Z njima se bo pogovarjala 

mag. Marija Mercina.  

V kulturnem programu sodelujejo Gradiški slavčki in Sabina Vostner s pesmimi 

Simona Gregorčiča v ruščini.  

Program povezuje Melanija Kerševan. Po zaključku programa sledi druženje ob 

gradiški frtalji. 

  

Dogodke v okviru V. Gregoričevih dnevov je na treh različnih lokacijah obiskalo približno 200 

obiskovalcev. 

 

POLETJE V GORIŠKI KNJIŽNICI 

∙ Julij in avgust 2015: Knjižnica na bazenu: V poletnem času smo bralce povabili k branju 

tudi na bazenu. V okviru tega projekta knjižnica sodeluje z Mestnim kopališčem Nova 

Gorica. 

∙ Julij in avgust 2015: Vrečke presenečenja: Tudi v letu 2015 smo pripravili v vrečke 

presenečenja. V vsaki vrečki je bilo pet zanimivih knjig po izboru bibliotekarjev Goriške 

knjižnice. Za odrasle in za mladino. Izposojeno je bilo 310 vrečk. 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=8k4G35rAyvKloM&tbnid=R1jvMq9BilGMeM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kamra.si/Default.aspx?module%3D6%26id%3D380&ei=UVSZU-2MHvDa0QXgz4HIDQ&bvm=bv.68911936,d.ZGU&psig=AFQjCNHixcPL9OY9kNu0H1VO3tAxwgXusA&ust=1402643873128444
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BEVKOVI DNEVI 2015 

Bevkovi dnevi 2015 so obeleževali 125. obletnico rojstva in 45. obletnico smrti Franceta Bevka. 

Prireditev Bevkovi dnevi je edinstvena priložnost za povezovanje različnih institucij ter 

ponudnikov, ki delujejo na področju kulture in turizma. 

Program 2015 so poleg LTO Laufar Cerkno, 

KUD-a Cerkno sooblikovali Mestni muzej 

Idrija z oddelkom v Cerknem, Mestna 

knjižnica in čitalnica Idrija z Bevkovo knjižnico 

v Cerknem, C.M.A.K. Cerkno, Planinsko 

društvo Cerkno, Društvo Baška dediščina, 

Goriška knjižnica Franceta Bevka, ICRA d. o.o. 

Idrija, TD Pod Kojco, KUD Zarja Zakriž, KUD Iris Bukovo, Osnovna šola Cerkno, Založba Bogataj 

in drugi. 

Glavnina prireditev se je zvrstila v dneh od 14. do 26. septembra 2015.  

GORIŠKA KNJIŽNICA: 14.–26. SEPTEMBER: Priložnostna razstava prevedenih del Franceta Bevka 

je bila na ogled v Bevkovi spominski sobi Goriške knjižnice Franceta Bevka v Novi Gorici.  

 

40. OBLETNICA PRVEGA BIBLIOBUSA GORIŠKE KNJIŽNICE 

 

Goriška knjižnica Franceta Bevka 

vabi na 

osrednjo prireditev 

ob 40. obletnici prvega bibliobusa Goriške knjižnice, 

v petek, 18. septembra 2015, ob 17. uri pri klavirju. 

Prijazno vabljeni! 

 

Obenem vas vabimo na ogled dveh razstav: razstava potujoče knjižnice ob 40. obletnici prvega 

bibliobusa bo na ogled v osrednjem razstavnem prostoru od 7. septembra do 2. oktobra 2015, 

razstava izdelkov otrok v  okviru natečaja Naš bibliobus bo na ogled v razstavnem prostoru na 

mladinskem oddelku od 7.  septembra  do 30. septembra 2015. 

Osrednjo prireditev ob 40. obletnici prvega bibliobusa je obiskalo približno 220 obiskovalcev. 

 

a) LIKOVNI NATEČAJ »NAŠ BIBLIOBUS«  

V mesecu maju smo šolske in predšolske otroke povabili, da sodelujejo v likovnem natečaju na 

temo »Naš bibliobus«. Natečaj je trajal do 31. julija 2015. Sodelovalo je 6 vrtcev in 6 osnovnih 

šol ter 2 otroka posamezno. Prejeli smo 127 izdelkov, pri delu pa je učence in otroke spodbujalo 

in usmerjalo 19 mentoric. Strokovna komisija v sestavi Bojan Bole (likovni pedagog), Polona 
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Paglovec Šuligoj (konzervator-restavrator, Goriški muzej), Kristina Hoffmann (bibliotekarka, 

Goriška knjižnica) je 25. avgusta pregledala izdelke in pripravila izbor nagrajenih del. Nagrajenih 

je bilo 10 otrok in 1 skupina na predšolski stopnji, 10 učencev na razredni stopnji in 1 učenka 

na predmetni stopnji. Nagrajene so bile tudi vse 3 makete bibliobusa. Nagrajenci so na osrednji 

prireditvi prejeli praktično nagrado in priznanje, vsi ostali pa pohvalo. Nagrajena dela in dela po 

izboru knjižničarjev so bila v mesecu septembru razstavljena na razstavnem prostoru na 

mladinskem oddelku, vsa ostala dela pa na cicibanskem oddelku. 

b) OSREDNJA PRIREDITEV – PETEK, 18. SEPTEMBER 2015 

Na osrednjo prireditev 18. septembra 2015 smo povabili veliko zanimivih gostov. Poleg 

direktorice Goriške knjižnice Irene Škvarč sta prisotne pozdravila župan MO Nova Gorica Matej 

Arčon in predsednica sekcije za potujoče knjižnice Slovenije Tjaša Jukič. Med povabljenimi so 

bili tudi Milan Jež, prvi šofer bibliobusa, Sonja Klanjšček, ravnateljica zamejskih šol v Doberdobu 

in Špetru, Irena Pajek Gomišček, vzgojiteljica na OŠ Ivana Roba Šempeter, s katerimi je 

povezovalka prireditve Tina Podgornik prijetno poklepetala. Nastopajoči otroci in mladostniki 

so prireditev še dodatno popestrili: pevski zborček iz vrtca Sonček v Vrtojbi (mentorica Mojca 

Velikajne), učenci OŠ Čepovan s skečem Dan, ko potujoča pride v Čepovan (mentorica Zdenka 

Plesničar) in flavtistka Polona Šuligoj, dijakinja Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Ob 

koncu dogodka so najuspešnejši mladi likovniki prejeli nagrade in priznanja. Najmlajšim smo 

popoldan popestrili z miškom Šimom, na bibliobusu pa jih je čakalo presenečenje. Prireditev se 

je zaključila z druženjem v atriju. 

c) RAZSTAVA O POTUJOČI KNJIŽNICI 

Razstava ob 40. obletnici prvega bibliobusa je bila na ogled v osrednjem razstavnem prostoru 

od 7. septembra do 2. oktobra 2015. Pripravili smo 11 panojev s plakati, na katerih smo 

predstavili našo potujočo knjižnico, njeno preteklost in sedanjost, območje in uporabnike, ki jih 

obiskujemo, delo potujočnikov, Sekcijo za potujoče knjižnice Slovenije in ostale potujoče 

knjižnice. V vitrinah smo razstavili arhivsko dokumentacijo: knjižne listke, evidenčne kartončke, 

statistiko – še vse iz časov, ko še ni bilo računalniške izposoje; plakate in razporede nekoč in 

danes, pa tudi nekatera darilca, ki smo jih v teh letih prejeli od naših uporabnikov. Na ogled smo 

postavili članke in prispevke o naši potujoči knjižnici in časopis Potujoče novice.  

d) RAZSTAVA LIKOVNIH IZDELKOV 

Razstava izdelkov otrok v okviru natečaja Naš bibliobus je bila na ogled na razstavnem prostoru 

na mladinskem oddelku od 7. septembra do 30. septembra 2015. Vsa ostala dela pa na 

cicibanskem oddelku.  

 

e) PROMOCIJA 
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ZGIBANKA: Zgibanka 40 let … s knjigo na poti. Besedilo je sestavila Urška Magajne, ob pomoči 

Polonce Kavčič. Fotografije iz arhiva Potujoče knjižnice in Roka Bezeljaka, ki je zgibanko tudi 

oblikoval.  

MAGNETKI IN BALONI: Naročili smo spominske magnetke in balone z logotipom bibliobusa. Oba 

logotipa sta delo sodelavke Kristine Hoffmann. 

f) POTUJOČA KNJIŽNICA V MEDIJIH 

Prispevki so bili objavljeni na Radiu Robin, Radiu Koper, RTV Slovenija (studio Koper) in v 

časopisih Delo, Primorske novice, Primorski dnevnik, Goriška, Potujoče novice. Članki in 

zgibanka, ki so bili v preteklem letu objavljeni, so naslednji: 

∙ Magajne, Urška: 40 let… s knjigo na poti. Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka, 2015. 

∙ Magajne, Urška: Knjižnica na kolesih. Goriška, leto 14, št. 11 (11. nov. 2015), str. 13. 

∙ Magajne, Urška: Štiridesetletnica prvega bibliobusa Goriške knjižnice. Potujoče novice, letn. 10, 

št. 1-2 (2015), str. 22-24. 

∙ Munih., K.: Čakajo ga tudi otroci iz Doberdoba in Špetra. Primorski dnevnik, leto 71, št. 220 (22. 

sept.  2015), str. 16. 

∙ Ožbot - Klančič, A.: Kamor pridejo knjige je veselje. Primorske novice, leto 69, št. 215 (16. sept. 

2015), str. 8. 

∙ Željan, K.: Štiridesetletnik, ki se še nikoli ni z nikomer skregal. Delo, leto 57, št. 217 (18. sept. 

2015), str. 19.   

 

DAN SPLOŠNIH KNJIŽNIC 

V tednu od 16. do 20. novembra 2015 smo v okviru dneva splošnih knjižnic, pod 

skupno temo »Knjižnice povezujejo«, pripravili naslednje aktivnosti oziroma 

dogodke: 

Ponedeljek, 16. 

november: 

 Radovedni ponedeljek s Hano Mučič: predavanje na temo Družinska 

mediacija (13 obiskovalcev). 

torek, 17. november:  Otroški torki, ob 17. uri na oddelku za cicibane: ustvarjalna delavnica za 

otroke v okviru dneva splošnih knjižnic. Delavnico je vodila ga. Anka Krpan 

Skomina (10 obiskovalcev). 

 Razstava o Žigi Herbersteinu; humanistu, poliglotu, diplomatu, ki je 

evropskim vladarjem odkril takratno Rusijo. Razstava je bila na ogled od 17. 

novembra 2015 do 31. decembra 2015, v osrednjem razstavnem prostoru 

knjižnice. Otvoritev razstave je potekala v torek, 17. novembra 2015, ob 17. 

uri (10 obiskovalcev). 

sreda, 18. november, 

ob 11. uri pri klavirju: 

 Predstavitev knjige Jasmine Ahmetaj: Dekle z bonboni, namenjena 

devetošolcem ter srednješolcem. Dogodek je obiskalo približno 60 učencev 

oziroma dijakov in njihovih mentorjev. 
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četrtek, 19. 

november, ob 18. uri 

v dvorani knjižnice:  

 V dvorani knjižnice je bila na ogled drama Agatha; skrivnostna, nedoumljiva, 

neulovljiva, avtorja Nebojše Pop-Tasića. Dramo, ki pod vprašaj postavlja 

biografsko raziskovanje in ukvarjanje z znano osebnostjo, je na oder 

postavil režiser Dušan Mlakar, v predstavi nastopata Barbara Vidovič 

(Agatha) in Gašper Jarni (Karlo Jederman). Dogodek je obiskalo 30 

obiskovalcev. 

OSREDNJI DOGODEK 

OB DNEVU SPLOŠNIH 

KNJIŽNIC: petek, 20. 

november, ob 17. uri 

pri klavirju:  

 Obiskali so nas nekateri akterji Ene žlahtne štorije: g. Janez Starina (Berto), 

g. Milan Vodopivec (župnik Bonifacij), ga. Maja Blagovič (Marija) in g. 

Kristijan Guček (Toni). Obisku je sledilo presenečenje (torta). Dogodek je 

obiskalo približno 350 obiskovalcev. 

  

V tednu od 16. do 20. novembra 2015 smo pripravili še:  

 brezplačne odpisane knjige 

 sporočilo na zidu: »Knjižnice povezujejo, beseda je vaša!« 

 dne 20. novembra 2015 možnost vračila gradiva brez zamudnine, brezplačen vpis 

 jabolka s sporočilom 

V okviru prireditev ob dnevu splošnih knjižnic 2015 smo pripravili 5 vsebinsko zelo različnih 

dogodkov, v katere smo zajeli vse ciljne skupine obiskovalcev oziroma uporabnikov. Prireditve 

v okviru dneva splošnih knjižnic je obiskalo približno 500 obiskovalcev, največji obisk smo 

zabeležili pri obisku akterjev Ene žlahtne štorije. 

 

KNJIŽNICA IŠČE SLOGAN 

Dobili smo slogan!      

Goriška knjižnica – v objemu besed 

Natečaj je potekal od 02. 11. 2015 do 20. 

12. 2015. Predloge sloganov smo prejeli 

po elektronski pošti ter v pisni obliki. 

Komisija je 23. 12. 2015 izbirala med 78 

različnimi, zanimivimi in barvitimi slogani 

in izbrala slogan ge. Aneje Gregorič. Izbrani slogan bo v prihodnosti predstavljal Goriško 

knjižnico. 

FABIANIJEVO LETO 2015 

Goriška knjižnica se je v letu 2015 pridružila pobudi 

MONG za Fabianijevo leto 2015. V okviru tega projekta 

smo v naših prostorih gostili dve razstavi:  
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∙ Razstava Društva Primorskih arhitektov in Goriške knjižnice Franceta Bevka: Razstava o 

Maksu Fabianiju, Goriška knjižnica Franceta Bevka, v času od 7. aprila do 30. aprila 2015. 

∙ Razstava »FD – FABIANI Dizajn«, Goriška knjižnica Franceta Bevka, v času od 1. julija do 3. 

avgusta 2015. 

Prireditev ob otvoritvi razstave: 

∙ Organizator dogodka: Mestna občina Nova Gorica in Fakulteta za dizajn, pridružena 

članica Univerze na Primorskem, v sodelovanju z Goriško knjižnico Franceta Bevka. 

∙ Pozdravne besede: Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka in Matej 

Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica. 

∙ Predstavitev razstave: doc. Tanje Devetak, mentorica študentom I. letnika Oblikovanja 

tekstilij in oblačil Fakultete za dizajn. Uradno odprtje razstave: mag. Petra Bole, 

prodekanja za umetniško dejavnost Fakultete za dizajn. 

Otvoritev razstav v okviru Fabianijevega leta 2015 se je udeležilo 65 obiskovalcev. 

 

TOPORIŠIČEVO LETO  

Goriška knjižnica se je pridružila projektu Toporišičevo 

leto, ki poteka v času od 11. oktobra 2015 do 11. 

oktobra 2016. Nosilka projekta je Knjižnica Brežice, ki 

je slovenske knjižnice povabila, da se z različnimi 

aktivnostmi v knjižnicah pridružijo projektu. Smernice o tem, kako se v naši knjižnici pridružiti 

projektu, smo oblikovali na uvodnem sestanku delovne skupine, ki skrbi za tovrstne aktivnosti. 

V Goriški knjižnici smo v sklopu projekta pripravili: 

∙ »Kako bi pa ti rekel?«: Iskanje novih besed – preimenovanje stvari in predmetov v knjižnici 

(npr. knjigomat za vračilo knjig = vračomat). Ciljna skupina: otroci. 

∙ Beseda tedna: iskanje pomena izbrane besede tedna (na FB-ju naše knjižnice, vse ciljne 

skupine. Z iskanjem pomena izbrane besede smo začeli prvi teden v novembru 2015. 

Aktivnosti pod to rubriko še potekajo.)  

∙ Nagradni natečaj v sodelovanju s srednjimi šolami naše regije: na podlagi izbranih besed 

srednješolci sestavijo oz. napišejo besedilo (spodbujanje otrokove ustvarjalnosti, pisanja 

ter domišljije). Besedila bo pregledala posebna komisija, najboljše besedilo bo nagrajeno.  

  

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimp8qm49vKAhUCQBQKHbwuAPAQjRwIBw&url=http://www.knjiznica-brezice.si/logotip-toporisicevega-leta.html&psig=AFQjCNE9UPWMRN2UoaO6D-vuQyW5EPbYyg&ust=1454595130161391
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RAČUNOVODSKI IZKAZI 

 

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2015 

Goriška knjižnica Franceta Bevka deluje kot javni zavod na področju kulture. Ustanoviteljice 

zavoda so Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter - Vrtojba, Občina Brda, Občina Kanal 

ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica ter Občina Renče - Vogrsko. 

Sredstva za delovanje zavoda smo pridobili na podlagi sprejetega letnega plana za leto 2015 ter 

sklenjenih pogodb z ustanoviteljicami oziroma financerji. 

Računovodsko poročilo smo sestavili na osnovi: 

- Zakona o računovodstvu, 

- Zakona o javnih financah, 

- Slovenskih računovodskih standardov,  

- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava,  

- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 

osebe javnega prava.  

 

Računovodsko poročilo, ki smo ga predložili AJPES-u, zajema naslednje izkaze: 

1. Bilanco stanja s prilogama: 

- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

2. Izkaze prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov s prilogami: 

- Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

- Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

- Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 
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POJASNILA K BILANCI STANJA  

Bilanca stanja prikazuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan   31. 

12. 2015. 

Sredstva se v bilanci stanja delijo na dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, kratkoročna 

sredstva in aktivne časovne razmejitve ter zaloge. 

Obveznosti do virov sredstev pa so razdeljena na kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 

razmejitve ter lastne vire in dolgoročne obveznosti. 

 

SREDSTVA 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

Tabela 21:   Pregled dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2015 

 

Nabavna vrednost se je povečala za nove nakupe. Pri knjižničnem gradivu pa še za vrednost 

zamen, darov, obveznih izvodov, starega fonda ter lastnih izdaj. 

Popravek vrednosti se je povečal za amortizacijo, zmanjšal pa za odpise. 

Knjižnično gradivo je izkazano med drobnim inventarjem. 

Tabela 22:   Pregled dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju po neodpisani vrednosti za  

leti 2015 in 2014 ter njuna primerjava 

 

Tabela 23:   Pregled virov financiranja za nakup osnovnih sredstev (razen gradiva) za leto 2015 

 

Vrsta dolgoročnega sredstva Nabavna Vrednost Popravek vrednosti Neodpisana vrednost

neopredmetena sredstva 11.574,04                    5.332,67                 6.241,37                   

nepremičnine 6.428.330,94              2.699.936,76        3.728.394,18           

oprema, druga OOS in DI 8.674.621,95              8.469.482,25        205.139,70               

SKUPAJ 15.114.526,93            11.174.751,68      3.939.775,25           

Vrsta dolgoročnega sredstva

Nedpisana vrednost 

31.12.2015

Nedpisana vrednost 

31.12.2014 Indeks 2015/2014

neopredmetena sredstva 6.241,37                       7.470,37                 0,84                            

nepremičnine 3.728.394,18              3.921.244,10        0,95                            

oprema, druga OOS in DI 205.139,70                  207.223,06            0,99                            

SKUPAJ 3.939.775,25              4.135.937,53        0,95                            

Vir financiranja OS (razen knj.gradiva) Vrednost %

Ministrstvo za kulturo                         11.880,00     19,89%

Poraba presežka 2013,2014                         47.838,62     80,11%

SKUPAJ                         59.718,62     100,00%
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Ministrstvo za kulturo je z namenskimi sredstvi financiralo skoraj 20% nakupa vseh osnovnih 

sredstev (tukaj ne upoštevamo knjižničnega gradiva), iz preteklih prihrankov pa smo financirali 

več kot 80% vseh nabavljenih osnovnih sredstev. S sredstvi Ministrstva za kulturo je bila 

nabavljena IKT oprema. 

S prejetimi sredstvi smo nabavili oziroma obnovili naslednja sredstva v skupni vrednosti 

59.718,62 EUR: 

 klima naprave (2.298,86 EUR), 

 računalniško opremo z ustreznimi licencami in tiskalniki za uporabnike ter zaposlene 

(14.468,18 EUR), 

 knjigomat SUPA LIBRETTO (24.214,74 EUR), 

 knjigomat 3M SELFCHECK (9.366,10 EUR) 

 postaja za obdelavo gradiva (2.557,38 EUR) 

 režiserske stole (1.016,26 EUR) 

 regali za knjige (5.422,90 EUR) 

 drugo opremo manjših vrednosti (374,20 EUR). 

 

Tabela 24:   Primerjava med leti 2015 in 2014 – nakup osnovnih sredstev  

 

V primerjavi s preteklim letom se je financiranje nakupa osnovnih sredstev in investicijskega 

vzdrževanja s strani Mestne občine Nova Gorica zmanjšalo za 100%, s strani Ministrstva za 

kulturo pa povečalo za skoraj 9-krat. Kar 46% več sredstev smo pridobili iz naslova preteklih 

presežkov našega zavoda. 

 

Tabela 25:   Pregled virov financiranja za nakup knjižničnega gradiva za leto 2015 

 

Vir financiranja OS (razen knj.gradiva) 2015 2014 Indeks 2015/2014

Mestna občina Nova Gorica                                        -                         15.000,00                                         -       

Ministrstvo za kulturo                         11.880,00                         1.340,00                                    8,87     

Poraba presežka                         47.838,62                       32.809,25                                    1,46     

SKUPAJ                         59.718,62                       49.149,25                                    1,22     

Vir financiranja knjižničnega gradiva Vrednost 2015 % Vrednost 2014 %

Mestna občina Nova Gorica 97.245,00                    39,51% 97.245,48                 41,88%

Občina Šempeter-Vrtojba 19.284,23                    7,83% 19.284,23                 8,31%

Občina Brda 17.511,00                    7,11% 17.510,98                 7,54%

Občina Kanal ob Soči 17.260,00                    7,01% 17.260,46                 7,43%

Občina Miren-Kostanjevica 14.736,17                    5,99% 8.095,69                   3,49%

Občina Renče-Vogrsko 13.017,00                    5,29% 13.017,00                 5,61%

Ministrstvo za kulturo 55.630,00                    22,60% 54.371,00                 23,42%

Prodaja odpisanih knjig 452,36                          0,18% 500,00                       0,22%

Poraba presežka 2014, 2014 7.254,03                       2,95% 5.000,00                   2,15%

Neporabljena sredstva -                                  0,00% 94,65 -                        -0,04%

Donacija, prispevek knjižnic območja 3.740,00                       1,52% -                               0,00%

SKUPAJ 246.129,79                  100,00% 232.190,19               100,00%
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Največ sredstev za financiranje nakupa knjižničnega gradiva smo v letu 2015 pridobili s strani 

Mestne občine Nova Gorica (39,51%) ter s strani Ministrstva za kulturo (22,60%), sledijo ostale 

občine ustanoviteljice s 33,24% ter nakup iz presežka preteklih let, prodaje odpisanih knjig, 

donacij ter prispevka knjižnic območja (4,65%). 

 

Tabela 26:   Pregled virov financiranja za nakup knjižničnega gradiva za leto 2015 ter primerjava 

z letom 2014 

 

V letu 2015 je bilo nabavljenega 6% več gradiva kot v letu 2014. 

 

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve, razen zalog 

Tabela 27:   Pregled kratkoročnih sredstev in AČR za leto 2015 ter primerjava z letom 2014 

 

Znesek gotovine v blagajni je skladen s sklepom o blagajniškem  maksimumu. 

Denarna sredstva na računih se nanašajo na sredstva na podračunu knjižnice pri UJP Postojna 

ter na denarna sredstva,  položena pri Abanki d.d. 

Vir financiranja knjižničnega gradiva Vrednost 2015 Vrednost 2014 Indeks 2015/2014

Mestna občina Nova Gorica 97.245,00                    97.245,48              1,00                            

Občina Šempeter-Vrtojba 19.284,23                    19.284,23              1,00                            

Občina Brda 17.511,00                    17.510,98              1,00                            

Občina Kanal ob Soči 17.260,00                    17.260,46              1,00                            

Občina Miren-Kostanjevica 14.736,17                    8.095,69                 1,82                            

Občina Renče-Vogrsko 13.017,00                    13.017,00              1,00                            

Ministrstvo za kulturo 55.630,00                    54.371,00              1,02                            

Prodaja odpisanih knjig 452,36                          500,00                    0,90                            

Poraba presežka 2014, 2013 7.254,03                       5.000,00                 1,45                            

Neporabljena sredstva 94,65 -                      -                                  

Donacija, prispevek knjižnic območja 3.740,00                       -                            

SKUPAJ 246.129,79                  232.190,19            1,06                            

Kratkoročna sredstva in AČR Vrednost 2015 Vrednost 2014 Indeks 2015/2014

Denarna sredstva v blagajni ter terjatve do 

bank za vnovčenje plačilnih kartic 2.769,73                       1.041,51                 2,66                            

Dobroimetje pri bankah 306.751,54                  384.105,34            0,80                            

Kratkoročne terjatve do kupcev 453,31                          31,68                       14,31                         

Dani predujmi in varščine 922,80                          1.102,19                 0,84                            

Kratkoročne terjatve do uporabnikov 

enotnega kontnega načrta 59.635,04                    3.724,92                 16,01                         

Kratkoročne terjatve iz financiranja 1,88                               4,02                         0,47                            

Druge kratkoročne terjatve 2.732,79                       5.098,53                 0,54                            

Aktivne časovne razmejitve 10.532,16                    13.102,21              0,80                            

SKUPAJ 383.799,25                  408.210,40            0,94                            
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Terjatve do kupcev se nanašajo na terjatve do kupcev v Sloveniji in niso sporne. Prav tako so 

usklajene terjatve do drugih proračunskih uporabnikov. 

Dani predujmi se nanašajo na vnaprejšnja plačila za tujo periodiko. 

Kratkoročne terjatve iz financiranja se nanašajo na neizplačane že obračunane obresti od 

sredstev na računih. 

Druge terjatve se nanašajo na terjatve do državnih in drugih institucij – ZZZS in CZ za refundacijo 

nadomestil plač, terjatve za vstopni DDV, vplačane akontacije za davek od dohodka pravnih 

oseb ter terjatve do zaposlenih. 

Aktivne časovne razmejitve se nanašajo na kratkoročno odložene odhodke (računi oz. stroški, 

ki se nanašajo na poslovno leto 2016) ter na pripoznane še nenakazane prihodke s strani 

zavarovalnice za nastali škodni dogodek. 

 

Zaloge 

Knjižnica nima zalog. 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 

Tabela 28:   Pregled kratkoročnih obveznosti in PČR za leto 2015 ter primerjava z letom 2014 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračunane še neizplačane decembrske 

plače. Vse obveznosti do zaposlenih so bile poravnane v skladu z veljavno zakonodajo v januarju 

2016.  

Obveznosti do dobaviteljev se nanašajo na obveznosti do domačih in tujih dobaviteljev, ki še 

niso zapadle. 

Druge kratkoročne obveznosti se nanašajo na obveznosti do države iz naslova že obračunanih 

neporavnanih prispevkov za plače december 2015, Modre zavarovalnice za obračunana in še 

Kratkoročne obveznosti in PČR Vrednost 2015 Vrednost 2014 Indeks 2015/2014

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 69.722,10                    73.138,72                 0,95                            

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 65.456,55                    100.680,34               0,65                            

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja 15.993,56                    17.954,49                 0,89                            

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov 

enotnega kontnega načrta 992,23                          -                               -

PČR 1.920,01                       -                               -

SKUPAJ 154.084,45                  191.773,55               0,80                            
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neplačana pokojninska zavarovanja za leto 2015 (obveznosti so bile poravnane prvi teden leta 

2015), na obveznosti za DDV ter obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb 2015. 

Pasivne časovne razmejitve se nanašajo na vnaprej vračunane odhodke za neporabljena 

sredstva v okviru akcij za osnovne šole iz občin Miren - Kostanjevica, Brd ter Šempeter - Vrtojba.   

 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

Tabela 29:   Lastni viri in dolgoročne obveznosti za leto 2015 ter primerjava z letom 2014 

 

Dolgoročno rezervacijo, ki se je nanašala na tožbo v teku, izračunane morebitne obresti iz tega 

naslova ter morebitne stroške odvetniških storitev smo v letu 2015 porabili. Dne 15. 5. 2015 je 

namreč višje sodišče v Kopru izreklo sodbo v korist tožnika v vrednosti 13.233,77 EUR skupaj z 

glavnico, zakonskimi zamudnimi obrestmi ter stroški postopka. Znesek smo poravnali v 

zakonskem roku. Del plačanega zneska smo črpali iz rezervacij, oblikovanih v letu 2013, razliko 

pa smo knjižili na konto sodnih stroškov v letu 2015 (2.129,57 EUR). 

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, predstavljajo neodpisano vrednost dolgoročnih 

sredstev. 

Knjižnica je določeni uporabnik, ki ima sredstva v upravljanju. Po Zakonu o računovodstvu je 

potrebno imeti usklajena stanja terjatev in obveznosti na dan 31. 12. 2015. Knjižnica ima z 

večinsko ustanoviteljico MONG usklajene terjatve ter obveznosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti Vrednost 2015 Vrednost 2014 Indeks 2015/2014

Dolgoročne rezervacije -                                  11.104,20                 -                               

Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 4.086.565,53              4.282.727,81           0,95                            

Neporabljen presežek prihodkov nad odhodki preteklih let 3.449,72                       644,62                       5,35                            

Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta 79.474,80                    57.897,75                 1,37                            

SKUPAJ 4.169.490,05              4.352.374,38           0,96                            
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POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Izkaz prihodkov in odhodkov je zasnovan po načelu poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki 

so razdeljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za 

proračunske uporabnike. 

Prihodki se delijo na poslovne, finančne, druge ter prevrednotovalne poslovne prihodke. 

Odhodki se delijo na poslovne, finančne, druge ter prevrednotovalne poslovne odhodke. 

 

PRIHODKI 

Tabela 30:   Sestava prihodkov po viru 

 

Največji delež prihodkov (62,93%) je pridobljen od ustanoviteljice MO Nova Gorica. 19,27% 

prihodkov smo pridobili od ostalih občin ustanoviteljic ter 7,03% vseh prihodkov s strani 

Ministrstva za kulturo. 

Prihodki od prodaje storitev so pridobljeni z zaračunavanjem storitev našim uporabnikom 

(članarine, zamudnine …) in se nanašajo na opravljanje javne službe. V letu 2015 so prihodki od 

prodaje znašali 10,05% vseh prihodkov. 

 

 

 

 

Vir prihodkov za pokrivanje stroškov dela ter materialnih 

stroškov
Vrednost 2015 %

Mestna občina Nova Gorica 867.713,03                  62,93%

Občina Šempeter-Vrtojba 65.591,77                    4,76%

Občina Brda 57.152,00                    4,14%

Občina Kanal ob Soči 55.516,71                    4,03%

Občina Miren-Kostanjevica 48.280,83                    3,50%

Občina Renče-Vogrsko 39.132,00                    2,84%

Ministrstvo za kulturo 96.949,00                    7,03%

Prihodki od prodaje (članarine, zamudnine ...) 138.578,78                  10,05%

Prihodki iz naslova Mobilnost knjižničarjev za kvalitetnejše 

storitve / program Erasmus+, mobilnost, 2015 4.913,00                       0,36%

Finančni in drugi prihodki (odškodnine, prejete obresti …) 5.042,97                       0,37%

SKUPAJ 1.378.870,09              100,00%
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Tabela 31:   Sestava prihodkov iz občinskih in državnega proračuna za tekočo porabo 

 

Največji delež prihodkov od proračunov (70,53%) je pridobljen od ustanoviteljice MO Nova 

Gorica. 21,59% prihodkov smo pridobili od ostalih občin ustanoviteljic, 7,88% pa od Ministrstva 

za kulturo za izvedbo nalog osrednje območne knjižnice. 

 

Tabela 32:   Primerjava prihodkov leta 2015 z letom 2014 

 

Prihodki so bili v letu 2015 za 2% višji kot v letu 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Vir prihodkov za pokrivanje stroškov dela ter materialnih 

stroškov
Vrednost 2015 %

Mestna občina Nova Gorica 867.713,03                  70,53%

Občina Šempeter-Vrtojba 65.591,77                    5,33%

Občina Brda 57.152,00                    4,65%

Občina Kanal ob Soči 55.516,71                    4,51%

Občina Miren-Kostanjevica 48.280,83                    3,92%

Občina Renče-Vogrsko 39.132,00                    3,18%

Ministrstvo za kulturo 96.949,00                    7,88%

SKUPAJ PRIHODKI OD PRORAČUNOV 1.230.335,34              100,00%

Vir prihodkov za pokrivanje stroškov dela ter materialnih 

stroškov Vrednost 2015 Vrednost 2014 Indeks 2015/2014

Mestna občina Nova Gorica 867.713,03                  876.429,82               0,99                            

Občina Šempeter-Vrtojba 65.591,77                    65.591,77                 1,00                            

Občina Brda 57.152,00                    55.152,02                 1,04                            

Občina Kanal ob Soči 55.516,71                    42.711,54                 1,30                            

Občina Miren-Kostanjevica 48.280,83                    49.673,91                 0,97                            

Občina Renče-Vogrsko 39.132,00                    41.877,26                 0,93                            

Ministrstvo za kulturo 96.949,00                    67.900,00                 1,43                            

Prihodki od prodaje (članarine, zamudnine ...) 138.578,78                  152.690,79               0,91                            

Prihodki iz naslova Mobilnost knjižničarjev za kvalitetnejše 

storitve / program Erasmus+, mobilnost, 2015 4.913,00                       -                               -

Finančni in drugi prihodki (odškodnine, prejete obresti …) 5.042,97                       4.322,96                   1,17                            

SKUPAJ 1.378.870,09              1.356.350,07           1,02                            
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ODHODKI 

Tabela 33:   Pregled stroškov po skupinah za leto 2015 

 

Največji strošek predstavljajo stroški dela (73,91%) ter strošek energije – električna energija in 

ogrevanje (8,10%). 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina Opis Vrednost 2015 %

4601 Stroški pomožnega materiala 8.335,28           0,64%

4602 Stroški energije 105.282,25      8,10%

4603 Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje 9.169,86           0,71%

4604 Odpis drobnega inventarja in embalaže 2.324,21           0,18%

4605 Stroški strokovne literature 19.541,69         1,50%

4606 Stroški pisarniškega materiala 12.932,91         1,00%

4609 Drugi stroški materiala 19.598,33         1,51%

4610 Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti 28.112,35         2,16%

4611 Stroški storitev tekočega vzdrževanja in najemnin 54.921,27         4,23%

4612

Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega 

prometa 11.430,61         0,88%

4613 Stroški intelektualnih storitev 12.404,05         0,95%

4614 Stroški komunalnih in prevoznih storitev 21.809,81         1,68%

4615 Povračila stroškov v zvezi z delom 5.838,43           0,45%

4616

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnost, 

skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca 1.401,82           0,11%

4617 Stroški reprezentance 4.436,80           0,34%

4619 Stroški drugih storitev 15.733,79         1,21%

464 Stroški dela 960.063,33      73,91%

465 Drugi stroški 5.277,12           0,41%

467 Finančni odhodki 396,92               0,03%

468 Drugi odhodki 1,51                   0,00%

SKUPAJ 1.299.012,34   100%
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Tabela 34:   Pregled stroškov po skupinah za leti 2015 in 2014 ter njuna primerjava 

 

V letu 2015 so stroški ostali na ravni stroškov iz leta 2014. 

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2015 znaša 79.857,75 EUR, po upoštevanju davka od 

dohodka (382,95 EUR) pa 79.474,80 EUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina Opis Vrednost 2015 Vrednost 2014 Indeks 2015/2014

4601 Stroški pomožnega materiala 8.335,28           8.337,42           1,00                        

4602 Stroški energije 105.282,25      90.319,63         1,17                        

4603 Stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje 9.169,86           10.423,97         0,88                        

4604 Odpis drobnega inventarja in embalaže 2.324,21           826,26               2,81                        

4605 Stroški strokovne literature 19.541,69         18.476,92         1,06                        

4606 Stroški pisarniškega materiala 12.932,91         12.030,37         1,08                        

4609 Drugi stroški materiala 19.598,33         22.162,57         0,88                        

4610 Stroški storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti 28.112,35         24.875,71         1,13                        

4611 Stroški storitev tekočega vzdrževanja in najemnin 54.921,27         51.760,76         1,06                        

4612

Stroški zavarovalnih premij ter plačilnega in bančnega 

prometa 11.430,61         12.558,41         0,91                        

4613 Stroški intelektualnih storitev 12.404,05         18.921,78         0,66                        

4614 Stroški komunalnih in prevoznih storitev 21.809,81         20.891,11         1,04                        

4615 Povračila stroškov v zvezi z delom 5.838,43           2.451,91           2,38                        

4616

Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnost, 

skupaj z dajatvami, ki bremenijo izplačevalca 1.401,82           1.277,61           1,10                        

4617 Stroški reprezentance 4.436,80           3.265,73           1,36                        

4619 Stroški drugih storitev 15.733,79         15.204,59         1,03                        

464 Stroški dela 960.063,33      980.515,47      0,98                        

465 Drugi stroški 5.277,12           3.767,34           1,40                        

467 Finančni odhodki 396,92               4,32                   91,88                      

468 Drugi odhodki 1,51                   39,05                 0,04                        

SKUPAJ 1.299.012,34   1.298.110,93   1,00                        
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DRUGA POJASNILA 

Tabela 35:   Finančno poročilo 

 

Povprečna mesečna bruto plača v knjižnici je leta 2015 znašala 1.584 EUR. V primerjavi z letom 

2014 se ni povečala. 

Na dan 31. 12. 2015 JE BILO V Goriški knjižnici 43 zaposlenih. 

Na podlagi opravljenih ur pa je bilo zaposlenih 41,09 oseb, to je približno enako kot v letu 2014 

(41,11 zaposlenih). 

A. IZKAZ PRIHODKOV IN  ODHODKOV 2015 2014 idx 15/14

I.   PRIHODKI 1.378.870 1.356.350 102

- proračunska sredstva države 96.949 67.900 143

- proračunska sredstva MONG 867.713 876.430 99

- proračunska sredstva drugih občin 265.673 255.006 104

- prihodki tržne dejavnosti 3.291 7.575 43

- drugi prihodki 145.244 149.439 97

II.   ODHODKI 1.299.012 1.298.111 100

- amortizacija 

- investicijsko vzdrževanje 

- materialni stroški 415.441 424.102 98

- sredstva za bruto plače 760.874 753.781 101

- prispevki in davki na plače 122.298 120.185 102

- drugi odhodki 398 43 927

III.   PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 79.858 58.239 137

IV.   ODHODKI ZA INVESTICIJE 59.719 49.149 122

- vlaganje v objekte 0 10.256 0

- nabava opreme 59.719 38.893 154

V.   Povprečno letno število zaposlenih iz ur 41,09 41,11 100

VI.   Število zaposlenih na dan 31.12. 43 43 100

VII.   Popvr. mesečna bruto plača na zaposl. v letu 1.584 1.588 100

B.   IZKAZ PO NAČELU DENARNEGA TOKA 2015 2014 idx 15/14

I.   PRIHODKI 1.573.320 1.600.262 98

II.   ODHODKI 1.649.474 1.440.597 114

III.   Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih -76.154 159.665 -48

IV.   STANJE na računih na dan 31.12. 214.725 292.079 74

C. ZADOLŽENOST na dan 31.12. 2015 2014 idx 15/14

I.   Prejeti krediti - kratkoročni 0 0

II.   Prejeti krediti - dolgoročni 0 0

III.   Dani krediti - kratkoročni 0 0

IV.   Dani krediti - dolgoročni 0 0
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Tabela 36:   Povzetek virov financiranja 2015 

 

Glavni vir financiranja našega zavoda je še vedno Mestna občina Nova Gorica z nekaj manj kot 

60% vseh pridobljenih sredstev.  

 

Tabela 37:   Primerjava vseh prihodkov in sredstev za investicije med leti 2015 ter 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Viri

Stroški dela in mat. 

stroški Nakup gradiva Oprema Skupaj %

Mestna občina Nova Gorica 867.713,03                  97.245,00                 964.958,03        57,28%

Občina Šempeter-Vrtojba 65.591,77                    19.284,23                 84.876,00          5,04%

Občina Brda 57.152,00                    17.511,00                 74.663,00          4,43%

Občina Kanal ob Soči 55.516,71                    17.260,00                 72.776,71          4,32%

Občina Miren-Kostanjevica 48.280,83                    14.736,17                 63.017,00          3,74%

Občina Renče-Vogrsko 39.132,00                    13.017,00                 52.149,00          3,10%

Ministrstvo za kulturo 96.949,00                    55.630,00                 11.880,00                 164.459,00        9,76%

Prihodki od prodaje (članarine, zamudnine ...) 138.578,78                  138.578,78        8,23%

Finančni in drugi prihodki (odškodnine, prejete obresti, 

zavod JARA) 9.955,97                       9.955,97            0,59%

Prodaja odpisanih knjig 452,36                       452,36                0,03%

Poraba presežka 2014, 2013 7.254,03                   47.838,62                 55.092,65          3,27%

Donacija, prispevek knjižnic območja 3.740,00                   3.740,00            0,22%

SKUPAJ PREJETA SREDSTVA 1.378.870,09              246.129,79               59.718,62                 1.684.718,50    100,00%

Viri - prihodki ter sredstva za investicije 2015 2014 Indeks 2015/2014

Mestna občina Nova Gorica 964.958,03           988.675,30           0,98                   

Občina Šempeter-Vrtojba 84.876,00              84.876,00             1,00                   

Občina Brda 74.663,00              72.663,00             1,03                   

Občina Kanal ob Soči 72.776,71              59.972,00             1,21                   

Občina Miren-Kostanjevica 63.017,00              57.769,60             1,09                   

Občina Renče-Vogrsko 52.149,00              54.894,26             0,95                   

Ministrstvo za kulturo 164.459,00           123.611,00           1,33                   

Prihodki od prodaje (članarine, zamudnine ...) 138.578,78           152.690,79           0,91                   

Finančni in drugi prihodki (odškodnine, prejete 

obresti, zavod JARA) 9.955,97                4.322,96                2,30                   

Prodaja odpisanih knjig 452,36                    500,00                   0,90                   

Poraba presežka, prodaja OS 55.092,65              37.809,25             1,46                   

Donacija, prispevek knjižnic območja 3.740,00                -                           -

SKUPAJ PREJETA SREDSTVA 1.684.718,50        1.637.784,16       1,03                   
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PRILOGE: 

1. Bilanca stanja 

2. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 

3. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

4. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov 

5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti 

6. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

7. Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil 

8. Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov 
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Tabela se nadaljuje. 

 

IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 37311

GORIŠKA KNJIŽNICA

SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 91.011

Trg Edvarda Kardelja 004, 5000 Nova Gorica

MATIČNA ŠTEVILKA: 5052777000

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)
001 3.939.775 4.135.938

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 002 11.574 10.208

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 5.333 2.737

02 NEPREMIČNINE 004 6.428.331 6.428.331

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 2.699.937 2.507.087

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 8.674.622 8.400.656

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 8.469.482 8.193.433

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)

012 383.799 408.210

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 2.770 1.042

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 306.751 384.105

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 276 32

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 923 1.102

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 59.812 3.725

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 2 4

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 2.733 5.098

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 10.532 13.102

C) ZALOGE

(024+025+026+027+028+029+030+031)
023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023)
032 4.323.574 4.544.148

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0

ZNESEK

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2015

Oznaka 

za AOP
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ČLENITEV

SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

ZNESEKOznaka 

za AOP

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(035+036+037+038+039+040+041+042+043)
034 154.084 191.774

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 69.722 73.139

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 65.456 100.680

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 15.994 17.955

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 992 0

25 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 1.920 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)
044 4.169.490 4.352.374

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 11.104

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0

9410

SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA

050 0 0

9411
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 

NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE
051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA
056 4.086.565 4.282.728

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 82.925 58.542

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044)
060 4.323.574 4.544.148

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o 

sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih 

uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).



104  

 

 

Tabela se nadaljuje. 

 

 

(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5
I. SKUPAJ PRIHODKI

(402+431)
401

1.573.320 1.600.262

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(403+420)
402

1.567.656 1.595.957

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

(404+407+410+413+418+419)
403

1.421.067 1.444.291

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

(405+406)
404

164.459 123.611

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 405 96.949 67.900

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 67.510 55.711

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 

(408+409)
407

1.256.608 1.320.680

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 408 1.077.555 1.131.436

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 409 179.053 189.244

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

(411+412)
410

0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo 411 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije 412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

(414+415+416+417)
413

0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 418 0 0

741
f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 

unije 
419

0 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

(421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)
420

146.589 151.666

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe 421 133.594 146.698

del 7102 Prejete obresti 422 66 1.718

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 424 12.189 3.250

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 0 0

731 Prejete donacije iz tujine 427 740 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(432+433+434+435+436)
431

5.664 4.305

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 5.598 3.737

del 7102 Prejete obresti 433 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja 434 66 568

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 435 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 436 0 0

ČLENITEV KONTOV
ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA
od 1.1.  do  31.12.2015

Oznaka 

za AOP
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II. SKUPAJ ODHODKI 

(438+481)
437

1.649.474 1.440.597

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)
438

1.644.576 1.437.033

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

(440+441+442+443+444+445+446)
439

839.307 781.095

del 4000 Plače in dodatki 440 757.266 690.003

del 4001 Regres za letni dopust 441 18.298 18.189

del 4002 Povračila in nadomestila 442 57.420 53.623

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 6.323 19.280

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(448+449+450+451+452)
447

124.264 115.401

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 67.092 60.242

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 53.815 49.271

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 602 560

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 759 695

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 452 1.996 4.633

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)
453

339.178 304.335

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 121.837 99.960

del 4021 Posebni material in storitve 455 8.179 14.824

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 124.055 104.961

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 13.285 17.753

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 5.598 2.320

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 38.804 50.187

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 1.124 603

del 4027 Kazni in odškodnine 461 13.234 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 13.062 13.727

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 1.265

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 468 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki

(471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)
470

341.827 234.937

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 82.668 14.881

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 258.166 216.271

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 993 3.785

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring 479 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU

(482+483+484)
481

4.898 3.564

del 400
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na 

trgu
482

0 0

del 401
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in 

storitev na trgu
483

0 0

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484 4.898 3.564

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

(401-437)
485

0 159.665

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

(437-401)
486

76.154 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 

občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
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(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA

Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

750
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)
500 0 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od f inančnih institucij 504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440
V. DANA POSOJILA

(513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)
512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 515 0 0

4403 Dana posojila f inančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA

(500-512)
524 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA

(512-500)
525 0 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in 

občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

Oznaka 

za AOP

ZNESEKČLENITEV 

KONTOV
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(v eurih, brez centov)

NAZIV KONTA
Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

50
VII. ZADOLŽEVANJE

(551+559)
550 0 0

500
Domače zadolževanje

(552+553+554+555+556+557+558)
551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih f inančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja 556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55
VIII. ODPLAČILA DOLGA

(561+569)
560 0 0

550
Odplačila domačega dolga

(562+563+564+565+566+567+568)
561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti 565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja 566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

(550-560)
570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

(560-550)
571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(485+524+570)-(486+525+571)
572 0 159.665

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(486+525+571)-(485+524+570)
573 76.154 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/A-2 pravilnika o sestavljanju letnih poročil 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 

in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

ZNESEK

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do  31.12.2015

ČLENITEV 

KONTOV

Oznaka 

za AOP
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(v eurih, brez centov)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV

Prihodki in odhodki 

za izvajanje javne 

službe

Prihodki in odhodki 

od prodaje blaga in 

storitev na trgu

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

(661+662-663+664)
660

1.365.659 3.255

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 661 1.365.659 3.255

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 664 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 36

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 9.919 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(668+669)
667

0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(660+665+666+667)
670

1.375.578 3.291

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(672+673+674)
671

330.422 2.851

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 175.694 1.490

461 STROŠKI STORITEV 674 154.728 1.361

F) STROŠKI DELA

(676+677+678)
675

960.063 0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 758.485 0

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 677 124.688 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 76.890 0

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 681 5.277 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 682 397 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 1 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) 684 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 686 0 0

N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 687 1.296.160 2.851

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(670-687)
688

79.418 440

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(687-670) 
689

0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 383 0

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(688-690)

691

79.035 440

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(689+690) oz. (690-688)

692

0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja
693

0 0

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 

in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

ZNESEK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

PO VRSTAH DEJAVNOSTI

od 1.1. do  31.12.2015

ČLENITEV 

PODSKUPIN 

KONTOV

Oznaka 

za AOP



 

(v eurih, brez centov)

Nabavna 

vrednost 

(1.1.)

Popravek 

vrednost 

(1.1.)

Povečanje 

nabavne 

vrednosti

Povečanje 

popravka 

vrednosti

Zmanjšanje nabavne 

vrednosti

Zmanjšanje 

popravka 

vrednosti

Amortizacij

a

 Neodpisana 

vrednost (31.12.)

 

Prevrednote

nje zaradi 

okrepitve 

Prevrednotenje zaradi 

oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (3-4+5-6-7+8-9) 11 12

 I. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v upravljanju

(701+702+703+704+705+706+707)

700 14.839.195 10.703.257 408.313 102.465 132.694 132.694 502.011 3.939.775 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 702 10.208 2.737 1.366 0 0 0 2.595 6.242 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 705 6.428.331 2.507.087 0 0 0 0 192.850 3.728.394 0 0

F. Oprema 706 1.462.804 1.255.581 58.352 0 15.986 15.986 60.436 205.139 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 707 6.937.852 6.937.852 348.595 102.465 116.708 116.708 246.130 0 0 0

II.  Neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v lasti

(709+710+711+712+713+714+715)

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Neopredmetena sredstva in opredmetena 

osnovna sredstva v finančnem najemu

(717+718+719+720+721+722+723)

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno odloženi stroški 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne premoženjske pravice 718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga neopredmetena sredstva 719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Druga opredmetena osnovna sredstva 723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/A pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna 

številka).

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

 Z N E S E K

NAZIV Oznaka za AOP
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(v eurih, brez centov)

Znesek 

naložb in 

danih posojil  

(1.1.)

Znesek 

popravkov 

naložb in danih 

posojil (1.1.)

Znesek 

povečanja 

naložb in danih 

posojil

Znesek 

povečanj 

popravkov 

naložb in danih 

posojil

Znesek 

zmanjšanja 

naložb in danih 

posojil

Znesek 

zmanjšanja 

popravkov 

naložb in danih 

posojil

Znesek naložb 

in danih posojil 

(31.12.)

Znesek 

popravkov naložb 

in danih posojil 

(31.12.)

Knjigovodska 

vrednost 

naložb in danih 

posojil (31.12.)

Znesek 

odpisanih 

naložb in danih 

posojil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (3+5-7) 10 (4+6-8) 11 (9-10) 12

 I. Dolgoročne finančne naložbe

(801+806+813+814)
800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 A. Naložbe v delnice

(802+803+804+805)
801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v delnice v javna podjetja 802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v delnice v f inančne institucije 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v delnice v privatna podjetja 804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 B. Naložbe v deleže

(807+808+809+810+811+812)
806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna podjetja 807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v f inančne institucije 808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v privatna podjetja 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko 

d.d.
810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko 

d.o.o.
811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, 

umetniška dela in podobno
813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe

(815+816+817+818)
814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v last drugim pravnim 

osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoji 

lasti

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma 817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini 818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana posojila in depoziti

(820+829+832+835)
819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno dana posojila

(821+822+823+824+825+826+827+828)
820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila posameznikom 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom 822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana posojila f inančnim institucijam 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana posojila drugim ravnem države 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu 827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana posojila z odkupom 

vrednostnih papirjev

(830+831)

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih vrednostnih papirjev 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih papirjev 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani depoziti

(833+834)
832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam 833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani depoziti 834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana posojila 835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Skupaj 

(800+819)
836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

 Z N E S E K

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL
Oznaka za 

AOP
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(v eurih, brez centov)

ČLENITEV

PODSKUPIN NAZIV PODSKUPINE KONTOV

KONTOV Tekoče leto Predhodno leto

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 

(861+862-863+864)
860 1.368.914 1.352.027

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 861 1.368.914 1.352.027

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 864 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 36 1.438

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 9.919 2.885

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

(868+869)
867 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)
870 1.378.869 1.356.350

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)
871 333.273 313.785

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 177.184 162.577

461 STROŠKI STORITEV 874 156.089 151.208

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)
875 960.063 980.516

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 758.485 753.781

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 877 124.688 124.961

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 76.890 101.774

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465,00 J) DRUGI STROŠKI 881 5.277 3.767

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 397 4

468 L) DRUGI ODHODKI 883 1 25

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 884 0 14

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 886 0 14

N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) 887 1.299.011 1.298.111

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)
888 79.858 58.239

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870)
889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 383 341

del 80

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(888-890)

891 79.475 57.898

del 80

Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka

(889+890) oz. (890-888)

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov 

obračunskega obdobja
893 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem 

obdobju (celo število)
894 41 41

Število mesecev poslovanja 895 12 12

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1.1. do 31.12.2015

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 

in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Oznaka 

za AOP

ZNESEK
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Poročilo smo pripravili:   

Irena Škvarč, direktorica Goriške knjižnice s sodelavci 

 

 

 

 

 

 

Nova Gorica, februar 2016 

 

 


