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1. UVOD  

»Splošna knjižnica je organizacija, ki jo ustanovi, podpira in financira skupnost, ali s pomočjo lokalne, 

pokrajinske ali nacionalne oblasti ali s pomočjo katere druge oblike organizacije lokalne skupnosti.« 

(IFLA/UNESCO standardi za splošne knjižnice, 2002, str. 1) 

 »Knjižnica organizira območju in nalogam primerno mrežo organizacijskih enot, katerih delovanje 

koordinira osrednja knjižnica. Osrednja knjižnica je tista enota splošne knjižnice, kjer je sedež splošne 

knjižnice in ki organizira mrežo ter izvaja skupne funkcije. Knjižnica skrbi za enakomerno dostopnost 

knjižničnega gradiva in informacij na svojem območju, zato ustanovi in vodi območju primerno število 

in obliko organizacijskih enot knjižnice, ki sestavljajo mrežo. Organizacijske enote so lahko krajevne 

knjižnice, potujoče knjižnice, enote v večjih javnih zavodih ali za posebne skupine uporabnikov. Mreža 

je organizirana tako, da je sposobna zadovoljiti prebivalcem svojega območja večino zahtev po 

knjižničnem gradivu.« 

(Standardi za splošne knjižnice, 2005) 

»Svoboda, blaginja in razvoj družbe in posameznika so temeljne vrednote človeka. Doseči jih je moč 

samo tedaj, ko je dobro obveščeni državljan sposoben, da sam uresničuje svoje demokratske pravice 

in se aktivno vključuje v družbo. Konstruktivno sodelovanje v le-tej in razvoj demokracije sta odvisna 

od ustrezne izobrazbe in od prostega in neomejenega dostopa do znanja, duhovnih dobrin, kulture in 

informacij. 

Splošna knjižnica, dejanska vrata lokalne skupnosti do znanja, zagotavlja osnovno podstavo učenja od 

mladosti do starosti, samostojnega sprejemanja odločitev in kulturnega razvoja posameznika in 

socialnih skupin. 

Storitve splošne knjižnice so na voljo uporabnikom po načelu enakega dostopa vsakomur.« 

(IFLA/UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah, 1994) 

 »Da se zagotovi povezovanje in delovanje splošnih knjižnic na ravni celotne države, morajo ustrezni 

zakonski predpisi in strateški plani opredeliti in podpirati nacionalno mrežo knjižnic, ki je utemeljena 

na dogovorjenih standardih. 

Mreža splošnih knjižnic mora biti zasnovana celovito in v povezavi z drugimi knjižnicami: nacionalno, 

splošnimi znanstvenimi, specialnimi ter seveda tudi s šolskimi (vseh stopenj) in visokošolskimi. 

Storitve morajo biti fizično dostopne vsem članom lokalne skupnosti. Za to morajo biti izpolnjene 

naslednje zahteve:  

 ugodna lokacija knjižnice,  

 dobri pogoji in pripomočki za branje in študij,  

 pa tudi ustrezna tehnologija in  

 uporabnikom prilagojen čas odprtosti knjižnice,  

 vključno z organizacijo posebnih storitev zunaj prostorov knjižnice za vse tiste, ki je ne morejo 

osebno obiskati.  

Storitve splošne knjižnice morajo biti prilagojene različnim potrebam lokalnih skupnosti: 

 v mestnem in  

 podeželskem okolju.« 

(IFLA/UNESCO Manifest o splošnih knjižnicah, 1994) 

»Za vrednotenje učinkovitosti poslovanja, kakovosti storitev, ugotavljanje uspešnosti in nenehne 

izboljšave potrebuje knjižnica zanesljivo orodje. V prvi vrsti mora zato zbirati in analizirati statistične 
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podatke o gradivu, zaposlenih, storitvah, izposoji, dejavnostih, itn. Rezultati teh analiz so osnova za 

načrtovanje dela.« 

(Standardi za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015), 2005, str. 22) 

»Za uspešno izpolnjevanje ciljev splošne knjižnice morajo biti njene storitve v celoti dostopne vsem 

potencialnim uporabnikom. Splošna knjižnica ima naslednje potencialne ciljne skupine: 

 prebivalci vseh starosti v vseh življenjskih obdobjih: 

 otroci, 

 mladina, 

 odrasli; 

 posamezniki in skupine s posebnimi potrebami: 

 prebivalci iz različnih kulturnih in etničnih skupin, 

 invalidi, 

 prebivalci z omejeno možnostjo gibanja, npr. v bolnišnicah, zaporih; 

 ustanove znotraj širšega območja lokalne skupnosti: 

 izobraževalne, kulturne in nevladne organizacije in skupine v lokalni skupnosti, 

 gospodarske organizacije, 

 lokalna uprava. 

Vsako omejevanje dostopa, bodisi namerno ali naključno, zmanjšuje zmožnost splošne knjižnice, da 

izpolni svojo temeljno vlogo zadovoljevanja potreb po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu 

ter razvijanju pismenosti prebivalcev skupnosti, ki ji je namenjena. Za posredovanje učinkovite 

knjižnične dejavnosti so zelo pomembni naslednji elementi: 

 prepoznavanje potencialnih uporabnikov, 

 analiziranje potreb uporabnikov, 

 oblikovanje storitev za skupine in posameznike, 

 skrb za uporabnike, 

 uveljavljanje izobraževanja uporabnikov, 

 sodelovanje in vzajemna uporaba virov, 

 razvijanje računalniških omrežij, 

 zagotavljanje dostopa do storitev, 

 knjižnične zgradbe.« 

(povzeto po IFLA/UNESCO standardih za splošne knjižnice, 2002, str. 19-20)  

OSREDNJE OBMOČNE KNJIŽNICE so splošne knjižnice, ki za območje pokrajine ali dela pokrajine 

izvajajo posebne naloge na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za kulturo in v soglasju s svojim 

ustanoviteljem: 

 zagotavljajo povečan in zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva in informacij; 

 nudijo strokovno pomoč vsem knjižnicam območja; 

 koordinirajo zbiranje, obdelavo in hranjenje domoznanskega gradiva na svojem območju; 

 usmerjajo izločeno gradivo s svojega območja v skladu z Zakonom o knjižničarstvu (2001)1 in 

Pravilnikom o osrednjih območnih knjižnicah (2003)2.  

                                                           
1 Glej 27. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur.l. RS, št. 87/2001) in Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe, Priloga 
1: Mreža splošnih knjižnic v Sloveniji Ur.l. RS, št 73/03 in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične 
dejavnosti kot javne službe Ur.l. RS, št. 80/2012) in Povezujejo jih v območno mrežo za koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti.  
2 Pravilnik o osrednjih območnih knjižnicah. Ur. l. RS št. 88/03. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV11424.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r04/predpis_PRAV11424.html
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201280&stevilka=3135
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2. MREŽA KNJIŽNIC NA OBMOČJU OOK  

 

 
Slika 1: Knjižnična območja s sedežem OOK in z območji osrednjih knjižnic (OK) s številom občin, ki jih pokrivajo knjižnice 

Tabela 1: Območja OOK, knjižnice, občine, prebivalci  

Knjižnica/OBMOČJE OOK Občina Št. preb. na dan 31. 12. 2014  Št. p. širše  

GORIŠKO OBMOČJE   118.374 59.883 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica   58.491   

  Brda 5.707   

  Kanal 5.557   

  Miren - Kostanjevica 4.828   

  Nova Gorica 31.773   

  Šempeter - Vrtojba 6.302   

  Renče - Vogrsko 4.324   

1 Lavričeva knjižnica Ajdovščina   24.440   

  Ajdovščina 18.848   

  Vipava 5.592   

2 Mestna knjižnica in čitalnica Idrija   16.673   

  Cerkno 4.730   

  Idrija 11.943   

3 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin   18.770   

  Bovec 3.147   

  Kobarid 4.162   

  Tolmin 11.461   
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3. PREGLED RAZVOJNE PROBLEMATIKE OBMOČJA 

V mesecu januarju 2014 je pričela veljati novela Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

(ZUJIK), po kateri 14. člen zakona zavezuje občine, da oblikujejo in sprejmejo lokalne programe za 

kulturo za obdobje 4 let.  

Tako je skrb za ohranjanje in razvoj kulture na ravni države izkazana z Resolucijo o nacionalnem 

programu za kulturo 2014–2017 (ReNPK14–17), lokalna skupnost pa sprejme svoj štiriletni program za 

kulturo, pri čemer lahko program vsebuje tudi druge dolgoročne usmeritve, ki presegajo to obdobje. 

Na Goriškem območju je lokalni program za kulturo pripravilo 8 občin od skupno 13: 

Tabela 2: Strateški dokument občin 
Knjižnica/OBMOČJE OOK Občina Strateški dokument občine (naziv in link) 

GORIŠKO OBMOČJE    

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica    

  Brda - 

  Kanal - 

  Miren - Kostanjevica - 

  Nova Gorica 

Lokalni program za kulturo v Mestni občini 

Nova Gorica 2014–2017  

(http://www.nova-

gorica.si/mma_bin.php?id=201406261722023

2 ) 

  Šempeter - Vrtojba 

Lokalni program za kulturo 2014–2017 v Občini 

Šempeter – Vrtojba (http://www.uradni-

list.si/1/content?id=119102#!/Lokalni-

program-za-kulturo-2014-2017-v-Obcini-

Sempeter-Vrtojba)  

  Renče - Vogrsko 

Lokalni program kulture v občini 

Renče - Vogrsko 

za obdobje 2014–2017 

(http://www.rence-

vogrsko.si/images/stories/obcina/obcinsko_gl

asilo/2014/Uradne_objave_9-14.pdf)  

Lavričeva knjižnica Ajdovščina    

  Ajdovščina 

Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za 

obdobje 2015–2018 

(http://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_

razpisi/druge_javne_objave/20150216135331

65/) 

  Vipava 

Lokalni program za kulturo 2016 - 2019 v občini 

Vipava 

(http://www.vipava.si/ads-

gids/mma_bin_public.php?id=2016022411273

976) 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija    

  Cerkno 

Lokalni program za kulturo v občini Cerkno 

2015–2018 

(http://cerkno.si/o-obcini/obcinski-

svet/gradiva-sej/4-seja-os/) 

  Idrija Osnutek  

    

http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014062617220232
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014062617220232
http://www.nova-gorica.si/mma_bin.php?id=2014062617220232
http://www.uradni-list.si/1/content?id=119102#!/Lokalni-program-za-kulturo-2014-2017-v-Obcini-Sempeter-Vrtojba
http://www.uradni-list.si/1/content?id=119102#!/Lokalni-program-za-kulturo-2014-2017-v-Obcini-Sempeter-Vrtojba
http://www.uradni-list.si/1/content?id=119102#!/Lokalni-program-za-kulturo-2014-2017-v-Obcini-Sempeter-Vrtojba
http://www.uradni-list.si/1/content?id=119102#!/Lokalni-program-za-kulturo-2014-2017-v-Obcini-Sempeter-Vrtojba
http://www.rence-vogrsko.si/images/stories/obcina/obcinsko_glasilo/2014/Uradne_objave_9-14.pdf
http://www.rence-vogrsko.si/images/stories/obcina/obcinsko_glasilo/2014/Uradne_objave_9-14.pdf
http://www.rence-vogrsko.si/images/stories/obcina/obcinsko_glasilo/2014/Uradne_objave_9-14.pdf
http://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/druge_javne_objave/2015021613533165/
http://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/druge_javne_objave/2015021613533165/
http://www.ajdovscina.si/javna_narocila_in_razpisi/druge_javne_objave/2015021613533165/
http://www.vipava.si/ads-gids/mma_bin_public.php?id=2016022411273976
http://www.vipava.si/ads-gids/mma_bin_public.php?id=2016022411273976
http://www.vipava.si/ads-gids/mma_bin_public.php?id=2016022411273976
http://cerkno.si/o-obcini/obcinski-svet/gradiva-sej/4-seja-os/
http://cerkno.si/o-obcini/obcinski-svet/gradiva-sej/4-seja-os/
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Knjižnica/OBMOČJE OOK Občina Strateški dokument občine (naziv in link) 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 

 Bovec - 

  Kobarid - 

  Tolmin 

Razvojni program Občine Tolmin za obdobje 

2013–2020 

(http://www.tolmin.si/sl/19/o/399) 

 

3.1 LOKALNI PROGRAM ZA KULTURO V OBČINI AJDOVŠČINA ZA OBDOBJE 2015–2018 

Dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike za obdobje 2015–2018 opredeljuje doseženo 

stanje na področju kulturnih dejavnosti v občini, prioritete in smernice na področju kulture, cilje in 

ukrepe za dosego teh ciljev in načrtuje investicijsko vzdrževanje v javno kulturno infrastrukturo. 

Institucionalizirane organizacije, ki delujejo na področju kulture, so: Lavričeva knjižnica Ajdovščina, 

Pilonova galerija, Goriški muzej. Na področju kulture delujejo tudi številna društva, nekatera od teh so 

povezana v Zvezo kulturnih društev, deluje tudi Območna enota Javnega sklada za kulturne dejavnosti.  

Prioritete in cilji na področju kulture v občini so: 

 približevanje predpisanim standardom v dejavnostih, ki jih izvajajo občinski javni kulturni 

zavodi;  

 spodbujanje kulturne ustvarjalnosti ljubiteljske dejavnosti, mladih in razvijanje kulturnih 

vrednot in potreb;  

 zagotavljati pogoje za kakovostnejše in raznovrstnejše delovanje kulturnih ustvarjalcev;  

 povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in zvišanje zadovoljstva občanov in okoliških 

prebivalcev s kulturno ponudbo;  

 povezovanje kulture z vzgojo in izobraževanjem;  

 promoviranje kulturne ponudbe in dosežkov kulturnih ustvarjalcev ter s tem spodbujanje 

razvoja kulturnega turizma;  

 pluralizem izvajalcev;  

 varovanje kulturne dediščine in njeno vključevanje v razvojne programe občine, predvsem na 

področju turizma in urejanja prostora.  

 

V programu kulture je podrobneje predstavljena knjižnična dejavnost (ustanovitelji in financiranje, 

organiziranost in dejavnost knjižnice, poslanstvo, vizija razvoja in razvojne usmeritve knjižnice za 

obdobje 2015–2018), muzejska dejavnost – v občini jo opravljata Pilonova galerija in Goriški muzej – 

znotraj pa njun program dela. Mladinsko dejavnost na področju kulture izvaja Mladinski center Hiša 

mladih Ajdovščina. 

 

Spodbujanje kulturne ustvarjalnosti sodi med prioritete občinske kulturne politike in je zato kot tako 

osrednje poglavje lokalnega programa. Število izvajalcev ljubiteljske kulture je vsako leto večje: 

kulturna društva, skupine, posamezniki, Zveza kulturnih društev Ajdovščina, Območna enota javnega 

sklada RS za kulturne dejavnosti. Po zakonu je občina dolžna zagotoviti prostore, pokriti materialne 

stroške, povezane s prostorom in sredstva za delovanje javnega sklada za kulturne dejavnosti. V 

http://www.tolmin.si/sl/19/o/399
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interesu občine pa je finančno podpreti programsko in projektno dejavnost aktivnih kulturnih društev, 

skupin in posameznikov, ki delujejo na glasbenem, likovnem, literarnem, uprizoritvenem, založniškem 

področju in na področju kulturne dediščine. To financiranje se izvaja z letnim javnim razpisom na 

podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini Ajdovščina in ga občina podpira z 

namenom pomoči pri ustvarjanju in predstavitvi ustvarjalnih dosežkov na različnih področjih kulture.  

 

V letu 2015 predvidevajo spremembo pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v občini, v 

katerem bodo posredno upoštevani strateški cilji, neposredno pa vključeni ukrepi, navedeni v lokalnem 

programu kulture v občini Ajdovščina:   

 

Uprizoritvene umetnosti: V javnem interesu občine je organizacija abonmajskih predstav 

(gledališki, glasbeni in otroški abonma) ter drugih rednih cikličnih predstav ali prireditev in 

povečanje dostopnosti do omenjenih javnih kulturnih programov (npr. za leto 2016 

predvidevajo povečanje števila sofinanciranih produkcij s področja uprizoritvenih umetnosti 

za 5 predstav). Občina vsako leto zagotavlja proračunska sredstva v okviru razpoložljivih 

možnosti, poleg tega pa v letu 2015 predvidevajo začetek postopka za spremembo pravilnika 

o sofinanciranju kulturnih dejavnosti, posledično se v letu 2016 sredstva povečajo za 10%, 

naslednje povišanje sredstev za 10% pa predvidevajo v letu 2018.  

 

Številne projekcije v različnih organizacijah kažejo na to, da filmska publika obstaja, zato 

predvidevajo uvedbo Kinogledališča. V letu 2015 predvidevajo razpravo ter pripravo načrta 

izvedbe Kinogledališča, s spremembo pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti pa se bo 

zagotovilo vire, iz katerih bi načrt financirali. Kinogledališče naj bi uvedli v letu 2016.  

Občina želi zagotoviti nadaljnji razvoj plesne kulture in dvigniti njeno raven – najprej z 

dopolnjeno ponudbo: v letu 2016 namreč predvidevajo povečanje števila gostujočih predstav 

(2 na leto), kar bi vzpodbudilo mlade k učenju baleta in sodobnega plesa. Do leta 2018 

pričakujejo vsaj 15% več na novo vključenih mladih v plesno dejavnost. 

 

Likovna umetnost (slikarstvo, kiparstvo, fotografija, performans, instalacije in druge 

ustvarjalne prakse, likovne kolonije, likovna razstavišča …): Ker ima občina kvalitetne izvajalce 

likovnih umetnosti, se želijo usmeriti v promocijo njihovih del, in sicer na način povezovanja 

likovne umetnosti s področjem kulturnega turizma ter z oglaševanjem v medijih preko TIC-a. 

Tako do leta 2018 pričakujejo do 10% povečanje števila obiskovalcev razstav iz tujine in drugih 

občin. 

 

Glasbene umetnosti (koncertna dejavnost, glasbeni festivali, različne zvrsti glasbenega 

ustvarjanja): Opaziti je rast števila obiskovalcev na koncertih različnih glasbenih sestavov, zato 

bo občina vsakoletno zagotovila proračunska sredstva za izvajalce javnih kulturnih programov 

in projektov, in sicer za prijavljene programe in projekte – sofinanciranje namreč poteka preko 

občinskega javnega razpisa. Tako se v letu 2016 sredstva povečajo za 10%, v 2017 ostanejo na 

ravni iz leta 2016, v 2018 pa ponovno povečajo za 10%. Občina bo povečala proračunska 

sredstva tudi za koncerte alternativnih zvrsti glasbe in poskrbela za širitev nekomercialne 

glasbene produkcije. 
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Filmska umetnost (filmska in video produkcija, filmska vzgoja, filmski festivali …): Občina si bo 

prizadevala za povečan obseg filmskega programa – 10% letno (glede na izkazane želje 

občanov po ogledih filmov in interese društev po organizaciji filmskih projekcij), vzpostavili 

bodo program filmskega abonmaja ter tako skušali povečati število gledalcev, in sicer 15% 

letno. Začetek izvajanja v letu 2016, in sicer v dvorani prve slovenske vlade, ki s pridobljenimi 

posodobitvami omogoča kakovostno predvajanje filmske produkcije.   

Izredno pomembno vlogo v občini ima tudi JSKD – Območna izpostava Ajdovščina, saj skozi 

različne/vsestranske programe omogoča osebno rast in kulturno povezovanje, vseživljenjsko učenje. 

Organizira kulturne prireditve in izobraževalne oblike, izdaja revije in druge publikacije, strokovno in 

organizacijsko pomaga kulturnim društvom. S svojimi programi pokriva naslednja kulturna področja: 

glasbo, gledališče in lutke, folklorni, etno in likovni program, film in video, sodobni ples, literaturo ter 

založništvo.  Opredeljeni so cilji, strategije, na podlagi katerih naj sklad postane eden najpomembnejših 

deležnikov na področju kulture v občini. Pomembno vlogo na kulturnem področju (organizacija 

abonmajskih in drugih kulturnih prireditev) v občini ima tudi Zveza kulturnih društev Ajdovščina, ki 

tesno sodeluje s skladom. V letu 2014 so zastavili sodelovanje z OŠ in SŠ na področju filmske vzgoje – 

projekt Kino v naši dolini, katerega cilj je pomagati vzgojiti samostojno razmišljujočega in kritičnega 

mladega človeka, ki zna ločevati med vsebinami in praksami, kot jih prinaša tudi življenje.   

Občina bo izvajala tudi varstveno sanacijske posege na spomenikih in kulturni dediščini v občinski lasti 

in podpirala tovrstne posege na kulturni dediščini v privatni lasti, kar bo sofinancirano na podlagi 

Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Ajdovščina in letnega javnega razpisa. V letu 

2016 bodo sredstva povečali za 10%, v 2017 ohranili na ravni iz leta 2016, v 2018 pa zopet povečali za 

10%. 

Pomemben pogoj za izvajanje kulturnih dejavnosti je tudi ustrezna javna infrastruktura, to so objekti 

in oprema, ki omogočajo kvalitetno izvajanje dejavnosti. V ta namen bo občina v letih 2015 in 2016 

ugotavljala potrebe za ustrezno kulturno infrastrukturo v občini.  

Strateški cilji in ukrepi investicij v javno kulturno infrastrukturo v obdobju 2015–2018: 

Pilonova galerija: energetska sanacija objekta, ureditev depojskih prostorov (depo na podstrešju ne 

ustreza sodobnim muzejskim standardom), rešitev prostorske problematike (pomanjkanje delovnih 

prostorov, ki so nujno potrebni za kvalitetno strokovno delo) in posodobitev opreme (za prikazovanje 

sodobnih umetniških projektov), ureditev knjižnice (premalo prostora za shranjevanje gradiva, 

knjižnica nima čitalnice), dostopnost galerije invalidom. Prostorsko problematiko bo v celotni rešila 

predvidena razširitev galerije, za katero je občina leta 2013 odkupila sosednjo Rustjevo hišo. 

Goriški muzej bo v letih 2016 in 2017 izvedel najbolj potrebna investicijsko-vzdrževalna dela. 

Lavričeva knjižnica se v prihodnjih (petih) letih razvojno usmerja na naslednja področja:  

1. Knjižnična zbirka in dostop do gradiva (izdaja posebne predstavitvene publikacije – predvidoma v 

2017, izvedba digitalizacije izbranega domoznanskega gradiva);  

2. Nove storitve in obogatitev ponudbe in dogodkov (raziskava, obogatitev dogodkov, pristopi za dvig 

zanimanja, od tega izdaja »vodiča« po knjižnici, nabava tiskalnika in predtisk članske kartice, 

predtiskane kartice za vse člane, namestitev knjižničnih lastnih oglasnih mest …); 
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3. Prostori, oprema in tehnologija (razširitev osrednje knjižnice Ajdovščina, vzdrževanj in investicijsko 

vzdrževanje – prezračevanje skladišča potujoče knjižnice, menjava oken, zamenjava ogrevanja, 

prenova razsvetljave v osrednji knjižnici, napisna tabla za knjižnico, avtomatska vrata za dvorišče, 

ureditev parkirišča, investicije v opremo in tehnologijo – RFID sistem s knjigomatom in sistemom 

varovanja gradiva, računalniki za uporabnike). 

 

Dvorana prve slovenske vlade je osrednji prireditveni prostor v občini. Občina pokriva materialne 

stroške obratovanja, delno se stroški pokrijejo s prihodki od najemnin za uporabo dvorane. Pokazale 

so se potrebe po nakupu dodatne opreme in izboljšave obstoječe. V letu 2015 se bo zagotovilo sredstva 

za ureditev dostopa invalidov na oder in za nekatera druga popravila ter za energetsko sanacijo. 

 

3.2 LOKALNI PROGRAM ZA KULTURO V OBČINI CERKNO 2015–2018 

Osnovni cilj sprejemanja LPK je, da postane kultura na osnovi povezovanja ustvarjalnih, materialnih in 

ekonomskih potencialov celotne občine in regije še pomembnejši dejavnik razvoja Občine Cerkno. 

LPK se letno evalvira in dopolnjuje. Ob evalvaciji se pripravi tudi letni program. 

Bistveno je, da postane kultura v večji meri generator celotnega razvoja občine, razvoj kulture postane 

ena razvojnih prioritet občine. Že v osnovi je potrebno spremeniti obče sprejeto miselnost, da je 

kultura le potrošnik, ki samo jemlje in nič ne daje. 

Z LPK želijo potrditi in vzpodbuditi razvoj kulturnih dejavnosti in povečati raznovrstnost kulturnih 

dobrin, ki bodo dostopne najširšemu številu občanov ter obiskovalcem iz bližnjega in širšega okolja. 

Cerkno, kot središče občine, želi postati ustvarjalno središče, v katerem je kultura tesno povezana s 

turističnim, izobraževalnim, gospodarskim in drugimi sektorji. 

Javno službo varstva kulturne dediščine na območju Občine Cerkno izvaja Mestni muzej Idrija, muzej 

za Idrijsko in Cerkljansko, katerega ustanoviteljica je Občina Idrija. Ta zagotavlja potrebno 

infrastrukturo in vzdrževanje, poleg tega financira tudi izvajanje programa.  

Javno službo knjižničarstva na območju občine Cerkno izvaja Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, 

Bevkova knjižnica Cerkno, ki jo financirata Občina Cerkno in Občina Idrija, in sicer glede na obseg 

programov v posamezni občini ter glede na število prebivalcev za skupne naloge knjižnic. Potrebno 

infrastrukturo zagotavljata občini vsaka za svoje potrebe na svojem območju, za skupne naloge 

knjižnice pa z delitvijo skupnih stroškov. 

Na področju organizacije in izvajanja umetniških dejavnosti pa javno službo izvaja Javni sklad 

Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Idrija.  

Zavod Jazz Cerkno, ki ni sestavni del javnih služb, a ga občina Cerkno sofinancira na podlagi večletnega 

kulturnega programa, deluje na področju organizacije in promocije glasbenih prireditev. Poudarek daje 

raznoterim oblikam jazza, temeljna dejavnost zavoda je organizacija mednarodnih festivalov Jazz 

Cerkno in Keltika. 
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Izvajalci, ki ne prejemajo rednih proračunskih sredstev, se delijo na samozaposlene v kulturi, kulturna 

društva in osebe zasebnega prava, ki se ukvarjajo s kulturnimi dejavnostmi, ter javne zavode, ki so 

posredno povezani s kulturo (šolstvo, turizem, prostočasne aktivnosti …). Nekateri od izvajalcev so 

financirani s strani Občine Cerkno preko javnega razpisa, vendar dejavnosti samozaposlenih v kulturi 

še niso financirane. V Cerknem obstaja 13 kulturnih in umetniških društev, katerih glavna dejavnost 

je umetniško poustvarjanje. Na razpisu za proračunska sredstva kandidirajo tudi društva, registrirana 

kot društva za razvoj kraja. Njihova glavna dejavnost je ohranjanje nesnovne kulturne dediščine.  

Prednostno se obravnava Društvo Laufarija Cerkno, saj je vlada RS Cerkljansko laufarijo razglasila za 

živo mojstrovino državnega pomena. Gre namreč za to, da je ključna za ohranjanje polstoletne tradicije 

in razvoj ključnega turizma v Občini Cerkno. V register žive kulturne dediščine je vpisano tudi 

Godbeništvo, ki ima na Cerkljanskem 40-letno tradicijo, in ga je potrebno podpirati v bistveno večji 

meri kot ostala društva.  

Prepoznavnost Cerknega pa s svojo dejavnostjo utrjuje tudi Društvo klekljaric idrijske čipke – sekcija 

Marjetica, ki prav tako ohranja živo kulturno dediščino klekljanja idrijske čipke. Vsa tri društva 

gostujejo tudi v tujini, kjer predstavljajo našo kulturno dediščino. In promocija cerkljanske kulture mora 

biti prioritetno obravnavana pri načrtovanju razdelitve proračunskih sredstev, namenjenih za kulturo. 

Pomembni za dvig kvalitete bivanja občanov sta tudi Društvo upokojencev Cerkno in C.M.A.K.  

Med nepremičnine, ki imajo status nepremičnine – javne infrastrukture za kulturo (brez zaračunavanja 

najemnin, na voljo za izvajanje kulturnih dejavnosti v javnem interesu, ne sme se prodati ali spremeniti 

namembnosti, razen če se iztržek nameni za druge nepremičnine za kulturo oziroma zagotovi ustrezne 

nadomestne prostore), sodijo: Bevkova rojstna hiša, Zakojca, Partizanska bolnišnica Franja, Muzej 

Cerkno, Bevkova knjižnica, Glasbena šola, podružnica Cerkno. LPK določa tudi nekaj nepremičnin, ki bi 

jih morali razglasiti za javno infrastrukturo, saj so v upravljanju kulturnih dejavnikov. 

Financiranje kulture temelji na zakonskih podlagah – poleg področnih zakonov (finance, javna naročila) 

še krovni kulturni zakon in njegovi podzakonski akti. 

 

 3.3 LOKALNI KULTURNI PROGRAM OBČINE IDRIJA ZA OBDOBJE 2015–2020 (osnutek) 

Dokument razvojnega načrtovanja kulturne politike v obdobju 2015–2020 izhaja iz doseženega 

položaja kulture v občini, ugotovi pa se vloga kulture v razvoju občine in javni interes zanjo. Določa cilje 

in prioritete občine ter usmeritve za uresničitev zastavljenih ciljev, vzpostavlja ravnotežje med 

ohranjanjem idrijske kulture in razvojem lokalne skupnosti. Predvidi tudi usmeritve na področju 

investicij in finančne ter organizacijske usmeritve, ki so potrebne za uresničitev programa. Tako 

zagotavlja pogoje za skladen razvoj kulture v idrijskem kulturnem prostoru, pogoje za dvig kulturne 

ustvarjalnosti, za večanje dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjanja ter pogoje za spodbujanje 

kulturne raznolikosti.  

Program je oblikovan na podlagi 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, 

upoštevane so usmeritve Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017 ter razvojni načrti javnih 

zavodov s področja kulture in OI JSKD. 
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Predstavljena je kulturna tradicija v občini, in sicer razgibano javno življenje v preteklosti na področjih 

šolstva, čipkarstva in kulturnega življenja, pri čemer je posebej izpostavljeno gledališče ter razvoj 

društev in športa. V nadaljevanju je podan opis stanja po področjih z opredelitvijo posameznih nosilcev: 

KNJIŽNIČARSTVO, KULTURNA DEDIŠČINA, LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST. 

 

KNJIŽNIČARSTVO – Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 

Knjižnica v Idriji s knjižničnim gradivom oskrbuje prebivalce občin Idrija in Cerkno. Opredeljeni so 

naloge knjižnice in cilji do leta 2020 na področjih: knjižnične zbirke, storitev in uporabnikov, prostorov, 

opreme in vozila ter kadrov. Strateške usmeritve pri storitvah in delu z uporabniki:  

- predvideno je povečanje virtualnega obiska in uporabe e-storitev knjižnice,  

- uvedba novih dejavnosti in projektov (npr. sodelovanje z Zdravstvenim domom in Zavodom za 

zaposlovanje, dostava gradiva na dom),  

- povečana promocijska dejavnost knjižnice, 

- razvoj IKT tehnologije, 

- povečati digitalizacijo domoznanskega gradiva, 

- nadgrajevati vlogo kulturnega središča, postati komunikacijsko središče, sprostitveno središče, 

splošno informacijsko središče (ključna e-točka), 

- uvajati dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami. 

Do leta 2020 predvidevajo vrsto prostorskih ureditev in posegov, prizadevali pa si bodo tudi za prevzem 

v upravljanje Filmskega gledališča. Cilj je tudi širitev Knjižnice Črni Vrh, širitev Knjižnice Spodnja Idrija, 

ureditev novega izposojevališča v Ledinah in poletnega izposojevališča na kopališču v Beli. Posledično 

in v primeru uspešno izvedenih zgoraj navedenih posodobitev in sprememb bo potrebna tudi 

kadrovska okrepitev. 

KULTURNA DEDIŠČINA: UNESCO – dediščina živega srebra 

Leta 2012 je bila dediščina živega srebra v Idriji vpisana na UNESC-ov Seznam svetovne dediščine, kar 

predstavlja razvojne možnosti za lokalno skupnost, hkrati pa veliko odgovornost Občine Idrija 

(učinkovito upravljanje spomenikov, zagotavljanje sredstev za njihovo vzdrževanje). 

Mestni muzej Idrija, muzej za Idrijsko in Cerkljansko (muzej splošnega značaja s poudarkom na tehnični 

dediščini) skrbi za svoje zbirke: grad Gewerkenegg, Partizanska bolnica Franja, Partizanska tiskarna 

Slovenija, idrijska rudarska hiša, idrijska kamšt, Bevkova domačija. 

V naslednjem petletnem obdobju predvidevajo v celoti preiti na računalniško obliko hranjenja 

podatkov – projekt Digitalizacija muzejskega gradiva«, ki bo omogočil večji in enostavnejši dostop 

javnosti do gradiva. 

Med raziskovalnim delom v ospredje postavljajo področje rudniške zgodovine, čipkarstva, zgodovino 

polpreteklega obdobja v dveh pomnikih iz časa 2. sv. vojne (Partizanska bolnica Franja, Partizanska 

tiskarna Slovenija), ljudsko izročilo in ljudska umetnost (cerkljanski laufarji), pripraviti čimveč prijav s 

področja nesnovne dediščine za vpis v slovenski Register nesnovne dediščine, predlagati vpis nekaterih 

v Unescov register nesnovne svetovne dediščine. 



 

17 
 

V letih do 2020 predvidevajo postavitev vsakoletne samostojne ali medinstitucionalne občasne 

razstave, vsakoletne tematske razstave, povezovanje s sorodnimi muzeji doma in v evropskem 

prostoru in posodobiti ponudbo andragoško-pedagoških programov. 

Mestni muzej Idrija skozi razstave nudi pestre pedagoške programe in prispeva k izobraževanju in 

vzgoji. S svojo dejavnostjo prireditev, predavanj, izdajanja strokovne literature in revije Idrijski razgledi 

je muzej tudi kulturno središče. To področje delovanja muzeja pa bodo v prihodnje poskušali nadgraditi 

v smislu povezovanja z drugimi nosilci podobnih dejavnosti v kraju. Še naprej se bo muzej vključeval in 

sodeloval v delovnih skupinah, ki snujejo za kraj pomembne strokovne in turistične projekte, saj je 

pomemben nosilec »kulturnega turizma« na območju lokalne skupnosti in celotne regije. 

V prihodnje predvidevajo visok finančni vložek za ureditev delovnih prostorov zaposlenih, poleg tega 

muzej nima ustreznih depojev.    

LJUBITELJSKA KULTURNA DEJAVNOST  

Občina Idrija izvaja letne javne razpise za sofinanciranje dejavnosti kulturnih društev (sodeluje cca. 25 

društev) in jih bo tudi v prihodnje. Prav tako pomembno sofinancira delovanje Godbenega društva 

rudarjev Idrija. 

Kot strokovna organizacija za podporo ljubiteljskim kulturnim dejavnostim v občini Idrija in Cerkno 

deluje Javni sklad RS za kulturne dejavnosti OI Idrija. Vključuje ljubiteljska kulturno-umetniška društva, 

posameznike ter številne šolske in mladinske kulturne skupine. Najštevilčnejša je zborovska dejavnost, 

razvita je tudi instrumentalna, likovna in literarna dejavnost. JSKD organizira Gledališki abonma za 

odrasle in otroke, Grajske večere, Četrtke na placu in nekatere druge prireditve. Spremlja dejavnosti 

društev, jih obvešča o dogodkih in izobraževanjih, pomaga pri razpisih za sofinanciranje kulturnih 

projektov. 

Nadaljevali bodo s sistematičnim organiziranjem dogodkov za vsa področja ljubiteljskega delovanja, s 

krepitvijo regionalnega povezovanja posameznih področij in s sistemom izobraževanj in usposabljanj, 

spodbujali gostovanje kvalitetnejših projektov ter nadaljevali z izvajanjem ostalih dogodkov. Pričeli 

bodo z izvajanjem gledališkega abonmaja za starejše otroke in mladince ter z glasbenim abonmajem. 

Godbeno društvo rudarjev Idrija je bilo ustanovljeno pred 350 leti in je najstarejše v Sloveniji in eno 

najstarejših na svetu. Vpisano je na seznam Žive kulturne dediščine. Osnovni cilj društva je skrb za 

ohranjanje tradicije godbeništva in s tem spomina na rudarsko preteklost. Cilji društva v programskem 

obdobju so: uspešno sodelovanje z Glasbeno šolo Idrija in s tem zagotavljanje podmladka ter 

podpiranje izobraževanja nadarjenih glasbenikov članov orkestra; zagotavljanje finančnih sredstev za 

delovanje orkestra, promocija glasbe in orkestra, izvajanje koncertnih nastopov in izvirnih skladb, 

napisanih za pihalni orkester, sledenje modernim glasbenim trendom. 
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3.4 LOKALNI  PROGRAM ZA  KULTURO V MESTNI OBČINI NOVA GORICA 2014–2017 

Vizija in smernice razvoja kulturne politike  

Nove investicije v kulturo ter številni kulturni programi in projekti, ki iz tega izhajajo, bodo pozitivno 

vplivali na razvoj in ustvarjalnost, na odpiranje novih delovnih mest, na povečevanje študentske 

populacije, na nova vlaganja tudi na področju gospodarstva. V področje kulture moramo vključiti tudi 

kulturo bivanja oziroma prostora – MONG se namreč nahaja na prepihu kultur ter krajinsko izjemno 

pestrih območij. Pomembno oviro pri nadaljnjem razvoju kulturne ustvarjalnosti in poustvarjalnosti 

predstavljajo materialne omejitve in posledično zastarela in pomanjkljiva kulturna infrastruktura. 

Nova Gorica želi postati ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana s turističnim, 

izobraževalnim, prostorskim, gospodarskim in drugimi sektorji, ki prispevajo k materialni in duhovni 

blaginji vseh njegovih prebivalcev in obiskovalcev. 

Kulturni program temelji na razvojnih potencialih, ki jih ponuja goriška kultura, na kreativnosti, na 

razvoju kulturnega turizma; vsebinsko se mora povezovati tudi z drugimi področji, kulturne 

organizacije in institucije morajo vstopati v lokalne, regionalne, nacionalne in mednarodne mreže, 

programe in projekte. Segati mora v vse pore družbenega življenja, odprta mora biti do novih 

programov, iskati nove, alternativne vire financiranja, kar bo pospeševalo njen razvoj. 

Med javne službe na področju kulture v MONG sodi poleg JS varstva kulturne dediščine (Zavod za 

varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območna enota Nova Gorica, Goriški muzej Kromberk – Nova 

Gorica, Pokrajinski arhiv Nova Gorica) in JS na področju umetnosti (Slovensko narodno gledališče Nova 

Gorica, Kulturni dom Nova Gorica, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna 

izpostava Nova Gorica) tudi javna služba knjižničarstva, ki jo izvaja Goriška knjižnica Franceta Bevka 

Nova Gorica. 

MONG vsako leto izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov nevladnih 

organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in tako sofinancira različne kulturne 

programe in projekte. Vseeno pa se ti srečujejo s problematiko dolgoročnega planiranja, saj je občinsko 

financiranje omejeno na rok enega leta. Posebej je izpostavljen razvoj Kulturnega centra Mostovna v 

močan multikulturni center, ki bi privabil in povezoval ljudi iz širše regije, Slovenije in sosednje Italije. 

MONG v okviru svojih proračunskih sredstev načrtuje tudi sredstva za vzdrževanje javnih spomenikov 

in obeležij ter večje obnove kulturnih spomenikov v lasti države. (V registru nepremične kulturne 

dediščine Ministrstva za kulturo je skupaj 330 enot dediščine z območja MONG.) 

Posebej izpostavljeni problemi občine so: pomanjkanje sredstev, šibko trženje kulture in sodelovanja z 

gospodarstvom, slaba povezava med kulturo in ostalimi področji družbe, neizkoriščene možnosti za 

financiranje iz evropskih skladov, premajhne investicije v nadaljnji razvoj kulture in s tem posledični 

upad kulturnih vsebin, nepovezanost izvajalcev s področja kulture in razpršenost, nepreglednost in 

neučinkovitost promocije ponudbe kulture, pomanjkanje celovitega informacijskega sistema.   

Nekaj opozoril in priporočil strokovne in zainteresirane strokovne javnosti (predlogi goriških kulturnih 

institucij in ustvarjalcev – anketa, delovna srečanja), ki naj jih upošteva kulturni program:  

- večji poudarek kulturnim vrednotam, ustvarjalnosti in kulturnim potrebam v vzgoji mladih; 
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- povečana podpora mednarodnemu kulturnemu povezovanju in mednarodnim kulturnim 

projektom;  

- ustrezen razvoj kulturnega managementa, administracije in njene primerne organiziranosti; 

- vzdrževanje ravnovesja med vlaganji v kulturno infrastrukturo in v kulturne programe; 

- razvijati trg kulturnih dobrin; kulturne dejavnosti in ustvarjalci morajo tudi sami iskati dodatne 

vire financiranja in priložnosti na trgu kulturnih dobrin in v neposrednih povezavah z 

gospodarstvom; 

- povečati podporo mladim in vidnejšim ustvarjalcem; 

- ob skrbi za institucije kot nosilke kulturnih dejavnosti ne zanemarjati kulturnih ustvarjalcev in 

poustvarjalcev, ki delujejo izven institucij; 

- nujnost povezovanja kulture in turizma. 

Program za kulturo natančno opredeli tudi številne pomanjkljivosti v zvezi z nepremično kulturno 

dediščino – ko se izgubi pričevalna vrednost in ekonomski potencial. Glede na naraščajoče število 

problemov in njihovo dolgotrajno reševanje je potrebno zagotoviti načrtno in sistematično izvajanje 

obnove NKD (nepremična kulturna dediščina), ekonomsko vzdržno prenovo, pripraviti ustrezne 

projekte, zagotoviti ustrezno izobraževanje in promocijo za dejavnosti vezane na upravljanje 

spomenikov NKD. 

Opis stanja in izstopajoča problematika 

Knjižničarstvo 

– Goriška knjižnica si mora prizadevati, da del sredstev pridobi iz drugih virov za financiranje 

javne službe in iz tržne dejavnosti, seveda pa mora biti za nemoteno delovanje in izpolnjevanje 

zakonskih dolžnosti ter doseganje zastavljenih ciljev financiranje s strani občin ustanoviteljic in 

Ministrstva za kulturo stabilno. 

– Kontinuirano informacijsko opismenjevanje in izobraževanje uporabnikov in zaposlenih. 

– Pomembno je, da Goriška knjižnica obdrži identiteto splošne knjižnice, z delom in dejavnostmi 

pa se mora ustrezno odzivati zahtevam in potrebam (zahtevnega) okolja: bližina Italije, 

razvijajoča se univerza, večja študentska populacija. 

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

informacij (informacije o gradivu, dostop do gradiva na policah in prek spleta – virtualna 

knjižnica). 

– Daljši obratovalni čas. 

– Stavba GK je bila zgrajena leta 2000, tako da se že kažejo potrebe po večjih investicijskih 

vlaganjih, investicijskega vzdrževanja pa so potrebne tudi krajevne knjižnice (Branik, Solkan).   

Iz vidika gledališke dejavnosti in scenskih dejavnosti (opera, balet, sodobni plet, rock koncerti, letne 

prireditve) manjka Novi Gorici letni amfiteater, ki bi pomenil veliko poživitev kulturnega turizma, 

vendar glede na druge prioritete v naslednjem 4-letnem obdobju investicija ni predvidena. 

Strateški cilji in ukrepi na posameznih področjih  

Vsako področje je predstavljeno s kratkim opisom, sledi navedba ciljev, v večini tudi ukrepov, 

izvajalcev, predvidenih učinkov in kazalnikov za ugotavljanje doseganja ciljev ter morebitna pojasnila. 

Cilji se nanašajo na obdobje 2014–2017, vsako leto pa se bodo evalvirali in dopolnjevali. 
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Varstvo kulturne dediščine: Težnja je na ohranjanju naselbinske in grajene dediščine urbanega 

območja Nove Gorice (s Solkanom) kot izjemne naselbinske dediščine – Nova Gorica je kot primer novo 

nastalega, modernističnega mesta, izjemnega pomena. (Ustrezno ovrednotiti najpomembnejše 

urbanistične in arhitekturne dosežke, obeležiti 70. obletnico rojstva Nove Gorice, obnova in prenova 

nekaterih objektov (grad Rihemberk, vila Bartolomej, Laščakova vila, prenova naselbinsko varovanih 

jeder.) Eden od ciljev je tudi valorizacija 1. svetovne vojne kot mejnika in opomnika (predvsem Škabrijel 

je potrebno ustrezno prezentirati in zavarovati). Prizadevati si je potrebno tudi za ustrezno vrednotenje 

in ohranjanje javnih plastik in spomenikov. Eden od ciljev določa tudi dokončanje zgodovinske poti ob 

državni meji (ureditev opuščene carinarnice na Pristavi za namen postavitve muzeja tihotapstva). 

Razvoj Nove Gorice se je začel z obsežno izgradnjo industrije. Zato ima Nova Gorica danes, po 

prenehanju delovanja velikih industrijskih sistemov, veliko industrijske dediščine, ki jo mora ohraniti in 

ustrezno prezentirati (MIP, Meblo, Gostol). 

Kulturni program pod naslovom »Nova Gorica – stičišče treh vinorodnih okolišev« bi povezoval in 

prikazoval vinogradništvo, vinske kleti in etnološke običaje, hkrati pa izpolnjeval tudi zahteve turistične 

ponudbe.     

Knjiga in knjižnična dejavnost: Knjigo dodatno približati občanom s podpiranjem projektov, kot so 

Goriški dnevi knjige ali Knjižnica pod krošnjami tudi vnaprej – spodbujanje branja in bralne pismenosti 

sta namreč ključna dejavnika razvoja posameznika, omenjena projekta pa vključujeta različna 

področja: literarno ustvarjanje, promocija literarnih del, dejavnost založništva in knjigarn. Poleg 

sofinanciranja Goriške knjižnice občina podpira tudi druge programe in projekte preko javnega razpisa. 

Knjiga 

Cilj: Dvigniti zanimanje za knjigo in branje pri vseh ciljnih skupinah 

- S povečanjem števila dogodkov v okviru projekta Goriški dnevi knjige in Knjižnica pod 

krošnjami, ki potekajo na različnih lokacijah in promovirajo knjižno kulturo. 

 

Knjižnična dejavnost 

Cilj1: Povečanje kakovosti knjižničnih storitev in uvajanje novih oblik posredovanja gradiva in 

informacij.  

Knjižnica naj sledi trendom, uvaja nove storitve na področju elektronskih virov. 

Ukrep: nadaljevanje z aktivnostmi za uresničevanje cilja1 (RFID knjigomati, aktualna spletna stran, 

priprava lastnih e-zbirk in sodelovanje pri izdelavi nacionalnih: Primorci.si, digitalizacija, Kamra, dLib …, 

socialna omrežja, e-knjige, e-periodika, izobraževanje uporabnikov …) 

Cilj2: Zagotavljanje boljše dostopnosti knjižničnih storitev v vseh enotah Goriške knjižnice. 

7 krajevnih knjižnic, 3 v MONG. Večina knjižnic ne ustreza Standardom za splošne knjižnice (premajhni, 

neprimerni prostori, problem ogrevanja in hlajenja, brez čitalniških prostorov, dostop do spleta …) 
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Ukrep: natančen popis – analiza obstoječega stanja krajevnih knjižnic, priprava predloga glede 

primerne velikosti prostorov ter nabave potrebne opreme, dogovor z lastniki prostorov in MONG glede 

urejanja prostorske problematike, iskanje različnih možnosti financiranja. 

Cilj3: Dvig bralne kulture in povečan obisk prireditev.  

Ukrep: projekti spodbujanja bralne kulture (Primorci beremo, Dobreknjige.si), odmevnejši sklopi 

prireditev: ob kulturnem prazniku, Goriški dnevi knjige, Bevkovi dnevi, Ta veseli dan kulture …; 

sodelovanje z lokalnimi organizacijami in društvi (vključevanje v dejavnosti in prireditve Goriške 

knjižnice, partnerstvo pri izvajanju raznih dejavnosti spodbujanja bralne kulture …) 

Cilj4: Ureditev, promocija in prepoznavnost gradiva lokalnega pomena (domoznanske zbirke). 

Ukrep: obdelava retrospektivnega gradiva, ureditev domoznanskega gradiva, pridobivanje zapuščin 

lokalnega pomena, pozivanje lokalnih ustanov in drugih k posredovanju lastnih publikacij Goriški 

knjižnici, predstavitev starejšega gradiva, postavitve virtualnih spletnih razstav … 

Uprizoritvene umetnosti: S povečanjem letnega sofinanciranja bi lahko kljub raznovrstni in obsežni 

gledališki ponudbi zapolnili vrzel na področju opere, baleta in drugih predstav ne-dramskih zvrsti. S 

podpiranjem in razvijanjem ponudbe gledaliških predstav za otroke in mladino ter vzgojno pedagoških 

dejavnosti bi širili gledališko kulturo med otroke in mladino. Na področju plesa je prav tako predviden 

napredek in razvoj z ustanovitvijo profesionalnega plesnega ansambla, kar bi dvignilo raven produkcije 

na področju plesne umetnosti in povečalo prepoznavnost regije na tem področju. Poletno kulturno 

dogajanje v mestu bi zagotovo popestrila tudi ustanovitev profesionalnega plesnega festivala (v 

sodelovanju s Plesnim poletjem v Šempetru pri Gorici), ki bi v treh dneh gostil različne domače in tuje 

plesne produkcije. 

 

Likovne umetnosti: Cilj je razvijati kakovostno in reprezentativno ponudbo na razstavnem področju 

(postavitev kakovostnih in ambicioznih razstav, nadgradnja e-portalov, ki prezentirajo umetnine in 

povečujejo njihovo dostopnost) ter povečati število zahtevnejših projektov. Tako bi javne zbirke bolj 

popularizirali, zanimanje javnosti za razstave bi se povečalo. Poleg tega je pomembno še naprej 

spodbujati vzgojno-izobraževalne programe na tem področju (likovne delavnice). 

 

Glasbene umetnosti: Da bi še naprej ohranjali vlogo osrednje koncertne hiše na Primorskem je nujno 

zagotavljati primerne pogoje za kontinuirano izvajanje kakovostnih glasbenih zvrsti in programov. 

Potrebno je razvijati nove mednarodne glasbene projekte s sredstvi razpisov EU. Bolje je treba 

izkoristiti potencial Mednarodnega srečanja saksofonistov s svetovnim tekmovanjem mladih 

saksofonistov, in sicer z umestitvijo projekta v program turizma MONG in izdelavo primerne 

promocijske platforme. Še naprej je potrebno spodbujati vzgojno-izobraževalne programe in glasbene 

dogodke, ki so namenjeni otrokom. 

 

Filmska umetnost: Podatki o velikem obisku »filmskega gledališča« (abonmajski program) in letnega 

kina (v letu 2013 ga je prvič izvedla Ustanova Silvana Furlana) kažejo na očitno zanimanje občinstva za 

kakovostno filmsko ponudbo, zato je smiselno take projekte nadgrajevati in spodbujati, da bodo 

zastavljeni cilji tudi uresničeni: povečati število projekcij, število predvajanih filmov in število gledalcev, 

zagotoviti ustrezne pogoje za obratovanje kinematografa, spodbujati in nadgrajevati razvoj 
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umetniškega filma in pedagoških programov, v proračunu MONG vsakoletno zagotoviti sredstva za 

izvedbo letnega kina. 

 

Intermedijske umetnosti: To področje temelji na združevanju različnih praks s področja sodobnih 

tehnologij in zajema: spletno umetnost, navidezno resničnost, interaktivni performans, interaktivno 

instalacijo, robotiko, kibernetiko … Na evropski umetnostni zemljevid Novo Gorico zagotovo umešča 

Festival novomedijske umetnosti Pixxelpoint. Zato je potrebno poskrbeti za širjenje prepoznavnosti in 

obiskanosti festivala z umestitvijo projekta v program turizma MONG in izdelati primerno promocijsko 

platformo. 

 

Otroški programi na področju kulture: Otroške kulturne programe – namenjene predšolskim in 

osnovnošolskim otrokom – izvajajo v MONG številni javni zavodi. Ti programi se pretežno financirajo s 

financiranjem javnih zavodov, ki izvajajo kulturne programe za otroke, ter podporo kulturnim 

programom in projektom preko javnih razpisov. 

 

Investicije v javno infrastrukturo na področju kulture: Če želi Nova Gorica pridobivati na vlogi 

pomembnejšega mednarodnega regijskega središča, h kateremu gravitira iz širšega kulturnega 

prostora do 200.000 obiskovalcev, mora Nova Gorica pospešiti projekt izgradnje novega kulturnega 

centra, ki bi omogočil nadaljnji razvoj glasbene, galerijske, filmske in drugih kulturnih dejavnosti. Ta 

investicija se uvršča med najpomembnejše investicije na področju kulture v naslednjem srednjeročnem 

obdobju. 

 

Med cilji glede investicij v javno infrastrukturo je še prenova gradu Kromberk z okolico, dokončanje 

izgradnje prostorov Goriškega muzej v Solkanu, pridobitev dokumentacije za obnovo in revitalizacijo 

gradu Rihemberk, pridobitev in revalorizacija Laščakove vile ter ustrezno vzdrževanje in obnavljanje 

obstoječe kulturne infrastrukture. 

 

Čezmejno in mednarodno kulturno sodelovanje: Namen sodelovanja je predstaviti kulturno podobo 

Nove Gorice v pobratenih in prijateljskih mestih ter približati kulturo drugih mest in narodov občanom 

in občankam Nove Gorice. Še posebej je izpostavljeno sodelovanje s sosednjo Občino Gorica (Italija), s 

katero je skupaj z Občino Šempeter -  Vrtojba ustanovila Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje 

EZTS GO. 

 

Medpodročno sodelovanje: Kulturnoumetnostna vzgoja: Zagotoviti večji obseg kakovostnih 

programov in boljšo dostopnost vsebin kulturne vzgoje, namenjenih otrokom in mladim na vseh 

področjih umetnosti. Pomembno je vzpostaviti učinkovit sistem obveščanja o kakovostnih 

kulturnovzgojnih projektih in doseči njihovo promocijo (ravnateljem OŠ se neposredno predstavi 

ponudbo kulturnih dejavnosti za mlade, ki jih izvajajo javni zavodi v občini) ter povečati število 

programov na področju kulturnoumetnostne vzgoje. 

 

Kultura in izobraževanje: Glasbena šola Nova Gorica, Umetniška gimnazija Nova Gorica, Univerza v Novi 

Gorici formalno delujejo na področju izobraževanja, po vsebini pa prečijo tudi področje kulture. 

Glasbena šola nudi osnovno glasbeno in baletno izobraževanje, poleg tega izvaja še druge, 

nadstandardne programe (poučevanje jazz klavirja, električne kitare, jazz in pop petja), pri čemer je cilj 
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ta program povečati in ponuditi čim širši publiki ter spodbuditi in povečati odprtost do zunanjega okolja 

– izvajanje projektov, v okviru katerih se učenci predstavljajo širši javnosti (primorski, slovenski, 

zamejski). V okviru umetniške gimnazije delujeta likovni in dramsko-gledališki oddelek. Gimnazija se 

povezuje s SNG Nova Gorica, povezala je mlade ustvarjalce na področju odrskih umetnosti in sodelavce 

iz cele Slovenije. Še večja vpetost v kulturno dogajanje mesta je glavni cilj nadaljnjega razvoja in 

delovanja gimnazije. Spremenjene gospodarske okoliščine so vplivale na nastajanje majhnih podjetij z 

visoko tehnologijo, storitvenih in intelektualnih dejavnosti – z razvojem humanističnih ved, s 

povezovanjem tehnoloških znanj in kulturno umetniške ustvarjalnosti lahko univerza (v sodelovanju z 

ostalimi fakultetami in visokošolskimi ustanovami) pomaga nadomestiti nekdaj industrijsko identiteto 

mesta z novo, ki bo odražala nov intelektualni potencial in ustvarjalne energije. Potrebno je torej 

ustvarjalno povezati znanja in kadre s področja znanosti, izobraževanja in umetniškega ustvarjanja.   

 

Kultura, znanost in umetnost: Na področju znanosti in umetnosti deluje Raziskovalna postaja 

Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Novi Gorici (RP ZRC 

SAZU), ki opravlja humanistične in družboslovne raziskave (znanstveno raziskovanje preteklosti, 

zahodnoslovenskih govorov ter narodopisja zahodnih Slovencev). 

 

Kultura in turizem: promocija kulturnih znamenitosti v občini z vzpostavitvijo čim boljšega sistema 

trženja, promocije, prodajnih poti in komuniciranja z javnostjo, kar pomeni določiti krovni organ za 

promocijo kulturne dediščine v turistične namene: enotni promocijski materiali, določitev primernih 

urnikov odprtosti, uporaba sodobnih promocijskih orodij (enotna spletna stran, mobilna aplikacija …). 

Potrebno je mesto narediti bolj živo, privlačno za turiste in obiskovalce – na prenovljenem Bevkovem 

trgu so boljše možnosti za izvajanja kulturnih prireditev na prostem, tudi večjih, z oblikovanjem 

prepoznavnega kulturnega festivala. K odmevnejšim kulturnim dogodkom bi zagotovo pripomogla tudi 

večja koordinacija med kulturnimi ustanovami, usklajevanje interesov nosilcev programov s stanovalci 

in lastniki lokalov v mestnem jedru. Frančiškanski samostan Sveta Gora in Frančiškanski samostan 

Kostanjevica sta kulturna spomenika, katera bi ob ustrezni podpori pri kulturni in turistični promociji 

obiskalo več obiskovalcev. 

 

Program predvideva tudi podporo umetniškim projektom z dimenzijo uporabnosti in neposrednim 

sodelovanjem z gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem itd. Kulturni projekti, ki nastajajo v 

sodelovanju z znanostjo, industrijo, obrtjo in turistično ponudbo, imajo lahko neposredno uporabno 

vrednost ter s tem dodano vrednost za uporabnika. Cilj je vzpostavljanje področij skupnega interesa in 

sodelovanja gospodarstva in kulturnih dejavnosti; nastajanje »kulturnih« oziroma »kreativnih 

industrij«.  

 

Širši razvojni cilji – Nova Gorica kot središče severne Primorske. Goriška statistična regija je v Sloveniji 

med manj atraktivnimi cilji meddržavnih migracij. Najverjetnejši razlogi za to so pomanjkljivosti na 

področju urbane infrastrukture, previsoke cene nepremičnin v mestu in slaba ponudba ustreznih 

delovnih mest. (Na slednje je gotovo vplival propad velikih podjetij v širši goriški regiji in slaba 

gospodarska klima.) Vendar pa je lahko tako stanje priložnost za mesto, da se aktualizira in afirmira ter 

tako privabi mlade izobražence in kreativce, da se odločijo za življenje in delo v Novi Gorici. 

»Coworking« postaja v tujini, tudi že v nekaterih slovenskih mestih, vse bolj uporabljena praksa, ki 

predpostavlja skupne prostore, ti pa omogočajo delovno mreženje, sodelovanje in srečevanje 



 

24 
 

posameznikov in skupin različnih profilov in znanj. Tako bi se ustvarjalo nove poslovne proizvode in 

storitve, različna društva, ki delujejo razpršeno po mestu in velikokrat nimajo ustrezno urejenih 

delovnih prostorov, pa bi se med seboj povezala.  

Za postavitev ti. »centra kreativnih industrij«, praks, ki združujejo sodobna naravotehnična, 

računalniška in sociološka znanja s kreativnimi umetnostmi, je potrebno pridobiti prostor, ki bi 

vključeval možnosti za razstavno dejavnost, pisarno, učilnice, sejni prostor in hkrati omogočal hitro 

prilagajanje sejnim, razstavnim ali delovnim zahtevam. 

 

 3.5 LOKALNI PROGRAM  V OBČINI RENČE - VOGRSKO ZA OBDOBJE 2014–2017  

Lokalni program kulture občine Renče - Vogrsko opredeli področja kulture, ki so v javnem interesu in 

na katerih se zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine. Opredeli prioritete, cilje in ukrepe za 

dosego ciljev ter določi kazalce za merjenje teh, določi investicije v javno kulturno infrastrukturo, 

opredeli usmeritve, ki so potrebne za uresničitev ciljev programa. 

 

Kulturna društva, Goriška knjižnica Franceta Bevka, JSKD RS, Goriški muzej, Kulturni dom Nova                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Gorica, Glasbena šola Nova Gorica, Slovensko narodno gledališče, posamezniki, samozaposleni v 

kulturi ter gospodarske in neprofitne organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju 

kulture so izvajalci kulturnih programov v občini.  

 

V interesu občine je finančno podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev, saj imajo pomembno 

vlogo pri izvajanju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki razvijajo tako posameznikove ustvarjalne 

sposobnosti kot kulturne potrebe in splošen odnos do kulturnih vrednot. Občina zagotavlja sredstva 

za izvajanje določenih nalog in strokovnih opravil, ki zadevajo organizacijo, koordinacijo, posredništvo 

kulturnih programov in kulturno animacijo, ter sredstva za izvedbo javnega poziva za sofinanciranje 

osnovnih programov društev s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, kar izvaja JSKD Območna 

izpostava Nova Gorica. Občina dodeljuje sredstva za posamezne projekte kulturnim društvom na 

podlagi javnega poziva. 

 

Knjižnično dejavnost (sofinanciranje dejavnosti in materialnih stroškov Goriške knjižnice Franceta 

Bevka in Krajevne knjižnice Renče) občina podpira in sofinancira v skladu z zakonsko obveznostjo in 

pogodbo. Muzejsko dejavnost v občini izvaja Goriški muzej v skladu z medsebojnim letnim dogovorom. 

 

V lokalnem programu kulture je poudarek na razvoju z opredeljenimi cilji, ukrepi in kazalniki, in sicer 

za LJUBITELJSKE DEJAVNOSTIH ter PRIREDITVENE DEJAVNOSTI IN ORGANIZACIJO KULTURNIH 

PRIREDITEV LOKALNEGA IN ŠIRŠEGA POMENA. Knjižnično dejavnost bo občina podpirala in 

sofinancirala v skladu s predpisi in pogodbo, in sicer v višini predpisanih finančnih deležev in 

obveznosti. 

 

Za ohranitev in izboljšanje ljubiteljskih dejavnosti v občini bo potrebno organizirati in pripraviti 

kakovostne in konkurenčne prireditvene in izobraževalne programe, vzpodbujati mlade, da se včlanijo 

v društva, zagotoviti ustrezne prostorske pogoje.  
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Prireditvena dejavnost in organizacija kulturnih prireditev lokalnega in širšega pomena: zagotoviti čim 

boljšo dostopnost kulturnih dobrin občanom. Programi naj bodo kakovostni, ki vzgajajo mlade in 

publiko, promovirajo ustvarjalnost in poustvarjanje. Za to pa je seveda potrebno zagotoviti primerne 

pogoje za izvajanje programov in cenovno dostopnost. 

 

Javni interes za kulturo se bo uresničeval zlasti z zagotavljanjem kulturnih dobrin kot javnih dobrin 

(te zagotavljajo javni zavodi, skladi in agencije), z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javne 

kulturne infrastrukture ter z ohranjanjem kulturne dediščine. Javno službo na področju kulture izvaja 

tudi Goriška knjižnica Franceta Bevka, in sicer javno službo na področju knjižničarstva. Knjižnico 

financirajo občine soustanoviteljice, in sicer glede na obseg programov v posameznih občinah in glede 

na število prebivalcev za skupne naloge knjižnice. Potrebno infrastrukturo zagotavljajo občine vsaka za 

svoje potrebe na svojem območju, za skupne naloge knjižnice pa z delitvijo skupnih stroškov. 

Razglasitev nepremičnin in opreme za javno infrastrukturo – tako se bo zagotovilo trajno 

namembnost prostorov in ohranitev prostorov za izvajanje kulturne dejavnosti. Javno infrastrukturo v 

občini predstavljajo: Knjižnica v Renčah, Kulturni dom Bukovica, Kulturna dvorana Renče, 

Večnamenska dvorana v POŠ Vogrsko. 

 

3.6 LOKALNI PROGRAM ZA KULTURO 2014–2017 V OBČINI ŠEMPETER - VRTOJBA 

Iz programa je razvidno, da bo občina poleg javnih kulturnih dobrin, ki jih predvideva zakon 

(knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine, arhivska dejavnost ipd.), dolgoročno podpirala (v 

primerljivem obsegu kot do sedaj) tudi ljubiteljske kulturne dejavnosti, spodbujala delovanje in nudila 

pogoje za razvoj dejavnosti in krepitev kulturnih dejavnosti in infrastrukture. 

Zastavljeni so cilji in prioritete za štiriletno obdobje ter usmeritve za uresničitev zastavljenih ciljev. Med 

cilji LPK je tudi ohranitev obstoječega kulturnega standarda in njegova nadgradnja, zagotavljanje 

finančnih in prostorskih pogojev za izvajanje kulturnih dejavnosti in investicije v javno kulturno 

infrastrukturo.  

V interesu občine je finančno podpreti dejavnost vseh aktivnih kulturnih društev (delujejo na različnih 

kulturnih področjih, ohranjajo in promovirajo kulturno dediščino, povezujejo člane in podpirajo 

izmenjavo izkušenj, sodelujejo s podobnimi organizacijami doma in v tujini). Občina tudi zagotavlja 

sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje programov društev s področja ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti. Občina sofinancira tudi dejavnost Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, 

območna izpostava Nova Gorica, programe Kulturnega doma Nova Gorica in Slovenskega narodnega 

gledališča Nova Gorica, financira kulturne programe zavoda KŠTM Šempeter - Vrtojba. 

Med izvajalci kulturnih programov je tudi Goriška knjižnica Franceta Bevka, ki opravlja javno službo na 

področju knjižničarstva za območja Mestne občine Nova Gorica ter sosednjih občin Brda, Kanal, Miren 

- Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba. Financirajo jo občine glede na obseg programov 

v posameznih občinah ter glede na število prebivalcev za skupne naloge knjižnice. Potrebno 

infrastrukturo zagotavljajo občine vsaka za svoje potrebe na svojem območju, za skupne naloge 

knjižnice pa z delitvijo skupnih stroškov. Občina knjižnično dejavnost podpira in sofinancira v višini, 

predpisani s predpisi Zakona o knjižničarstvu in pogodbo. V skladu z Zakonom in pogodbo zagotavlja 
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sofinanciranje dejavnosti in materialnih stroškov Goriške knjižnice Franceta Bevka v višini predpisanih 

in dogovorjenih finančnih deležev in obveznosti. Občina bo proučila tudi možnost uvedbe krajevne 

knjižnice v občini. 

Občina skrbi za zagotavljanje javne infrastrukture za kulturo (to pomeni, da je nepremičnina na voljo 

za izvajanje kulturnih dejavnosti v javnem interesu) – v občini javno infrastrukturo predstavljajo: 

Kulturna dvorana v Šempetru pri Gorici, Mladinski center Vrtojba, Coroninijev dvorec in Stražarski stolp 

v Vrtojbi.  

Občina zagotavlja najmanj tiste javne kulturne dobrine, kjer tako določa posebni zakon, podpira 

ljubiteljske kulturne dejavnosti, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih 

skupnosti in priseljencev. Točno so navedeni cilji, ukrepi, pričakovani učinki in kazalniki z namenom 

izboljšati kvaliteto in dvigniti zanimanje za dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev in ostalih 

organizacij, ki delujejo na področju kulture.  

Prav tako bo občina podpirala in sofinancirala knjižnično dejavnost (dejavnosti in materialne stroške), 

in sicer v skladu s predpisi Zakona o knjižničarstvu in pogodbo.  

V javnem interesu občine je, da se izvaja čim več kulturnih prireditev – prireditve javnega pomena: 

koncerti, gledališke predstave, pevski nastopi, literarni večeri, filmske in plesne predstave, razstave. 

Tudi na tem področju so jasno določeni cilji, ukrepi in kazalniki. 

Muzejsko dejavnost v občini izvaja Goriški muzej na podlagi letnega dogovora, sodelujejo tudi v akcijah 

ohranjanja kulturne dediščine (poleg Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kulturnih društev, 

vrtcev, šol …). 

Programe, ki jih ta lokalni program za kulturo ne določa, pa se izjemoma sprejemajo v sofinanciranje, 

če je v izvedbo programa vključena občina in je ta program za občino pomemben. Sicer pa se finančna 

sredstva opredelijo v vsakoletnem občinskem proračunu.  

 

3.7 RAZVOJNI PROGRAM OBČINE TOLMIN ZA OBDOBJE 2013–2020 

Na področju družbenih dejavnosti je (tudi skladno z Zakonom o lokalni samoupravi) glavna skrb v Občini 

Tolmin namenjena vzgoji in izobraževanju, zdravstvenemu varstvu, vseživljenjskemu učenju 

prebivalstva in njihovemu bogatemu društvenemu življenju. V programe vseživljenjskega učenja se 

vključuje tudi Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, ki ima podružnici tudi v ostalih dveh posoških občinah, 

to je v Kobaridu in Bovcu. (Sicer pa je na tem področju aktiven predvsem Posoški razvojni center, 

projekti so financirani s strani EU, zato so brezplačni). Značilno je bogato kulturno dogajanje tako v 

mestu kot na podeželju. V mestu je ena od osrednjih institucij zagotovo knjižnica, ki pa se sooča z veliko 

prostorsko stisko (kaže se torej velika potreba po dograditvi knjižnice), tudi bibliobusu se počasi izteka 

življenjska doba. V večjih podeželskih krajih oziroma središčih pa se izpostavljajo potrebe po ureditvi 

obstoječih oziroma dodatnih, predvsem večnamenskih prostorov za kulturne in druge prireditve. 

Občina Tolmin bo razvojno vizijo do leta 2020 uresničevala na podlagi razvojnih prioritet s cilji in 

programi, z ukrepi, ki so natančno določeni in opisani v dokumentu »Razvojni program občine Tolmin 

za obdobje 2013–2020«. Tako je predvidena tudi izgradnja II. faze Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, kot 
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sledi: v letu 2017 priprava dokumentacije, v letu 2018 izvedba investicije, za leto 2019 pa je predviden 

nakup bibliobusa. V letih 2013–2016 se v Knjižnici Tolmin izvaja energetska sanacija.    

V dokumetu je izpostavljena tudi usmeritev k trajnostni rabi naravnih virov, pri čemer je poudarek na 

varovanju naravne in kulturne dediščine ter kulturne krajine. Hkrati bodo z različnimi ukrepi spodbujali 

rabo naravnih potencialnov. 

Prav tako bodo veliko energije vložili v nadgradnjo turistične ponudbe z uveljavljanjem občine kot 

zelene turistične destinacije (novi turistični programi, spodbude, sodelovanje …). 

Spodbujanje podjetništva je cilj, s katerim si v občini želijo odprtje novih delovnih mest na območju 

celotne občine, dvigniti dodano vrednost v kmetijstvu in gozdarsvu, zaustaviti odliv prebivalstva … 

Velik vložek bodo namenili v infrastrukturno opremljenost in dostopnost občine, kar želijo doseči z 

usklajenim prostorskim načrtom, ureditvijo dostopnosti vseh območij občine, kakovostnejšo 

infrastrukturo ter zagotavljanjem transporta na način, ki bo zmanjšal ogljični odtis. 

 

3.8 LOKALNI PROGRAM ZA KULTURO 2016–2019 V OBČINI VIPAVA 

Cilji LPK Občine Vipava so ohraniti obstoječi in nadgraditi kulturni standard in zagotavljati dostopnost 

kulturnih dobrin in pogojev za ustvarjalnost, opredeliti področja kulture, ki so v javnem interesu in na 

katerih se zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine, opredeliti prioritete, cilje in ukrepe za 

dosego ciljev, zagotoviti finančne in prostorske pogoje za izvajanje kulturnih dejavnosti in investicije v 

javno kulturno infrastrukturo in opredeliti usmeritve, ki so potrebne za uresničitev ciljev programa. 

Izvajalci kulturnih programov v občini Vipava so kulturna društva; druga društva, ki imajo v statusu 

registrirano tudi kulturno dejavnost; Lavričeva knjižnica Ajdovščina; Javni sklad RS za ljubiteljske 

dejavnosti; Goriški muzej; posamezniki, samozaposleni v kulturi, ki so vpisani v razvid samostojnih 

izvajalcev javnih kulturnih projektov pri Ministrstvu za kulturo; gospodarske organizacije, neprofitne 

organizacije in druge pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture in 

umetnosti ter izobraževanja. 

V programu je izpostavljeno: 

Ljubiteljska kultura: občina bo v tem obdobju finančno podpirala dejavnosti vseh aktivnih kulturnih 

društev, ki delujejo na kulturnih področjih, kakor tudi kulturne dejavnosti tistih drugih društev, ki imajo 

v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost. Delovanje društev prepoznajo kot 

pomemben del posameznikovega razvoja ustvarjalne sposobnosti kot kulturne potrebe in splošen 

odnos do kulturnih vrednot.  

Knjižnična dejavnost: Naloge Lavričeve knjižnice so v programu podrobno predstavljene, velik 

poudarek pa je namenjen razvoju knjižnične dejavnosti v oblini Vipava. Zapisano je, da v naslednjem 

programskem obdobju načrtujejo:  

- dodatno zaposlitev oz. zaposlitev za krajši delovni čas za potrebe knjižničarstva na območju Občine      

Vipava, 
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- podaljšati odprtost knjižnice v Vipavi na 4 dni v tednu in na 20 ur na teden ter podaljšati odpiralni čas 

v Podnanosu za najmanj 1 uro na teden, 

 - vzpostaviti nove oblike dela (študijski krožki, delavnice, srečanja ipd.) v knjižnici v Vipavi, 

- sredstva za nabavo gradiva na prebivalca v Občini Vipava izenačiti s sredstvi nabave gradiva na 

prebivalca v Občini Ajdovščina, 

 - zaključiti načrt tehnološke posodobitve v knjižnici v Vipavi (RFID sistem) z namestitvijo sistema 

varovanja knjižnega gradiva (varnostna vrata), 

 - pripraviti podlago za tehnološko posodobitev izposoje in vračila v knjižnici Podnanos (RFID) - v 

knjižnici Vipava nabaviti opremo za projekcije in prenosno ozvočenje, 

 - pripraviti načrt ureditve dvorišča v Vipavi, 

 - obnova zunanjih vrat knjižnice v Vipavi, 

- ustanovitelju dati uradno pobudo, da začne razgovore za odkup celotne stavbe, v kateri deluje 

knjižnica, in priprava načrta za obnovo.  

 

V nadaljevanju programa so natančneje predstavljena še delovanje, naloge in področja delovanja 

Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti. Prav tako se program dotika kulturnih programov v 

izobraževalnih zavodih na območju občine Vipava.  
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4. ANALIZA LOKALNE SKUPNOSTI PO OSREDNJIH KNJIŽNICAH NA OBMOČJU 

V tem poglavju so predstavljene geografske in sociodemografske značilnosti posameznih območij 

osrednjih knjižnic. Opisi so pripravljeni za vsako občino območja posebej (geografska lega občine, 

prometne povezave, naselja ipd.). Sledi pregled starostne in izobrazbene strukture prebivalcev, 

možnosti za zaposlitev, gospodarstvo ipd. Podatki so uporabni za ugotavljanje stanja v občinah in 

kasneje pri načrtovanju knjižnične mreže in oblikovanju novih knjižničnih storitev. 

4.1 OBMOČJE DELOVANJA GORIŠKE KNJIŽNICE FRANCETA BEVKA 

4.1.1 OBČINA BRDA 

o Geografske značilnosti Občine Brda 

 Lega občine: Brda so kmetijska občina s poudarkom na vinogradništvu in vinarstvu, pa tudi sadjarstvu 

in oljkarstvu. Razvoj turizma omogočajo naravne danosti in kulturna dediščina. 

Goriška brda ležijo na skrajnem zahodu Slovenije, raztezajo se od reke Soče na JV do reke Idrije na SZ. 

Na severu preidejo v Kambreško hribovje, ki se spušča v Spodnjo Soško dolino, proti jugu pa se spušča 

proti Furlanski nižini, kjer so pod vplivi sredozemskega podnebja in rodovitne prsti dobri pogoji za 

vinogradništvo in sadjarstvo. Zgornja Brda so višji reliefno razgiban svet (400–450m nm) z naselji okoli 

Kožbane, Spodnja Brda pa prehajajo od Kojskega (249m nm), Šmartnega (262m nm), Cerovega (233m 

nm), preko Nebla, Medane in Kozane (160–180m nm ) v Prevalsko podolje (57m nm). Sem se stekajo 

dolinice rek Birše, Oblenča in Reke. Zgornja Brda so pretežno gozdnata, v Spodnjih Brdih pa 

prevladujejo kmetijska zemljišča. 

Naselja: Občino Brda sestavlja 45 naselij, ki tvorijo 15 krajevnih skupnosti, meri pa 72 m², kar jo po 

površini uvršča na 97. mesto med slovenskimi občinami, torej sodi med manjše slovenske občine. Na 

kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno 80 prebivalcev; torej je gostota naseljenosti 

manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km²). 

Naselje Dobrovo je občinsko središče z relativno dobro razvitimi dejavnostmi občinskega središča (npr. 

upravne funkcije lokalne ravni, oskrbne in storitvene dejavnosti lokalnega merila, predšolsko varstvo, 

osnovno izobraževanje s telovadnico oz. večnamensko dvorano, glasbena šola, zdravstveno varstvo, 

prostor za kulturne prireditve in dejavnosti …), ki se bodo z nadaljnjim razvojem krepile in dopolnjevale. 

Je tudi edino naselje, ki ima značilnosti urbanega naselja. Pomembnejše lokalno središče je naselje 

Kojsko, lokalna središča so naselja Medana, Kozana, Cerovo, Hum, Vipolže, Neblo in Golo Brdo. Manjše 

lokalno središče je še naselje Podsabotin. Značaj turističnih središč imajo naselja Šmartno, Medana in 

razvojna lokacija med Medano, Fojano in Dobrovim. 

Med pomembnejša razvojna območja sodijo lokacije hotela med Fojano, Medano in Dobrovim, lokacije 

za širitev obšolskih površin v naseljih Dobrovo in Kojsko ter širitev površin za gospodarske dejavnosti 

in storitve pri Dobrovem. Površine za stanovanjsko gradnjo so v nekoliko večjem obsegu načrtovane 

na območju Podsabotina. 

 

Promet: Po pristopu Slovenije v Evropsko zvezo in v šengensko območje svobodnega pretoka ljudi, 

blaga in storitev so se Brda odprla proti Furlaniji. Prometna povezanost se je s tem za Brda bistveno 

izboljšala. Osnovne regionalne prometne povezave Brd s sosednjimi območji so: Nova Gorica po 
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Osimski Sabotinski cesti, Kanal preko Plav, Tolmin preko Korade, Gorica iz Vipolž, Krmin iz Nebla in 

Čedad iz Golega Brda. 

Brda so kot obmejna pokrajina stoletja dolgo predstavljala del zahodne etnične meje s sosednjimi 

Furlani. Enotno pokrajino je po 2. svetovni vojni prizadela politična razdelitev med dve državi in šele 

leta 1985 zgrajena »Osimska cesta« čez Sabotin in italijansko ozemlje je odpravila prometno 

odrezanost Brd od bližnje Nove Gorice. S to cestno povezavo je bila odpravljena največja ovira 

hitrejšemu gospodarskemu razvoju Goriških brd. 

o Sociodemografske značilnosti 

Gospodinjstva: V Občini Brda je leta 2011 živelo 5.747 prebivalcev (v letu 2014 5.705) v 2.246 

gospodinjstvih. V posameznem  gospodinjstvu je živelo 2,6 prebivalcev, kar je za 0,1 prebivalca več od 

slovenskega povprečja. Leta 2014 je bilo v občini 2.427 stanovanj. To je 48 stanovanj na 100 prebivalcev 

in je v primerjavi s slovenskim povprečjem na 100 prebivalcev 6 stanovanj manj. Stanovanja v občini 

so v povprečju za 20 m² večja od povprečnega slovenskega stanovanja.  

Starostna struktura: Da se prebivalstvo občine stara, kažejo podatki o starostni strukturi prebivalstva, 

kjer lahko opazimo, da je delež vseh starostnih skupin do 26 let v primerjavi s slovenskim povprečjem 

za slab procent nižji. Največja odstopanja se kažejo prav pri deležu oseb, starih nad 65 let, ki jih je za 

približno 2,5% več v primerjavi s slovenskim povprečjem. Poleg tega je tudi indeks staranja v Občini 

Brda višji od slovenskega povprečja (ta je 120,5). To pomeni, da je leta 2014 na 100 prebivalcev, mlajših 

od 14 let, živelo 152 prebivalcev, ki so starejši od 65 let. Povprečna starost občanov Občine Brda je bila 

višja od povprečne slovenske (42,4 let) in je znašla 44,7 let. 

Gibanje rasti prebivalstva: Naravni prirast v Občini Brda je bil po zadnjih podatkih negativen (-36). To 

pomeni, da je umrlo 36 ljudi več, kot je bilo živorojenih. Selitveni prirast je sicer pozitiven (9), a se na 

račun negativnega naravnega prirasta število prebivalcev vseeno niža. V občini živi več žensk kot 

moških (1%), kar je primerljivo s slovenskim povprečjem. Nizek je tudi delež tujih državljanov (1,9%), 

ki živijo v občini. Od slovenskega povprečja je nižji za skoraj 3%.   

Delovno aktivno prebivalstvo: V občini je bilo v letu 2014 zaposlenih 2.103 prebivalcev, ki so v 

primerjavi s slovenskim povprečjem prejemali za približno 100 EUR nižje plače. Na področju Slovenije 

je bila v letu 2014 registrirana stopnja brezposelnosti 13,1%, na območju Občine Brda pa le 9,1%, kar 

predstavlja 179 prebivalcev brez zaposlitve. Delež delovno aktivnega prebivalstva je 68,8% in je za 

6,3% nižji od slovenskega povprečja. Indeks delovne migracije je bil leta 2013 38,7, kar Občino Brda 

uvršča v pretežno bivalno. To pomeni, da je v občini premalo delovnih mest za vse aktivno prebivalstvo, 

ki se mora tako voziti na delo v druge občine.  

Izobrazbena struktura: Iz podatkov o izobrazbeni strukturi prebivalcev lahko povzamemo, da je v 

primerjavi s slovenskim povprečjem v občini Brda več prebivalcev brez izobrazbe (za 2,8 % več) ter 

tistih z osnovnošolsko izobrazbo (cca. 1,5% več). Za približno 4,5% je manj tistih oseb, ki imajo končano 

eno iz med oblik visokošolske izobrazbe. 

Družine in izobraževanje: V Občini Brda je bilo leta 2011 registriranih 1.613 družin. Od tega je 1.270 

družin z otroki in 343 družin brez otrok. Predšolski otroci so se lahko v občini vključili v dva vrtca. Vanju 

je bilo v letu 2013 vključenih 196 otrok, kar predstavlja približno 78,5% otrok. V Sloveniji je v povprečju 
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v vrtce vključenih 75% otrok, kar je za približno 3% otrok manj v primerjav s stanjem v Občini Brda. V 

Osnovno šolo Dobrovo s podružnico na Kojskem je bilo vključenih 378 učencev. Občina nima nobenega 

srednješolskega in visokošolskega zavoda. V srednje in visoke ipd. šole v drugih občinah Slovenije je 

bilo v letu 2013 iz Občine Brda vključenih 219 dijakov in 258 študentov. 

Zdravstvo in sociala: Za zdravje občanov skrbita v okviru Zdravstvenega doma Nova Gorica dve splošni 

zdravstveni ambulanti (Kojsko, Dobrovo) in ena zobozdravstvena ambulanta (Dobrovo). Na Dobrovem 

je tudi ambulanta za fizioterapijo ter patronažna služba. Starejši občani se lahko na območju občine 

Brda, v Podsabotinu, vključijo v enoto Doma za upokojence Nova Gorica.   

Društva, kultura in lokalni mediji: Na območju Občine Brda deluje po zadnjih podatkih 60 različnih 

društev, ki so po kategoriji in številu prikazana v Tabeli 3. 

                         Tabela 3: Društva po kategorijah, Občina Brda 
DRUŠTVA ŠTEVILO 

Športna in rekreativna društva 16 

Društva za pomoč ljudem 4 

Kulturno umetniška društva 16 

Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 3 

Društvo za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 3 

Stanovska društva 11 

Društva za razvoj kraja 4 

Nacionalna in politična društva 0 

Društva za duhovno življenje 0 

Ostala društva 3 

SKUPAJ 60 

 

V Občini Brda poleg športnih in družabnih prireditev vsako leto prirejajo še  Gradnikove večere, festival 

Brda in vino ter Brda contemporary music festival. 

Med najvidnejšimi kulturnimi ustanovami v Občini Brda je Grad Dobrovo, v katerem deluje tudi Goriški 

muzej.  

Razen Briškega časnika, ki ga izdaja Občina Brda, ni drugih lokalnih medijev.  

Gospodarstvo: V Občini Brda je bilo v prvem četrtletju 2015 registriranih 449 poslovnih subjektov. Od 

tega je bilo 207 samostojnih podjetnikov, kar predstavlja skoraj polovico vseh registriranih poslovnih 

subjektov v občini. 96 je bilo registriranih gospodarskih družb in 2 zadrugi, kar skupaj predstavlja 20% 

vseh poslovnih subjektov. Prav tako je bilo 20% društev, 12% drugih fizičnih oseb, ki opravljajo 

registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti. Manj kot 5% je nepridobitnih organizacij in 

pravnih oseb javnega prava.                                                              
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             Tabela 4:  Poslovni subjekti, Občina Brda 

 

4.1.2 OBČINA KANAL OB SOČI 

o Geografske značilnosti občine Kanal ob Soči 

 

Lega občine: Občina leži na zahodnem delu države, ob meji z Italijo, natančneje Furlanijo - Julijsko 

Krajino. Točno na meji teče reka Idrija, na kateri so se v preteklosti nahajali številni mlini. Občina leži 

na treh pokrajinsko različnih delih: spodnja Soška dolina, Kambreško pogorje, zahodni del Banjške 

planote.  

Naselja: Glede na velikost ozemlja se občina uvršča med velike občine (147 km²) na 43. mesto, glede 

na število prebivalcev pa med občine s srednjim številom prebivalstva. Na kvadratnem kilometru 

površine občine živi povprečno 39 prebivalcev; torej je gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni 

državi (101 prebivalec na km²). 

Največji naselji v občini sta Kanal in Deskle (vsaka po cca. 2000 prebivalcev); občinsko središče, kulturni 

in gospodarski center je naselje Kanal. Ostalo so predvsem manjši zaselki ali posamezne domačije. 

Občina je razdeljena na 8 krajevnih skupnosti: Kanal, Lig, Ročinj - Doblar, Anhovo - Deskle, Kambreško, 

Levpa, Kal nad Kanalom, Avče. 

Industrija, kmetijstvo in turizem: Deskle ležijo na levem bregu reke Soče pod pobočji Banjške planote. 

Nad Desklami je velik kamnolom apnenega laporja (surovina za izdelavo cementa). Posledično je leta 

1921 zaživela cementarna v Anhovem – Salonit Anhovo. 

Priljubljena znamenitost občine je Kanalski most in z njim povezana tradicionalna prireditev »skoki z 

mosta«. V centru Kanala stoji Neptunov vodnjak, ki je bil narejen v letu 1815 s pomočjo grofa Coroninija 

in je v preteklosti služil za zbiranje vode. Velik etnološki in kulturni pomen imajo maske in kostumi iz 

Liga na Kanalskem Kolovratu. Gotska hiša v centru Kanala je bila zgrajena v 11. stoletju. V njej že vrsto 

let domuje knjižnica in spominska soba skladatelja Marija Kogoja. Mimo Kanala poteka tudi bohinjska 

železniška proga (Transalpina). 

Občina je od leta 2006 pobratena z Občino Sonnino v Italiji. 

20%

43%
1%

4%

20%

12%

Občina Brda
1. četrtletje 2015

Gospodarske družbe in zadruge Samostojni podjetniki

Pravne osebe javnega prava Nepridobitne organizacije

Društva Druge fizične osebe
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Zgodovina: Kanal je srednjeveško mestece, nahaja se ob bregovih Soče, med seboj povezanih z 

mostom. Nastanek mesta je povezan s prehajanjem reke Soče – v bližini Petrucke naj bi se namreč 

nahajal most že v obdobju Rimljanov in prav tukaj naj bi se začelo oblikovati naselje. Kanalsko ozemlje 

se v listini najprej omenja leta 1140, ko goriški grof Henrik I. podeli kanalsko-ročinjski fevd samostanu 

v Rožacu pri Vidmu. Kanal se je razvijal v obzidano naselje, prebivalci so se preživljali z rokodelstvom in 

trgovanjem. V srednjem veku je Kanal pripadal Goriškim grofom in Oglejskemu patriarhu, kasneje 

grofom Rabatta in kromberškim grofom Coronini. Od sredine 15. stoletja naprej so v naše kraje udirali 

Turki – tudi v Kanal. Težki časi so se nadaljevali tudi po turških vpadih: vojna med Avstrijo in Benetkami.  

Znani Kanalci: Valentin Stanič (1774–1847; duhovnik, alpinist, prosvetni delavec), Riko Debenjak 

(1908–1987; akademski slikar in grafik), Josip Kocjančič (1849–1878; narodni buditelj, pevovodja, 

skladatelj, publicist), Marij Kogoj (1892–1956; skladatelj), Ivan Gradnik Miklavčič (1680–1714; vojaški 

vodja velikega tolminskega punta 1713), Anton Nanut (dirigent), Stanislav Anton Kamenšček (1908–

1978; TIGR-ovec, borec za osvoboditev slovenske Primorske), Vinko Vodopivec (1878–1952; duhovnik, 

skladatelj), Marijan Gabrijelčič (1940–1998; skladatelj in pedagod), Ivan Čargo (1898–1958; slikar, 

risar, ilustrator, scenograf)  

o Sociodemografske značilnosti 

Gospodinjstva: V Občini Kanal je leta 2011 živelo 5.710 prebivalcev (v letu 2014: 5.539) v 2.246 

gospodinjstvih. Tako v Sloveniji kot tudi v Kanalu je leta 2011 v povprečju v posameznem gospodinjstvu 

živelo 2,5 prebivalcev. Po zadnjih podatkih je bilo v Občini Kanal 2.706 stanovanj, kar je približno 49 

stanovanj/100 prebivalcev, kar predstavlja 7 stanovanj/100 prebivalcev več od slovenskega povprečja. 

Povprečna velikost stanovanja v kanalski občini je bila 85 m², kar je za 5 m² več od povprečnega 

slovenskega stanovanja.  

Starostna struktura prebivalcev v Občini Kanal kaže na to, da se prebivalstvo v občini stara. Po podatkih 

iz leta 2014 je oseb, ki so mlajše od 26 let, v povprečju manj kot na območju Slovenije. Prav tako je 

delež starejših od 65 let za 3% višji od slovenskega povprečja. Indeks staranja v Občini Kanal je bil leta 

2014 višji od slovenskega povprečja (ta je bil 120,5), kar pomeni, da je bilo na 100 prebivalcev, mlajših 

od 14 let, 151,1 prebivalcev, starejših od 65 let. Povprečna starost občanov je bila 44 let, kar je 2 leti 

več od slovenskega povprečja. 

Gibanje rasti prebivalstva: Po zadnjih podatkih je bil naravni prirast v Občini Kanal negativen (-7), kar 

pomeni, da je bilo manj živorojenih kot umrlih ljudi. Še bolj izrazito negativen je selitveni prirast (-80), 

kar pomeni, da se je v letu 2013 iz občine izselilo več ljudi kot vanjo priselilo. Skupni prirast je kot 

seštevek zgoraj napisanega negativen (-87). Število prebivalcev v Občini Kanal torej upada.  

V občini živi za 1,28% več moških kot žensk, kar je v primerjavi s slovenskim povprečjem ravno obratno. 

Med prebivalci Občine Kanal je 2,3% tujih državljanov in je 2,5% manj od slovenskega povprečja.  

Delovno aktivno prebivalstvo: Novembra 2014 je bilo v Občini Kanal zaposlenih 1.944, ki so v 

primerjavi s slovenskim povprečjem prejemali za 268 EUR bruto in 140 EUR neto nižjo plačo. Stopnja 

registrirane brezposelnosti je bila v občini za 0,1% višja od slovenskega povprečja (13,1%). Skupaj je 

bilo v Občini Kanal registriranih 295 brezposelnih oseb. Delež aktivnega prebivalstva je 38,6%, kar je 

manj v primerjavi s slovenskim povprečjem (49,4%). 
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Indeks delovne migracije v Občini Kanal je bil leta 2013 56,3, kar občino uvršča med zmerno bivalne. 

To pomeni, da je bilo na območju občine več aktivnega prebivalstva, kot delovnih mest. Delovno aktivni 

prebivalci, ki v Občini Kanal niso dobili dela, so se na delo vozili v druge slovenske občine. 

Izobrazbena struktura: V primerjavi s slovenskim povprečjem je bilo v občini manj prebivalcev brez 

izobrazbe (-1%) in z osnovnošolsko izobrazbo (2,39% manj). V Občini Kanal je bilo največ prebivalcev s 

poklicno ali srednješolsko izobrazbo. Od slovenskega povprečja je bil delež teh prebivalcev višji za 9%. 

Za 5% je bil od slovenskega povprečja nižji tudi delež prebivalcev s končano višješolsko ipd. izobrazbo. 

Družine in izobraževanje: V Občini Kanal je bilo leta 2011 registriranih 1.647 družin. Od tega je bilo 

1.166 družin z otroki in 481 brez otrok. Predšolski otroci so se lahko na območju občine vključili v 3 

vrtce, v katere je bilo po podatkih iz leta 2013 vključenih 200 otrok. To predstavlja 75,3% predšolskih 

otrok in je hkrati več v primerjavi s slovenskim povprečjem (ki je 74,9%). V letu 2013 je v Občini Kanal 

387 osnovnošolcev obiskovalo dve osnovni šoli. To sta OŠ Deskle in OŠ Kanal. Čeprav v občini ni 

srednješolskih in višješolskih zavodov, je bilo v letu 2013 v občini 198 dijakov in 267 študentov. 

Zdravstvo in sociala: Na območju Občine Kanal delujeta v okviru Zdravstvenega doma Nova Gorica dve 

splošni ambulanti v Kanalu in patronažna služba. Prav tako je v Kanalu zobozdravstvena ambulanta za 

odrasle. Zobozdravstvena ambulanta za šolske otroke pa deluje Desklah. V Desklah je tudi ambulanta 

za fizioterapijo. 

Društva, kultura in lokalni mediji: V Občini Kanal je registriranih 52 različnih društev. V spodnji tabeli 

so prikazani po kategorijah in številu. 

                      Tabela 5: Društva po kategorijah,  Občina Kanal ob Soči 
DRUŠTVA ŠTEVILO 

Športna in rekreativna društva 18 

Društva za pomoč ljudem 4 

Kulturno umetniška društva 9 

Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 0 

Društvo za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 4 

Stanovska društva 13 

Društva za razvoj kraja 0 

Nacionalna in politična društva 1 

Društva za duhovno življenje 0 

Ostala društva 3 

SKUPAJ 52 

 

Kulturno življenje v Občini Kanal je izredno pestro. Poleg raznovrstnih športnih in družabnih prireditev  

vsako leto prirejajo srečanje amaterskih gledaliških skupin Gledališče na Kontradi, Kogojeve 

dneve in Mednarodno srečanje pihalnih orkestrov. 

Kulturne ustanove v Občini Kanal: 

- Krajevna knjižnica Kanal (GKFB), 
- Krajevna knjižnica Deskle (GKFB),  

- Galerija Rika Debeljaka,  

- Kulturni dom Deskle. 
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Občina Kanal izdaja četrtletnik Most. 

Gospodarstvo: V Občini Kanal ob Soči je bilo v prvem četrtletju 2015 registriranih 356 poslovnih 

subjektov, pri čemer največji delež zavzemajo samostojni podjetniki, ki med vsemi predstavljajo kar 

55%. Gospodarske družbe predstavljajo 16% delež, sledijo jim društva s 15%.  6% je drugih fizičnih oseb, 

ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti, 5% je nepridobitnih organizacij ter 

3% pravnih oseb javnega prava. 

         Tabela 6: Poslovni subjeki, Občina Kanal 

 

4.1.2 OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA  

o Geografske značilnosti občine Miren - Kostanjevica 

Lega občine: Občina leži v Z delu Slovenije, kjer reka Vipava zapušča slovensko ozemlje. Del občine, 

imenovan tudi »vrt Goriške«, sega v območje Vipavske doline, pokrivajo ga rodovitna polja, vrtovi in 

sadovnjaki. Preostali del sega v območje Krasa. Kmetijstvo je glavni oblikovalec kulturne krajine, 

medtem ko je na Krasu opaziti trend opuščanja kmetijske dejavnosti. Gozdne površine, večina v 

kraškem delu občine, danes zasedajo 65% celotnega območja občine.  

Nižinski del občine zaznamuje reka Vipava – poplavna območja reke predstavljajo veliko omejitev za 

razvoj. Na poplavnih območjih se pojavljajo predvsem kmetijske površine, pa tudi stanovanjski objekti 

ter prometnice. Vseeno pa je območje reke Vipave opredeljeno kot posebno varstveno območje 

Natura 2000 in ekološko pomembno območje. Prav tako ima celoten kraški del občine z vidika 

ohranjanja narave posebno vrednost in je opredeljen kot posebno varstveno območje Natura 2000 in 

ekološko pomembno območje. Turistična in rekreacijska ponudba Krasa temelji na pohodništvu, 

kolesarjenju ter kmečkemu turizmu. Večina tematskih poti je posvečena zgodovinski dediščini prve 

svetovne vojne (na območju Lokvice in Temnice je tovrstnih spomenikov še posebej veliko).  

Občina se nahaja v bližini Nove Gorice, ki se na državni ravni razvija kot gospodarsko in kulturno 

središče ter pomembno regionalno prometno vozlišče. Razvoj Nove Gorice močno vpliva na razvoj 

občine Miren - Kostanjevica, tudi na področju poselitve.  

Naselja: Občina Miren - Kostanjevica je majhna občina, pokriva le 0,3% vsega slovenskega ozemlja. Po 

številu prebivalcev se med slovenskimi občinami uvršča na 104. mesto. Na kvadratnem kilometru 
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( 1 .  č e t r t l e t j e 2 0 1 5 )

Gospodarske družbe in zadruge Samostojni podjetniki
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Društva Druge fizične osebe
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površine občine živi povprečno 77 prebivalcev; torej je gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni 

državi (102 prebivalca na km²). Po površini se občina uvršča na 108. mesto (meri 63 km²). 

Sestavlja jo 15 naselij (Bilje, Hudi Log, Korita na Krasu, Kostanjevica na Krasu, Lipa, Lokvica, Miren, Nova 

vas, Novelo, Opatje selo, Orehovlje, Sela na Krasu, Temnica, Vojščica, Vrtoče). Celotno območje Krasa 

v občini, razen Opatjega sela, lahko opredelimo kot demografsko ogroženo območje. Edini urbani 

naselji v občini sta Miren in Bilje, vsa ostala naselja sodijo glede na število prebivalcev med vasi (ne 

dosegajo praga 500 prebivalcev). Funkcijo lokalnih središč opravljata Kostanjevica na Krasu in Opatje 

selo, ki zagotavljata osnovno oskrbo prebivalstva, Opatje selo pa se razvija tudi kot zaposlitveno 

središče z razvojem gospodarske cone. Oskrbne dejavnosti in zaposlitvene možnosti so skoncentrirane 

predvsem v Mirnu in Biljah. Miren je kot občinsko središče še vedno prešibek (v odnosu do ostalih 

občinskih središč v bližini Nove Gorice (Renče, Šempeter)). Okrepiti bi bilo potrebno zaposlitvene 

možnosti, povečati število stanovanj.  

Promet: Glavni prometni osi občine predstavljata regionalni cesti Štanjel–Komen–Kostanjevica na 

Krasu–Opatje selo–Miren–Šempeter in Vogrsko–Volčja Draga. Z izgradnjo vrtojbenske obvoznice pa se 

je izboljšala povezava Kras–Posočje, izboljšale so se tudi povezave z Novo Gorico.  

Na območju občine sta bila tudi dva mejna prehoda, ki pa nimata več funkcije, zato bi jih bilo potrebno 

prestrukturirati. Med povezavami nacionalnega pomena je najpomembnejša povezava Sežana–Nova 

Gorica–Tolmin–Kobarid–Predel.   

o Sociodemografske značilnosti 

Gospodinjstva: V Občini Miren - Kostanjevica je bilo leta 2011 4.848 prebivalcev (l.2014 4.847) v 1.830 

gospodinjstvih. V povprečju živi v občini na gospodinjstvo 2,65 prebivalcev, kar je rahlo več od 

slovenskega povprečja (2,5 prebivalcev/gospodinjstvo). V letu 2014 je bilo na območju občine 2.017 

stanovanj. Na 100 prebivalcev je bilo tako na voljo 42 stanovanj, kar se ujema s slovenskim povprečjem. 

Leta 2014 so bila stanovanja v povprečju velika 88 m², kar pomeni, da so v primerjavi s slovenskim 

povprečjem za 8 m² večja.  

Starostna struktura: Starostna struktura prebivalstva, po podatkih iz leta 2014, kaže, da se prebivalstvo 

v Občini Miren - Kostanjevica stara, a so odstopanja pri posameznih starostnih skupinah v primerjavi s 

slovenskim povprečjem pri vseh starostnih skupinah majhna (okoli 1%). Indeks staranja za leto 2014 v 

občini kaže, da je na 100 oseb, mlajših od 14 let, 135,9 starejših od 65 let, kar je več od slovenskega 

povprečja (120,5). Povprečna starost občanov je bila leta 2014 43,8 let, kar je za 1,4 leta več od 

slovenskega povprečja. 

Gibanje rasti prebivalstva: Podatki iz leta 2013 kažejo, da je bil naravni prirast v Občini Miren - 

Kostanjevica pozitiven (+10). To pomeni, da je umrlo manj ljudi, kot je bilo živorojenih. A ker je bil 

selitveni prirast negativen (-16), občina beleži rahel upad števila prebivalstva. Skupni prirast je bil  

namreč negativen (-6). Moških je v občini za 1,38% več kot žensk, kar je ravno obratno od slike na 

območju celotne Slovenije. V Občini Miren - Kostanjevica je bil delež tujih prebivalcev 3,2, kar je za 

1,6% pod slovenskim povprečjem. 

Delovno aktivno prebivalstvo: Konec leta 2014 je bilo zaposlenih 1.808 občanov, ki so v primerjavi s 

slovenskim povprečjem prejemali 217 EUR manj bruto in 116 EUR manj neto plače mesečno. Stopnja 
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registrirane brezposelnosti novembra 2014 je bila 12,7%, kar je za 0,4% manj od stopnje 

brezposelnosti na območju Slovenije. To pomeni, da je bilo v občini registriranih 261 brezposelnih oseb. 

Med delovno sposobnimi občani je bilo leta 2014 63,4% delovno aktivnih; to je 2,4% manj od 

slovenskega povprečja. Indeks delovne migracije v občini je bil leta 2013 59,7, kar občino uvršča med 

zmerno bivalne občine. V občini je tako bilo na voljo manj delovnih mest, kot je bilo aktivnega 

prebivalstva.  

Izobrazbena struktura: V Občini Miren - Kostanjevica je največ takih prebivalcev z zaključenim 

poklicnim ali srednješolskim izobraževanjem (75,5%), kar je hkrati za 22,4% več od slovenskega 

povprečja. Več je tudi prebivalcev z osnovnošolsko izobrazbo (+2,3% ). Za 1,66% manj je prebivalcev 

brez izobrazbe in 2 % manj s končano visokošolsko ipd. izobrazbo. 

Družine in izobraževanje: V občini je bilo leta 2011 registriranih 1.422 družin. Od tega je bilo 1.100 

družin z otroki in 322 družin brez otrok. Predšolski otroci so se lahko vključili v 3 vrtce na območju 

občine. Leta 2013 je bilo v vrtce vključenih 165 otrok. To predstavlja 75,6% vseh predšolskih otrok v 

občini, kar je cca. 1% nad slovenskim povprečjem. V letu 2013 je bilo 306 osnovnošolcev vključenih v 

Osnovno šolo Miren in v dve njeni podružnici v Biljah (1.–4. razred) in Kostanjevici (1.–5. razred). V 

Občini Miren - Kostanjevica ni srednješolskih in visokošolskih zavodov. Iz občine je bilo leta 2013 v 

srednješolsko izobraževanje vključenih 144 dijakov. V letu 2013 je bilo 234 študentov s stalnim 

prebivališčem v občini.  

Zdravstvo in sociala: V Občini Miren - Kostanjevica sta dve splošni ambulanti, ki delujeta v okviru 

Zdravstvenega doma Nova Gorica. Obe ambulanti imata sedež v Mirnu. Ambulanti sta enkrat tedensko 

odprti tudi v Kostanjevici na Krasu. V Mirnu je tudi zobozdravstvena ambulanta za odrasle in šolska 

zobna ambulanta, ambulanta za fizioterapijo ter patronažna služba. 

Društva, kultura in lokalni mediji: V Občini Miren - Kostanjevica je registriranih 49 društev. V spodnji 
tabeli so prikazani po kategorijah in številu. 

                      Tabela 7: Društva po kategorijah,  Občina Miren – Kostanjevica  
DRUŠTVA ŠTEVILO 

Športna in rekreativna društva 7 

Društva za pomoč ljudem 3 

Kulturno umetniška društva 12 

Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 3 

Društvo za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 3 

Stanovska društva 5 

Društva za razvoj kraja 16 

Nacionalna in politična društva 0 

Društva za duhovno življenje 0 

Ostala društva 0 

SKUPAJ 49 

 

Tudi v Občini Miren - Kostanjevica prirejajo veliko tradicionalnih družabnih in športnih prireditev, 

organiziranih v okviru različnih društev in klubov, ki delujejo v občini. Med bolj dejavne kraje v občini 

zagotovo sodijo Bilje, kjer najdemo tudi različne kulturne ustanove: 
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- Kiparski atelje Negovana Nemca, kjer prirejajo dogodek Pogovor pod murvo, ki vsako 

leto gosti tudi Mednarodni literarni festival Vilenica, 

- Goriška knjižnica Franceta Bevka:  Krajevna knjižnica Bilje, 

- Dom krajanov Negovan Nemec Bilje, 

- Kulturni dom Kostanjevica. 

Občina Miren - Kostanjevica enkrat letno izda časopis Glasilo Občine Miren - Kostanjevica. Drugih 

lokalnih medijev občina nima. 

Gospodarstvo: V Občini Miren - Kostanjevica je bilo v 1. četrtletju leta 2015 registriranih 435 poslovnih 

subjektov, pri čemer je bila skoraj polovica (49%) samostojnih podjetnikov. Med poslovnimi subjekti 

predstavljajo 30% gospodarske družbe, med katerimi ni nobene zadruge. Društva so v občini 

predstavljala 11%, 5% je bilo drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane oz. s predpisom določene 

dejavnost, nepridobitnih organizacij je bilo 4% ter 2% pravnih oseb javnega prava. 

                                                                Tabela 8: Poslovni subjekti, Občina Miren - Kostanjevica 

 

4.1.4  MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

o Geografske značilnosti občine Nova Gorica 

Lega občine: Občina se nahaja na zahodu Slovenije in meji na Italijo. Ima mestni status, po številu 

prebivalcev sodi med največje slovenske občine.  

Novo Gorico na severu obdaja hribovje Sabotin, Skalnica oziroma Sveta Gora in Škabrijel, na jugu in 

jugovzhodu gričevje Panovec in Kostanjevica, na zahodu pa reka Soča. Območje kmetijskih površin je 

Vipavska dolina (poljedeljstvo, vrtnarstvo, vinogradništvo, sadjarstvo), na Banjški in Trnovski planoti pa 

so možnosti za živinorejo in ekološko kmetovanje. Mestno občino Nova Gorica sestavlja 19 krajevnih 

skupnosti, meri pa 280 km², kar jo po površini uvršča na 10. mesto med slovenskimi občinami. Občino 

sestavlja 59 naselij, najmanjše je Šmaver, največja naselja pa so Nova Gorica, Solkan, Kromberk, 

Prvačina, Šempas, Rožna Dolina, Branik ter Dornberk, Ozeljan in Grgar. Na kvadratnem kilometru 

površine občine živi povprečno 41 prebivalcev; torej je gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni 

državi (102 prebivalca na km²). 
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Promet: Nova Gorica v povezavi s Solkanom, Kromberkom, Rožno Dolino, Ajševico, Šempetrom in 

Vrtojbo pomeni močno upravno, gospodarsko, prometno in kulturno središče. Pomembnejša 

načrtovana lokalna središča so Dornberk z Zaloščami, kot pomembno oskrbno središče južnega dela 

Vipavske doline, Šempas kot središče hitro razvijajočih se naselij severnega dela Vipavske doline in 

Grgar kot stičišče Trnovske in Banjške planote ter Čepovanske doline. 

 

Naselja: Načrtovana lokalna središča so Branik s Preserji, z močnim agrarnim zaledjem južnega dela 

Vipavske doline, ter Čepovan in Trnovo kot pomembni oskrbni središči Trnovske in Banjške planote, 

kjer je treba zaradi ustvarjanja možnosti za ohranjanje prebivalstva na območju, kljub premajhnemu 

gravitacijskemu zaledju, zagotavljati vse oskrbne in storitvene funkcije, ki ustrezajo nivoju 

pomembnejših lokalnih središč. Lokalna središča so tudi Prvačina in Ozeljan v Vipavski dolini ter Lokve, 

ki se razvijajo kot osrednje turistično naselje Trnovske planote. Druga naselja občine so večinoma brez 

funkcij v omrežju naselij, nekatera med njimi pa opravljajo funkcijo osnovne oskrbe prebivalstva. Ta 

naselja so Grgarske Ravne, Banjšice, Lokovec, Ravnica, Osek in Gradišče nad Prvačino. (Vir: 7. člen 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova gorica) 

 

Promet: Hitra cesta H4 Podnanos–Vrtojba povezuje občino z Ljubljano na vzhodu ter Vidmom, 

Benetkami in Trstom na zahodu. 

 

Industrija, kmetijstvo in turizem: Naselje Nova Gorica je gospodarsko, kulturno in upravno središče 

občine in Goriške regije. Je tudi univerzitetno mesto. Koncerti, festivali, gledališke predstave, sejmi, 

razstave in druge kulturne, kulinarične in etnološke prireditve bogatijo življenje domačinov in gostov. 

Največ kulturnih prireditev se odvija v Slovenskem narodnem gledališču in v Kulturnem domu, medtem 

ko Bevkov trg postaja osrednje mestno prizorišče na prostem, predvsem poleti. Nova Gorica je tudi 

igralniško mestece, ki v dveh zabaviščnih centrih in več igralnih salonih nudi zabavo z najsodobnejšimi 

igrami na srečo. Solkan sodi med najstarejša naselja v Posočju (prvič se skupaj z Gorico omenja leta 

1001). Njegova največja znamenitost je solkanski most, znan je tudi po cerkvi na Sveti Gori, Vili 

Bartolomei, pokopališču padlih iz 1. svetovne vojne. Sabotinu, reki Soči … Omeniti velja solkansko 

mizarstvo, ki ima skoraj 200-letno tradicijo. V Prvačini so v starem jedru vasi postavili razstavo v spomin 

aleksandrinkam, ki so pred leti predvsem iz teh krajev odhajale služit v Egipt. Posebnost Rožne Doline 

je židovsko pokopališče, eno redkih na slovenskih tleh. Zaradi svoje lokacije, starosti nagrobnikov in 

njihove umetnostnozgodovinske vrednosti je spomenik nacionalnega pomena. Branik slovi po 

največjem in najstarejšem gradu na Primorskem – Grad Rihemberk. Grgar leži v Grgarski kotlini, v času 

prve in druge svetovne vojne je bil pomembna partizanska vas. 

Goriška je konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja postala znana tudi po nekaterih krajih, kjer so se 

razvile določene obrti. Obrt je začela cveteti zaradi ugodnih razmer za pridobivanje surovin, potrebnih 

za obrtno proizvodnjo. Med tradicionalne obrti goriškega podeželja, iz katerih je po drugi svetovni vojni 

zrasla novogoriška industrija, lahko predvsem štejemo mizarstvo v Solkanu, kovaštvo na Čepovanskem 

in Lokovcu, opekarstvo v Biljah ter zidarstvo v Renčah. 

Zgodovina: Mesto Nova Gorica je pričelo nastajati šele po drugi svetovni vojni kot nadomestek Gorici, 

ki je ostala za mejo. Na 6. pariški mirovni konferenci je namreč Gorica pripadla Italiji, s čimer je velik 

del Goriške, Posočja in Spodnje Vipavske doline zgubil svoje središče. Nova Gorica je takorekoč mlajša 

sestra Gorice – kot edinstven primer v Evropi dve mesti stojita tik ob meji, a brez mejnih prehodov ter 
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v vedno večjem sožitju na vseh ravneh. Poselitev široke okolice mesta je sicer stara več tisočletij, saj o 

tem pričajo nekatera pomembna arheološka najdišča. Zamisel o novem središču Goriške je leta 1947 

začel uresničevati poseben odbor. Urbanistični načrt mesta je izdelal arhitekt in urbanist Edo Ravnikar. 

Temeljni kamen za gradnjo je bil postavljen 13. junija 1948. Mladinske brigade iz cele Jugoslavije so 

začele graditi novo mesto. Najprej so nastali tako imenovani »ruski bloki«, občinska stavba in 

nebotičnik. Sčasoma so zrasla večja naselja stanovanjskih blokov, novi objekti s Kulturnim domom in 

Trgovsko hišo na čelu in razvil se je družabni center Nove Gorice.  

o Sociodemografske značilnosti 

Gospodinjstva: Leta 2011 je bilo v Mestni občini Nova Gorica 31.992 (leta 2014: 31.752) prebivalcev v 

približno 13.021 gospodinjstvih. To je 2,46 prebivalca na gospodinjstvo in je primerljivo s slovenskim 

povprečjem (2,5 prebivalca/gospodinjstvo). V letu 2014 je bilo v občini 13.524 stanovanj. To pomeni, 

da je bilo na 100 prebivalcev 42,6 stanovanj, kar je rahlo več od slovenskega povprečja (ki je 42). 

Povprečna velikost stanovanj za leto 2013 je bila 80 m², kar je enako velikosti povprečnega slovenskega 

stanovanja. 

Starostna struktura: Pri primerjanju starostne strukture prebivalcev Mestne občine Nova Gorica s 

slovenskim povprečjem ugotovimo, da je oseb, starih do 19 let, v občini manj, a ne za več kot 1%. Večje 

odstopanje se opazi pri deležu oseb, starih med 19 in 26 let, katerih je v občini 1,74% manj, višji je  

delež prebivalstva v starostni skupini med 15 in 64 leti (+1,19%), hkrati pa je v občini za 2,21% oseb, 

starejših od 65 let. V Mestni občini Nova Gorica živi na 100 prebivalcev, mlajših od 14 let, 139,6 

prebivalcev, ki so starejši od 65 let. V primerjavi s povprečjem v Sloveniji (120,5) je indeks staranja v 

Mestni občini Nova Gorica višji. V letu 2014 je bila povprečna starost občanov 44,1, kar je za 1,7 leta 

več od slovenskega povprečja. 

Gibanje rasti prebivalstva: V Mestni občini Nova Gorica je umrlo več prebivalcev, kot je bilo 

živorojenih. Zato je naravni prirast negativen (-32). Negativen je tudi selitveni (-130) prirast, kar kaže, 

da se ljudje iz občine izseljujejo. Skupni prirast je posledično negativen in znaša -162; torej tudi v Občini 

Nova Gorica število prebivalcev upada. V občini živi več žensk (50,69%) kot moških (49,31%), kar je 

primerljivo razmerju med spoloma na območju celotne Slovenije. Delež tujih državljanov v Mestni 

občini Nova Gorica je višji od slovenskega povprečja (4,9%) in znaša 6,6%.  

Delovno aktivno prebivalstvo: Konec leta 2014 je bilo v Mestni občini Nova Gorica 12.145 zaposlenih 

prebivalcev. Ti so v primerjavi s slovenskim povprečjem prejemali 39 EUR nižje bruto in 8 EUR nižjo 

neto plačo. Konec leta 2014 je bilo 1.596 registriranih brezposelnih oseb. Stopnja brezposelnosti v 

Mestni občini Nova Gorica je 12,2% in je približno za 0,6% nižja od slovenskega povprečja. Indeks 

delovne migracije je bil leta 2013 v občini Nova Gorca 121,2, kar občino uvršča v izrazito delovne 

občine. To pomeni, da je bilo delovnih mest več, kot je bilo aktivnega prebivalstva v tej občini. 

Izobrazbena struktura: Pri izobrazbeni strukturi prebivalcev Mestne občine Nova Gorica lahko 

opazimo, da je v primerjavi s slovenskim povprečjem (19,42%) več občanov s končano visokošolsko 

ipd. izobrazbo (22,06%). Za 1% je višji delež prebivalcev z osnovnošolsko izobrazbo. Za približno 3% 

manj je prebivalcev s poklicno ali srednješolsko izobrazbo. Manjši je tudi delež prebivalcev brez 

izobrazbe (za 0, 9%) . 
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Družine in izobraževanje: V Mestni občini Nova Gorica je bilo leta 2011 registriranih 8.988 družin. Od 

tega je bilo 6.764 družin z otroki. Predšolski otroci so se lahko na območju občine vključili v 17 vrtcev. 

1.291 predšolskih otrok je bilo vključenih v vrtce, kar predstavlja 75,6% in je v primerjavi s slovenskim 

povprečjem 1,9 % manj. Leta 2013 je bilo v Mestni občini Nova Gorica 2.492 osnovnošolcev, ki so bili 

vključeni v naslednje osnovne šole: 

- OŠ Branik, 

- OŠ Čepovan 

- OŠ Dornberk + podružnica Prvačina, 

- OŠ Kozara (OŠ za otroke s posebnimi potrebami) 

- OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, 

- OŠ Milojka Štrukelj Nova Gorica + podružnica Ledine, 

- OŠ Solkan + podružnici Grgar in Trnovo, 

- OŠ  Šempas. 

Leta 2013 je bilo v Mestni občini Nova Gorica glede na prebivališče 1.193 dijakov, ki so se lahko v občini 

izobraževali v Šolskem centru  Nova Gorica, ki združuje: 

- Biotehniško šolo, 

- Elekteotehnično in računalniško šolo, 

- Srednjo ekonomsko in trgovsko šolo, 

- Strojno, prometno in lesarsko šolo. 

Lahko pa so se vključili v programe, ki jih ponujajo na Gimnaziji in zdravstveni šoli Nova Gorica. 

V Mestni občini Nova Gorica je bilo v letu 2013 glede na prebivališče 1.353 študentov. Ti so lahko v 

občini izbirali med izobraževanji na: 

- Univerzi v Novi Gorici, 

- Fakulteti za uporabne družbene študije, 

- Evropski pravni fakulteti, 

- ŠC Nova Gorica, Višja strokovnia šola. 

Pomembno mesto med izobraževalnimi ustanovami ima tudi LUNG- Ljudska univerza v Novi Gorici, ki 

skrbi za izobraževanje odraslih ter VIRS - Visokošolsko in izobraževalno središče Primorske. Slednji skrbi 

za koordinacijo pobud in priložnosti glede razvoja visokošolskih in raziskovalnih programov v skladu s 

potrebami regijskih podjetij in ustanov ter »inkubiranje« novih visokošolskih in raziskovalnih 

programov in ustanov. Sedež zavoda je v Novi Gorici. Občini Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba, GZ OZ 

za Severno Primorsko ter nekatera podjetja so soustanovitelji zavoda. 

Zdravstvo in sociala: Zdravstveni dom Nova Gorica, ki skrbi za javno zdravstvo na območju celotne 

Goriške ima sedež v Mestni Občini Nova Gorica. Na območju občine deluje: 

- 9 splošnih zdravstvenih ambulant,  

- 5 ambulant za zdravstveno varstvo otrok in mladine Nova Gorica, 

- 3 dispanzerji za ženske,  

- 2 ambulanti za fiziatrijo (Dornberk, Nova Gorica),  

- 2 ambulanti za fizioterapijo, 
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- ambulanta za nevro-fizioterapijo, 

- razvojna ambulanta Kozara, 

- ambulanta za medicino dela, prometa in športa, 

- 2 ultrazvočni ambulanti, 

- očesna ambulanta, 

- ambulanta za bolezni ščitnice in diabetes, 

- 2 dermatovenerološki ambulanti, 

- pedopsihiatrični dispanzer , 

- logoped, 

- defektolog, 

- patronažna služba (Branik, Čepovan, Nova Gorica), 

- 3 ambulate za zdravljenje zasvojenosti, 

- laboratorij, 

- reševalna služba,  

- psihiatrija. 

V okviru splošnega zobozdravstva na območju Mestne občine Nova Gorica deluje: 

- 5 ambulant za odrasle, 

- 7 ambulant za otroke in mladino, 

- 4 specialistične ambulante, 

- 6 zobotehničnih laboratorijev, 

- rentgenska diagnostika, 

- ortodontska ambulanta, 

- študentska zobna ambulanta, 

- zobozdravstvena preventiva. 

Starejši občani se lahko v Mestni občini Nova Gorica po potrebi vključijo v dva doma starejših občanov: 

- Dom upokojencev Nova Gorica, 

- Dom upokojencev Prvačina. 

V Mestni občini Nova Gorica deluje tudi Varstveno delovni center Nova Gorica z dvema enotama v 

Solkanu in Stari Gori. V Stari Gori je tudi Oddelek za invalidno mladino, ki spada pod okrilje Splošne 

bolnišnice Franca Derganca, ki je v občini Šempeter - Vrtojba. 

Poleg tega v Občini Nova Gorica deluje tudi Center za socialno delo, Center za pomoč na domu »Klas« 

ter Rdeči križ Slovenije Območno združenje Nova Gorica. 
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Društva, kultura in lokalni mediji: V Mestni občini Nova Gorica deluje 359 društev. V spodnji tabeli so 

prikazani po kategorijah in številu. 
 

                       Tabela 9: Društva po kategorijah,  Mestna občina Nova Gorica 
DRUŠTVA ŠTEVILO 

Športna in rekreativna društva 120 

Društva za pomoč ljudem 35 

Kulturno umetniška društva 53 

Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 40 

Društvo za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 20 

Stanovska društva 38 

Društva za razvoj kraja 36 

Nacionalna in politična društva 6 

Društva za duhovno življenje 6 

Ostala društva 5 

SKUPAJ 359 

 

Poleg pestrega izbora športnih in družabnih prireditev v Mestni občini Nova Gorica prirejajo 

tradicionalne kulturne prireditve, kot so Goriški dnevi knjige, Gregorčičevi dnevi, Bevkovi dnevi, 

Glasbeni večeri Tabor, Mednarodno srečanje saksofonistov, Glasba z vrtov svetega Frančiška, 

Pixxelpoint, Festival ljubiteljske kulture na Gradu Kromberk, Festival Vrtnic idr. 

Pomembnejše kulturne organizacije v Mestni občini so: 

- Goriška knjižnica Franceta Bevka s podružnicami v Braniku, Prvačini in Solkanu, 

- Kulturni dom Nova Gorica s pestrim kulturnim dogajanjem, 

- Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, 

- Glasbena šola Nova Gorica, 

- Goriški muzej, 

- Pokrajinski arhiv Nova Gorica, 

- Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Nova Gorica, 

- Javni sklad za kulturne dejavnost RS, Območna izpostava Nova Gorica, 

- Mestna galerija Nova Gorica, 

- Galerija Frnaža, 

- Mostovna z Galerijo Tir, 

- Galerija Černe, 

- Galerija Artes, 

- idr. 

Pomembno mesto v Mestni občini Nova Gorica ima tudi ZRC SAZU, Raziskovalna postaja Nova Gorica, 

ki s svojim raziskovanjem zgodovine, jezika, etnologije, bibliografije in umetnostne zgodovine prostora 

pomembno doprinašajo k razumevanju okolja, v katerem živimo.  

V Mestni občini Nova Gorica ima sedež severnoprimorska radijska postaja Radio Robin in Radio Koper- 

studio Nova Gorica. Lokalna televizija VI-TEL se je v zadnjem času specializirala za prenos sej MONG-a.  
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Časopis Primorske novice in Goriška imajo svoje uredništvo v Novi Gorici. V Gorici v slovenskem jeziku 

izhaja Primorski dnevnik, ki pokriva tudi območje Mestne občine Nova Gorica. Krajevna skupnost 

Solkan izdaja časopis 1001 – solkanski časopis, medtem ko Krajevna skupnost Kromberk izdaja glasilo 

Stran. Turistično informacijski center Nova Gorica izdaja tudi mesečnik Kam v Novi Gorici in okolici?. 

Gospodarstvo: V Občini Nova Gorica je bilo v 1. četrtletju 2015 registriranih 3.730 poslovnih subjektov, 

med katerimi je bilo 43% samostojnih podjetnikov ter 35% gospodarskih družb, kamor je vštetih tudi 5 

zadrug. Društev je bilo 362, kar je 3 več kot v letu 2014 in predstavljajo 10% med vsemi poslovnimi 

subjekti v občini. Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene 

dejavnosti in nepridobitne organizacije zavzemajo vsaka svoj 5% delež. Le 2% pa predstavljajo pravne 

osebe javnega prava.                                                    

                                                                  Tabela 10: Poslovni subjekti, Občina Nova Gorica 

 

4.1.5 OBČINA RENČE - VOGRSKO 

o Geografske značilnosti občine Renče - Vogrsko 

Lega občine: Občina obsega območje Spodnje Vipavske doline na levem in desnem bregu Vipave. Leži 

približno 10 km južno od Nove Gorice, na severu jo omejuje Starogorsko gričevje, na severovzhodu 

Biljenski griči, na vzhodu zamočvirjene ravnice ob Lijaku, na jugu pa meji na Črne hribe in Trstelj, ki 

označujejo začetek kraškega sveta.  

Industrija, kmetijstvo in turizem: Občina na zahodu meji na naselje Prvačina in akumulacijsko jezero 

Vogršček. Kmetijska dejavnost, poleg funkcije pridelovanja hrane, pomembno vpliva na izgled kulturne 

krajine in naravnega okolja, kar vpliva posledično na kakovost bivalnega okolja in preživljanje prostega 

časa. V strukturi kmetijskih zemljišč prevladujejo njive in vrtovi, sledijo vinogradi, travniki in pašniki, 

intenzivni sadovnjaki in kmečki sadovnjaki.  

Občina meri 30 km², kar jo med slovenskimi občinami uvršča na 181. mesto. Tvori jo 6 naselij (Bukovica, 

Dombrava, Oševljek, Renče, Vogrsko, Volčja Draga), organiziranih v 3 krajevne skupnosti: Renče 

(naselja Dombrava, Oševljek, Renče), Vogrsko, Bukovica - Volčja Draga. Po številu prebivalcev se občina 

uvršča na 114. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno 146 prebivalcev; torej 

je gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km²).  
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Gospodarske družbe in zadruge Samostojni podjetniki

Pravne osebe javnega prava Nepridobitne organizacije
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Skozi občino Renče - Vogrsko pelje hitra cesta, ki povezuje Vrtojbo mimo Razdrtega v Ljubljano, tudi 

železniška povezava Nove Gorice s centrom države poteka skozi občino Renče - Vogrsko. 

Zgodovina: O Renčah, Vogrskem in Volčji Dragi ter Bukovici obstajajo podatki že iz 12. in 13. stol. 

Vogrsko je bilo naseljeno že v prazgodovini, najmanj 1200 let pred našim štetjem. Drugo 

prazgodovinsko naselje ali postojanka je bilo predvidoma v bližini Renč (Renče pomeni re(n)čje, rečje, 

porečje). V rimski dobi je skozi občino potekala rimska cesta, na kar kažejo najdbe rimskih novcev, 

nekatera imena in ostanki zgradb. Okoli leta 1000 je v centru Vogrskega obstajal srednjeveški turen, iz 

katerega se je kasneje razvil grad. Ponovne omembe Vogrskega se pojavijo okrog 1180, ko je bil kot 

vazal goriškega grofa na Vogrskem izpričan Albert Ungrispach ali gospod Vogrski. Ime te rodbine 

nakazuje, da je ime kraja nastalo že prej, saj zgodovina priča, da so se plemenite rodbine imenovale po 

kraju in ne kraj po srednjeveški rodbini. Ime kraja najverjetneje izhaja iz besede »ugor« (jegulja) ali po 

domače vigur. Po izumrtju rodbine Vogrskih leta 1511 je grad upravljala vrsta drugih, leta 1908 pa ga 

je odkupil okrajni šolski svet v Gorici in v njem uredil šolo. Leta 1887 je Vogrsko postalo samostojna 

občina, ki je obstajala do 1926, ko je prišlo do združitve občin. Na začetku 20. stol. je gradnja cest in 

železnice odprla prostoru boljšo povezavo s svetom. Med leti 1902 in 1905 so dogradili cesto Volčja 

Draga–Ozeljan, leta 1902 železniško progo Gorica–Ajdovščina, 1906 pa železnico Jesenice–Trst. V času 

1. svetovne vojne je bilo območje sedanje občine zaradi soške fronte večinoma izpraznjeno, v hiše so 

se naselili vojaki. Porušenih je bilo veliko stavb, vključno s cerkvami. Po vojni je vladala velika revščina 

in Italija je začela z raznarodovanjem in s prisilno asimilacijo. Veliko ljudi se je odseljevalo v tujino, zlasti 

v Ameriko. V drugi svetovni vojni so občani igrali pomembno vlogo (tiskarne, zavetišča za bolne in 

ranjene borce, skladišča hrane, ustanovitev brigad …). 

o Sociodemografske značilnosti 

Gospodinjstva: Leta 2011 je bilo v Občini Renče - Vogrsko 4.285 prebivalcev (leta 2014: 4.305 

prebivalcev) v 1.644 gospodinjstvih. To je 2,6 prebivalcev na gospodinjstvo in je 0,1 prebivalca več od 

slovenskega povprečja. V občini je bilo leta 2014 1.601 stanovanj. Na 100 prebivalcev je 37 stanovanj, 

kar je za 5 stanovanj manj od slovenskega povprečja. Po podatkih iz leta 2013 je povprečna velikost 

stanovanja 100 m², kar je 20 m² več od velikosti povprečnega slovenskega stanovanja. 

V Občini Renče - Vogrsko živi 1,5 % več moških kot žensk. Če to razmerje primerjamo s slovenskim 

povprečjem ugotovimo, da je v občini slika ravno obratna. V Slovenji je v povprečju 1,45% več žensk 

kot moški. V občini živi 3,9 % tujih državljanov, kar je 2% več v primerjavi s slovenskim povprečjem. 

Starostna struktura: Če primerjamo starostno strukturo prebivalcev občine Renče - Vogrsko s 

slovenskim povprečjem ugotovimo, da se deleži pri posameznih starostnih skupinah razlikujejo. Malo 

nad 1%  je v občini več prebivalcev, ki so starejši od 65 let. Manj pa je oseb, mlajših od 19 let, in oseb v 

starostni skupini od 15 do 64 let (-29 %). Največje odstopanje se kaže pri številu oseb v starostni skupini 

med 19 in 26 leti, ki jih je v občini 1,64% manj v primerjavi s slovenskim povprečjem. Po podatkih iz 

leta 2014 je na 100 prebivalcev, starih med 0-14 let, živelo 141 oseb, starejših od 65 let (indeks staranja 

za Slovenijo 120,5). Povprečna starost občanov v letu 2014 je bila 44,2, kar je še en pokazatelj, da se 

prebivalstvo v občini stara. V Sloveniji je povprečna starost 42,4 let. 
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Prirast: Leta 2013 je bil v Občini Renče - Vogrsko naravni prirast pozitiven (+12), kar pomen, da je v 

občini umrlo manj oseb, kot je bilo živorojenih. Prav tako je pozitiven tudi selitveni prirast (+4). To je 

edina občina na območju delovanja Goriške knjižnice Franceta Bevka, kjer število prebivalcev narašča. 

Izobrazbena struktura prebivalcev občine nam pove, da je odstotek občanov s končano poklicno ali 

srednjo izobrazbo primerljiv s slovenskim povprečjem.  V občini je 0,6% manj ljudi brez izobrazbe, več 

pa je takih z osnovnošolsko izobrazbo (cca. 3% več). V občini je v primerjavi s slovenskim povprečjem 

2,35% manj oseb s končano višješolsko ipd. izobrazbo.  

Aktivno prebivalstvo: Leta 2014 je bilo v občini 1.609 delovno aktivnih prebivalcev, ki so v povprečju 

prejemali za 131,17 EUR nižjo bruto in za 159,13 EUR nižjo neto plačo v primerjavi s slovenskim 

povprečjem. Konec leta je bila v Občini Renče - Vogrsko registrirana 10,4 stopnja brezposelnosti. Med 

delovno sposobnimi občani je 64,4 aktivnih, kar je 1,4% manj od slovenskega povprečja. Indeks  

delovne migracije v občini (68,4) kaže, da je premalo delovnih mest za vse aktivno prebivalstvo, zato 

občina spada med zmerno bivalne.  

Družine in izobraževanje: V Občini Renče - Vogrsko je bilo po zadnjih podatkih (l. 2011) registriranih 

1.258 družin, od tega je 937 družin z otroki. V občini je bilo 184 predšolskih otrok vključenih v 4 vrtce, 

kar v procentih predstavlja 73,5. Delež otrok, vključenih v vrtec, je 1,4% nižji od slovenskega povprečja. 

V letu 2013 je bilo v Občini Renče - Vogrsko 291 osnovnošolcev vključenih v Osnovno šolo Lucijana 

Bratkoviča Bratuša Renče ter Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Podružnica Vogrsko. V 

občini ni srednješolskih in višješolskih zavodov, zato pa je bilo v te zavode v drugih občinah vključenih 

151 dijakov in 187 študentov s stalnim prebivališčem v Občini Renče - Vogrsko.  

Zdravstvo in sociala: V Občini Renče - Vogrsko deluje v okviru Zdravstvenega doma Nova Gorica 

Splošna zdravstvena ambulanta Renče ter otroška zobna ambulanta, a le dvakrat tedensko. V Renčah 

deluje tudi dom starejših, Medic hotel, ki kot izvajalec javne službe institucionalnega varstva starejših 

na osnovi koncesije skrbi za starejše z namenom ohranjanja kakovosti življenja. 

Društva, kultura in lokalni mediji: V Občini Renče - Vogrsko je registriranih 35 društev.  V spodnji tabeli 

so prikazani po številu in kategorijah.  

                         Tabela 11: Društva po kategorijah,  Občina Renče - Vogrsko 
DRUŠTVA ŠTEVILO 

Športna in rekreativna društva 20 

Društva za pomoč ljudem 3 

Kulturna in umetniška društva 2 

Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 0 

Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 3 

Stanovska društva 4 

Društvo za razvoj kraja 3 

Nacionalna in politična društva 0 

Društva za duhovno življenje 0 

Ostala društva 0 

SKUPAJ 35 
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Poleg športnih in družabnih prireditev v Občini Renče - Vogrsko prirejajo še druge kulturne prireditve, 

med katerimi so najbolj znani in odmevni Glasbeni večeri v Bukovici. 

Pomembnejše kulturne ustanove v Občini Renče - Vogrsko so: 
 

- Goriška knjižnica Franceta Bevka: Krajevna knjižnica Renče, 
- Kulturni dom Bukovica. 

Gospodarstvo: V Občini Renče - Vogrsko je bilo v 1. četrtletju leta 2015 registriranih 388 poslovnih 

subjektov, pri čemer je več kot polovica (52%) samostojnih podjetnikov. Delež gospodarskih družb 

predstavlja 32%, med katerimi ni nobene zadruge. V občini je bilo registriranih 30 društev, kar je 5 manj 

kot v letu 2014 in med vsemi poslovnimi subjekti zavzemajo 8%. Kot je razvidno iz spodnjega grafa je 

vseh ostalih poslovnih subjektov skupaj manj kot 5%.                                                 

                                                                 Tabela 12: Poslovni subjeki, Občina Renče - Vogrsko 

 

4.1.6 OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA 

o Geografske značilnosti občine Šempeter - Vrtojba 

Lega občine: Občina leži na Šempetrsko-vrtojbenskem polju in je s 15 km² ena najmanjših v Sloveniji, 

uvršča se na 205. mesto. Po številu prebivalcev se med slovenskimi občinami uvršča na 82. mesto. Na 

kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno 429 prebivalcev; torej je bila gostota 

naseljenosti tu večja kot v celotni državi (102 prebivalca na km²). 

Naselja: Občino Šempeter - Vrtojba sestavljata dva kraja: Šempeter pri Gorici in Vrtojba, ki ležita tik ob 

italijanski meji in južno od Nove Gorice.  

Industrija, kmetijstvo, turizem:  Šempeter pri Gorici je središče občine in leži ob pomembni prometni 

povezavi med Novo Gorico in Soško dolino ter Vipavsko dolino in Italijo. Šempeter je za Novo Gorico 

drugo najpomembnejše zaposlitveno središče na Goriškem. V kraju imajo sedež številna javna podjetja, 

od javnih ustanov pa je najpomembnejša splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca«, osrednja 

zdravstvena ustanova za vso regijo. 

Vrtojba leži na rodovitni Goriški ravnini, razpotegnjena ob nekdaj glavni prometnici, ki povezuje 

Goriško z Goriškim Krasom.  
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Območje je zanimivo tudi s krajinskega in klimatskega vidika; odlična sestava tal ter blaga klima nudijo 

najboljše pogoje za vinogradništvo, sadjarstvo, vrtnarstvo, zelenjadarstvo in cvetličarstvo. Na območju 

občine so tudi številke kulturne znamenitosti: Coroninijeva graščina, gradič Maffei, cerkve in stari 

vodnjaki …    

Promet: Na območju občine poteka pomembno prometno vozlišče glavnih prometnih – cestnih in 

železniških – povezav. Obmejna lega občine omogoča dnevne stike med Slovenci z obeh strani državne 

meje in Italijani ter Furlani z druge strani. 

Zgodovina: Šempeter pri Gorici je nastal kot kmečko naselje na desnem bregu potoka Vrtojbica, hitreje 

pa se je začelo razvijati po 2. svetovni vojni, ko je prevzelo vlogo upravnega in gospodarskega središča, 

katero je kasneje prevzela Nova Gorica. Pomen Šempetra pri Gorici se je utrdil predvsem po drugi 

svetovni vojni, saj Nova Gorica še ni obstajala. Tako je v času dvajsetih let Šempeter imel upravne, 

gospodarske, izobraževalne in druge mestne funkcije, ki jih je zaradi na novo nastale meje prejel od 

Gorice, kasneje pa je te funkcije postopoma prepustil Novi Gorici. Po letu 1947 je v Šempetru prišlo 

tudi do drugih velikih sprememb. Začel se je proces deagrarizacije in razvoj industrije, kar se še 

nadaljuje.  

Glavni zemljiški posestniki v Šempetru so bili grofje Coronini. Rodbina Coronini je zaslovela z Janezom 

Krstnikom Coroninijem (1794–1880), ki je upravljal pomembne vojaške in upravne funkcije v 

Habsburški monarhiji. Po upokojitvi se je naselil v Šempetru. 

Naselje Vrtojba se je razvilo na stiku Vrtojbenskega polja in ilovnatih nanosov s flišnih vrtojbensko-

biljenskih gričev, ki so porasli z vinsko trto. Vrtojba se je po drugi svetovni vojni spremenila v delavsko-

kmečko vas (iz nekdanjega kmečkega naselja), ki pa je priča vse bolj hitremu razvoju na področju obrti. 

Hitro naraščanje prebivalstva in povečana zidava stanovanjskih hiš Vrtojbo spreminja v južni primestni 

krak novogoriške mestne aglomeracije. 

Po koncu 2. svetovne vojne je Vrtojbo zasedla angloameriška vojska in jo podredila Zavezniški vojaški 

upravi tedanje cone A. Starejši Vrtojbenci se tega spominjajo kot obdobja relativnega blagostanja in 

napredka ter bivanja ameriških in britanskih vojaških enot v vasi. Vas je leta 1947 prešla v okvir 

Jugoslavije. S tem je bila odrezana od naravnega, gospodarskega in političnega centra – mesta Gorica. 

Do začetka 60. let je to vlogo prevzel Šempeter, nato so Vrtojbo vključili v občino Nova Gorica. 

o Sociodemografske značilnosti 

Gospodinjstva: Leta 2011 je bilo v Občini Šempeter - Vrtojba 6.360 (2014: 6.304) prebivalcev v 2.542 

gospodinjstvih. To pomeni, da je v povprečnem gospodinjstvu živelo 2,5 prebivalcev, kar se natančno 

ujema s slovenskim povprečjem. Leta 2014 je bilo v občini 2.558 stanovanj. Na 100 prebivalcev je bilo 

tako 41 stanovanj, kar je 1 stanovanje manj v primerjavi s številom stanovanj/100 prebivalcev na 

območju celotne Slovenije. Povprečno stanovanje v občini je bilo veliko 88 m², kar je 8 m² več od 

velikosti povprečnega slovenskega stanovanja. 

Starostna struktura: Pri starostni strukturi prebivalcev lahko v primerjavi s slovenskim povprečjem 

opazimo, da je delež prebivalcev, ki so starejši od 65 let za 2,2% višji. Rahlo je višji tudi delež oseb v 

starostni skupini od 15 do 18 let (+0,06%). Manj je oseb starih od 19–27 let (-1,64%), oseb med 0 in 14 

leti, a ne za več kot 1%. Indeks staranja je bil za leto 2014 v Občini Šempeter - Vrtojba 141, kar pomeni, 



 

49 
 

da je na 100 oseb, starih od 0-14 let, živelo 150,9 ljudi, starejših od 65 (v Sloveniji je povprečni indeks 

staranja 120,5). Povprečna starost v občini je bila 43,7, kar kaže, da je prebivalstvo občine starejše od 

povprečne starosti prebivalcev Slovenije (42 let). 

Gibanje rasti prebivalstva: Leta 2013 je bil naravni prirast v Občini Šempeter - Vrtojba pozitiven (+6), 

kar pomeni, da je bilo manj umrlih prebivalcev kot živorojenih, a je bil selitveni prirast negativen (-57), 

zato je tudi skupni prirast negativen (-49). Razmerje med spoloma v Občini Šempeter - Vrtojba je 

identično razmerju med spoloma na območju celotne Slovenije, kjer živi 1,45% več žensk kot moških.  

V občini živi 6,6% tujih državljanov, kar je 4,7% več, kot je v povprečju tujih državljanov v Sloveniji. 

Aktivno prebivalstvo: V občini je bilo konec leta 2014 zaposlenih 2.391 oseb. Na Zavodu za 

zaposlovanje je bilo registriranih 316 brezposelnih občanov. To je 12,5% stopnja registrirane 

brezposelnosti, ki je za 0,9% nižja od slovenskega povprečja. Med delovno sposobnimi prebivalci je bilo 

dejansko aktivnih 64,5%, v Sloveniji pa 65,8%.  Zaposleni v Občini Šempeter - Vrtojba so prejemali za 

87,66 EUR višjo bruto in za 126,46 EUR višjo neto plačo od povprečnega Slovenca. Indeks delovne 

migracije v občini je 194,6, kar pomeni, da je v občini več delovnih mest kot je ustreznih kadrov. Tako 

visok indeks delovne migracije Občino Šempeter - Vrtojba uvršča v izrazito delovne občine. 

Izobrazbena struktura: Pri izobrazbeni strukturi prebivalstva Občine Šempeter - Vrtojba lahko 

ugotovimo, da je v primerjavi s slovenskim povprečjem v občini manj prebivalcev brez izobrazbe (za 

1,88 %), 1%  manj je prebivalcev s končano osnovnošolsko izobrazbo ter za skoraj 1% manj prebivalcev 

s poklicno ali srednješolsko izobrazbo. V primerjavi s slovenskim povprečjem je prebivalstvo v občini 

bolj izobraženo, saj je odstotek prebivalcev s končano visokošolsko ipd. izobrazbo za 3,9% višji od 

slovenskega povprečja. 

Družine in izobraževanje: V Občini Šempeter - Vrtojba je bilo po podatkih iz leta 2011 registriranih 

1.872 družin, od tega je bilo 1.385 družin z otroki in 487 družin brez otrok. V občini delujejo trije vrtci, 

v katere je bilo vključenih 254 predšolskih otrok, kar predstavlja 74,9% vseh predšolskih otrok in je 

enako slovenskemu povprečju. V letu 2013 je bilo v občini 291 osnovnošolcev vključenih v OŠ Ivana 

Roba z dvema podružnicama v Vrtojbi in Vogrskem (spada v občino Renče - Vogrsko). 241 dijakov iz 

občine Šempeter - Vrtojba se je v svoji občini lahko vključilo v izobraževanje na Biotehniško šolo s 

sedežem v Šempetru pri Gorici, ki pa deluje v okviru Šolskega centra Nova Gorica. Iz Občine Šempeter 

- Vrtojba prihaja 276 študentov (podatki iz leta 2013). Ti so se lahko v svoji občini vpisali na študij 

Multimedijskih komunikacij s sedežem v Vrtojbi, ki deluje pod okriljem Fakultete za elektrotehniko v 

Ljubljani.   

Zdravstvo in sociala: V okviru Zdravstvenega doma Nova Gorica v Občini Šempeter - Vrtojba delujejo:  

- 3 ambulante splošne medicine, 

- 2 ambulanti za zdravstveno varstvo otrok in mladine, 

- 1 ginekološka ambulanta, 

- 1 ambulanta za fizioterapijo, 

- patronažna služba, 

- laboratorijska diagnostika, 

- 2 zobozdravstveni ambulanti za odrasle, 

- 1 zobozdravstvena ambulanta za otroke in mladino. 
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V Šempetru pri Gorici deluje tudi Splošna bolnišnica Franca Derganca s približno 96 specialističnimi 

ambulantami ter z Oddelkom za invalidno mladino v Stari Gori, ki spada v občino Nova Gorica. 

V Šempetru pri Gorici je tudi Enota dnevnega centra ŠENT (Slovensko združenje za duševno zdravje) 

Nova Gorica ter Center za dnevne aktivnosti starejših. 

Društva, kultura in lokalni mediji: V Občini Šempeter - Vrtojba je registriranih 60 društev. V spodnji 

tabeli so prikazani po številu in kategorijah.  

                       Tabela 13: Društva po kategorijah,  Občina Šempeter - Vrtojba 
DRUŠTVA ŠTEVILO 

Športna in rekreativna društva 25 

Društva za pomoč ljudem 4 

Kulturno umetniška društva 10 

Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 8 

Društvo za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 5 

Stanovska društva 4 

Društva za razvoj kraja 4 

Nacionalna in politična društva 0 

Društva za duhovno življenje 0 

Ostala društva 0 

SKUPAJ 60 

 

Med pomembne organizacije na področju kulture s sedežem v Občini Šempeter - Vrtojba uvrščamo 

Mladinski center Vrtojba, kjer prirejajo in organizirajo veliko kulturnih in družabnih prireditev.  

Občina izdaja četrtletnik Glasilo Občine Šempeter - Vrtojba. Kulturno društvo Vrtejba občasno izda 

časopis Tojva. Svoj sedež je v Šempetru pri Gorici imela televizija TV Primorka, ki pa v zadnjem času 

zaradi finančnih težav oddaja precej okrnjeno. 

Gospodarstvo: V Občini Šempeter - Vrtojba je bilo v 1. četrtini 2015 registriranih 806 poslovnih 

subjektov, pri čemer največji delež (45%) predstavljajo gospodarske družbe, sledijo jim samostojni 

podjetniki z 41%. Društva predstavljajo 7% delež v občini, vsi ostali podjetniški subjekti ne dosegajo 5% 

deleža. 
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           Tabela 14: Poslovni subjeki, Občina Šempeter - Vrtojba 

   

4.2 OBMOČJE DELOVANJA KNJIŽNICE CIRILA KOSMAČA TOLMIN 

4.2.1 OBČINA BOVEC 

o Geografske značilnosti občine Bovec 

Lega občine: Bovško je gorata pokrajina v Julijskih Alpah. Sestavljata jo Bovška kotlina, ki preide v 

srpeniško-žagarsko kotanjo. V svojem dnu je Bovška kotlina pokrita z obsežnimi in ravnimi 

obdelovalnimi površinami. Občina meji na 3 italijanske občine (Trbiž, Kluže, Rezija) ter občini Kobarid 

in Kranjska Gora. 

Naselja: Bovško poleg mesta Bovec sestavljajo manjši kraji, slikovite vasi in doline, znotraj oziroma na 

obrobju Triglavskega narodnega parka: Bovec, Kal-Koritnica, dolina Trenta, dolina Lepena, Soča in 

Vrsnik, Zapoden, Zadnjica, Log pod Mangartom in Strmec na Predelu, Loška Koritnica, Bavšica, 

Možnica, Plužna, Čezsoča, Log Čezsoški, Žaga in Srpenica. V dolini Trente izvira v divji soteski reka Soča. 

Dolina se nekoliko razširi na Logu, majhnem središču s Trentarskim muzejem.   

Na območju občine je ustanovljenih 7 krajevnih skupnosti: Bovec, Čezsoča, Soča - Trenta, Kal - 

Koritnica, Log pod Mangartom, Žaga, Srpenica. Občina Bovec meri 367 km², kar jo med slovenskimi 

občinami uvršča na 4. mesto. Na kvadratnem kilometru površine živi povprečno 9 prebivalcev, kar 

pomeni, da je gostota naseljenosti manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km²). 

Veliko domačij v dolini Trente se je v ne tako davni preteklosti izpraznilo zaradi težkih življenjskih 

pogojev, danes pa turistične dejavnosti, ki jih razvijajo Trentarji, v dolino prinašajo novo življenje. Prav 

zaradi težkih življenjskih pogojev je bila dolina tudi pozno naseljena.     

Gospodarske panoge in turizem: Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti so 

kmetijstvo (predvsem z vidika ohranjanja kulturne krajine – proti zaraščanju, kot panoga pa ovčjereja 

– spodbujati rejo živali na planinah in oživljanje planin z drobnico avtohtone pasme, kar je tudi tržno 

zanimivo z vidika turistične ponudbe), turizem, proizvodne dejavnosti, poselitev. 

Bovec se s preostalimi kraji v zgornji soški dolini (tudi Kobarid in Tolmin) povezuje v destinacijo Dolina 

Soče, ki je mednarodno priznana kot ena izmed najlepših destinacij za aktivni oddih: poleti vodni športi 

na reki Soči, pohodništvo, kolesarjenje, jadralno letalstvo, panoramski leti in skoki s padalom, golf, 
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zipline, alpinizem, jamarstvo …; v zimskem času pa alpsko smučanje in tek na smučeh, sankanje, turno 

smučanje, ledeno plezanje, pohodništvo …  

Hkrati je Bovec z Dolino Soče del skupnosti Julijske Alpe, ki ga sestavljajo vsi kraji okoli Triglavskega 

narodnega parka (Bovec, Kobarid, Tolmin, Bohinj, Radovljica, Bled in Kranjska Gora). 

Bovec je tudi destinacija naravnih znamenitosti in številnih doživetij: Slap Boka (najmogočnejši 

slovenski slap), Triglav, reka Soča, Krnsko jezero (največje slovensko visokogorsko jezero), smučišče 

Kanin-Sella Nevea (najvišje ležeče slovensko smučišče), cestni prelaz Vršič (najvišji cestni prelaz v 

Sloveniji), gorska cesta na Mangartsko sedlo (najvišje ležeča gorska cesta v Sloveniji). Območje 

znamenite Poti miru poteka vzdolž nekdanje soške fronte – z Bovškega se nadaljuje proti Drežnici, 

Kobaridu in Tolminu.  

Občina Bovec ima v Triglavskem narodnem parku največ, skoraj tretjino ozemlja, v park spadajo 

številne naravne in kulturne vrednote, med katerimi najbolj izstopajo: reka Soča, izvir Soče in Velika 

korita, botanični vrt Alpinum Juliana, trentarski muzej, Krnska jezera, Kriški podi, trdnjava Kluže, 

Mangartsko sedlo. Na območju občine so tudi številni spomeniki prve svetovne vojne (trdnjava Kluže, 

trdnjava Fort Hermann, muzeji na prostem – Čelo in Ravelnik, vojaška pokopališča v Soči, Trenti, pri 

Bovcu, v Logu pod Mangartom, zasebne muzejske zbirke). 

o Sociodemografske značilnosti 

Gospodinjstva: Leta 2011 je bilo v Občini Bovec 3.213 (leta 2014 3.140) prebivalcev v 1.550 

gospodinjstvih. V povprečnem bovškem gospodinjstvu je živelo 2,07 prebivalcev, kar je primerljivo s 

slovenskim povprečjem. Leta 2013 je bilo v občini 2.701 stanovanj ali 84,9 stanovanj na občana, kar je 

enkrat več od slovenskega povprečja. Stanovanja v občini so v povprečju velika 65,2 m² in so za 15 m² 

manjša od slovenskega povprečja.  

Starostna struktura prebivalcev Občine Bovec nam pove, da se prebivalstvo v občini v primerjavi s 

slovenskim povprečjem hitreje stara. Leta 2014 je bilo za 1,63% manj otrok, starih do 5 let in otrok med 

6 in 14 leti (-1,25%). Prav tako je bilo 0,82% manj oseb v starostni skupini med 15 in 18 leti ter oseb 

med 19 in 26 leti (-2,29%). Najbolj zastopana starostna skupina prebivalcev je skupina nad 65 let, ki 

slovensko povprečje presega za 5,26%. Še en velik pokazatelj staranja prebivalstva v občini je indeks 

staranja, ki je bil v letu 2014 194,7, v Sloveniji pa 120,5. To pomeni, da je v Občini Bovec na 100 

prebivalcev do 14 let živelo 194,7 prebivalcev nad 65 let. V povprečju so občani za 4,1 leta starejši od 

povprečnega Slovenca (42,4 leta). 

Gibanje števila prebivalstva: Naravni prirast Občine Bovec je negativen (-2), kar pomeni, da je bilo v 

letu 2013 manj živorojenih kot umrlih oseb. Da prebivalci zapuščajo občino kaže tudi selitveni prirast, 

ki je prav tako negativen (-48). Skupni prirast je posledično negativen. V občini živi več žensk (49,52%) 

kot moških (50,48%), kar je primerljivo s slovenskim povprečjem. Delež tujih državljanov je 0,2, višji od 

slovenskega povprečja, ki je 4,8%. 

Delovno aktivno prebivalstvo: V letu 2014 je bilo v Občini Bovec zaposlenih 1.153 prebivalcev, 

registriranih brezposelnih pa 151. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v občini 11,7%  in tako za 

1,4% nižja od slovenske. Med delovno aktivnimi prebivalci je bilo dejansko aktivnih 56,5%, kar je 0,7% 

manj od slovenskega povprečja. Zaposleni v Občini Bovec so prejemali nižje bruto (1.297,83€) in neto 
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(877,66€) plače, kot so jih prejemali povprečni Slovenci (bruto 1.633,22€, neto 1.053,77€). Indeks 

delovne migracije je v Občini Bovec 88,6 in občino uvršča med šibko bivalne. To pomeni, da je večina 

aktivnega prebivalca našla zaposlitev v svoji občini, nekaj pa se jih še vedno vozi na delovna mesta v 

druge slovenske občine. 

Izobrazbena struktura: V Občini Bovec je 8,3% prebivalcev brez izobrazbe, kar je za približno 4% več 

od slovenskega povprečja. Prav tako je v občini višji delež prebivalcev z osnovnošolsko izobrazbo 

(+2,8%) ter delež prebivalcev s poklicno ali srednješolsko izobrazbo. V občini je 4,82% manj prebivalcev 

z višješolsko ipd. izobrazbo.  

Družine in izobraževanje: V Občini Bovec je bilo po zadnjih podatkih iz leta 2011 registriranih 858 

družin. Od tega je bilo 645 družin z otroki in 213 družin brez otrok. V letu 2013 je 3 vrtce v občini 

obiskovalo 100 otrok, kar predstavlja 73,9% vseh predšolskih otrok. V primerjavi s slovenskim 

povprečjem je ta delež v občini nižji za 1%. Osnovno šolo Bovec z dvema podružnicama je obiskovalo 

205 učencev. V Občini Bovec ni srednješolskih, visokošolskih ipd. zavodov, zato je 82 dijakov in 148 

študentov obiskovalo izobraževalne zavode v drugih slovenskih občinah. 

Zdravstvo in sociala: V Občini Bovec v okviru Zdravstvenega doma Bovec delujejo: 

- ambulanta za fizioterapijo, 
- patronažna služba, 

- 3 splošne ambulante (ambulanta v Trenti deluje 2x tedensko), 

- dispanzer za otroke (ne za poln delavni čas), 

- psihohigienski dispanzer, 

- zobna ambulanta za odrasle, 

- zobna ambulanta za mladino. 

Društva, kultura in lokalni mediji: V Občini Bovec je registriranih 64 društev. V spodnji tabeli so 

prikazani po številu in kategorijah.  

                       Tabela 15: Društva po kategorijah,  Občina Bovec 
DRUŠTVA ŠTEVILO 

Športna in rekreativna društva 34 

Društva za pomoč ljudem 5 

Kulturno umetniška društva 7 

Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 2 

Društvo za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 6 

Stanovska društva 1 

Društva za razvoj kraja 8 

Nacionalna in politična društva 0 

Društva za duhovno življenje 0 

Ostala društva 1 

SKUPAJ 64 
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Pomembnejše kulturne ustanove v Občini Bovec so: 

- Knjižnica Bovec, 
- Zgodbe Stergulčeve hiše (muzej), 
- Muzeja na prostem Čelo in Ravelnik, 
- Trentarski muzej, 
- Kluže. 

Razvojni posoški center redno izdaja publikacijo Sočasnik, ki je nadaljevanje publikacije Sočasnik. Revija 

izhaja mesečno in se dotika vseh posoških občin. 

V Občini Bovec se vsako leto zvrsti mnogo kulturnih, športnih in drugih tradicionalnih in enkratnih 

dogodkov. 

Gospodarstvo: V Občini Bovec je bilo v 1. četrtini leta 2015 registriranih 438 poslovnih 

subjektov. Največ, 36%, je bilo samostojnih podjetnikov ter drugih fizičnih oseb, ki opravljajo 

registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti (23%). Gospodarske družbe skupaj z 

društvi predstavljajo 19%, registrirana društva v občini pa zavzemajo 14% med vsemi 

poslovnimi subjekti. Manj kot 5% predstavljajo tako neprofitne organizacije kot tudi pravne 

osebe javnega prava. 

                                                             Tabela 16: Poslovni subjeki, Občina Bovec 

 

4.2.2 OBČINA KOBARID 

o Geografske značilnosti občine Kobarid 

Lega občine: Kobariška kotlina je razširjen del soške doline, nastala je na mestu, kjer Soča zapusti visoki 

alpski svet. Področje obrobljajo Krn in alpsko predgorje Kolovrata, Matajurja, Mije in Stola. Kobariška 

je tudi prometno odprta: na zahod se povezuje s Čedadom (Cividale del Friuli) in Vidmom (Udine) v 

Furlanijo, na sever preko prelaza Predel v Trbiž (Tarvisio), na jug pa z Novo Gorico.  

Naselja: Občina Kobarid meri 193 km² in se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 28. mesto. 

Na kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno 22 prebivalcev; torej je gostota naseljenosti 

tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km²). 
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Gospodarske družbe in zadruge Samostojni podjetniki
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55 
 

Najpomembnejši kraj je Kobarid, ki leži na visoki terasi na desnem bregu Soče ob vznožju Griča sv. 

Antona, kjer je postavljena kostnica padlim Italijanom v prvi svetovni vojni.  

V smeri proti Robiču se razteza Kobariško blato, močvirnat svet, ki ga odmaka potok Idrija (pritok Soče). 

(Blato so pričeli izsuševati že leta 1874, leta 1960 pa so melioracijska dela obnovili in pridobili rodovitna 

polja in travnike.) Na Blatu se nahajajo vasi: Svino, Sužid, Staro selo, Kred, Robič in Podbela.  

Iz Starega sela se pot po pobočju Stolovega pogorja dvigne skozi več vasi do Breginja – to ozemlje je 

bilo v potresu v Posočju leta 1976 močno prizadeto, kar je bistveno spremenilo svojstveno arhitekturo 

Breginja. Naprej od Breginja je še najzahodnejša vas v Sloveniji – Robidišče. Na tem območju je znana 

reka Nadiža, poleti prijetno topla in po prepričanju mnogih obiskovalcev zdravilna reka. 

V smeri proti Tolminu sta del kobariške kotline še vasi Mlinsko in Idrsko, nad njima pa se (na prevalu 

med Kukom in Matajurjem) nahaja še Livek in drugi zaselki, med katerimi so tudi Livške Ravne, od koder 

pot vodi proti kanalskemu Kolovratu in Goriškim brdom.   

Vasi pod Krnom, ki sestavljajo Kobariško, so: Drežnica (z značilno veliko cerkvijo ob robu vasi), ob levem 

bregu Soče ležijo vasi Ladra, Smast, Libušnje, Vrsno Krn. Rojstna hiša Simona Gregorčiča v Vrsnem je 

preurejena v muzej, ob cerkvici na gričku Sv. Lovrenca pod vasjo Libušnje pa se nahaja njegov grob. V 

vasi Krn je bil rojen tudi Simon Rutar, zgodovinar Tolminske. Nad Drežnico, Vrsnim in vasjo Krn se 

nahajajo tudi lepo urejene in še vedno žive planine s planšarijami. 

V občini je organiziranih 10 krajevnih skupnosti: Breginj, Borjana-Podbela, Kobarid, Drežnica, Trnovo 

ob Soči, Vrsno-Krn, Idrsko, Livek, Kred-Staro selo, Ladra-Smast- Libušnje. 

Promet: V letu 2007 je bila za današnji promet zgrajena vzhodna obvoznica v smeri proti Bovcu. 

Industrija in turizem: Na območju Kobariškega blata so leta 1947 obnovili opekarno, ki pa so jo po 15 

letih delovanja zaprli in kasneje tam imeli mizarsko podjetje in žago. Leta 1951 je bila odprta tovarna 

igel TIK Kobarid, leta 1955 ustanovljena mlekarna in sirarna Planika – obe podjetji delujeta še danes. 

Nekaj let je v Kobaridu obratovala tudi tovarna pletenin Angora.  

Konec leta 2001 se je Občina Kobarid odločila za soustanoviteljstvo Lokalne turistične organizacije 

(LTO) Sotočje kot skupne organizacije za pospeševanje razvoja turizma na območju občin Kobarid in 

Tolmin. Dolina Soče je destinacijska znamka osrednjega Posočja, odprta v celotno porečje reke Soče, 

od izvira do Gorice.  

»Dolina Soče bo vodilna zelena destinacija v Sloveniji, uvrščena na mednarodni seznam najbolj 

privlačnih zelenih ciljev« je vizija, zapisana v strategiji razvoja turizma občin Kobarid in Tolmin. Dolina 

Soče je dolina AKCIJE (vodni športi, kolesarjenje, ribolov, pohodništvo, jadralno padalstvo …), ODKRITIJ 

(naravne znamenitosti, kulturno-zgodovinske znamenitosti, muzeji, zbirke, tematske poti …), ENERGIJE 

(gastronomija, zdravilni izviri, kulinarični dogodki …) in FESTIVALOV (glasbeni, športni, kulinarični, 

etnološki festivali). 

Na Kobariškem je veliko možnosti za športno aktivnost: pohodništvo, padalstvo, ribolov, lov, 

kolesarstvo in adrenalinske vodne športe. Nudi številne naravne znamenitosti: slap Kozjak, gore Krn, 

Matajur, Stol, čiste vode Nadižo in Sočo, številne planinske in zgodovinske pohodne poti. Turistično 

zanimivi so:  
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- svetovno znan Kobariški muzej z eksponati iz prve svetovne vojne, v naravi pa so spomini in 

ostaline soške fronte povezani v Pot miru, 

- italijanska kostnica na sv. Antonu,  

- arheološki najdišči Tonovcov grad in Gradič,  

- muzej »Od planine do Planike« (posvečen razvoju mlekarstva in sirastva),  

- Napoleonov most preko Nadiže,  

- slap Kozjak. 

 

Kobarid se lahko pohvali z velikim številom dobrih restavracij, ki so združene v Kobariški gastronomski 

krog. 

Kobariška ima pestro preteklost, sledove so pustili ilirska poselitev, v srednjem veku so se tu križali 

interesi goriških grofov, Benečanov in Habsburžanov. Kobarid je prepoznaven predvsem po soški fronti  

– v času 1. svetovne vojne sta se tukaj borili avstro-ogrska in italijanska vojska.  

o Sociodemografske značilnosti 

Gospodinjstvo: Leta 2011 je bilo v Občini Kobarid 4.172 prebivalcev (l.2014 4.144) v 1.762 

gospodinjstvih, kar je 36 prebivalca na gospodinjstvo. To je 0,14 prebivalcev manj na stanovanje v 

primerjavi s slovenskim povprečjem. V občini je bilo leta 2014 2.123 stanovanj. Na 100 prebivalcev je 

tako bilo 53 stanovanj, kar je okoli 11 stanovanj več od slovenskega povprečja. V Občini Kobarid je bilo 

povprečno stanovanje veliko 88,9 m². V Občini Kobarid so stanovanja v primerjavi s povprečnim 

slovenskim stanovanjem, stanovanja večja za 8, 9 m².  

Starostna struktura: V Občini Kobarid živi 6,82% otrok starih do 5 let, v Sloveniji pa 6,41%.  V primerjavi 

s slovenskim povprečjem (8,26%) je v občini (7,55%) manj oseb, ki so stare med 6 in 14 let. Delež 

prebivalcev v starostni skupini med 15 in 18 leti je enak tako v občini kot na območju celotne Slovenije. 

V občini 6,76%oseb, ki so stari med 19 in 26 leti medtem, ko je slovensko povprečje 7,76%. V obsežni 

starostni skupini med 15 do 64 let je v občini 64,6 %, kar je rahlo manj od slovenskega povprečja, ki je 

65,36%. Največja razlika med stanjem v občini in slovenskim povprečjem je v starostni skupini nad 65 

let. V občini je takih prebivalcev 21% , slovensko povprečje pa je 17%. Indeks staranja je v občini 

Kobarid 146,1, v Sloveniji 120,5, kar kaže na to, da se prebivalstvo v občini hitreje stara. Povprečna 

starost občanov je 44,7 leta, v Sloveniji 42,4 leta. 

Gibanje števila prebivalstva: V Občini Kobarid je naravni prirast pozitiven, a ker je selitveni prirast 

negativen (-45), je tudi skupini prirast negativen (-27). To pomeni, da se število prebivalcev v Občini 

zmanjšuje. V Občini Kobarid živi več 0,78% več moških kot žensk, kar je ravno obratno od razmerja med 

spoloma na območju celotne Slovenije. V občini živi 1,8% tujih državljanov, kar je 3% manj v primerjavi 

z deležem tujih državljanov v Sloveniji. 

Delovno aktivno prebivalstvo: V Občini Kobarid je bilo leta 2014 zaposlenih 1.493 oseb. Na Zavodu za 

zaposlovanje je bilo registriranih 177 brezposelnih ljudi. Registrirana stopnja brezposelnosti je bila tako 

v občini 10,2 v Sloveniji pa v istem letu 13, 1. Med za delo sposobnim prebivalstvom v občini je bilo 

aktivnih 55,4 % v Sloveniji pa 65,8%.  Plače zaposlenih v Občini Idrija so bile nižje od povprečnih plač v 

Sloveniji. Bruto plača je tako v občini znašala 1.373,43 EUR (Slovenija 1.633,22 EUR) neto pa 929,81 

EUR (Slovenija 1.053,77 EUR). Indeks delovne migracije je bilo v občini 58,3, kar občino uvršča med 
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zmerno bivalne občine. To pomeni, da je v občini več aktivnih prebivalcev, kot je delovnih mest, zato 

se morajo ti prebivalci na delo voziti v ostale občine po Sloveniji. 

Izobrazbena struktura: Delež oseb brez izobrazbe v občin je 5,37%, kar je za 1,46% več od slovenskega 

povprečja. V Sloveniji je oseb, ki imajo zaključeno osnovno šolo 23,4,% kar je 5,2% manj kot je takih 

prebivalcev v Občini Kobarid. V Sloveniji je v primerjavi z občino za 2,83% več takih oseb, ki so zaključili 

poklicno ali srednjo šolo. 11,35 % občanov Kobarida ima zaključeno eno izmed visokošolskih oblik 

izobraževanja medtem, ko je delež teh oseb v Sloveniji 19,42%.  

Družine in izobraževanje: V Občini Kobarid je bilo leta 2011 registriranih 1.145 družin od tega 875 

družin z otroki in 270 družin brez otrok. V 4 vrtce je leta 2013 v občini je bilo vključenih 142 otrok, kar 

predstavlja 64,8 % vseh predšolskih otrok. To pa je približno 9% manj od slovenskega povprečja.  Eno 

osnovno šolo s tremi podružnicami je obiskovalo 303 učencev. 144 dijakov in 226 študentov je moralo 

na šolanje v druge občine, saj v Občini Kobarid ni srednješolskih in visokošolskih zavodov. 

Zdravstvo in sociala: V okviru ZD Tolmin v Kobaridu delujejo: 

- patronažna služba, 
- 2 splošni ambulanti, 

- dispanzer za otroke, 

- 2x tedensko zobna ambulanta za odrasle, 

- 2x tedesnko zobna ambulanta za mladino. 

Društva, kultura in lokalni mediji:   

V Občini Kobarid je registriranih 64 društev. V spodnji tabeli so prikazani po številu in kategorijah. 

                       Tabela 17: Društva po kategorijah,  Občina Bovec 
DRUŠTVA ŠTEVILO 

Športna in rekreativna društva 24 

Društva za pomoč ljudem 8 

Kulturno umetniška društva 15 

Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 2 

Društvo za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 3 

Stanovska društva 1 

Društva za razvoj kraja 9 

Nacionalna in politična društva 0 

Društva za duhovno življenje 1 

Ostala društva 1 

SKUPAJ 64 

 

Pomembnejše kulturne ustanove v občini Kobarid so: 

- Kobariški muzej, 
- Zgodovinsko etnološka zbirka Od planine do Planike (Tolmisnki muzej), 

- Breginjski muzej, 

- Knjižnica Kobarid (KK Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin). 
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Razvojni posoški center redno izdaja publikacijo Sočasnik, ki je nadaljevanje publikacije Epicenter. 

Revija izhaja mesečno in se dotika vseh občin Posočja. 

Gospodarstvo: V Občini Kobarid je bilo v 1. četrtini leta 2015 registriranih 421 poslovnih subjektov, od 

tega kar 41% samostojnih podjetnikov ter 18 gospodarskih družb. 15% delež so v občini predstavljala 

tako društva kot druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene 

dejavnosti. Neprofitnih organizacij je bilo 8% ter 3% pravnih oseb javnega prava. 

                                                                    Tabela 18 : Poslovni subjeki, Občina Kobarid 

 

4.2.3 OBČINA TOLMIN 

o Geografske značilnosti občine Tolmin 

Lega občine: Dolina Soče se pod vasjo Kamno (še v občini Kobarid) razširi in preide v Tolminsko kotlino, 

kjer se na levem bregu Soče nahajajo vasi Volarje, Gabrje in Dolje, na najširšem delu tolminske kotline 

pa se med Sočo in Tolminsko nahaja mesto Tolmin. Tolminska kotlina je obdana z vencem bohinjsko-

tolminskih gora, krnskim pogorjem, na južni strani s predalpskimi hribi in je stičišče 4 dolin: doline Soče 

proti Kobaridu, doline Soče proti Kanalu in Novi Gorici, doline Idrijce in Baške grape. Občina meri 382 

km², kar jo uvršča na 3. mesto med slovenskimi občinami. Na kvadratnem kilometru površine občine 

je živelo povprečno 30 prebivalcev; torej je bila  gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 

prebivalca na km²). 

Naselja: Skupno je v občini 72 naselij, nad Tolminom se nahajajo vasi Žabče, Poljubinj in Ljubinj (od tu 

dostop do planin Stador, Podkuk in Razor), na nasprotni strani vas Volče. Tolmin je največje naselje in 

upravno središče doline Soče. V neposredni bližini kraja so Tolminska korita, najnižja vstopna točka v 

Triglavski narodni park, nekaj kilometrov naprej pa Javorca s cerkvico sv. Duha, ki je bila v letu 2006 

uvrščena na seznam evropske dediščine.  

Občino Tolmin sestavlja več območij: nad sotočjem Soče in Idrijce se nahaja Most na Soči (z 

akumulacijskim jezerom HE Doblar, ki je danes glavni okras kraja), kjer se poti razhajajo: proti Novi 

Gorici, Idriji in Ljubljani, v Baško grapo (vasi Klavže, Grahovo ob Bači, Koritnica, Hudajužna, Temljine in 

gorske vasi Rut, Grant in Stržišče ter kraj Podbrdo, naprej pa še preval Petrovo Brdo – od tu povezava 

do Škofje Loke in Ljubljane), na Šentviško planoto (vasi Šentviška Gora, Pečine, Ponikve in Logaršče ter 

manjši zaselki), v Tolminski Lom in na Čepovan ter v dolino Trebuščice (z vasmi Dolenja Trebuša in 

Gorenja Trebuša), znane po odmaknjenih domačijah, grapah in slapovih.  
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V občini Tolmin je ustanovljenih 23 krajevnih skupnosti: Dolenja Trebuša, Dolje-Gabrje, Gorenja 

Trebuša, Grahovo ob Bači, Hudajužna-Obloke, Idrija pri Bači, Kamno-Selce, Kneža, Ljubinj, Most na Soči, 

Pečine, Podbrdo, Poljubinj, Ponikve, Rut-Grant, Slap ob Idrijci, Stržišče, Šentviška Gora, Tolmin, 

Tolminski Lom, Volarje, Volče, Zatolmin. 

Industrija, kmetijstvo in turizem: Na območju občine so naravni pogoji zlasti ugodni za živinorejo in 

prav planinska paša je omogočila pridelovanje izvrstnega planinskega sira, po katerem območje slovi. 

Industrijski obrati so bili zgrajeni po drugi svetovni vojni: prevladuje elektro in lesna industrija, 

gradbeništvo in razne obrti, v zadnjih desetletji pa se vlaga velike napore v razvoj turizma. Konec leta 

2001 se je Občina Kobarid odločila za soustanoviteljstvo Lokalne turistične organizacije (LTO) Sotočje 

kot skupne organizacije za pospeševanje razvoja turizma na območju občin Kobarid in Tolmin. (Dolina 

Soče je destinacijska znamka osrednjega Posočja, odprta v celotno porečje reke Soče, od izvira do 

Gorice.  

»Dolina Soče bo vodilna zelena destinacija v Sloveniji, uvrščena na mednarodni seznam najbolj 

privlačnih zelenih ciljev« je vizija, zapisana v strategiji razvoja turizma občin Kobarid in Tolmin. Dolina 

Soče je dolina AKCIJE (vodni športi, kolesarjenje, ribolov, pohodništvo, jadralno padalstvo …), ODKRITIJ 

(naravne znamenitosti, kulturno-zgodovinske znamenitosti, muzeji, zbirke, tematske poti …), ENERGIJE 

(gastronomija, zdravilni izviri, kulinarični dogodki …) in FESTIVALOV (glasbeni, športni, kulinarični, 

etnološki festivali). 

Zgodovina: Most na Soči se uvršča med najpomembnejša prazgodovinska najdišča v Evropi, saj so tukaj 

odkrili več kot 7000 železnodobnih grobov. Najdbe segajo od mlajše bronaste dobe do rimskega 

obdobja. V evropski program Genius loci, ki povezuje rojstne kraje znamenitih ustvarjalcev (Giotta, 

Goye, Lorce, Novalisa, Kosmača) je vključena tudi rojstna hiša pisatelja Cirila Kosmača. V Baški grapi, 

30 km dolgi dolini reke Bače, najdemo številne pomembne sakralne spomenike, posebnost Baške grape 

pa je bil zagotovo prihod tirolskih priseljencev v Rut in Stržišče v začetku 13. stoletja. Znamenitost 

doline je tudi Bohinjska železniška proga (Transalpina), ki je del 717 km dolge železniške povezave 

Praga–Jesenice–Gorica–Trst, zgrajene leta 1906, kot najkrajša povezava Avstro-Ogrske monarhije z 

Jadranskim morjem. Na progi je skupaj 28 predorov, najdaljši je bohinjski predor pod Koblo (6327 m), 

5 galerij in 65 mostov, kar jo uvršča med najatraktivnejše proge v Evropi. Je tehnični spomenik regije, 

ki si skozi Baško grapo mimo Kanala utira pot proti Novi Gorici. Med znamenitostmi Šentviške planote 

ima posebno vrednost in mesto zagotovo Marijina cerkev na Ponikvah, ki je delo arhitekta Jožefa 

Plečnika. 

o Sociodemografske značilnosti 

Gospodinjstva: Leta 2011 je bilo v Občini Tolmin 11.626 (l.2014 11.430) v 4.733 gospodinjstvih. To je 

2,45 prebivalca na posamezno gospodinjstvo v občini, kar je primerljivo s slovenskimi razmerami (2,5 

preb./gosp.). Leta 2014 je bilo v občini 5.426 stanovanj. Na 100 prebivalcev v občini je to cca. 47 

stanovanj, kar je 5 stanovanj več od slovenskega povprečja. Povprečno stanovanje v občini obsega 83 

m² in je za 3 m² večje od povprečnega slovenskega stanovanja.  

Starostna struktura: prebivalcev v občini se precej razlikuje od starostne strukture na območju celotne 

Slovenije. Vsi podatki kažejo na to da se prebivalstvo v občini stara. Delež oseb, ki so starejši od 65 let 

je v občini  3,62% višji od slovenskega. V občini je v primerjavi s slovenskim povprečjem za približno 1% 

manj oseb v starostni skupini od 0 do 14 let. Za približno 2% je manj tudi oseb v starostni skupini med 
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19 in 26 leti in med 15 in 64 leti. Približno enak delež prebivalcev v občini in v Sloveniji zavzemajo osebe 

v starostni skupini med 15 in 18 leti. Indeks staranja v občini je 159,7, v Sloveniji 120,5. To pomeni, da 

je bilo na 100 prebivalcev med 0-14 leti 159,7 prebivalcev, ki so bili starejši od 65 let. To kaže, da se 

prebivalstvo v Občini Tolmin stara. Prav tako na to kaže povprečna starost občanov, ki je 45,2 leta in je 

2,8 leta več od Slovenskega povprečja. 

Selitveno gibanje prebivalstva: Leta 2013 je bila naravni prirast negativen -57, kar pomeni, da se je 

rodilo manj oseb, kot jih je umrlo. Prav tako je izredno izrazit selitveni prirast- 58, kar kaže nato, da se 

prebivalci izseljujejo iz občine. Število prebivalcev se v občini zmanjšuje, saj je tudi skupni prirast 

negativen -115. V Občini Tolmin živi več moških (50,17%) kot žensk (49,83%), kar pa je ravno obratno 

od razmerja med spoloma na območju celotne Slovenije. Delež tujih prebivalcev je za 1% nižji od 

slovenskega povprečja in predstavlja 3,9% celotnega prebivalstva občine.  

Delovno aktivno prebivalstvo: V Občini Tolmin je bilo leta 2014 4.238 oseb. Na Zavodu za zaposlovanje 

je bilo registriranih 510 oseb iz občine. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v občini 10,6 in je za 

slabe 3% nižja, kot je bila registriran na območju celoten Slovenije.  Med vsem delovno zmožnim 

aktivnim prebivalstvom jih je bilo v Občini Tolmin dejansko aktivnih 61,4, v Sloveniji 63,7.  Zaposleni v 

Občini Tolmin so v povprečju prejemali nižje plače od slovenskega povprečja (Tolmin: bruto 1447,82 

EUR; neto 968,81 EUR). Indeks delovne migracije  je v Občini Tolmin 92,9, kar občino uvršča med šibko 

bivalne. To pomeni, da ima večina občanov v svoji občini delo, le majhen procent se mora na svoje 

delovno mesto voziti v druge slovenske občine. 

Izobrazbena struktura prebivalcev v občini je sledeča. Delež oseb brez izobrazbe je v občini Tolmin 

4,95% in je večji od slovenskega povprečja, ki je 3,91%. Delež oseb z osnovnošolsko izobrazbo v občini 

je primerljiv s slovenskim in je le 0, 25% višji.  Za 3,69% je v občini, v primerjavi s slovenskim 

povprečjem, več oseb s poklicno/srednješolsko izobrazbo. Za 5% pa je v občini manj oseb z visokošolsko 

ipd. izobrazbo.  

Družine in izobraževanje: V Občini Tolmin je bilo leta 2011 registriranih 3.097 družin. Od tega je bilo 

2.367 družin z otroki in 730 družin brez otrok. V 9 občinskih vrtcev je bilo vključenih 73,1% otrok, kar 

1,8% manj od slovenskega povprečja.  

V letu 2013 je 3 osnovne šole s 6 podružnicami obiskovalo 856 otrok. Ena podružnica je Podružnična 

šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami Tolmin. 403 dijaki so se lahko v 

svoji občini vključili v srednješolsko izobraževanje na Gimnaziji Tolmin, medtem  ko je moralo 545 oditi 

na študij v druge občine, saj v Občini Tolmin ni izobraževalnih ustanov, ki bi ponujale dodiplomsko 

izobraževanje.  

V Občini Tolmin deluje tudi Glasbena šola Tolmin in Središče vseživljenjskega učenja v Tolminu. 

Zdravstvo in sociala: V Občini Tolmin deluje Zdravstveni dom Tolmin v okviru katerega so: 

- antikoagulantna ambulanta, 
- dispanzer medicine dela, prometa in športa, 

- fizioterapija, 

- internistična dejavnost, 

- klinična psihologija, 

- laboratorijska diagnostika, 
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- nevrofiziologija, 

- okulistična ambulanta, 

- ortopedska ambulanta, 

- patronažna služba, 

- psihiatrična ambulanta, 

- rentgenska diagnostika, 

- reševalna služba, 

- splošna nujna medicinska pomoč – dežurna služba, 

- 4 splošne ambulante, 

- 3 dispanzerji za otroke in mladino, 

- dispanzer za žene, 

- Zdravstveno vzgojni center Tolmin, 

- 2 zobozdravstveni ambulanti za odrasle, 

- 3 zobozdravstvene ambulante za otroke (Podbrdo 1x tedensko). 

V Občini Tolmin deluje Dom upokojencev Podbrdo z še dvema enotama v Tolminu in 

Petrovem brdu.  

Društva, kultura in lokalni mediji: V Občini Tolmin je registriranih 158 društev. V spodnji tabeli so 

prikazani po številu in kategorijah.  

                        Tabela 19: Društva po kategorijah,  Občina Tolmin 
DRUŠTVA ŠTEVILO 

Športna in rekreativna društva 49 

Društva za pomoč ljudem 17 

Kulturno umetniška društva 30 

Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 13 

Društvo za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 17 

Stanovska društva 7 

Društva za razvoj kraja 10 

Nacionalna in politična društva 2 

Društva za duhovno življenje 2 

Ostala društva 3 

SKUPAJ 158 

 

Pomembnejše kulturne ustanove v Občini Tolmin so: 

- Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin, 
- Tolminski muzej, 

- Galerija SDK. 

Razvojni posoški center redno izdaja publikacijo Sočasnik, ki je nadaljevanje publikacije Epicenter. 

Revija izhaja mesečno in se dotika vseh občin na območju celotnega Posočja. 

Gospodarstvo: V prvi četrtini leta 2015 je bilo v Občini Tolmin registriranih 1.223 poslovnih subjektov 

od tega 44% samostojnih podjetnikov in 23% gospodarskih družb. Društva so v občini predstavljala 13% 
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medtem, ko so druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti 

zavzemale 11%. Neprofitnih organizacij je bilo 6% in 3% pravnih oseb javnega prava. 

                                                                 Tabela 20 : Poslovni subjeki, Občina Tolmin 

 

4.3 OBMOČJE DELOVANJA LAVRIČEVE KNJIŽNICE AJDOVŠČINA 

4.3.1 OBČINA AJDOVŠČINA 

o Geografske značilnosti občine Ajdovščina  

Lega občine: Občina Ajdovščina leži v Zgornji Vipavski dolini, na strateško pomembnem prehodu iz 

Furlanske nižine v Italiji v osrednjo Slovenijo. Obdajajo jo Trnovska planota, Nanoška planota, Hrušica 

in Vipavski griči, razdeljena pa je na tri značilna območja: Gora, Dolinsko dno in Vipavski griči. Ajdovska 

občina je odprta proti zahodu, od koder vanjo prodirajo vplivi sredozemskega podnebja. Občino 

sestavlja 26 krajevnih skupnosti, meri pa 245 km², kar jo med slovenskimi občinami uvršča na 18. 

mesto. 

Naselja: Občino sestavlja 45 naselji. Najmanjše naselje v občini je Križna Gora, največja naselja v občini 

Ajdovščina pa so: Ajdovščina, Lokavec, sledita še Budanje in Cesta. Mesto Ajdovščina je regionalno 

urbano središče, ki hkrati opravlja tudi funkcije medobčinskega in občinskega središča. Je upravno, 

kulturno in gospodarsko središče zgornje Vipavske doline, na regionalni ravni si nekatere funkcije deli 

z vodilnim urbanim središčem regije Novo Gorico, zlasti na področjih zdravstva (bolnišnica), visokega 

šolstva, regionalne uprave, sodstva, kulture … Vloga in velikost Ajdovščine se krepi s primestnimi 

naselji: Lokavec, Cesta, Dobravlje, Budanje. Vzhodni ter višje ležeči in zahodni del občine z osnovnimi 

urbanimi funkcijami pokrivata oskrbni središči Col in somestje Gonjače–Malovše–Selo–Batuje. Obe 

središči se razvijata tudi kot zaposlitveni središči. Nekatera naselja v občini imajo posebno funkcijo, ki 

jo opravljajo za širši prostor: Šmarje je središče območja Vipavskih Brd s poudarjeno funkcijo turizma, 

gostinstva, vinarstva. Vipavski križ ima funkcije kulture, turizma, gostinstva in verskih dejavnosti. 

Promet: Osrednjo prometno os občine predstavlja hitra cesta Nova Gorica–Razdrto, ki občino povezuje 

s slovenskim cestnim križem in italijanskim avtocestnim sistemom. Vzporedno s hitro cesto poteka 

magistralna cesta, ki služi distribuciji prometa iz hitre ceste, medobčinskim prometnim tokovom in 

notranjemu prometu v občini. Prečna prometna os je cesta Idrija–Godovič–Črni Vrh–Col–Štanjel–

Komen, ki predstavlja medregionalno povezavo od gorenjske preko škofjeloško-cerkljanske in idrijske 

subregije do Tržaško-komenskega Krasa in morja. Železniški promet dolgoročno pridobiva na pomenu 

23%
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3%
6%
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Občina Tolmin
(1. četrtina 2015)

Gospodarske družbe in zadruge Samostojni podjetniki
Pravne osebe javnega prava Neproftine organizacije
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in proga Nova Gorica–Prvačina–Ajdovščina je za občino zelo pomembna, saj jo navezuje na železniški 

sistem Slovenije in sosednjih držav. 

 

Zgodovina: Vipavska dolina je arheološko zelo zanimiva, saj so evidentirali okrog 50 najdišč. Poseljena 

je bila zagotovo že v tretjem tisočletju pr. n. št. Mesto Ajdovščina je nastalo na temeljih nekdanje 

rimske trdnjave Castre, zato danes obiskovalcem ponuja številne zanimivosti: vzhodna mestna veduta 

z restavriranim delom obzidja, s stolpom in v obzidje vključenimi arkadami, stare rimske terme, ostaline 

iz ajdovskega rimskega obdobja pa hrani Muzej Ajdovščina. Zanimiva je bogata tehnična dediščina ob 

Hublju z obnovljenimi fužinskimi plavži. 

Ajdovščina je rojstni kraj pomembnih slovenskih umetnikov: Vena Pilona, Danila Lokarja, Antona 

Cebeja in Milana Klemenčiča. 

o Sociodemografske značilnosti območja 

Gospodinjstva: Leta 2011 je bilo v Občini Ajdovščina 18.938 prebivalcev (l.2014 18.892) v 6.873 

gospodinjstvih. Povprečno je v enem ajdovskem gospodinjstvu živelo 2,76 ljudi, kar je za 0,26% več od 

slovenskega povprečja. Leta 2014 je bilo prebivalcem Občini Ajdovščina na voljo 7.399 stanovanj. To 

pomeni, da je bilo na 100 prebivalcev 39 stanovanj, kar je 3 stanovanja manj v primerjavi s slovenskimi 

razmerami. Stanovanja so v Občini Ajdovščina večja za 9m² (89m²) od slovenskega povprečja. 

Starostna struktura: V Občini Ajdovščina, je v primerjavi slovenskim povprečjem delež otrok starih do 

5 let višji za cca. 1%, medtem ko je delež prebivalcev, ki so starejši od 65 let nižji, kar je za razvoj občine 

spodbudno. Na to kaže tudi indeks staranja iz leta 2014, ki je 103,7. To pomeni, da je na 100 prebivalcev 

med 0-14 leti živelo 102 prebivalcev, ki so starejši od 65 let. V Sloveniji je bil za isto leto indeks staranja 

120,5. Povprečna starost prebivalcev v občini je bila v letu 2015 41,9  leta, kar je 0,6 leta manj od 

slovenskega povprečja. 

Gibanje prebivalstva: V Občina Ajdovščina je naravni prirast po zadnjih podatkih iz leta 2013 pozitiven 

(56), se pa iz občine prebivalci selijo, zato je tu izrazit negativni selitveni prirast (-162). To pomeni, da 

se kljub pozitivnemu naravnemu prirastu število prebivalcev v občini niža. Skupni prirast v občini je 

teko negativen (-106). Razmerje med spoloma v občini Ajdovščina je primerljivo s slovenskim 

povprečjem, kjer živi za cca. 1,4% več moških kot žensk. Delež tujih državljanov v Občini Ajdovščina 

predstavlja 4,4% kar je za 0,4% manj v primerjavi s slovenskim povprečjem.  

Aktivno prebivalstvo: Leta 2014 je bilo v Občini Ajdovščina zaposlenih 7.358 oseb.  Stopnja registrirane 

brezposelnosti za isto leto je bila rahlo nižja od slovenskega povprečja (13,1%) in je v občini znašala 

12,9%. Med delovno sposobnimi občani je bilo aktivnih 66,2%, v Sloveniji pa 65,8%. Zaposleni v Občini 

Ajdovščina so prejemali plače, ki so nižje od slovenskega povprečja. Povprečna bruto plača je tako v 

občini nižja za 217,51 €, neto plača pa za 107,39 €. Indeks delovne migracije je leta 2014 znašal 75,1, 

kar Občino Ajdovščina uvršča med zmerno bivalne. To pomeni, da je v občini na razpolago manj 

delovnih mest, kot je aktivnega prebivalstva.  

Izobrazbena struktura: V Občini Ajdovščina je največ (54,3 %) prebivalcev s končanim srednjim ali 

poklicnim izobraževanjem, kar predstavlja 1% več, kot je povprečje v Sloveniji. V primerjavi s 

slovenskim povprečjem je v občin za 1,62% manj tistih prebivalcev, ki so brez izobrazbe ter 2% manj 
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prebivalce z visoko/univerzitetno idr. višjo izobrazbo (magisterij, doktorat). Za 5,3% pa je, v primerjavi 

s stanjem v Sloveniji, višji delež prebivalcev, ki imajo zaključeno osnovnošolsko izobraževanje. 

Družine in izobraževanje: V občini je bilo leta 2.011 družin, od tega je bilo 1.135 družin brez otrok in 

4.042 z otroki.  Na območju občine deluje 8 vrtcev, v katere je bilo vključenih 776 otrok. To predstavlja 

65,1% vseh predšolskih otrok v občini in je 9,8% manj od slovenskega povprečja.  

V 5 osnovnih šol z 9 podružnicami je bilo vključenih 1.613 učencev. V Občini Ajdovščina je bilo leta 2013 

748 oseb, ki bi se lahko vključili na Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, ki ponuja 4 programe. Iz občine 

ja leta 2013 je prihajalo 1.007 študentov, ki so lahko v svoji občini izbrali program na Fakulteti za 

aplikativno naravoslovje, ki deluje pod okriljem Univerze v Novi Gorici. 

V Občini Ajdovščina deluje še Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina ter Ljudska univerza 

Ajdovščina.  

Zdravstvo in sociala: V okviru Zdravstvenega doma Ajdovščina: 

- 9 splošnih ambulant, 
- trombotična ambulanta, 

- ginekološka ambulanta, 

- dispanzer za pljučne bolezni, 

- dispanzer za diabetike, 

- psihiatrična ambulanta, 

- 4 pediatrične ambulante,  

- 4 zobne ambulante za odrasle, 

- 3 zobne ambulante za otroke in mladino, 

- ortodontska ambulanta, 

- ambulantav socialnem zavodu DSO Ajdovščina. 

V Ajdovščini ima sedež tudi Dom starejših občanov. 

Društva, kultura in lokalni mediji: V Občina Ajdovščina je bilo v letu 2014 registriranih 179 društev. V 

spodnji tabeli so prikazani po številu in kategorijah. 

                        Tabela 21: Društva po kategorijah, Občina Ajdovščina 

DRUŠTVA ŠTEVILO 

Športna in rekreativna društva 62 

Društva za pomoč ljudem 17 

Kulturno umetniška društva 37 

Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 18 

Društvo za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 13 

Stanovska društva 8 

Društva za razvoj kraja 17 

Nacionalna in politična društva 1 

Društva za duhovno življenje 3 

Ostala društva 3 

SKUPAJ 179 
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Med pomembnejše kulturne ustanove zagotovo sodijo Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Pilonova 

Galerija Ajdovščina ter Muzej Ajdovščina. 

Za mlade skrbijo Zavod za šport Ajdovščina, Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina in Mladinski svet 

Ajdovščina. 

Za razvoj podeželja se trudi Razvojna agencija ROD Ajdovščina. 

Občina Ajdovščina od leta 2011 mesečno izdaja časnik Ajdovske novice. Nova, nova mesečno izdaja 

časnik Latnik,  Zavod Beta izdaja od leta 2014 mesečnik Replika, Društvo Gora izdaja četrtletno časopis 

Gora in v Lokavcu občasno izide časopis Lokavec in čas. 

Gospodarstvo: V prvi polovici leta 2015 je bilo Občini Ajdovščina registriranih 1.802 poslovnih 

subjektov. Več kot polovica (52%) je samostojnih podjetnikov, posameznikov. Na območju občine 

deluje 1 zadruga in 476 gospodarskih družb, kar skupaj predstavlja 26% vseh registriranih poslovnih 

subjektov v Občini Ajdovščina. Od leta 2014 do prvega četrtletja 2015 je to število naraslo za 4 nova 

društva. Tako v občini društva predstavljajo 10% registriranih poslovnih subjektov. 6% predstavljajo 

druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnost. Nepridobitne 

organizacije in pravne osebe javnega prava predstavljajo 6% vseh registriranih poslovnih subjektov v 

občini. 

                                                                Tabela 22 : Poslovni subjeki, Občina Ajdovščina 

 

4.3.2 OBČINA VIPAVA 

o Geografske značilnosti občine Vipava  

Lega občine: Občina Vipava obsega območje zgornjega dela Vipavske doline, leži pod pobočjem 

Nanosa. Središče občine je Vipava, na obeh straneh doline in po gričih, poraslih z vinogradi, ležijo 

številne vasice.  

Naselja: Občino sestavlja 11 krajevnih skupnosti, meri pa 107 km², kar jo med slovenskimi občinami 

uvršča na 63. mesto. Najmanjše od 20 naselij v občini je naselje Nanos, največja naselja pa so Vipava, 

Vrhpolje in Podnanos. Na kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno 49 prebivalcev; torej 

je gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (100 prebivalcev na km²). 
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Industrija, kmetijstvo in turizem: Vipava se razvija kot pomembno lokalno središče z javnimi funkcijami 

občinskega in regionalnega pomena, oblikuje se v osrednje upravno, gospodarsko, zaposlitveno, 

izobraževalno, kulturno, versko in prometno središče občine. Zato se omogoča intenziven razvoj 

gospodarskih, oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti. Tudi Podnanos ima pomembnejšo funkcijo 

v omrežju okoliških podeželskih naselij; zagotavlja se javne programe, kot so OŠ, cerkev, pokopališče, 

trgovina, gasilski dom … Naselja Vrhpolje, Podraga, Slap, Lože, Goče pa so podeželskega značaja, v njih 

sta prevladujoča kmetijstvo in bivanje. 

Območje je bilo v preteklosti veliko bolj kmetijsko usmerjeno v primerjavi s sosednjimi kraji, medtem 

ko močne industrije tu ni bilo. Izjemno pa se je v zadnjih letih razvilo drobno gospodarstvo, obrt in 

storitvena dejavnost.  

 

Promet: Osnovna prometna povezava je hitra cesta Vrtojba-Razdrto, ki služi povezavi z mesti v regiji, 

državi in s sosednjo Italijo. Osrednja prometna povezava za lokalne potrebe in z naselji v sosednjih 

občinah je regionalna cesta Log-Razdrto. Ta cesta predstavlja glavno povezavo med naselji v južnem 

delu občine z naseljem Vipava. Naselja severno od kraja Vipava se navezujejo na lokalno cesto Vipava-

Col. Cesta Manče-Štanjel povezuje občino s Krasom in je hkrati lokalnega pomena za povezavo zahodno 

ležečih naselij s krajem Vipava. 

 

Zgodovina: Med največje kulturne znamenitosti Vipavske doline sodi zagotovo Dvorec Zemono. 

Zgrajen je bil med letom 1683 in 1689 kot lovski dvorec za vipavskega zemljiškega grofa Lantierija. Leta 

1975 so se pričela obsežna obnovitvena in restavratorska dela, danes je odprt za javnost, v pritličju v 

osrednji dvorani, prekriti s freskami, občasno potekajo koncerti in likovne razstave. Največji 

znamenitosti vipavskega pokopališča pa sta egipčanska sarkofaga iz rdečega granita iz časa okoli leta 

2450 pr. n. št., ki ju je raziskovalec in egiptolog Anton Lavrin (1789–1869) pripeljal v Vipavo. Ena 

najstarejših in največjih romarskih cerkva na Primorskem stoji neposredno ob cesti Vipava–Ajdovščina. 

Pisni viri jo prvič omenjajo 1430. leta, že v 10. stoletju pa naj bi na tem mestu zgradili kapelico.   

 

Zgodovinarji domnevajo, da so bile tu naselbine že v času pred našim štetjem, morda celo v mlajši 

kameni dobi. To območje pa je pravi razcvet doživelo v času rimskega imperija, o čemer priča 

vrstanajdišč. Kasneje so sem radi prihajali številni mogočneži, o čemer pričajo gradovi na Vipavskem. 

 

Vipava je rojstni kraj vrste znamenitih mož: Andrej Baumkirchner (1420–1471, vojskovodja), 

Sigismund (Žiga) Herberstein (1486–1566, diplomat avstrijskega dvora, avtor knjig Moskovski zapisi in 

O čudežih narave), Sebastjan Krelj (1538–1567, slovenski protestant), Anton Lavrin (1789–1869, 

raziskovalec in egiptolog), Jurij Grabrijan (1800–1882, kulturni delavec), Štefan Kociančič (1818–1883, 

bibliotekar, nabožni pisatelj), Stanko Premrl (skladatelj), Drago Bajc (1904–1928, pesnik, časnikar, 

borec proti fašizmu), Ivan Šček (1925–1972, glasbeni pedagog, skladatelj, dirigent). 

Socio-demografske značilnosti območja 

Gospodinjstva: V letu 2011 je bilo v Občini Vipava 5.520 prebivalcev  (l.2014 5.612), ki so živeli v 1.928 

gospodinjstvih. To pomeni, da je v povprečju v posameznem gospodinjstvu živelo 2,86 prebivalcev, kar 

je za 0,31 prebivalca več od slovenskega povprečja. Leta 2014 je bilo v Občini Vipava preštetih 2.345 

stanovanj.  Na 100 prebivalcev je torej 43 stanovanj, kar je eno stanovanje več v primerjavi s slovenskim 
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povprečjem. Povprečno stanovanje v Občini Vipava je bilo leta 2013 91m², kar je 11m² več od velikosti 

povprečnega slovenskega stanovanja.  

Starostna struktura: Če starostno strukturo prebivalcev v Občini Vipava primerjamo s starostno 

strukturo prebivalcev na območju celotne Slovenije lahko ugotovimo, da je v občini več otrok, starih 

do 5 let (+0,75%) in starih od 6 do 14 let (+1,36%) ter oseb med 15 in 18 leti starosti (+0,74%). Manj je 

prebivalcev v starostnih skupinah med 19 in 26 leti (-0,62%), med 15 in 64 leti (-2,35%) in v starostni 

skupini nad 65 let (-0,6%). Indeks staranja v Občini Vipava je leta 2014 znašal 103 in je nižji od indeksa 

staranja na območju celotne Slovenije (120,5). To pomeni, da v občini na 100 prebivalcev med 0-14 leti 

živi 106,7 prebivalcev, ki so starejši od 65 let. Tudi povprečna starost občanov je za 1 leto nižja od 

slovenskega povprečja, ki znaša 42,7 let.  

Gibanje rasti prebivalstva: V Občini Vipava sta tako naravni kot selitveni prirast pozitivna. Naravni 

prirast znaša 16, kar pomeni, da se je bilo v letu 2013 več živorojenih kot umrlih občanov. Selitveni 

prirast je 20, kar nam pove, da se je v občino priselilo več prebivalcev kot izselilo. Posledično je tudi 

skupni prirast pozitiven in znaša 36. V Sloveniji v poprečju živi več moških in manj žensk. V Občini Vipava 

pa je razmerje med spoloma ravno obratno, saj tu živi 0,42% več žensk kot moških. Delež tujih 

državljanov v občini je za skoraj 1% nižji od slovenskega povprečja.  

Delovno aktivno prebivalstvo: Leta 2014 je bilo v Občini Vipava zaposlenih 2.096 oseb. Stopnja 

registrirane brezposelnosti je bila leta 13,2, kar 0,1% več, kot je bila registrirana v istem obdobju na 

območju celotne Slovenije. Med delovno sposobnimi prebivalci občine je bilo dejansko aktivnih 65,1%, 

kar je za 0,7% manj od slovenskega povprečja. Bruto plača je leta 2014 znašala 1.458,63 €, kar je 174,6 

€ manj od povprečne bruto slovenske plače. Ravno tako je bila neto plača v primerjavi s povprečno 

neto plačo v Sloveniji nižja za 83 €. Indeks delovne migracije v občini je znašal 64,9, kar Občino Vipava 

uvršča med zmerno bivalne. To pomeni, da je v občini premalo delovnih mest za vse aktivne prebivalce 

in se morajo zato na svoja delovna mesta voziti v druge, največkrat bližnje občine v Sloveniji. 

Izobrazbena struktura: Izobrazbena struktura prebivalcev v Občini Vipava, se razlikuje primerjavi s 

slovenskim povprečjem. Največje odstopanje se kaže pri deležu prebivalcev z osnovnošolsko izobrazbo 

(27,79%), ki je za 4,39% višji od slovenskega povprečja. Prav tako je na območju občine več prebivalcev 

s poklicno in srednješolsko izobrazbo 54,4% (+1,1 %) ter delež tistih, ki imajo končano visoko, 

univerzitetno ali/in drugo podobno stopnjo izobrazbe 20,31% (0,89%). V primerjavi s slovenskim 

povprečjem pa je v občini manj prebivalcev brez izobrazbe (-1,17 %).  

Družine in izobraževanje: V Občini Vipava je bilo v letu 2011 registriranih 1.445 družinm, od tega jih je 

bilo 1.124 z otroki in 221 družin brez otrok. 230 predšolskih otrok je bilo na območju občine v letu 2013 

vključenih v 3 vrtce. To predstavlja 67,1% vseh predšolskih otrok v občini in je manj od slovenskega 

povprečja, ki je 74,9%. 

V OŠ Draga Bajca Vipava, ki ima 3 podružnice je bilo v letu 2013 vključenih 499 učencev. 262 dijakov se 

je lahko v svoji občini vključilo v Škofijsko gimnazijo Vipava. Po podatkih iz leta 2013 bi se lahko 338 

študentov v svoji občini vključilo v študij na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo, ki ima svoj sedež 

v Vipavi.  
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V Občini Vipava deluje tudi Center za usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla Vojka Vipava, 

CIRIUS: center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava ter Varstveno delovni center 

Vipava. 

Zdravstvo in sociala: V okviru Zdravstvenega doma Ajdovščina v Občini Vipava deluje zdravstvena 
postaja, v okviru katere delujejo: 

- 2 splošni ambulanti, 
- dispanzer za otroke in mladino (1 ambulanta), 

- patronažna služba, 

- diagnostični laboratorij, 

- zobozdravstvena ambulanta za otroke in mladino, 

- zobozdravstvena ambulanta za odrasle, 

- ortodontska ambulanta.  

V Občini Vipava je registriranih 74 društev. V Tabeli 4 so prikazani po številu in kategorijah. 

                     Tabela 23: Društva po kategorijah, Občina Vipava 

DRUŠTVA ŠTEVILO 

Športna in rekreativna društva 25 

Društva za pomoč ljudem 9 

Kulturno umetniška društva 17 

Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 6 

Društvo za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 7 

Stanovska društva 3 

Društva za razvoj kraja 7 

Nacionalna in politična društva 0 

Društva za duhovno življenje 0 

Ostala društva 0 

SKUPAJ 74 

 

V Občini Vipava delujeta tudi dva oddelka Lavričeve knjižnice Ajdovščine se sedežema v Vipavi in 

Podnanosu.  

Gospodarstvo: V Občini Vipava je bilo v prvem četrtletju 2015 registriranih 518 poslovnih subjektov. 

Med njimi največji delež zavzemajo samostojni podjetniki (45%). V Občini Vipava sta registrirani 2 

zadrugi in 123 gospodarskih družb, kar skupaj predstavlja 24%. Registriranih društev je bilo med 

poslovnimi subjekti 14%, 9% zavzemajo druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s 

predpisom določene dejavnosti. Najmanjši delež med registriranimi poslovnimi subjekti predstavljajo 

nepridobitne organizacije (5%) ter pravne osebe javnega prava (3%).  
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   Tabela 24: Poslovni subjeki, Občina Vipava 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 OBMOČJE DELOVANJA MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA 

4.4.1 Občina Cerkno 

o Geografske značilnosti občine Cerkno 

 

Lega občine: Cerkljanska leži v prehodnem prostoru med primorskim in alpskim svetom v porečju 

Cerknice in Idrijce. Čez to območje vodijo naravni prehodi iz Poljanske in Selške doline proti dolini 

Idrijce in naprej proti Soški dolini.  

Naselja: Občino Cerkno sestavlja 10 krajevnih skupnosti, meri pa 132 km², kar jo med slovenskimi 

občinami uvršča na 50. mesto. Na območju občine je 30 naselij, najmanjši sta Police in Podpleče, 

največji pa Cerkno in Šebrelje. Upravno, gospodarsko in kulturno središče občine je Cerkno. Na 

kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno 36 prebivalcev; torej je gostota naseljenosti tu 

manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km²).   

Na cerkljanskem je dobro znana Laufarija, naravne danosti pa omogočajo razvoj zimskega rekreativno-

športnega centra Cerkno. V bližini Cerknega stoji poseben spomenik – Partizanska bolnica Franja. Skrita 

je v soteski Pasice in je ena redkih, rekonstruiranih, ohranjenih bolnic, ki so med drugo svetovno vojno 

delovale v Sloveniji. Vpisana je na poskusni seznam svetovne dediščine pri UNESCU in nosi Znak 

evropske dediščine. Zanimiv je tudi obisk rojstne hiše pisatelja Franceta Bevka v Zakojci.  

Pokrajina je razgibana in kot taka nudi številne aktivnosti v naravi: plezanje (plezališče Lutne skale), 

pohodništvo (čez območje potekajo tudi številne planinske poti in pohodniške transverzale: Idrijsko-

cerkljanska planinska pot, Slovenska planinska pot, Evropska pešpot E7, Rdeča pot Via Alpina, 

Predalpska pot), gorsko kolesarjenje, kopanje (naravna kopališča), jahanje, ribolov, smučanje, jadralno 

padalstvo, tek (gorski maraton), lov. Cerkno pa je znano tudi po raznih festivalih in prireditvah: Jazz 

Cerkno, Cerkljanska Laufarija (od novembra 2010 je vpisana v slovenski register žive kulturne 

dediščine), Bevkovi dnevi, Festival Keltika, Festival mlade ustvarjalnosti Cmakajne …  

Zgodovina: Najstarejše sledi poselitve Cerkljanske sodijo v prazgodovino, v čas ledenodobnega človeka 

– najznamenitejša najdba na tem območju je neandertalčeva piščal, najstarejše glasbilo na svetu, ki so 

ga odkrili v arheološkem najdišču Divje Babe, kraški jami v strmih pobočjih nad dolino Idrijce. 
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Cerkljanska je bila v pisnih virih prvič omenjena v 11. stoletju. Območje je bilo naseljeno v obdobju 

Ilirov in Keltov, zaradi naravnih prehodov iz Poljanske in Selške doline proti Soški dolini je Rimljanom 

predstavljala mrežo pomembnih tovornih poti. V 7. stoletju je čez Cerkljansko potekala selitev Slovanov 

s Škofjeloškega hribovja proti Soški dolini in Furlaniji. 

o Sociodemografske značilnosti  

 

Gospodinjstva: Leta 2011 je bilo v Občini Cerkno 4.784 prebivalcev (l.2014  4.702 prebivalcev) v 1.751 

gospodinjstvih, kar je 2,73 prebivalcev na posamezno gospodinjstvo. To je 0,23 prebivalca več od 

slovenskega povprečja (2,5 preb./gosp.). Leta 2014 je bilo v občini 2.042 stanovanj. Na 100 prebivalcev 

je tako 43,4 stanovanj, kar je za 1,4 stanovanja na prebivalca več, kot je slovensko povprečje. V Občini 

Cerkno je povprečno stanovanje veliko 94 m², kar je 14 m² od velikosti povprečnega slovenskega 

stanovanja. 

 

Starostna struktura: Če primerjamo starostno strukturo prebivalcev Občine Cerkno in prebivalcev 

celotne Slovenije, ugotovimo, da so si deleži po starostnih kategorijah precej podobni. V občini Cerkno 

je za 0,20% manj otrok 0-5 let, 0,3% otrok med 6 in 14 leti, 1,35% oseb med 19 in 26 let in 0,19% oseb, 

starejših od 65 let. Večji je delež oseb v starostni skupini med 15 in 64 leti (+0,35%) ter oseb 15-19 let 

(+0,30%). Indeks staranja je leta 2014 v občini Cerkno znašal 121,5, v Sloveniji 120,5. To pomeni, da je 

na 100 prebivalcev med 0 in 14 let v občini 121,5 ljudi, starejših od 65 let. Povprečni prebivalec Občine 

Cerkno je star 42,9 let, povprečni Slovenec pa 42,4 let.  

 

Gibanje rasti prebivalstva: Leta 2013 sta bila naravni in selitveni prirast Občini Cerkno pozitivna. V 

občini so se rodili 4 živorojeni prebivalci več, kot jih je umrlo. Selitveni prirast je negativen -60, zato je 

tudi skupni prirast prebivalcev v občini negativen -56, kar pomeni, da število prebivalcev v občini 

upada. V Občini Cerkno živi 1,5 %  več moških kot žensk, kar je v primerjavi z razmerjem med spoloma 

na območju Slovenije ravno obratno. V primerjavi s slovenskim povprečjem je v občini 3% manj tujih 

državljanov. 

 

Delovno aktivno prebivalstvo: V Občini Cerkno je bilo je bilo leta 2014 zaposlenih 2160 oseb. Na 

Zavodu za zaposlovanje je bilo registriranih 114 brezposelnih oseb iz Občine Cerkno. Stopnja 

registrirane brezposelnosti je bila 5,7% in je v primerjavi s slovenskim povprečjem nižja za 7,4%. Med 

vsemi za delo sposobnimi občani je bilo dejansko aktivnih 71,2, v Sloveniji pa 65,8. Zaposleni v Občini 

Cerkno so prejemali za 344,93 € nižjo bruto plačo in za 179,57 € nižjo neto plačo v primerjavi s 

povprečnimi plačami v Sloveniji. Indeks delovne migracije je bil leta 2013 71,5, kar Občino Cerkno 

uvršča med zmerno bivalne občine. To pomeni, da je 71,5 % aktivih prebivalcev občine lahko zaposlilo 

v Občini Cerkno, ostali pa so se zaposlili v ostalih občinah po Sloveniji.  

Izobrazbena struktura prebivalcev Občine Cerkno se precej razlikuje od izobrazbene strukture 

prebivalcev Slovenije. Tako je v občini za 2,89% več prebivalcev brez izobrazbe, ter prebivalcev z 

osnovnošolsko izobrazbo (+2,9%). Znatno več (+11,7%) je tudi prebivalcev z visokošolsko ipd. 

izobrazbo. V občini pa je 12,9% manj prebivalcev z zaključenim poklicnim ali srednješolskim 

izobraževanjem. 
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Družine in izobraževanje: V Občini Cerkno je bilo leta 2011 je bilo registriranih 1.052 družin z otroki in 

300 družin brez otrok. V 1 vrtec je bilo vključenih 132 otrok, kar predstavlja 67,1% vseh predšolskih 

otrok v Občini Cerkno. V primerjavi s slovenskim povprečjem je bilo v občin v vrtec vključenih 7,8% 

otrok manj.  

V letu 2013 je bilo v Občini Cerkno 348 osnovnošolcev, ki so lahko obiskovali OŠ Cerkno z dvema 

podružnicama v Novakih in Šebrelajh. 198 dijakov in 238 študentov je moralo svoje izobraževanje 

nadaljevati v drugih slovenskih občinah, saj Občina Cerkno nima drugih izobraževalnih zavodov.  

V Občini Cerkno deluje tudi podružnična glasbena šola.  

Zdravstvo in sociala: V Občini Cerkno deluje Zdravstvena postaja Cerkno, v okviru katere delujejo: 

- 2 splošni ambulanti, 
- zobna ambulanta za odrasle, 

- zobna ambulanta za otroke in mladino 

- laboratorij 

- patronažna služba. 

Društva, kultura in lokalni mediji: V Občini Cerkno je registriranih 65 društev. V spodnji tabeli so 

prikazani po številu in kategorijah.  

                       Tabela 25: Društva po kategorijah, Občina Cerkno 

DRUŠTVA ŠTEVILO 

Športna in rekreativna društva 21 

Društva za pomoč ljudem 12 

Kulturno umetniška društva 13 

Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 4 

Društvo za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 3 

Stanovska društva 2 

Društva za razvoj kraja 10 

Nacionalna in politična društva 0 

Društva za duhovno življenje 0 

Ostala društva 0 

SKUPAJ 65 

 

Pomembnejše kulturne ustanove v Občini Cerkno so Bevkova knjižnica ter Cerkljanski muzej. Pred 

kratkim je bil odprt tudi Večnamenski center Cerkno, v katerem je več kot polovica stavbe namenjena 

kulturno – izobraževalnim dejavnostim. 

 

Od leta 2014 Občina Cerkno izdaja četrtletno Cerkljanske novice in mesečnik Ukopditi od leta 2010. 

 

Občina Cerkno je skupaj z Občino Idrija soustanoviteljica družbe Radio Cerkno d.o.o., znotraj katere 

deluje Primorski val, ki je prva slovenska radijska mreža s statusom regionalnega programa posebnega 

pomena.   
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Gospodarstvo: V Občini Cerkni je bilo v 1. četrtini 2015 registriranih 380 poslovnih subjektov. Med temi 

je bilo 54%  samostojnih podjetnikov. 17% je bilo v občini društev, 14% gospodarskih družb, med 

katerimi ni nobene zadruge. Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom 

določene dejavnosti, predstavljajo 8% vseh registriranih poslovnih subjektov. Manj kot 5% je v občini 

pravnih oseb javnega prava ter nepridobitnih organizacij. 

                                                                  Tabela 26 : Poslovni subjeki, Občina Cerkno  

 

4.4.2 OBČINA IDRIJA 

o Geografske značilnosti občine Idrija 

 

Lega občine: Idrijska občina leži v kotlini sredi idrijskega hribovja, kjer se stikata alpski in dinarski svet, 

razbrazdan s številnimi grapami in dolinami. Doline so ozke in globoke, nad njimi se vzpenjajo kraške 

planote (Črnovrška, Zadloška, Vojskarska, Ledinska, Vrsniška), kjer prevladujejo gručaste vasi in 

raztresene samotne kmetije. Ravninski svet predstavljajo planote in sotočji Idrijce in Nikove, kjer se je 

razvilo mesto Idrija, ter Idrijce in Kanomljice, kjer se je razvilo naselje Spodnja Idrija. Na območju 

idrijske občine je v preteklosti nastalo idrijsko živosrebrovo rudišče, ki je mestu Idrija omogočil osnove 

za razvoj.  

Naselja: Občino Idrija sestavlja 10 krajevnih skupnosti, meri pa 294 km², kar jo med slovenskimi 

občinami uvršča na 8. mesto. Občino sestavlja 38 naselij, najmanjše naselje v občini Idrija je Javornik, 

največja naselja pa so Idrija, Spodnja Idrija, Godovič in Črni Vrh. Na kvadratnem kilometru površine 

občine živi povprečno 41 prebivalcev; torej je gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 

prebivalca na km²). 

Naravne razmere so dopustile razvoj le dveh večjih naselij, Idrije in Spodnje Idrije. Strnjene vasi in ostali 

zaselki so se razvili povečini na planotah, v strmih bregovih pa samotne kmetije. Središče občine je 

Idrija, ki je tudi najstarejše slovensko rudarsko mesto. Mesto je rastlo vzporedno z razvojem rudnika 

živega srebra. Spodnja Idrija je po številu prebivalcev drugi največji kraj v idrijski občini in od Idrije 

mnogo starejša. Glavno naselje na planoti je Črni Vrh, vas Godovič pa zavzema pomembno naravno 

lego proti Žirovski in Vipavski dolini, Logatcu in Ljubljanski kotlini, poleg tega je pomembna zaradi novih 

industrijskih obratov in priseljencev iz Idrije, ki si tu gradijo nove hiše. 
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Promet: Občina Idrija ima zelo razprostranjeno in razvejano cestno omrežje, kar predstavlja veliko 

breme za vzdrževanje in obnovo, še zlasti v predelih, ki so redko naseljeni. Za potrebe prebivalstva in 

gospodarstva je prednostna ureditev obstoječe prometne navezave na slovenski avtocestni križ 

(razširitev Keltike, obvoznica pri Logatcu in v Spodnji Idriji). 

Industrija in obrt: Ljudje so se tukaj preživljali z rudarstvom, poleg tega pa še z živinorejo, kmetijstvom 

in poljedeljstvom. Od domačih obrti je bilo večjega pomena žebljarstvo na Vojskem, sodarstvo na 

Črnovrškem, kovaštvo, mizarstvo, čevljarstvo, vrvarstvo, platnarstvo, oglarstvo, kamnoseštvo. Od 17. 

stoletja dalje je idrijski prostor pomembno zaznamovala nova obrt – izdelava čipk. V drugi polovici 20. 

stoletja je razvoj industrije v dolini bistveno izboljšal življenje ljudi v hribovskih naseljih, saj so tako 

lahko prišli do dodatnega zaslužka, s katerim so obnovili kmetije, obdelavo zemlje mehanizirali, 

posodobili so živinorejo. Nad hudourniško Nikovo je bil v letih 1522 do 1533 postavljen idrijski grad 

Gewerkenegg, kjer so hranili živo srebro in žito. V gradu je skoraj 400 let domovala rudniška uprava, 

danes pa je v njem Mestni muzej Idrija. 

o Socio-demografske značilnosti 

Gospodinjstva: Leta 2011 je bilo v Občini Idrija 11.968 prebivalcev (l. 2014 11.963) v 4.452 

gospodinjstvih. V povprečnem idrijskem gospodinjstvu je živelo 2,68 prebivalcev, kar je 0,68 

prebivalcev več od slovenskega povprečja. Leta 2013 je bilo v občini 5.003 stanovanj, kar pomeni, da 

je bilo 41,82 stanovanj/100 prebivalcev. To je 0,2 stanovanja/100 prebivalcev manj od slovenskega 

povprečja. Velikost povprečnega stanovanja je v Idriji 80 m², kar je enako velikosti povprečnega 

stanovanja v Sloveniji. 

 

Starostna struktura prebivalcev v Občini Idrija se od povprečne slovenske starostne strukture najbolj 

razlikuje v deležu prebivalcev, ki so starejši od 65 let. Teh je v občini 2% več, kot je slovensko povprečje. 

Prav tako je v občini večji delež otrok med 0 in 5 leti (+ 0,29%) in med 6 in 14 leti (+0,28%). Večje 

odstopanje se kaže tudi pri deležu prebivalcev med 15 in 64 leti (aktivni prebivalci), ki jih je v primerjavi 

s slovenskim povprečjem 2,2% manj ter pri deležu prebivalcev med 19 in 26 let, ki jih je 1,13% manj. 

 

Indeks staranja je bil v Očini Idrija leta 2014 131,3, kar pomeni, da je na 100 prebivalcev starih od 0 do 

14 let 131,3 oseb, starejših od 65 let. Indeks staranja je višji tudi od slovenskega (120,5), kar pomeni, 

da se prebivalstvo v Občini Idrija hitreje stara. To potrjuje tudi povprečna starost občanov, ki je 43,4 

let, medtem ko je v Sloveniji 42,4.  

Gibanje prebivalstva: Naravni prirast je v Občini Idrija negativen (-3), selitveni prirast je pozitiven (+7), 

skupni prirast je tako pozitiven (+4), kar pomeni, da je prebivalstvo v letu 2013 v primerjavi z letom 

2012 naraslo. V Občini Idrija živi 0,4% več moških kot žensk, kar je obratno od razmerja med spoloma 

na območju celotne Slovenije. Tujih državljanov je v občini 5%, kar je 0,2% več kot je povprečje 

celotnega slovenskega ozemlja.  

 

Delovno aktivno prebivalstvo: V Občini Idrija je bilo v letu 2014 zaposlenih 2.014 oseb, registriranih 

brezposelnih pa 389. To pomeni, da je bila registrirana stopnja brezposelnosti v občini 7,1, kar je v 

primerjavi s slovenskim povprečjem približno pol manj. Med delovno sposobnimi prebivalci je bilo 

dejansko aktivnih 69,1 oseb, v Sloveniji 65,8%. Zaposleni v Občini Idrija so v primerjavi s slovenskim 

povprečjem prejemali nižje bruto in neto plače. Bruto plača je v občini v letu 2014 znašala 1.053,61 € 
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(neto 973 €), povprečna slovenska bruto plača pa 1.633,12 € (neto 1.053,77 €). Indeks delovne 

migracije je znašal 115,3, kar pomeni, da se občina Idrija uvršča med zmerno delovne občine. V občini 

je tako na voljo več delovnih mest, kot je delovno aktivnega prebivalstva. 

 

Izobrazbena struktura: V Občini Idrija je bilo v letu 2013 v primerjavi s slovenskim povprečjem (3,91%) 

za 2,39% več prebivalcev brez izobrazbe. Prav tako je v občini za 6,3%  več tudi oseb z osnovnošolsko 

izobrazbo. Približno enak delež (53%) je prebivalcev v občini in na območju celotne Slovenije s končano 

poklicno ali srednjo šolo. Kar 17,4% pa je v primerjavi s slovenskim povprečjem v občini manj tistih 

prebivalcev, ki imajo visokošolsko ipd. izobrazbo.  

 

Družine in izobraževanje: V Občini Idrija je bilo po zadnjih podatkih iz leta 2011 registriranih 3.180 

družin. Od tega je bilo 2.439 družin z otroki in 741 družin brez otrok. 487 predšolskih otrok je bilo v 

letu 2013 vključeno v 5 vrtcev v občini. To je 72,9 % vseh predšolskih otrok v občini in predstavlja 2% 

manj v primerjavi s slovenskim povprečjem.  

 

OŠ Idrija in OŠ Spodnja Idrija s podružnicami je leta 2013 obiskovalo 947 učencev. 498 dijakov pa je v 

svoji občini lahko izbiralo med programi, ki jih izvaja Gimnazija Jurija Vege v Idriji. Posebej je potrebno 

poudariti Čipkarsko šolo, ki deluje v okviru gimnazije v Idriji in ohranja slovensko rokodelsko kulturo in 

tradicijo. V letu 2013 pa je moralo 542 študentov izbirati med visokošolskimi in univerzitetnimi 

programi v drugih občinah Slovenije, saj v občini Idrija nima sedeža noben visokošolski ipd. zavod. 

 

V občini deluje tudi Glasbena šola Idrija. 

 

Zdravstvo in sociala: V občini Idrija deluje Zdravstveni dom Idrija, v okviru katerega delujejo: 

- 6 splošnih ambulant, 
- šolski dispanzer, 

- otroški dispanzer, 

- internistična ambulanta, 

- ambulanta medicine dela, 

- ambulanta za ultrazvok, 

- dispanzer za žene, 

- ortopedska ambulanta, 

- ambulanta starejših občanov, 

- laboratorij, 

- rentgen, 

- fizioterapija, 

- 2 zobni ambulanti za odrasle, 

- 2 zobni ambulanti za otroke in mladino 

 

V Občini Idrija deluje tudi reševalna in patronažna služba ter ambulanta z nujno medicinsko pomočjo. 

Poleg tega ima v občini sedež tudi Psihiatrična bolnišnica Idrija in Varstveno delovni center Vrhnika- 

Idrija. V Idriji je tudi Dom za starejše občane. 
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Društva, kultura in lokalni mediji: V Občini Idrija je registriranih 150 društev. V spodnji tabeli so 

prikazani po številu in kategorijah.  

                           Tabela 27: Društva po kategorijah, Občina Idrija 
DRUŠTVA ŠTEVILO 

Športna in rekreativna društva 53 

Društva za pomoč ljudem 23 

Kulturno umetniška društva 27 

Znanstveno raziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva 7 

Društvo za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin 13 

Stanovska društva 9 

Društva za razvoj kraja 13 

Nacionalna in politična društva 0 

Društva za duhovno življenje 2 

Ostala društva 3 

SKUPAJ 150 

 

Pomembnejše kulturne ustanove v občini Idrija so: 

- Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, 

- Center za idrijsko dediščino, 

- Mestni muzej Idrija, 

- Mednarodni center idrijske čipke. 

Občina Cerkno je skupaj z Občino Idrija soustanoviteljica družbe Radio Cerkno d.o.o., znotraj katere 

deluje Primorski val, ki je prva slovenska radijska mreža s statusom regionalnega programa posebnega 

pomena.   

Idrijske novice so časnik, ki v Idriji od 2001 izide vsakih štirinajst dni. Mestni muzej Idrija 2-krat letno 

izda publikacijo Idrijski razgledi, občina pa od leta 2001 mesečno izdaja glasilo Obzorje. 

V Občini Idrija močno promovirajo Idrijsko čipko tudi s pomočjo tradicionalnega festivala Idrijske čipke. 

V občini pa je skozi vse leto mnogo športnih, kulturnih in zabavnih prireditev. 

Gospodarstvo: V občini Idrija je bilo v prvem četrtletju 2015 registriranih 1.092 poslovnih subjektov. 

Od tega je skoraj polovica samostojnih podjetnikov (529). Sledi 276 gospodarskih družb in 3 zadruge, 

kar skupaj predstavlja 26%. Med poslovnimi subjekti predstavljajo 14% društva, 8% je drugih fizičnih 

oseb, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti. 
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                                                                Tabela 28: Poslovni subjeki, Občina Idrija 

 

5. ANALIZA POPISA IKT 2013 NA GORIŠKEM OBMOČJU 

Goriška knjižnica Franceta Bevka tako kot ostale slovenske osrednje območne knjižnice vsakih nekaj 

let ugotavlja stanje opremljenosti knjižnic na Goriškem območju z informacijsko-komunikacijsko 

tehnologijo (IKT). Analizo je za Goriško območje pripravil sistemski administrator Goriške knjižnice 

Silvester Vodopivec in je v tem dokumentu dodana kot priloga. 

6. ANALIZA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI NA OBMOČJU OOK: STANJE 

V tem poglavju je predstavljeno stanje knjižnične dejavnosti posameznih osrednjih knjižnicah s 

pripadajočimi enotami na Goriškem območju glede na Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične 

dejavnosti kot javne službe (v nadaljevanju: Pravilnik) na naslednjih področjih: obseg, urejenost in 

dostopnost knjižničnega gradiva; število in izobrazba delavcev ter oprema. Analizirana je ustreznost 

velikosti prostorov, v katerih knjižnice opravljajo svojo dejavnost – izračuni so pripravljeni glede na 

parametre za izračun potrebnih površin, kot jih predlagajo Satandardi za splošne knjižnice. Pripravljeni 

so na podlagi dejanskega stanja v knjižnici, pri čemer podatki o številu knjižnih enot lahko rahlo 

odstopajo od trenutnega stanja, kar pa ne vpliva bistveno na same rezultate. Število prebivalcev, ki je 

upoštevno za karejevne knjižnice, se je ugotavljalo glede na oddaljenost naselji od posameznih enot in 

šolskih okolišev. Namen izračunov je prikaz trenutnih prostorskih razmer, v katerih knjižnice delujejo 

in ugotavljanje, na kaj moramo biti pozorni pri načrtovanju novih oz. preurejanju starih prostorov 

knjižnic, da se bodo knjižnice Goriškega območja s sodobnejšimi prostori in opremo ter s svojo 

dejavnostjo še bolj aktivno in učinkovito prilagajale družbenim razmeram in s tem zadovoljevale 

potrebe prebivalstva po izobraževanju, kulturi, zabavi, raziskovnaju ipd.   

 

Sledi pregled aktivnih članov in izposoje po občinah in starostnih skupinah za vse enote osrednjih 

knjižnic Goriškega območja. S temi prikazi smo ugotavljali, kakšna je struktura članov posameznih enot 

knjižnic, na tej podlagi je bil izdelan tudi profil uporabnikov osrednjih knjižnic Goriškega območja. V 

sedmem poglavju smo pridobljene podatke analizirali in jih uporabili za pregled in načrtovanje mreže 

knjižnic na Goriškem območju. 
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6.1 GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA 

6.1.1 OBSEG, UREJENOST IN DOSTOPNOST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

 

Goriška knjižnica Franceta Bevka deluje na območju šestih občin, ki imajo skupaj 58.573 prebivalcev. 

Celoten fond goriške knjižnice je konec leta 2014 obsegal 518.883 enot gradiva medtem, ko je fond 

Centralne enote obsegal 370.251. To je 6,3 enote gradiva na prebivalca območja in pomeni doseganje 

določil iz Pravilnika.  

 

Zbirka neknjižnega gradiva v Goriški knjižnici obsega 31.982 enot gradiva, kar je 0,55 enote neknjižnega 

gradiva na prebivalca in je prav tako v skladu s pravilnikom.  

 

Krajevne knjižnice in potujoča knjižnica: V okviru Goriške knjižnice deluje 7 krajevnih knjižnic. Podatki 

o prebivalcih na območju delovanja posameze krajevne knjižnice so okvirni in pridobljeni iz različnih 

virov (okoliši šol, zemljevidi …), saj v krajevnih knjižnic ne uporabljajo samo krajani kraja, kjer ima 

knjižnica svoj sedež, temveč so del širšega lokalnega območja.  

 

 Krajevna knjižnica Bilje 

 

Biljenska knjižnica deluje v prvem nadstropju v prenovljenih prostorih hiše, v kateri delujeta še krajevna 

skupnost in banka. Do knjižnice vodijo le stopnice, kar otežuje dostop invalidom, starejšim osebam ter 

družinam z majhnimi otroki.  

 

Svojo dejavnost izvaja na območju naselij Bilje in Vrtoče s 1.243 prebivalci, ker pa je edina knjižnica v 

občini Miren - Kostanjevica, je njen fond temu prilagojen in obsežnejši. Knjižnica ima 10.878 enot 

gradiva, to je 8,7 enot gradiva na posameznega prebivalca, kar določila Pravilnika presega za 5 enot 

gradiva na posameznega prebivalca. Če pa upoštevamo število prebivalcev celotne občine (l. 2014 

4.847), ima knjižnica na posameznega prebivalca le 2,2 enote, kar je pod določili Pravilnika. Odprta je 

dva dni v tednu, skupaj 4 ure. 

 

 

 Krajevna knjižnica Branik  

 

Krajevna knjižnica Branik (Občina Nova Gorica) deluje na območju s 1.527 prebivalci (upoštevana so 

naselja Branik, Preserje, Spodnja Branica, Steske, Pedrovo). Knjižnica je odprta dvakrat v tednu, skupaj 

6 ur. Svoje prostore ima v prvem nadstropju zadružnega doma in ima ločen vhod. Dostop je iz 

športnega igrišča po strmih stopnicah, ki niso primerne za invalide, starejše ter družine z majhnimi 

otroki.  

 

V svojem fondu knjižnica hrani 11.700 enot gradiva, to je 3,9 enot gradiva na prebivalca, kar izpolnjuje 

določila Pravilnika. 
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 Krajevna knjižnica Deskle 

 

Krajevna knjižnica Deskle (Občina Kanal) deluje na območju z 2.026 prebivalci (upoštevana so naselja: 

Anhovo, Deskle, Plave, Goljevica, Kamenca, Zagomila, Zagora, Paljevo, Prilesje, Ložice, Močila, Robidni 

Breg, Gornje Polje). Odprta je dva dni v tednu, skupaj je uporabnikom na voljo 4 ure tedensko. 

 

Že od leta 1959 ima krajevna knjižnica Deskle svoje prostore v Delavskem domu, ki stoji v samem centru 

naselja. Leta 2001 so knjižnico povečali z dodatnimi prostori v domu. Do knjižnice vodi nekaj stopnic 

kar otežuje dostop invalidom ter družinam z majhnimi otroki.  

 

Knjižnica hrani 13.465 enot gradiva, kar predstavlja 7 enot gradiva na prebivalca in pomeni 3 enote 

gradiva več, kot je predpisano v Pravilniku.  

 

 Krajevna Knjižnica Kanal 
 

Krajevna knjižnica Kanal (Občina Kanal) svojo dejavnost opravlja na območju naselja z 2. 034 prebivalci 

(upoštevana so naselja: Ajba, Gorenja vas, Kal nad Kanalom, Kanal, Kanalski Vrh, Morsko). Knjižnica 

ima trenutno prostore v prvem nadstropju najstarejše hiše v Kanalu (Gotska hiša). Zaradi tega je dostop 

do knjižnice otežkočen za invalide, starejše ter družine z majhnimi otroki. Za uporabnike je odprta dva 

dni v tednu, skupaj 4 ure.  

 

Uporabnikom knjižnice je na voljo 11.034 enot gradiva, kar na prebivalca znaša 5,4 enot gradiva in tako 

1,4 enote gradiva na prebivalca več, kot določa Pravilnik.  

 

 Krajevna knjižnica Prvačina 

 

V naselju Prvačina (Občina Nova Gorica) živi 3.560 prebivalcev (upoštevana so naselja Budihni, 

Dornberk, Draga, Gradišče, Potok, Prvačina, Saksid, Tabor, Zalošče). Knjižnica ima svoje prostore v 

prvem nadstropju stavbe krajevne skupnosti. Zaradi stopnic je nedostopna za invalide, starejše in 

družine z majhnimi otroki. 

 

Knjižnični fond Krajevne knjižnice Prvačina obsega 11.592 enot gradiva. Na posameznega prebivalca je 

tako 3,25 enot gradiva, kar je manj kot določa Pravilnik. Odprta je dva dni v tednu po 3 ure. 

 

 Krajevna knjižnica Renče  

 

Krajevna knjižnica Renče (Občina Renče - Vogrsko) deluje na območju s 3.427 prebivalci (upoštevana 

so naselja Bukovica, Dombrava, Oševljek, Renče, Volčja Draga). Knjižnica je bila leta 2006 preseljena v 

nove prostore, ki so bili prej del kinodvorane. Razprostira se v dveh nadstropjih, kar pomeni, da del 

gradiva ni prosto dostopen za vse uporabnike. Stopnice so ovira za invalide, starejše osebe ter družine 

z majhnimi otroki. 
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Krajevna knjižnica Renče je edina knjižnica v občini in razpolaga z 9.797 enotami gradiva, kar pomeni 

2,8 enot gradiva na prebivalca in ne dosega določil Pravilnika. Oprta dva dni v tednu, skupaj 6 ur. 

 

 Krajevna knjižnica Solkan 

 

Krajevna knjižnica Solkan (Občina Nova Gorica) deluje na območju s 3.217 prebivalci. Knjižnica 

razpolaga z dvema sobama v prvem nadstropju v stavbi krajevne skupnosti Solkan. Dostop do storitev 

knjižnice je tako težji za invalide, starejše osebe ter družine z majhnimi otroki. Knjižnica je odprta tri 

dni v tednu, skupaj 15 ur. 

 

Njen fond sestoji iz 16.871 enot gradiva, kar je 5,2 enot gradiva na prebivalca ter tako Pravilnik presega 

1,2 enot gradiva na prebivalca. 

 

 Potujoča knjižnica 

 

Fond potujoče knjižnice obsega 50.248 enot gradiva. Bibliobus Goriške knjižnice ima v vozilu na eni 

vožnji 5.500 enot gradiva, kar za več kot 3.000 enot presega določila Pravilnika. 

 

Letni prirast gradiva: Kot osrednja območna knjižnica mora Goriška knjižnica zagotavljati povečan in 

zahtevnejši izbor knjižničnega gradiva – poleg prirasta (200 enot gradiva/1000 prebivalcev) letno 

dopolnjuje knjižnično zbirko z najmanj 14 enotami gradiva na 1.000 prebivalcev, kar vključuje tudi 

obvezni izvod. 

 Letni prirast monografskih publikacij 

Letni prirast monografskih publikacij je bil v Goriški knjižnici v letu 2014 14.523 enot monografskih 

publikacij. Leta 2014 je bil prirast monografskih publikacij 248 enot, kar je v skladu z določili Pravilnika. 

 Letni prirast serijskih publikacij 

Letni prirast serijskih publikacij je v Goriški knjižnici Franceta Bevka leta 2014 znašal 598 naslov serijskih 

publikacij, kar presega določila Pravilnika. 

Za potrebe krajevnih knjižnici je Goriška knjižnica začela z nabavo serijskih publikacij šele v letu 2013. 

Pred tem krajevne knjižice niso hranile tega gradiva, zato tudi ne dosegajo določil Pravilnika. Vsako leto 

se fond krajevnih knjižnic dopolni z nekaj novimi naslovi in se postopoma približuje številu serijskih 

publikacij, ki jih knjižnici nalaga Pravilnik. 

 Letni prirast neknjižnega gradiva 

V Goriški knjižnici je letni prirast neknjižnega gradiva za leto 2014 znašal 2.804 enot. Pravilnik osrednjim 

knjižnicam nalaga letni prirast neknjižnega gradiva 22 enot. Goriška knjižnica to presega za 36 enot na 

1000 prebivalcev.  

Splošna knjižnica ima ustrezen izbor gradiva, kadar letni prirast gradiva sestavlja 60% naslovov 

strokovnega in 40% naslovov leposlovnega gradiva na tiskanih in drugih medijih.  Goriška knjižnica ima 

v svoji zbirki 63,70 strokovnega ter 36,26 leposlovnega gradiva. 
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Pravilnik osrednjim knjižnicam nalaga, da pri izboru gradiva upošteva potrebe odraslega prebivalstva 

ter otrok in mladine. Slednjim nameni 30% naslovov gradiva v okviru letnega prirasta, če je gradivo 

dostopno na tržišču. Goriška knjižnica je v letu 2014 otroškemu in mladinskemu gradivu namenila 28% 

celotnega letnega prirasta. 

  

Knjižnično gradivo: V Goriški knjižnici in njenih krajevnih knjižnicah je gradivo urejeno po sistemu UDK. 

Izjema je le časopisni oddelek v centralni enoti, kjer je gradivo urejeno po tekoči številki in ni 

namenjeno izposoji na dom. Še vedno pa je bralcem omogočen prost dostop do vseh aktualnih številk 

časopisja. 

V Goriški knjižnici ter vseh njenih krajevnih knjižnicah je gradivo za mladino postavljeno ločeno od 

gradiva za odrasle, pri čemer je mladinsko leposlovje urejeno po starostnih stopnjah otrok, kakor 

določa pravilnik. 

 

V Goriški knjižnici Franceta Bevka je domoznansko gradivo ločeno in organizirano v posebno zbirko in 

predstavlja 4,92% celotnega fonda knjižnice. Skupaj s posebnimi zbirkami domoznanstvo šteje okrog 

30.000 enot gradiva. 

 

Vsa tri skladišča, s katerimi razpolaga Goriška knjižnica, so v zgradbi knjižnice, kjer je vse gradivo v njih 

organizirano po sistemu UDK. To omogača takojšnjo dostopnost gradiva za uporabnike, ki želeno 

gradivo dobijo že v nekaj. Krajevne knjižnice nimajo svojih skladišč. 

 

Goriška knjižnica v svojo zbirko vključuje gradivo za uporabnike s posebnimi potrebami:  

- slepi in slabovidni: knjige v brajici, zvočne knjige, posebne oznake na knjigah z 

večjo pisavo,  

- lupa za branje, 

- gradivo za dislektike. 
 

Referenčno gradivo, namenjeno prezenčni izposoji v Goriški knjižnici, predstavlja le 0,47% celotnega 

fonda. Pravilnik osrednjim knjižnicam nalaga, da ta fond ne sme presegati 10% vsega gradiva. Včasih je 

zbirka referenčnega gradiva imela večji pomen, danes pa potreba po tovrstnemu gradivu upada. 

 

Goriška knjižnica v svoji centralni enoti kakor tudi v krajevnih knjižnicah zbira publikacije in informacije 

javnega značaja ter jih ponuja svojim uporabnikom. Prav tako omogoča uporabnikom knjižnice, da si 

informacije in publikacije javnega značaja poiščejo na računalnikih, nameščenih v prostorih knjižnice.  

 

Goriška knjižnica Franceta Bevka omogoča uporabnikom dostop do elektronskih virov po svetovnem 

spletu tako v centralni knjižnici (22 računalnikov) kakor tudi v vseh krajevnih knjižnicah (1 računalnik v 

vsaki krajevni knjižnici). V centralni knjižnici je omogočen dostop do brezžičnega omrežja Libroam in 

Eduoram. Poleg tega knjižnica v okviru območnosti svojim uporabnikom od doma brezplačno ponuja 

sicer plačljive e-vire. To so Encyclopedia Britannica, Seja, IUS info, FIND info. Uporabnikom omogoča 

tudi dostop Gvin-a in Ebsco hosta-a. 

 



 

81 
 

Goriška knjižnica na svoji spletni strani omogoča uporabnikom dostop do tistih e- virov, ki jih knjižnica 

soustvarja ter do koristnih in kvalitetnih spletnih mest, ki bi lahko koristili uporabnikom. 

Vključenost v vzajemni bibliografski sistem: Goriška knjižnica je aktivno vključena v vzajemni 

bibliografski sistem, kar dokazuje tudi 2.752 novo kreiranih zapisov v letu 2014, ki so nastali v knjižnici. 

Gradivo, ki še ni vključeno v vzajemni bibliografski sistem, šteje, po podatkih iz leta 2014, 21.352 enot 

gradiva, kar predstavlja 4,11% vsega knjižničnega fonda Goriške knjižnice. Številka se letno znižuje, saj 

se to gradivo postopoma vnaša v katalog. Gre predvsem za antikvarje in stare tiske. 

6.1.2 DELAVCI, PROSTOR IN OPREMA 

Centralna enote Goriške knjižnice Franceta Bevka se nahaja v Mestni občini Nova Gorica, ki je hkrati 

največja občina območja. Zgradba stoji na imenitni lokaciji v samem centru mesta Nova Gorica med 

Slovenskim narodnim gledališčem, občinsko hišo in pokrajinskim arhivom. Zgradba Goriške knjižnice je 

arhitekturni biser Goriške, ki ˝simbolično zaključuje os, nekakšno prostorsko popkovino, ki veže 

pomembna referenčna prostora dveh mest – Travnik v historičnem jedru Gorice in »Travnik« kot 

reprezentančni javni trg pred občinsko palačo v Novi Gorici.˝ (Ravnikar, 2000) 

Površina knjižnice, ki je  namenjena uporabnikom, se razprostira na 4.569 m², kar jo uvršča med večje 

slovenske knjižnice, njena velikost ustreza določilom Pravilnika. Na 1000 prebivalcev imajo uporabniki 

Goriške knjižnice na voljo 1 čitalniško mesto za pregledovanje gradiva več, kot določa Pravilnik. Prav 

tako Goriška knjižnica omogoča uporabnikom dostop do 17 delovnih računalniških mest, kar presega 

določila Pravilnika (dodatnih 9 računalnikov je namenjenih le iskanju po katalogu COBISS). Pri tem je 

potrebno še dodati, da je uporabnikom omogočen dostop do električnih priključkov z vseh čitalniških 

mest, kar omogoča nemoteno delo z osebnimi računalniki uporabnikov. 

Spodnja tabela prikazuje izračun glede na parametre za izračun potrebnih površin knjižnice, kot jih 

predlagajo Standardi. V izračunu je bila odšteta še površina dvorane, pravljične sobe ter del upravnih 

prostorov knjižnice, saj jih izračun ne zajema. Upoštevana je bila površine 4.200m². Izračun je 

pripravljen glede na trenutno stanje fonda knjižnice, število zaposlenih in število čitalniških mest.  
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Tabela 29: Površina, centralna enota Goriška knjižnice 
Standardi za splošne knjižnice 

Centralna enota Goriške knjižnice 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m² 73.634knjig 1.473 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 185.498 knjig 2.782 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m² 67.259 knjig* 471 m² 

za 1.000 knjig v zaprtem skladišču = 5,5 m² 10.000 knjig* 55 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m² 1.878 naslovov 469,5 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 13.714 enot 137 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 12.457 enot 125 m² 

za 1.000 izvodov drobnih tiskov, fotografij ipd. =3 m² 5.811 enot 17 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 183 457,5 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² 6 12 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² 4 16 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 17 42,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 13 78 m² 

za delo drugih strokovnih delavcev=8 m² 11 88 m² 

SKUPAJ 4.200 m² 6.223,5 m² 
*  30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 

 

Kot je razvidno iz tabele, je prostor knjižnice premajhen, zato je morala knjižnica že ukrepati, in sicer z 

dodajanjem novih regalov oz. s povišanjem že obstoječih. To so kratkotrajne rešitve, ki jih ni mogoče 

izvajati v nedogled. V izogib dislociranim enotam bo potrebno razmišljati o širitvi prostorov v obstoječi 

stavbi.  
 

Goriška knjižnica želi slediti razvoju knjižnic po svetu in novosti prenesti tudi v lastno okolje ter tako 

ponuditi uporabnikom in lokalnim skupnostim nove storitve in možnosti za izobraževanje in 

intelektualni razvoj posameznika. Pri tem pa se srečuje z ovirami, ki upočasnjujejo ta proces. To se 

nanaša na samo stavbo knjižnice, ki zaradi svoje ˝odprtosti˝ in oblike ne dovoljuje večjih posegov oz. 

preureditev. Prav tako se zaradi zakonskih omejitev vedno težje zaposluje nove kadre, ki bi omogočali 

realizacijo in umestitev novih storitev v knjižnico. 
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Izposoja knjižničnega gradiva je urejena centralno, pri čemer je uporabnikom na voljo 5 knjigomatov 

(2 sta namenjena vračanju, 3 izposoji gradiva).  Knjižnica je razdeljena na 7 oddelkov. Poleg izposoje so  

ločeno organizirani še oddelki za cicibane, mladino, leposlovno gradivo, strokovno gradivo (vključuje 

tudi avdio-video zbirko), časopisni oddelek in domoznanstvo. Vsi oddelki so organizirani tako, da so 

odprti 12 ur na dan ob delavnikih in 5 ur ob sobotah. Na vsakem oddelku so zaposleni strokovni 

delavci, ki skrbijo za informacijske potrebe uporabnikov, organiziranost in aktualnost gradiva ter 

strokovno urejenost oddelkov. Skupaj je za neposredno delo z uporabniki zaposlenih 21 strokovnih 

delavcev, kar zadostuje zahtevam (2. in 16. člen) iz Zakona o knjižničarstvu (v nadaljevanju: zakon). Pri 

tem velja izpostaviti, da večina strokovnih delavcev poleg svojih osnovnih nalog sodeluje še pri različnih 

projektih (Mladiček kotiček, Primorci. si, Kamra, Dobreknjige.si, Rastem s knjigo, Tačke pomagačke, 

ustvarjalne delavnice …) in prireditvah (Goriški dnevi knjige, Dan splošnih knjižnic, Domfest …) v 

organizaciji Goriške knjižnice. 

V Goriški knjižnici je posebna skrb namenjena domoznanskemu gradivu. Na oddelku sta zaposleni dve 

strokovni delavki, ki sta skrbnici domoznanske zbirke ter hkrati pripravljajta še različne domoznanske 

tematske razstave in raziskave. Zaposleni na oddelku skrbita tudi za digitalizacijo domoznanskega 

gradiva in urejata posebne zbirke, ki vključujejo antikvarno gradivo in različne zapuščine vidnejših oseb 

Goriške. Tu se izvaja tudi medknjižnična izposoja ter ureja spletna stran in Facebook profil knjižnice.  

Hkrati sta tudi pobudnici in izvajalki različnih projektov, ki se nanašajo na goriško kulturno dediščino.  

Za obdelavo knjižničnega gradiva skrbijo 4 strokovni delavci. Obdelujejo vse vrste knjižničnega gradiva, 

ki ga knjižnica pridobi z nakupom, darovi in obveznim izvodom (monografske in serijske publikacije, 

članki in drugi sestavni deli, avdio-vizualno gradivo, muzikalije, antikvarno gradivo, drobni tiski, 

razglednice, plakati, zemljevidi …). Katalogizatorji pripravljajo tudi različne bibliografije, ki so 

pomembne za območje ter sodelujejo pri različnih projektih, ki jih organizira knjižnica. 

Za nabavo knjižničnega gradiva (tiskanega in e-gradiva) za vse enote knjižnice skrbi en strokovni 

delavec, kar zajema neprestano sledenje novostim, stike s predstavniki založb in uporabniki.  Za nabavo 

avdio-video gradiva skrbi en strokovni delavec, ki je hkrati tudi katalogizator. Prav tako za nabavo 

serijskih publikacij skrbi strokovni delavec, ki je hkrati informator in skrbnik časopisne zbirke.   

Goriška knjižnica Franceta Bevka je hkrati tudi osrednja območna knjižnica. Zakon vsem osrednjim 

območnim splošnim knjižnicam nalaga, da morajo za potrebe izvajanja posebnih nalog zaposliti 3 

strokovne delavce z najmanj univerzitetno izobrazbo. V Goriški knjižnici so za potrebe izvajanja teh 

nalog zaposlena 2,5 delavca, kar ne dosega določil Zakona. V knjižnici je na vseh strokovnih delovnih 

mestih iz prejšnjih odstavkov zaposlenih 31,5 strokovnih, od tega jih je 30,5 s strokovnim izpitom. V 

knjižnici je zaposlenih 10 administrativno-tehničnih oz. manipulativnih delavcev, kar zadostuje 

določilom Zakona. Po en delavec je zaposlen v računovodstvu, administraciji in kot manipulator, ki 

skrbi za opremo in manjša popravila knjižničnega gradiva. Prav tako je v knjižnici zaposlen sistemski 

administrator, ki skrbi za nabavo in delovanje računalniške ipd. opreme v knjižnici. Za vzdrževalna dela 

v knjižnici skrbita dva tehnična delavca. Za čiščenje prostorov pa so zaposlene 3 osebe. 

Direktorica Goriške knjižnice Franceta Bevka ima VII. stopnjo izobrazbe, strokovni izpit ter strokovni 

naziv bibliotekar specialist, kar dosega določila Zakona. 

Bibliobus je v obratovanju povprečno 22 ur tedensko. Vsak mesec obišče 82 postajališč v 59 krajih, 

med drugim tudi v Doberdobu in Špetru v Italiji. Za potrebe potujoče knjižnice sta zaposlena dva 
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strokovna delavca. En strokovni delavec je hkrati še šofer bibliobusa. Zakon določa, da mora knjižnica 

imeti 1 voznika in 1,5 strokovnega delavca za obratovanje bibliobusa do obsega 40 ur tedensko. V 

Goriški knjižnici je torej zaposlenega 0,5 delavca premalo.  

Krajevne knjižnice 

Za delovanje sedmih krajevnih knjižnic skrbi en strokovni delavec, kar je za 3 strokovne delavce pod 

določili, ki jih navaja Zakon. Za nemoteno delovanje krajevnih knjižnic skrbijo posamezni prostovoljci. 

Cilj knjižnice je, da bi bili v vseh krajevnih knjižnicah zaposleni strokovni delavci, kar bi omogočilo 

hitrejši razvoj in kvalitetnejše storitve, ki bi bile enakovredne tistim v centralni enoti.  

Krajevne knjižnice nimajo skladišč, zato so že tako majhni prostori prenatrpani. To velja tudi za police, 

kar uporabnikom onemogoča brskanje po policah. Zato bi bilo potrebno pri načrtovanju knjižnic 

nameniti nekaj prostora tudi skladiščem. V izračunih, ki sledijo za vsako posamezno knjižnico, so 

predvideni skladiščni prostori, v katerih bi hranili 30% fonda knjižnice.  

Prav tako želi Goriška knjižnica v prihodnjih leti veliko pozornosti nameniti adaptaciji in iskanju 

primernejših prostorov za krajevne knjižnice. V nadaljevanju so prikazani prostorski izračuni za vse 

krajevne knjižnice, ki delujejo pod okriljem Goriške knjižnice.  

Krajevna knjižnica Bilje: Kljub temu da je bila pred kratkim prenovljena, so prostori premajhni za skoraj 

130 m². Knjižnica nima ne skladišč in niti ne večnamenskega prostora, v katerem bi lahko izvajala še 

druge dejavnost, kot so: delavnice, ure pravljic, literarna dogodke. S pridobitvijo takega prostora bi se 

lahko knjižnica še bolj aktivno vključila v lokalno kulturno in družabno življenje prebivalcev. 

Tabela 30: Površina, KK Bilje 

Standardi za splošne knjižnice 

Krajevna knjižnica Bilje 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m²  3.757 knjig 75 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 3.811 knjig 57 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m²  3.264 knjig* 23 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m² 12 naslovov 5 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 15 enot 0,15 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 19 enot 0,2 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 3** 7,5 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² / 2 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² / 4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 1 2,5 m² 
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za delovno mesto v izposoji = 6 m² 1 6 m² 

SKUPAJ 54 m² 182 m² 

*  30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 

** število čitalniških mest je izračunano glede na določila Pravilnika in ni dejansko stanje v knjižnici 

Krajevna knjižnica Branik je trenutno največja krajevna knjižnica Goriške knjižnice Franceta Bevka. Pri 

tem pa velja podariti, da je del knjižnice (cca. 20 m²) namenjen spominu na pesnika Nevina Birso in se 

ne uporablja za izvajanje knjižnične dejavnosti. Da bi zadostili osnovnim prostorskim potrebam 

knjižnice, bi potrebovali še dodatnih 100 m². Poleg tega bi bilo dobro razmisliti še o dodatnih prostorih, 

kjer bi se uporabniki krajevne knjižnice družili ob urah pravljic, delavnicah in drugih prireditvah v 

organizaciji Goriške knjižnice Franceta Bevka. Tabela 31 prikazuje izračune za velikost prostora glede 

na trenutno stanja fonda v knjižnici. Predvidevamo pa lahko, da se bo fond knjižnice v prihodnosti še 

večal in način delovanja knjižnice spreminjal, kar bi bilo potrebno upoštevati pri načrtovanju nove 

knjižnice. 

Tabela 31: Površina, KK Branik 

Standardi za splošne knjižnice 

Krajevna knjižnica Branik 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m² 3.444 knjig 69 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 4.689 knjig 70 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m² 3.528 knjig* 25 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m² 11 naslovov 2,8 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 10  enot 0,1 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 18 enot 0,18 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 3** 7,5 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² / 2 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² / 4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 1 2,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 1 6 m² 

SKUPAJ 94 m² 189 m² 

*  30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 

** število čitalniških mest  je izračunano glede na določila Pravilnika in ni dejansko stanje v knjižnici 
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Krajevna knjižnica Deskle: Tudi prostorske razmere v knjižnici Deske niso idealne za delovanje 

knjižnice. Knjižnica je premajhna. Glede na prametre za izračun velikosti prostorov knjižnic, kot jih 

predlagajo standardi, bi za obstoječe stanje v knjižnici potrebovali še nekaj manj kot 200 m². 

Tabela 32: Površina, KK Deskle 

Standardi za splošne knjižnice 

Krajevna knjižnica Deskle 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m²  4.036 knjig 81 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 5.763 knjig 86 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m²  3.613 knjig* 25 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m² 12 naslovov 3 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 11  enot 0,11 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 30 enot 0,3 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 4** 10 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² / 2 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² / 4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 1 2,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 1 6 m² 

SKUPAJ 56 m² 218 m² 

*  30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 

** število čitalniških mest  je izračunano glede na določila Pravilnika in ni dejansko stanje v knjižnici  
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Krajevna knjižnica Kanal se bo v letu 2016 preselila v nove, večje prostore. Glede na spodnje izračune 

bi za svoje delovanje v obstoječem stanju potrebovala prostore, ki bi bili veliki vsaj 181 m². Če bi želeli, 

da bi se knjižnica aktivneje vključila v življenje krajanov, bi morali zagotoviti še prostor, ki bi služil kot 

mesto za prireditve, razstave in delavnice v organizaciji knjižnice. Prav tako bi bilo potrebno namenti 

nekaj prostora za skladišče, ki knjižnicam omogoča, da v njem hranijo dvojnike gradiva, »sezonsko« 

pogojena gradiva, idr. Na ta način ohranjajo police v knjižnicah bolj pregledne, kar neposredno vpliva 

na uporabnikovo avtonomnost pri izbiranju želene literature. 

Tabela 33: Površina, KK Kanal 

Standardi za splošne knjižnice 

Krajevna knjižnica Kanal 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m²  3.172 knjig 63  m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 4.533 knjig 68 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m²  3.303 knjig* 23 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m² 11 naslovov 2,75 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 11 enot 0,1 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 8 enot 0,1 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 4** 10 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² / 2 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² / 4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 1 2,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 1 6 m² 

SKUPAJ ?m² 181 m² 

*  30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 

** število čitalniških mest  je izračunano glede na določila Pravilnika in ni dejansko stanje v knjižnici 
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Krajevna knjižnica Prvačina: je najmanjša knjižnica na območju delovanja Goriške knjižnice. S 

sedanjimi 43 m² je za kar 138 m² premajhna glede na število gradiva, ki ga trenutno nudi svojim 

uporabnikom. Prav tako knjižnica nima skladišča in večnamenskega prostora, kjer bi lahko izvajali 

različne prireditve, med katere štejemo predstavitve knjig, razstave in različne dejavnosti za vse 

starostne skupine uporabnikov, ki bi obogatile kulturni program v samem kraju in njegovi okolici.  

Tabela 34: Površina, KK Prvačina 

Standardi za splošne knjižnice 

Krajevna knjižnica Prvačina 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m²  3.531 knjig 71 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 4.556 knjig 68 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m²  3.467 knjig* 24 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m² 11 naslovov 2,75 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 10 enot 0,1 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 17 enot 0,2 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 7** 17,5 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² / 2 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² / 4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 1 2,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 1 6 m² 

SKUPAJ 43 m² 198 m² 

*  30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 

** število čitalniških mest  je izračunano glede na določila Pravilnika in ni dejansko stanje v knjižnici  
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Krajevna knjižnica Renče: čeprav razpolaga z novejšimi, adaptiranimi prostori, je njihova kvadratura 

za obstoječe stanje knjižnice premajhna. Upoštevati pa moramo tudi, da knjižnica ne dosega določil 

Pravilnika o številu knjig in naslovov tekočih publikacij, kar pomeni, da se bo fond knjižnice še povečal. 

Knjižnica nima skladišč in niti prostora, kjer bi se izvajali razni kulturni programi, pa tudi različne 

delavnice, namenjene različnim starostnim skupinam uporabnikov.  

Tabela 35: Površina, KK Renče 
Standardi za splošne knjižnice 

Krajevna knjižnica Renče 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m²  3.282 knjig 66 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 3.552 knjig 53 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m²  2.928 knjig 20 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m² 11 naslovov 0,1 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 7 enot 0,1 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 17 enot 0,17 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 7* 17,5 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² / 2 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² / 4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 1 2,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 1 6 m² 

SKUPAJ 60 m² 171 m² 

* število čitalniških mest  je izračunano glede na določila Pravilnika in ni dejansko stanje v knjižnici  
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Krajevna knjižnica Solkan ima med vsemi krajevnimi knjižnicami Goriške knjižnice najobsežnejši fond. 

Prav tako deluje v naselju, ki ima največ prebivalcev v primerjavi z ostalimi krajevnimi knjižnicami. 

Velikost prostora pa je primerljiv z ostalimi enotami Goriške knjižnice in je absolutno premajhen. Po 

izračunu bi moral biti prostor, za delovanje knjižnice v takem obsegu kot je danes, velik 269 m². Pri tem 

je potrebno izpostaviti še, da knjižnica danes nima primernih skladišč in niti prostorov za različne 

prireditve in dogodke, ki bi jih lahko prirejala za svoje uporabnike in krajane. 

Tabela 36: Površina, KK Solkan 
Standardi za splošne knjižnice 

Krajevna knjižnica Solkan 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m² 4.949 knjig 99 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 6.826 knjig 102 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m² 5.046 knjig* 35 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m² 10 naslovov 2,5 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 14 enot 0,1m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 26 enot 0,3 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 6,4** 16 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² / 2 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² / 4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 1 2,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 1 6 m² 

SKUPAJ 66 m² 269 m² 

*  30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 

** število čitalniških mest  je izračunano glede na določila Pravilnika in ni dejansko stanje v knjižnici  

 

6.1.3 ČLANI IN IZPOSOJA 

Centralna enota Goriške knjižnice: V centralni enoti Goriške knjižnice Franceta Bevka je bilo konec leta 

2014 12.789 aktivnih članov, ki so prihajali iz 103 slovenskih občin. V grafu so prikazane le tiste občine, 

iz katerih je bilo v Goriško knjižnico vpisanih več kot 50 prebivalcev. 286 članov prihaja iz 124 različnih 

občin in so zaradi boljšega grafičnega prikaza v tabeli zbrani skupaj v kategoriji ostale občine. V 

kategorijo druge občine pa so uvrščeni vsi tuji državljani ter tisti, pri katerih občina ob vpisu ni bila 

dodana. Po pričakovanjih več kot polovica (53,4%) aktivnih članov prihaja iz Mestne občine Nova 

Gorica. Iz Občine Šempeter - Vrtojba je v knjižnico včlanjenih 10,26% aktivnih članov, iz Občine Brda 

6,07%, 4,8 iz Občine Renče - Vogrsko, 5,4 iz Občine Kanal in 4,7 iz Občine Miren - Kostanjevica.  



 

91 
 

Največ aktivnih članov iz območja drugih osrednjih knjižnic Goriškega območja prihaja iz Občine 

Ajdovščina. Ti predstavljajo 4% vseh aktivnih članov Goriške knjižnice. V Goriško knjižnico je včlanjenih 

1,4 % aktivnih članov iz Občine Tolmin, 0,92% aktivnih članov iz občine  Vipava ter 0,2 iz Občine Cerkno. 

Prebivalci Obalno-kraškega območja predstavljajo v centralni enoti Goriške knjižnice 2% vseh aktivnih 

članov, Osrednjeslovenskega območja 1%, prebivalci ostalih območji ne dosegajo 1% aktivnih članov v 

knjižnici.  

            Tabela 37 : Aktivni člani, cntralna enota Goriške knjižnice 

 

Največ aktivnih članov (5.626) predstavlja starostna skupina od 27–64 let. Med temi je 3.010 članov iz 

Občine Nova Gorica, ostali večinoma prihajajo iz sosednjih občin. Druga najštevilčnejša skupina 

aktivnih članov so osebe v starostni skupini med 6–14 leti, ki jih je 2.421. Več kot polovica (1.372) je 

prebivalcev Občine Nova Gorica. V starostni skupini med 19–16 leti, ki je tretja najštevilčnejša skupina 

aktivnih članov, je vpisanih 2.194 oseb. Od tega jih je manj kot polovica iz Občine Nova Gorica, vse 

ostale osebe prihajajo iz drugih slovenskih občin. 1.318 aktivnih članov predstavlja starostno skupino 

med 15–18 letih. Manj kot polovica (667) aktivnih članov v tej starostni skupini je prebivalcev Občine 

Nova Gorica, ostali prihajajo iz sosednjih občin. V starostni skupini nad 65 leti je v Goriško knjižnico 

včlanjenih 793 aktivnih članov, od katerih je kar 589 prebivalcev Občine Nova Gorica. Najmanj (412) 

aktivnih članov je iz starostne skupine od 0–5 let, od tega jih je več kot polovica prebivalcev Občine 

Nova Gorica.   

Skupaj je bilo v letu 2014 izposojenega 1.601.243 enot gradiva, kar pomeni, da se je knjižna zbirka v 

centralni enoti obrnila nekaj več kot trikrat. Pri izračunu ni upoštevana tista čitalniška izposoja, ki se ne 

vodi v okviru sistema COBISS (vse časopisje). Največ gradiva so si izposodili uporabniki v starostni 

skupini od 27–64 let, kar ni nič presenetljivega, če vemo, da je to tudi najbolj zastopana starostna 

skupina v Centralni enoti Goriške knjižnice. Procentualno ta delež predstavlja 51% vsega izposojenega 

gradiva v letu 2014. Uporabniki v starostni skupini med 6 in 14 leti so si izposodili 198.572 enot gradiva, 

kar predstavlja 19% vsega izposojenega gradiva. Člani, ki so uvrščeni v starostno skupino med 19 in 26 

let, so si v letu 2014 izposodili 11% vsega izposojenega gradiva. Člani, ki so starejši od 65 let, so si 

izposodili 7%, medtem ko so si otroci do 5 let izposodili 4% vsega izposojenega gradiva v letu 2014.   

Če pa primerjamo izposojo gradiva po starostnih skupinah in občinah, ugotovimo, da se močno 

razlikuje. Tako je iz Tabele 38 razvidno, da si iz Občine Nova Gorica največ gradiva izposodijo člani, ki 

so stari med 6 in 14 leti. Razlog najverjetneje tiči v dostopu, saj lahko predstavniki te starostne skupine 

Aktivni člani, Centralna enota
(2014)

Ajdovščina Brda Kanal
Komen Ljubljana Miren-Kostanjevica
Nova Gorica Sežana Renče-Vogrsko
Šempeter-Vrtojba Tolmin Vipava
Železniki Ostale občine Drugo



 

92 
 

zaradi bližine centralne enote le-to obiščejo samostojno. V ostalih občinah si namreč največ gradiva 

izposodijo člani v starostni skupini 27–64 let. Pri tem velja izpostaviti, da si v primerjavi z ostalimi 

občinami iz te starostne skupine najmanj gradiva izposodijo ravno člani iz Občine Nova Gorica, največ 

oz. skoraj v celoti pa iz Občine Brda. Izstopa tudi delež izposojenega gradiva v starostni skupini 0–5 

prebivalcev iz Občine Ajdovščina, ki je v primerjavi z deleži izposojenega gradiva v isti starostni skupini 

pri drugih občinah precej višji. Struktura izposoje po starostnih skupinah uporabnikov, ki imajo stalno 

prebivališče v drugih slovenskih občinah, se ne razlikuje bistveno od izposoje po občinah.  

V spodnjem grafu je prikazana izposoja v Centralni enoti Goriške knjižnice po občinah. Zaradi boljše 

preglednosti je iz prikaza izvzeta izposoja gradiva prebivalcev Občina Nova Gorica, ki je predstavljena 

v posebnem grafu. 

                                                                  Tabela 38 : Izposoja, cntralna enota Goriške knjižnice 

 

                                    Tabela 39: Izposoja, cntralna enota Goriške knjižnice 1 

 

V centralni enoti Goriške knjižnice beležijo naraščanje števila uporabnikov, ki je v letu 2014 štel 597.266 

obiskov. V to številko so zajete vse fizične ali pravne osebe, ki uporabljajo storitve in gradivo knjižnice 

v fizični obliki ali na daljavo.  

Potujoča knjižnica: Potujoča knjižnica Goriške knjižnice je imela konec leta 2014 1.906 aktivnih članov. 

Večina aktivnih članov je prebivalcev občin ustanoviteljic Goriške knjižnice. V kategorijo druge občine 
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pa so uvrščeni aktivni člani, ki prihajajo iz občin Obalno - kraškega območja. Kar 426 članov je uvrščenih 

v kategorijo drugo, kjer pa ni podatkov o občini člana. 

                                                                Tabela 40 : Aktivni člani, Potujoča knjižnica (GKFB) 

 

Največ aktivnih članov potujoče knjižnice je starih med 6 in 14 let; torej osnovnošolcev, ki predstavljajo  

47,3% vseh aktivnih članov potujoče knjižnice. Kar 43% članov je takih, pri katerih ne moremo ugotoviti 

občine prebivališča. Sledijo jim aktivni člani iz starostne skupine 27–64 let (31,6 %), 5,7% otrok do 6 let 

in starejših od 65 let. 

                                                                Tabela 41: Izposoja , Potujoča knjižnica (GKFB) 

 

Na potujoči knjižnici je bilo v letu 2014 izposojenih 108.680 enot gradiva, kar pomeni, da se je knjižnična 

zbirka v tem letu obrnila 2,2-krat. Že na prvi pogled lahko iz Tabele 41 opazimo, da pri vpisu novih 

članov ni bilo dosledno izpolnjeno polje o občini stalnega prebivališča, saj je bilo 10.428 enot gradiva 

izposojenega pri članih, ki imajo za občino prebivališča oznako »drugo«, pri starosti pa oznako 

»ostalo«. Podatki iz potujoče knjižnice so torej le delno primerljivi.  

Na potujoči knjižnici si največ gradiva izposodijo člani, ki so uvrščeni v starostno skupino 27–64 let. 

Največja izjema so uporabniki iz Občine Miren - Kostanjevica, kjer si največ gradiva izposodijo otroci v 

starostni skupini 6–14 let. Prav tako je iz tabele razvidno, da je v tej starostni skupini največ tistih, pri 

katerih ne moremo ugotoviti, iz katere občine izhajajo. Z izjemo teh članov si vse ostale »mlajše« 

starostne skupine na potujoči knjižnici izposodijo zelo malo gradiva.  

Aktivni člani, Potujoča knjižnica
(2014)

Ajdovščina Brda Kanal
Miren-Kostanjevica Nova Gorica Renče-Vogrsko
Šempeter-Vrtojba Ostale občine Drugo
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Na potujoči knjižnici si največ (24%) gradiva izposodijo prebivalci Občine Nova Gorica, kjer ima potujoča 

knjižnica največ postajališč. Sledijo jim prebivalci Občine Brda s 17%, prebivalci Občine Miren -

Kostanjevica s 13% ter prebivalci Občine Kanal z 10% vsega izposojenega gradiva. Na žalost je kar 21% 

vsega gradiva izposojenega v neznane občine članom neznanih starosti. Prebivalci s stalnim 

prebivališčem v ostalih slovenskih občinah so si skupaj izposodili 15% vsega izposojenega gradiva. 

Krajevna knjižnica Bilje: Aktivni člani v Krajevni knjižnici Bilje prihajajo iz 7 slovenskih občin. Več kot 

polovica (51%) aktivnih članov prihaja iz Občine Miren - Kostanjevica, kamor spadajo tudi Bilje. Vsi 

ostali aktivni člani prihajajo iz sosednjih občin. Iz Občine Renče - Vogrsko 23%, 14% iz Občine Nova 

Gorica ter 10% iz Občine Šempeter - Vrtojba. Največ aktivnih članov Krajevne knjižnice Bilje je uvrščenih 

v starostno skupino 6–14 let (39%). Od tega jih 61% prihaja iz Občine Miren - Kostanjevica, ostali so iz 

Občine Renče - Vogrsko ter Občine Nove Gorice. Iz starostne skupine 27–64 let je v knjižnici Bilje 32% 

aktivnih članov. Iz občine Miren - Kostanjevica jih je 39%, vsi ostali prihajajo iz sosednjih občin, največ 

iz Občine Renče - Vogrsko).   

                                                                  Tabela 42 : Aktivini člani , Bilje 

 
 

V Krajevni knjižnici Bilje je bilo v letu 2014 izposojenih 6.706 enot gradiva, kar pomeni, da se je v tem 

letu knjižnična zbirka obrnila 0,6-krat. Iz grafa je razvidno, da si večino gradiva izposodijo prebivalci iz 

Občine Miren - Kostanjevica. Prav tako ne preseneča, da si v Krajevni knjižnici Bilje iz matične občine 

in iz sosednje Občine Renče - Vogrsko največ izposojajo otroci v starostni skupini 6–14 let, saj jim je 

knjižnica na dosegu roke. Lahko jo obiščejo peš, s kolesom … Zanimivo je, da si prebivalci Občine Miren 

- Kostanjevica, ki so stari med 19 in 26 let, niso v letu 2014 izposodili nobenega gradiva. Zato pa po 

izposojenih enotah gradiva izstopajo osebe, ki so starejše od 65 let in so prebivalci Občine Miren -

Kostanjevica.  

Če pogledamo izposojo gradiva v Krajevni knjižnici Bilje in pri tem upoštevamo le starostno strukturo, 

lahko zaključimo, da si največ gradiva izposodijo uporabniki, ki so stari od 6 do 14 let (48%) ter med 27 

in 64 let (30%). Vsekakor pa si najmanj izposojajo uporabniki, ki so stari med 15 in 26 let.  

                                                                

Aktivni člani, Bilje
(2014)

Miren - Kostanjevica Nova Gorica Renče - Vogrsko

Šempeter - Vrtojba Ostale občine Drugo
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                                                                Tabela 43 : Izposoja , KK  Bilje 

 

Krajevna knjižnica Branik: Krajevno knjižnico Branik je v letu 2014 redno obiskovalo 190 članov. Od 

tega je bilo kar 85,6 iz matične občine (Nova Gorica).  Le 16 je bilo tistih članov, ki so knjižnico obiskovali 

iz drugih, sosednjih občin (največ Komen in Ajdovščina).   

                                                                Tabela 44  : Aktivni člani , KK Branik 

 

Večina (38%) aktivnih članov krajevne knjižnice Branik je starih od 27 do 64 let ter osnovnošolcev (6–

14 let) 31,9 %. Približno 10% je aktivnih članov v starostnih skupinah 15–18 let ter 19–26 let. Najmanj 

aktivnih članov v Krajevni knjižnici Branik beležijo v starostni skupini do 5 let in nad 65 let. 
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                                                                Tabela 45 : Izposoja , KK Branik 

 

Značilnost vseh krajevnih knjižnic Goriškega območja je, da so njihovi člani tudi večinoma prebivalci 

matičnih občin, torej občin, v katerih knjižnica stoji. Zato so si tudi v krajevni knjižnici Branik, po 

pričakovanjih, največ gradiva izposodili ravno prebivalci Občine Nova Gorica. Če pogledamo izposojo 

po starostnih skupinah članov, lahko rečemo, da si gradivo izposojajo čisto vse starostne skupine.  

Najbolj izstopa izposoja gradiva pri starostnih skupinah 6–14 let ter 27–64 let, kar je primerljivo z 

ostalimi knjižnicami območja.  

Skupaj je bilo v letu 2014 izposojenih 12.566 enot gradiva, od tega so si prebivalci Občine Komen 

izposodili 858 enot gradiva, 594 enote pa so bile izposojene članom, katerih občina prebivališča ni 

znana. Člani drugih občin so si v letu 2014 izposodili le 32 enot gradiva. Knjižnična zbirka se je v letu 

2014 obrnila nekaj več kot 1-krat. 

Krajevna knjižnica Deskle: Krajevno knjižnico Deskle je v letu 2014 obiskovalo 190 aktivnih članov. 

Večina (81%) je prebivalcev občine Kanal, 13% jih je iz Občine Nova Gorica. Približno 6% aktivnih članov 

je prebivalcev ostalih slovenskih občin (Postojna, Vipava, Brda, Renče - Vogrsko, Tolmin).  

                                                                 Tabela 46: Aktivni člani , KK Deskle 

 

Največ aktivnih članov (39%) v Krajevni knjižnici Deskle je uvrščenih v starostno skupino 6–14 let. S 33% 

je najbolje zastopana starostna skupina 27–64 let. Dijakov je v Krajevni knjižnici Deskle aktivnih 10%, 

sledijo jim predšolski otroci (5,3%) in starejši nad 65 let (3%). 
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V krajevni knjižnici Deskle je bilo v letu izposojenega 14.789 enot knjižničnega gradiva, kar pomeni, da 

se je knjižnična zbirka v tem letu obrnila nekaj več kot 1-krat. Večino gradiva so si izposodili prebivalci 

matične občine, torej občine Kanal. Prebivalci s stalnim prebivališčem v Občini Nova Gorica so si 

izposodili 5% vsega izposojenega gradiva. Iz te občine sta si gradivo v knjižnici izposojali le dve starostni 

skupini. Nekaj več enot so si izposodili člani starostne skupine 27 do 64 let. Druga skupina pa so otroci 

v starostni skupini 6–14 let. 

                                                                 Tabela 47: Izposoja , KK Deskle    

 

Krajevna knjižnica Prvačina: Krajevno knjižnico Prvačina je v letu 2014 obiskovalo 189 aktivnih članov, 

80% je bilo prebivalcev Občine Nova Gorica, 3% iz Občine Ajdovščina ter po 2,6% iz občin Šempeter - 

Vrtojba in Renče - Vogrsko. Iz ostalih slovenskih občin je knjižnico uporabljalo 9,5% aktivnih članov. 

(Kanal, Miren - Kostanjevica, Vipava, Trebnje, Komen, Koper, Ljubljana, Beltinci, Brda, Kranj). 

Med vsemi aktivnimi člani Krajevne knjižnice Prvačina je največ (35,4%) uvrščenih v starostno skupino 

27–64 let. S 23% je aktivnih članov v starostni skupini 6–14 let ter 13% predšolskih otrok. Po 10% je 

dijakov in študentov ter najmanj (5,2%) starejših od 65 let. 

                                                                Tabela 48: Aktivni člani , KK Prvačina 

 

V letu 2014 so si člani Krajevne knjižnice Prvačina izposodili 12.010 enot knjižničnega gradiva, kar 

pomeni, da se je knjižnična zbirka obrnila nekaj manj kot enkrat. Največ si, po pričakovanjih, v knjižnici 

izposojajo prebivalci Občine Nova Gorica, ki so stari med 27 in 64 let (33%). Otroci v starostni skupini 
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6–14 let si tudi v tej knjižnici izposodijo veliko gradiva, kar je v letu 2014 znašalo 26% vsega 

izposojenega gradiva. Prebivalci občine, ki so starejši od 65 let, so si v knjižnici izposodili 1.551 enot 

gradiva, kar pomeni 13% vsega izposojenega gradiva. Najmanj gradiva pa so si iz knjižnice izposodili 

otroci, stari do pet let in tisti, ki so stari od 15 do 18 let. 

Iz sosednje občine, Občine Renče - Vogrsko, so si člani knjižnice izposodili 735 enot gradiva. Največ si 

izposojajo člani iz starostne skupine 27–64 let ter starejši od 65 let. Le 77 enot so si izposodili tudi otroci 

do 5 let. Iz ostalih občin je bilo izposojenih 842 enot gradiva, ki so si ga izposodili člani iz starostnih 

skupin 27–64 let ter 6–14 let.   

                                                                 Tabela 49 : Izposoja , KK Prvačina 

 

Krajevna knjižnica Renče: V letu 2014 se je storitev Krajevne knjižnice Renče posluževalo 187 aktivnih 

članov. Iz Občine Renče - Vogrsko je največ aktivnih članov (73%), sledijo jim aktivni člani iz Občine 

Nova Gorica, ki jih je 15%. Iz občin Miren - Kostanjevica in Šempeter - Vrtojba je bilo v Krajevni Knjižnici 

Deskle aktivni 2,3% članov. Iz ostalih slovenskih občin (Renče-Vogrsko, Kanal, Brda, Ajdovščina, Sežana, 

Koper, Kranj) prihaja skupaj 3,7% aktivnih članov knjižnice.  

Največ aktivnih članov knjižnice (29%) je v starostni skupini 6–14 let, s 27% jim sledijo aktivni člani v 

starostni skupini 27–64 let. Aktivnih članov v starostni skupini od 15 do 28 let je 15% ter v starostni 

skupini nad 65 let 11%. Med vsemi aktivnimi člani knjižnice je bilo 9,6% predšolskih otrok ter 7% 

aktivnih članov v starostni skupini 19–26 let. 
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                                                                 Tabela 50: Aktivni člani , KK Renče 

 

V letu 2014 so si člani Krajevne knjižnice Renče izposodili 16.638 enot knjižničnega gradiva, kar pomeni, 

da se je celotni fond knjižnice v tem letu obrnil 1,7-krat. Nič presenetljivega ne predstavlja podatek, da 

si v krajevni knjižnici največ izposojajo prebivalci Občine Renče - Vogrsko, ki so si v letu 2014 izposodili 

kar 90% vsega izposojenega gradiva. Od tega so si 37% gradiva izposodili otroci v starostni skupini 6–

14 let. V primerjavi z ostalimi krajevnimi knjižnicah si več gradiva izposodijo tudi najmlajši člani knjižnice 

(0–5 let). Ti so si v knjižnici Renče izposodili 3.405 enot gradiva, kar je 20% vsega izposojenega gradiva. 

Tudi prebivalci Občine Renče - Vogrsko, ki so stari med 27 in 64 let, so si v knjižnici izposodili 13% 

gradiva, medtem ko so si odrasli, stari nad 65 let, izposodili 9% vsega izposojenega gradiva. Najmanj 

gradiva so si izposodili člani, ki so stari med 19 in 26 let. 

Prebivalci Občine Nova Gorica so si v letu 2014 izposodili 927 enot gradiva. Iz grafa je razvidno, da so 

si vse starostne skupine članov (z izjemo predšolskih otrok) izposodile nekaj gradiva. Iz ostalih občin so 

si največ gradiva izposodile osebe, stare med 27 in 64 let. 

                                                                Tabela 51 : Izposoja , KK Renče  

 

Krajevna knjižnica Solkan: V letu 2014 je bilo v Krajevni knjižnici Solkan 312 aktivnih članov. Iz Občine 

Nova Gorica je bilo 70% aktivnih članov, iz občin Kanal in Šempeter - Vrtojba pa po 6%. Iz občine Kanal 

je bilo 5% aktivnih članov Krajevne knjižnice Solkan. Iz ostalih slovenskih občin (Žalec, Koper, 

Ajdovščina, Kranj, Komen, Beltinci idr.) je bilo skupaj 9% aktivnih članov. 
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Največ aktivnih članov Krajevne knjižnice Solkan (53%) sodi v starostno skupino 27–64 let. 

Osnovnošolcev je med aktivnimi člani knjižnice 17%, starejših od 65 let pa 10%. V starostnih skupinah 

od 15 do 18 let in od 19 do 26 let je bilo približno 8 % vseh aktivnih članov knjižnice. Le štirje otroci do 

5 let so bili aktivni v Krajevni knjižnici Solkan. 

                                                                Tabela 52: Aktivni člani , KK Solkan 

 

V letu 2014 so si člani Krajevne knjižnice Solkan izposodili 21.940 enot knjižničnega gradiva, kar pomeni 

da se je knjižnični fond v tem letu obrnil 1,3-krat. Največ si v knjižnici izposojajo prebivalci Občine Nova 

Gorica, ki so si izposodili 73% vsega izposojenega gradiva. Od tega so si največ gradiva izposodile osebe 

v starostni skupini 27–64 let (58%). Sledijo jim osebe, ki so starejše nad 65 let. Te so si izposodile 18% 

gradiva. Otroci iz Občine Nova Gorica, iz starostne skupine 6–14 let, so si izposodili 14% izposojenega 

gradiva.             

                                                                  Tabela 53: Izposoja , KK Solkan 

 

Kot je razvidno iz grafa, si iz drugih občin največ izposojajo člani iz starostne skupine 27-64 let. Izjema 

so le člani s stalnim prebivališčem v Občini Miren - Kostanjevica, kjer so si največ gradiva izposodile 

osebe starejše od 65 let. 
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6.1.4  PROFIL UPORABNIKA GORIŠKE KNJIŽNICE FRANCETA BEVKA 

Iz statističnih podatkov o članih je razvidno, da je večina članov, ki so aktivni v knjižnici, prebivalcev 

matičnih občin, sledijo jim prebivalci sosednjih občin. To velja tako za centralno enoto Goriške 

knjižnice, kakor tudi za krajevne knjižnice. Starostna struktura članov v centralni enoti knjižnice se 

razlikuje od tiste v krajevnih knjižnicah predvsem v tem, da si v centralni knjižnici največ gradiva 

izposojajo uporabniki stari od 27 do 64 let, v krajevnih knjižnicah, z izjemo Renč in Solkana, pa 

osnovnošolci. Najmanj si v vseh enotah knjižnice izposojajo srednješolci.   

Vedno več je tudi takih članov, ki storitve knjižnice uporabljajo od doma, kar jim omogoča zanimiv izbor 

elektronskih virov z oddaljenim dostopom ter izposoja e-knjig. V letu 2014 so si člani knjižnice izposodili 

403 elektronske knjige. Poleg tega velja izpostaviti tudi 99.958 podaljšanj, rezervacij in naročil gradiva 

s pomočjo spletnega servisa Moja knjižnica. Večina uporabnikov še vedno večino svojih transakcij 

(77%) izvrši pri izposojevalnem pultu, 23% transakcij pa se je izvršilo na knjigomatih. Prav tako so si 

člani Goriške knjižnice medknjižnično izposodili 641 enot knjižničnega gradiva.  

Podatki o aktivnih članih knjižnice pa ne odražajo dejanskega števila uporabnikov, ki dnevno obišče 

knjižnico iz različnih razlogov. Poleg številnih prireditev, ki jih letno organizira knjižnica, uporabniki 

obiskujejo knjižnico tudi zaradi številnih razstav, delavnic, skupinskega in individualnega učenja in dela 

v čitalniških prostorih knjižnice. Na žalost knjižnica natančnih podatkov o teh obiskovalcih še ne vodi.  

S pomočjo števca na vratih pa šteje število obiskovalcev – v letu 2014 jih je bilo 597.266. To pomeni, 

da je na posamezni delovni dan knjižnico povprečno obiskalo 2.060 ljudi. 

Skupno in približno število uporabnikov (sistematično štetje obiskovalcev prireditev se je začelo v letu 

2015 in 2016), ki so v vseh enotah knjižnice v letu 2014 obiskali 325 različnih dejavnosti in prireditev je 

bilo 6.750 (vključeni so tudi obiskovalci odprtij razstav). Povprečno je vsako prireditev obiskalo 21 

uporabnikov. Podatek je skupen za vse vrste uporabnikov ne glede na starost, vrsto in kraj prireditve. 

Iz vseh podatkov, ki so nam na voljo, lahko izluščimo, da največji problem predstavlja število 

srednješolcev in upokojencev, ki jih je najmanj med aktivnimi člani. Vedno več je tudi tistih članov, ki 

redno uporabljajo spletno ponudbo in storite knjižnice. Prav tako se veča povpraševanje po 

medknjižnični izposoji, predvsem od uvedbe brezplačna MI med knjižnicami Goriškega območja. 

Prireditve, ki jih Goriška knjižnica Franceta Bevka prireja, so vse bolj kakovostne in privlačne za 

potencialne uporabnike. 

6.2  KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN 

6.2.1 OBSEG, UREJENOST IN DOSTOPNOST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA  

Knjižnica Cirila Kosmača je osrednja knjižnica, ki deluje na območju treh občin z 18.714 prebivalci. 

˝Stavba knjižnice je bila med prvimi namensko zgrajenimi stavbami za knjižnice po 2. sv. vojni v 

Sloveniji, načrtovana po tedanjih prostorskih standardih. Načrte je izrisal arhitekt Igor Skulj. 

Kot vzoren primer knjižnične zgradbe in notranje opreme jo je Narodna in univerzitetna knjižnica 

postavila za zgled ostalim. Otvoritev knjižnice v obstoječi stavbi je bila 14. junija 1980. 

Tolminska knjižnica je bila opremljena s tedaj povsem novim tipskim pohištvom za knjižnice, s katerim 

je bilo kasneje opremljenih še veliko slovenskih knjižnic.˝ (Spletna stran Knjižnice Cirila Kosmača, 2016)  
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Knjižnična zbirka se nahaja v prvem nadstropju zgradbe, kar ni priročno za invalide, starejše osebe ter 

družine z majhnimi otroki. Problem dostopa v knjižnici zaenkrat rešujejo s pomočjo domofona.  

Fond knjižnice obsega nekaj čez 90.000 enot gradiva. Na območja knjižnice je  na prebivalca približno 

4,8 enot gradiva, kar je 0,8 enote gradiva na prebivalca več kot določa Pravilnik. Zbirka neknjižnega 

gradiva obsega 21.345 enot gradiva. Na prebivalca je tako na voljo 1,1 neknjižnega gradiva, kar je več 

kot določa Pravilnik (0,3 enote/preb.). 

 

Krajevne knjižnice in potujoča knjižnica: Pod okriljem Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin delujeta 2 

krajevni knjižnici. Podatki o prebivalcih na območju delovanja posameznih knjižnic se nanašajo na 

celotno Občino Bovec in Občino Kobarid, saj sta ta dva kraja gravitacijski središči območja in temu 

primerno sta tudi knjižnici večji. 
 

 Knjižnica Bovec 

Knjižnica Bovec se nahaja v prvem nadstropju bovškega kulturnega doma, kamor se je preselila leta 

2000. Do knjižnice vodijo stopnice, kar predstavlja težavo dostopnosti knjižnice za invalide, starejše in 

družine z majhnimi otroki.   

Knjižnica Bovec je edina knjižnica v Občini Bovec, ki šteje 3.793 prebivalcev. 

Fond knjižnice obsega 34.164 enot gradiva. Na enega občana je tako na razpolago 9 enot gradiva, kar 

presega določila Pravilnika. Odprta je vse delavnike v letu, 28 ur tedensko. 

 Knjižnica Kobarid 

Krajevna knjižnica Kobarid od junija 2002 deluje v stavbi Doma Andreja Manfreda, ki ga je Občina 

Kobarid obnovila po potresu 1998. Zaradi unikatne notranje opreme in tehnološke opremljenosti je 

bila knjižnica v letu 2009 uvrščena v bazo najlepših evropskih knjižnic. Od centralne enote Knjižnice 

Cirila Kosmača je oddaljena 16 km, od krajevne knjižnice Bovec pa 22 km. Krajevna knjižnica Kobarid je 

edina knjižnica v Občini Kobarid. 

 

Svojo dejavnost opravlja na območju s 4.144 prebivalci. Fond knjižnice zajema 29.148 enot gradiva. To 

pomeni 7 enot gradiva na posameznega prebivalca, kar je v skladu z določili Pravilnika.  

 

 Potujoča knjižnica 

Bibliobus Knjižnice Cirila Kosmača lahko na eni vožnji pelje več kot 7.000 enot gradiva, kar presega 

določilo iz Pravilnika, ki knjižnicam narekuje 2.500 enot na posamezni vožnji. Celoten fond potujoče 

knjižnice pa obsega 30.052 enot gradiva. 

Letni prirast  

 Letni prirast monografskih publikacij 

Letni prirast monografski publikacij v Knjižnici Cirila Kosmača je v letu 2014 znašal 5.801 enot 

monografskih publikacij. To je 309 enot gradiva na 1000 prebivalcev, kar je 131 enot gradiva več, kot 

določa pravilnik. 
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 Letni prirast serijskih publikacij 

Letni prirast serijskih publikacij je bil leta 2014 475 naslovov tekočih serijskih publikacij in zadostuje 

določilom Pravilnika. 

Krajevna knjižnica Kobarid je imela leta 2014 38 naslovov serijskih publikacij, Bovec pa 52, kar tudi 

zadostuje določilom Pravilnika. 

 Letni prirast neknjižnega gradiva 

Letni prirast neknjižnega gradiva je v Knjižnici Cirila Kosmača leta 2014 znašal 756 enot gradiva. To 

je 40 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev, kar predstavlja 18 enot več, kot nalaga 

Pravilnik. 

Splošna knjižnica ima ustrezen izbor gradiva, kadar letni prirast gradiva sestavlja 60% naslovov 

strokovnega in 40% naslovov leposlovnega gradiva na tiskanih in drugih medijih. Delež leposlovnega 

gradiva v Knjižnici Cirila Kosmača predstavlja 56,75%, strokovnega pa 43,25%. 

 

Pravilnik osrednjim knjižnicam nalaga, da pri izboru gradiva upoštevajo potrebe odraslega prebivalstva 

ter otrok in mladine. Slednjim nameni 30% naslovov gradiva v okviru letnega prirasta, če je gradivo 

dostopno na tržišču. Knjižnica Cirila Kosmača je v letu 2014 otroškemu in mladinskemu gradivu 

namenila 30,91% celotnega letnega prirasta. 

 

Knjižnično gradivo: Gradivo v Knjižnici Cirila Kosmača, kakor tudi v njenih krajevnih knjižnicah, je prosto 

dostopno in postavljeno po sistemu UDK. Prav tako je urejena referenčna zbirka, ki je uporabnikom 

na voljo v prostem pristopu. Pravilnik tudi določa, da gradivo, namenjeno prezenčni izposoji, ne sme 

presegati 10% celotnega fonda, kar Knjižnica Cirila Kosmača izpolnjuje. Gradivo za otroke in mladino je 

ločeno od ostalega gradiva in je urejeno po starostnih stopnjah. 
 

Pravilnik določa še, da mora biti domoznansko gradivo ločeno od ostalega knjižničnega gradiva. V 

Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin je domoznansko gradivo postavljeno ločeno od preostalega 

knjižničnega fonda. Domoznansko gradivo predstavlja 11,24% celotnega knjižničnega fonda (Analiza 
podatkov domoznanskega vprašalnika 2009 za Goriško območje). Domoznanska zbirka nastaja tudi v 

krajevnih knjižnicah Bovec in Kobarid.  

Knjižnica zbira gradivo za uporabnike s posebnimi potrebami, kot so zvočne knjige, knjige z večjim 

tiskom, knjige za dislektike, ki pa niso organizirane v posebno zbirko.  

Skladišči v Knjižnici Cirila Kosmača in v Krajevni knjižnici Kobarid sta urejeni po sistemu UDK. Krajevna 

knjižnica Bovec zaenkrat še nima skladišča. 

Za pregledovanje gradiva in za druge aktivnosti v čitalnici je uporabnikom na voljo 48 sedežev, kar 

pomeni, da je 0,5 čitalniškega sedeža na 1000 prebivalcev več, kot določa Pravilnik. Kar 40 čitalniških 

mest je v knjižnici takih, kjer se obiskovalci knjižnice lahko priključijo s svojim računalnikom. 

Uporabnikom je na voljo tudi 30 računalniških mest, kar zadošča določilom Pravilnika.  
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V Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin zagotavljajo dostop do publikacij in informacij javnega značaja tako, 

da jih zbirajo ter dajejo svojim uporabnikom na voljo. Prav tako uporabnikom knjižnice omogočajo 

računalniška mesta z dostopom do interneta, kjer je večina publikacij in informacij javnega značaja 

tudi objavljenih. V Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin je uporabnikom na voljo 10 (1 potujoča knjižnica) 

osebnih računalnikov z dostopom do interneta, v knjižnici Bovec 6 ter 9 v knjižnici Kobarid. Prav tako 

lahko uporabniki dostopajo do interneta s svojimi računalniki preko brezžičnega omrežja Libroam in 

Eduoram. 

Poleg tega knjižnica v okviru območnosti svojim članom omogoča brezplačen dostop do sicer plačljivih 

elektronskih virov: Encyclopedia Britannica, Seja, IUS info, FIND info, SSKJ2. 

Vključenost v vzajemni bibliografski sistem: Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin se aktivno vključuje v 

vzajemni bibliografski sistem. Vanj je v letu 2014 prispevala 319 zapisov. 

Trenutno je računalniško obdelanega 93% vsega knjižničnega gradiva. V knjižnici ocenjujejo, da je v 

skladišču Knjižnice Cirila Kosmača neobdelanega še 6.302 enot starejšega knjižnega gradiva.  

6.3.2 DELAVCI PROSTOR IN OPREMA 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin domuje v zgradbi, zgrajeni leta 1980 prav za namene knjižnice. Leta 

2014 je bila energetsko sanirana. Zgradba se nahaja v samem centru mesta Tolmin, ki je tudi največje 

središče na območju knjižnice.  

Knjižnica je odprta 10 ur na dan ob delavnikih in 3 ure ob sobotah. Na informacijskem pultu so zaposleni 

strokovni delavci, ki skrbijo za informacijske potrebe uporabnikov, urejenost knjižnice ter hkrati 

izvajajo celoten proces izposoje gradiva (izposoja, vračanje, podaljševanje, rezervacije, blagajna, 

problemi) in obdelave gradiva. Skupaj je za delo z uporabniki zaposlenih 6,5 strokovnih delavcev , kar 

je v skladu z določili pravilnika. Od tega 0,5 osebe skrbi tudi za domoznanski oddelek. Vsak 

izposojevalec informator poleg nalog, ki so opredeljene z Zakonom, opravlja še druge, kot so: 

pripravljanje prireditev, sodelovanje pri raznih projektih (Dobreknjige.si, Primorci.si, Kamra, 

pripravljanje razstav …) in akcijah, ki so plod inovativnosti zaposlenih. Med vidnejše projekte in akcije 

lahko uvrstimo Lisico Mico, Moja knjižnica in Uganka meseca. 

Za obdelavo knjižničnega gradiva skrbijo štirje katalogizatorji, ki skrbijo za formalno in vsebinsko 

obdelavo vseh vrst knjižničnega gradiva. Pri tem velja upoštevati, da nihče izmed njih ni samo 

katalogizator gradiva, temveč hkrati opravlja tudi delo informatorja in izposojevalca. Prav tako za 

nabavo gradiva, poleg ostalih nalog informatorja izposojevalca, skrbi ena oseba. 

Za strokovno delovanje obeh krajevnih knjižnic skrbijo 4 zaposleni, kar zadostuje določilom Pravilnika. 

Obe krajevni knjižnici sta večji in njihova dejavnost ni omejena le na kraj, v katerem stoji, temveč je 

razširjena na širše območje posamezne občine.   

Bibliobus Knjižnice Cirila Kosmača je v letu 2014 obiskoval 80 postajališč. V povprečju je bibliobus v 

obratovanju 18 ur tedensko. Na njem sta zaposlena voznik ter en strokovni delavec. Pravilnik 

predvideva 1,5 strokovnega delavca na bibliobusu, ki je v obratovanju do 40 ur tedensko. 
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V Knjižnici Cirila Kosmača je zaposlenih 12 strokovnih delavcev, vsi imajo tudi strokovni izpit. Za 

računovodstvo in administrativna dela skrbi ena oseba, ena oseba skrbi za čiščenje prostorov. Za 

nabavo in vzdrževanje računalniške opreme skrbi en sistemski administrator. 

Direktorica Knjižnice Cirila Kosmača ima VII. stopnjo izobrazbe in opravljen strokovni izpit za 

bibliotekarja. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana komparativistka.  

Površina knjižnice: Uporabnikom je namenjenih 609,27 m² površine. To je glede na izračun, prikazan v 

tabeli, skoraj 800 m² premalo. V izračun so bili všteti samo prostori za knjižnično dejavnost, ki pa ne 

zajemajo prostorov za upravo knjižnice. Prav tako v ta izračun niso všteti večnamenski prostori, ki jih 

knjižnica potrebuje za izvajanje različnih dejavnosti, kot so razstave, delavnice in druge prireditve. 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin že ima tak prostor, ki obsega 141 m². Prav tako knjižnica potrebuje 

večje prostore, v katerih bi lahko vpeljevala nove storitve knjižnice in s tem sledila trendom v knjižnicah. 

Izračun v Tabeli 54 je pokazal, da knjižnica trenutno deluje v prostorih, ki so približno 800 m² premajhni.  

Tabela 54: Površina, centralna enota Tolmin 

Standardi za splošne knjižnice 

Centralna enota Tolmin 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m² 15.000 knjig 300 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 40.000 knjig  600 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m² 18.000 knjig*  126 m² 

za 1.000 knjig v zaprtem skladišču = 5,5 m² 2.000 knjig* 11 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m²  151 naslovov  38 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 3.000 enot 30 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 5.000 enot 50 m² 

za 1.000 izvodov drobnih tiskov, fotografij ipd. =3 m² 7.000 enot 21 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 46  115 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² 2 4 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² 2 4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 30 75 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 3 18 m² 

za delovno mesto drugih strokovnih delavcev = 8 m² 9 72 m² 

SKUPAJ  609,72 m² 1.464 m² 
 

*  30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 
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Krajevne knjižnice 

Krajevna knjižnica Bovec: Kljub temu da je relativno nova in sodobno opremljena, so njeni prostori 

glede na priporočila Standardov, premajhni. Če upoštevamo trenutno število enot v knjižnici in 

upoštevamo skladišča, ki jih knjižnica nima, bi potrebovali še dodatnih 150 m². Kvadratura tudi ne 

upošteva večnamenskega prostora, ki bi ga kot edina knjižnica v občini potrebovala. V njem bi lahko 

izvajali še druge dejavnosti, ki se odvijajo v sodobnih knjižnicah. To so različne dejavnosti, predavanja, 

literarni večeri, izobraževanja, razstave in druge prireditve, ki bi omogočala lokalnim ustvarjalcem, da 

se predstavijo v svojem kraju. Prav tako bi lahko knjižnica bila pomemben vir informacij in dostopa do 

medmrežja za vse turiste, ki prihajajo v Bovec. 

Tabela 55: Površina, KK Bovec 

Standardi za splošne knjižnice 

Krajevna knjižnica Bovec 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m² 7.505 knjig 225 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 14.008 knjig  210 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m² 9.054 knjig *   63 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m² 67 naslovov  17 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 800 enot  9 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 2.730 enot  26 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 8** 20 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² 1 2 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² 1 4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 1 2,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 2  12 m² 

SKUPAJ 442 m² 590,5 m² 

*  30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 

* *število čitalniških mest  je izračunano glede na določila Pravilnika in ni dejansko stanje v knjižnici 
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Krajevna knjižnica Kobarid: Izračun kvadrature kaže, da je tudi ta knjižnica glede na obstoječi fond po 

kvadraturi premajhna za približno 100 m². Knjižnica je ena izmed večjih, lepših in sodobno urejenih 

krajevnih knjižnic. Dodati bi ji bilo potrebno še približno 55 m² prostora za skladišče ter nekaj več 

prostora za knjižnično gradivo, upoštevajoč, da bo knjižnični fond z leti naraščal. 

 Tabela 56: Površina, KK Kobarid 

Standardi za splošne knjižnice 

Krajevna knjižnica Kobarid 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m² 6.141 knjig 123 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 11.959 knjig 179 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m² 7.904 knjig * 55 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m² 44 naslovov  11 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 1.001 enot 10 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 2.099 enot   21 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 33** 82,5 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² 1 2 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² 1 4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 9 22,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 1 6  m² 

SKUPAJ 296 m² 516 m² 

*  30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 

** število čitalniških mest  je izračunano glede na določila Pravilnika in ni dejansko stanje v knjižnici 

6.3.3  ČLANI IN IZPOSOJA 

Centralna enota Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin: V letu 2014 je bilo v centralni enoti Knjižnice Cirila 

Kosmača Tolmin aktivnih 4.143 članov. Večina (78%) članov ima stalno prebivališče v Občini Tolmin. Iz 

Občine Kobarid prihaja redno v knjižnico 489 prebivalcev, kar predstavlja 12% vseh aktivnih članov 

tolminske centralne enote. Člani iz Občine Bovec predstavljajo 4% vseh aktivnih članov, 2% aktivnih 

članov pa predstavljajo prebivalci, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kanal. Iz ostalih slovenskih občin 

prihaja 3% aktivnih članov. 
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             Tabela 57 : Aktivni člani,  centralna enota Knjižnice Cirila Kosmača 

 

Če pogledamo aktivne člane po starostnih skupinah, lahko ugotovimo, da knjižnične storitve knjižnice 

najbolj uporabljajo osebe, ki so stare od 27 in 64 let in predstavljajo več kot polovico (51%) vseh 

aktivnih članov knjižnice. S 17% je druga največja starostna skupina aktivnih članov centralne enote 

knjižnice Cirila Kosmača tista, ki vključuje osebe stare med 6 in 14 leti. Starostna skupina med 19 in 26 

leti predstavlja 12% aktivnih članov, 9% aktivnih članov pa je starih med 15 in 18 leti. Osebe, ki so stare 

nad 65%, predstavljajo v knjižnici 5% aktivnih članov. Najmanj med aktivnimi člani centralne enote 

knjižnice Cirila Kosmača Tolmin pa je otrok, ki so stari do pet let (3%). 

                                                                  Tabela 58: Izposoja,  centralna enota Knjižnice Cirila Kosmača 

 

V letu 2014 so si aktivni člani centralne enote tolminske knjižnice skupaj izposodili 121.213 enot 

knjižničnega gradiva. To pomeni, da se je knjižnična zbirka v tem letu obrnila 0,7-krat. Po pričakovanjih 

si največ gradiva izposodijo člani s stalnim prebivališčem v Občini Tolmin, ki so si izposodili 88% vsega 

izposojenega gradiva, s 6% jim sledijo kobariški občani. Občani občine Kanal so si izposodili 2,1% vsega 

izposojenega gradiva. Le 0,9% izposojenega gradiva so si izposodili prebivalci bovške občine. Prebivalci 

ostalih slovenskih občin so si v letu 2014 v centralni enoti izposodili 3% vsega izposojenega gradiva.  

Največ gradiva (63%) si v centralni enoti Knjižnice Cirila Kosmača izposodijo člani, ki so stari med 27 in 

64 let. Sledijo jim osnovnošolski otroci, ki so si v letu 2014 izposodili 13% vsega izposojenega gradiva. 
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Najmanj gradiva si v knjižnici izposodijo osebe v starostni skupini 15–18 let (3%) ter predšolski otroci 

4% vsega izposojenega gradiva.  

Potujoča knjižnica: Potujočo knjižnico je v letu 2014 obiskovalo 1.028 aktivnih članov. Prebivalci občine 

Tolmin predstavljajo 63% vseh aktivnih članov knjižnice, 24% aktivnih članov je občanov občine 

Kobarid, medtem ko iz občine Bovec potujočo knjižnico uporablja 109 oseb, kar v odstotkih pomeni 

11% vseh aktivnih članov. Le 1% aktivnih članov prihaja iz drugih slovenskih občin. 

                                                                Tabela 59 : Aktivni člani, PK Knjižnice Cirila Kosmača 

 

Največ aktivnih članov potujoče knjižnice je starih med 27 in 64 let (44%). Otrok, ki so stari med 6 in 14 

let, je med aktivnimi člani potujoče knjižnice 28%. Med aktivnimi člani tolminske potujoče knjižnice je 

6% otrok, ki so stari do 5 let, enak delež je tudi tistih oseb, ki so starejše od 65 let. Najmanjša deleža 

aktivnih članov pripadata starostnima skupinama 15–18 let ter 19–26 let, to je 3%. 

                                                                Tabela 60: Izposoja, PK Knjižnice Cirila Kosmača 

 

V letu 2014 so si člani tolminske potujoče knjižnice izposodili 39.847 enot gradiva. V tem letu se je torej 

fond potujoče knjižnice obrnil 1,3-krat. Največ gradiva so si sposodili prebivalci občine Tolmin. 

Izposodili so si 32.310 enot knjižničnega gradiva, kar v procentih predstavlja 65%. Člani s stalnim 

prebivališčem v občini Kobarid so si izposodili 25% vsega izposojenega gradiva, medtem ko so si občani 

občine Bovec na potujoči knjižnici izposodili 9% vsega izposojenega gradiva. Osebe s stalnim 

prebivališčem v drugih slovenskih občinah so si v celotnem letu 2014 izposodili le 454 enot gradiva. 
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Največ gradiva si na bibliobusu izposodijo člani stari med 27 in 64 let, ki so si leta 2014 izposodili 19.567 

enot gradiva. V odstotkih to pomeni 39%. Osnovnošolci so druga starostna skupina, ki si veliko izposoja 

na potujoči knjižnici. Delež gradiva, ki so si ga izposodili, predstavlja med vsem izposojenim gradivom 

26%. Veliko si na bibbliobusu izposojajo tudi osebe, starejše od 65 let, ki so si v letu 2014 izposodile 

18% vsega izposojenega gradiva. Otroci v starostni skupini med 15–18 let so si na potujoči knjižnici 

izposodili le 389 enot knjižničnega gradiva – tako so po izposoji najšibkejša starostna skupina.  

Krajevna knjižnica Bovec: V Krajevni knjižnici Bovec je bilo v letu 2014 980 aktivnih članov. Iz Občine 

Bovec je v knjižnico redno zahajalo 766 občanov, kar predstavlja 78% vseh aktivnih članov knjižnice. Iz 

tolminske občine prihaja v bovško knjižnico 7%, iz občine Kobarid pa 5% vseh aktivnih članov knjižnice. 

Aktivnih članov v Knjižnici Bovec s stalnim prebivališčem v drugih slovenskih občinah je bilo 3,5%. 

                                                                 Tabela 61 : Aktivni člani,  KK Bovec 

 

Najobsežnejša starostna skupina med aktivnimi člani Krajevne knjižnice Bovec je 27–64 let, ki 

predstavlja 52%. Z 20% je med aktivnimi člani največ otrok v starostni skupini 6–14 let. Oseb, ki so stare 

med 19 in 26 let in redno obiskujejo knjižnico je 10%, 6% pa je oseb, starih med 15 in 18 let. Med 

aktivnimi člani knjižnice najdemo najmanj oseb, ki so stare do 5 let in nad 65. 

            Tabela 62 : Izposoja, KK Bovec 

 

Aktivni člani Krajevne knjižnice Bovec so si v letu 2014 izposodili 30.895 enot knjižničnega gradiva, kar 

pomeni, da se je celoten fond knjižnice v enem letu obrnil 0,9-krat. Največ gradiva (91%) si v Krajevni 
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knjižnici Bovec izposodijo ravno prebivalci občine Bovec. Prebivalci občine Kobarid so si v letu 2014 

izposodili 4% vsega izposojenega gradiva. Prebivalci ostalih slovenskih občin so si skupaj izposodili 

1.570 enot knjižničnega gradiva, kar procentualno predstavlja 5%.  

Tudi v Krajevni knjižnici Bovec so si v letu 2014 največ izposojale osebe, stare od 27–64 let. Izposodile 

so si 16.573 enot knjižničnega gradiva ali 54% vsega izposojenega gradiva. Osnovnošolci so si v bovški 

knjižnici izposodili 14%, osebe v starostni skupini 19–26 let 9% in prav tako 9% upokojenci. Predšolski 

otroci so si izposodili 7% vsega izposojenega gradiva, le 764 ali 2% vseh izposojenih enot knjižničnega 

gradiva so si izposodili člani, stari med 15 in 18 let.  

Krajevna knjižnica Kobarid je v letu 2014 štela 1.543 aktivnih članov. Kar 73% aktivnih članov knjižnice 

prihaja iz občine Kobarid, s 13% jim sledijo prebivalci občine Tolmin ter s 7% prebivalci občine Bovec. 

Iz ostalih slovenskih občin je med člani knjižnice le 4% aktivnih. 

                                                                  Tabela 63: Aktivni člani, KK Kobarid 

 

Med aktivnimi člani Krajevne knjižnice Kobarid prevladujejo tisti, ki se uvrščajo v starostno skupino 27–

64 let. Njihov delež predstavlja 53% vseh aktivnih članov. Aktivnih članov, ki so stari med 6 in 14 let, je 

19% , 11% je tistih, ki so stari med 19 in 26 let. Knjižnico Kobarid je v letu 2014 obiskovalo 9% članov, 

ki se uvrščajo v starostno skupino 15–18 let. Izkazalo se je, da je tako kot v ostalih knjižnicah 

tolminskega območja tudi v kobariški knjižnici najmanj članov v starostni skupini do 5 let in nad 65 leti.  

                                                                 Tabela 64 : Izposoja,  KK Kobarid 
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V letu 2014 je bilo v Krajevni knjižnici Kobarid izposojenih 39.847 enot knjižničnega gradiva. To pomeni, 

da se je knjižnična zbirka v tem letu obrnila 1,4 krat. Največ gradiva so si v knjižnici izposodili člani iz 

Občine Kobarid, ki so si izposodili 35.431 enot knjižničnega gradiva, kar v procentih pomeni 89% vsega 

izposojenega gradiva. Člani s stalnim prebivališčem v Občini Tolmin so si v knjižnici izposodili 6,7% 

vsega izposojenega gradiva. Prebivalci iz ostalih slovenskih občin, so si izposodili 4,3% vsega 

izposojenega gradiva.    

Uporabniki v starostni skupini od 25 do 64 let so si v letu 2014 izposodili 63% vsega izposojenega 

gradiva. Osnovnošolci so si izposodili 15%, osebe stare med 19 in 26 let 7,5% ter starejši od 65 let 5,7% 

vsega izposojenega gradiva. Najmanj si v Krajevni knjižnici Bovec izposojajo predšolski otroci (3,8%) ter 

osebe stare med 15 in 18 let (2,3%).  

6.2.4 PROFIL UPORABNIKA KNJIŽNICE CIRILA KOSMAČA TOLMIN 

Iz statističnih podatkov je razvidno, da v vse enote Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin zahaja največ oseb, 

ki so prebivalci občin, kjer imajo posamezne enote svoje sedeže oz.  sosednjih občin.  

V vseh enotah knjižnice si največ izposojajo osebe v starostni skupini 27–64 let, sledijo jim 

osnovnošolci. 

Člani knjižnice so si v letu 2014 izposodili 235 e-knjig ter opravili 15.386 transakcij izposoje s pomočjo 

spletnega servisa Moja knjižnica. Uporabniki knjižnice se torej vse bolj poslužujejo spletnih storitev 

knjižnice in jih tudi obvladajo. V letu 2014 je bilo le 6% transakcij izposoje opravljene s pomočjo 

knjigomata, pri čemer je potrebno upoštevati, da je bil knjigomat dalj časa v popravilu, kot navajajo v 

letnem poročilu za leto 2014. Prav tako narašča število izposojenih enot preko medknjižnične izposoje, 

odkar je bila uvedena brezplačna izmenjava gradiva med knjižnicami Goriškega območja. V letu 2014 

so si člani tolminske knjižnice na tak način izposodili 235 enot knjižničnega gradiva. 

V letu 2014 je Knjižnico Cirila Kosmača obiskalo 100.000 oseb. Povprečen dnevni obisk je bil 344 

obiskovalcev dnevno. 155 prireditev se je v istem letu udeležilo 5.702 oseb, od tega je bilo 375 

obiskovalcev razstav. Povprečno je eno prireditev obiskalo 37 obiskovalcev. 

6.3 LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA 

6.3.1. OBSEG, UREJENOST IN DOSTOPNOST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina deluje na območju občin Ajdovščina in Vipava, ki imata skupaj 23.504 

prebivalcev. Fond knjižnice obsega 88.103 enot gradiva. Na posameznega prebivalca območja knjižnice 

tako pride 3,8 enot gradiva, kar je pod določili Pravilnika. Zbirka neknjižnega gradiva v Lavričevi knjižnic 

obsega 7.350 enot gradiva, kar je 0,31 enote neknjižnega gradiva na prebivalca in zadostuje določilom 

Pravilnika (0,3 enote/preb.). 

 

Knjižnica je odprta šest dni v tednu, v skupnem obsegu 49 ur. V poletnem času ima knjižnica skrajšan 

urnik. 
 

Krajevne knjižnice in potujoča knjižnica: Na območju delovanja Lavričeve knjižnice Ajdovščina delujejo 

3 krajevne knjižnice, in sicer v Vipavi, Podnanosu in Dobravljah. V nadaljevanju so predstavljeni podatki 

o obsegu gradiva, odprtosti v primerjavi z določili Pravilnika. 
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 Krajevna knjižnica Podnanos 

 

Leta 2011 je bila knjižnica preseljena v prvo nadstropje novih prostorov v prizidku doma Janka Premrla 

Vojka. Stopnice, ki vodijo do knjižničnih porstorov, omejujejo dostop za starejše osebe, invalide ter 

družine z majhnimi otroki. Odprta je 2 dni v tednu, skupaj 7 ur.   

 

Krajevna knjižnica deluje na območju s 1.393 prebivalci, pri čemer so upoštevana naselja Poreče, 

Orehovica, Hrašče, Podraga, Podgrič, Podnanos, Podbreg in Lozice. Ima 14.353 enot gradiva, kar je 10 

enot gradiva na posameznega prebivalca in je več kot določa Pravilnik. 

 

 Krajevna knjižnica Vipava 

 

Deluje na območju s 3.672 prebivalci (upoštevana so naselja Vipava, gradišče, Slap, Lože, Zemono, 

Vrhpolje, Duplje). Knjižnica ima svoje prostore v bivših prostorih vrtca v neposredni bližini centra 

Vipave. Sem je bila preseljena leta 2012. Za uporabnike je dprta 3 dni v tednu, skupaj 13 ur tedensko.  

V svojem fondu hrani 24.574 enot gradiva, kar je 6,7 enot gradiva na prebivalca in izpolnjuje določila 

Pravilnika.  

 

 Krajevna knjižnica Dobravlje 

 

Deluje na območju s 3.982 prebivalci (upoštevana so naselja Batuje, Brje, Cesta, Dobravlje, Kamnje, 

Male Žablje, Plače, Potoče, Selo, Skrilje, Velike Žablje, Vipavski Križ). Knjižnica ima svoj sedež v prvem 

nadstropju zadružnega doma, kar močno ovira dostop za invalide, starejše ter družine z dojenčki. 

 

Knjižnica hrani 6.543 enot gradiva, kar predstavlja 1,6 enot gradiva na prebivalca in je več kot 2 enoti 

gradiva na prebivalca manj, kot določa Pravilnik.  

 

 Potujoča knjižnica 

 

Fond potujoče knjižnice obsega 21.150 enot gradiva. Bibliobus Lavričeve knjižnice ima lahko v vozilu 

na eni vožnji 6.500 enot gradiva, kar za 4.000 enot presega določila Pravilnika. 

 

Dostopnost gradiva za posebne skupine prebivalcev s posebnimi potrebami: V Lavričevi knjižnici 

Ajdovščina zbirajo, dodatno označujejo gradivo ter skrbijo za dostopnost gradiva za uporabnike s 

posebnimi potrebami: 

 dvižna ploščad na bibliobusu omogoča lažji in enakovreden dostop gibalno oviranim 

uporabnikom do vsega gradiva in stroritev knjižnice, 

 prenovljena knjižnica v Vipavi omogoča dostop za gibalno ovirane osebe, 

 dodatno označujejo gradiva za slabovidne uporabnike ter izposojajo očala osebam, ki slabše 

vidijo, 

 v kataložne zapise gradiva za dislektike dodajajo dodatne predmetne oznake. 
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Letni prirast  

 Letni prirast monografskih publikacij: V Lavričevi knjižnici Ajdovščina so v letu 2014 na novo 

pridobili 5.572 enot monografskih publikacij. Pravilnik določa, da mora letni prirast 

monografskih publikacij v osrednjih knjižnicah znašati 178 enot na 1.000 prebivalcev. V 

Lavričevi knjižnici to število presegajo, saj je letni prirast v letu 2014 znašal 237 enot na 1.000 

prebivalcev.  

 

 Letni prirast serijskih publikacij: Letni prirast serijskih publikacij je v Lavričevi knjižnici 

Ajdovščina leta 2014 znašal 210 naslovov serijskih publikacij, kar presega določila Pravilnika, ki 

določa letni prirast 100 naslovov letno. Le krajevna knjižnica v Podnanosu presega določila 

Pravilnika z 29 naslovi serijskih publikacij. Krajevna knjižnica Podnanos razpolaga z 18 naslovi 

serijskih publikacij in ji do izpolnitve določila manjkata še dva naslova. Knjižnica Dobravlje pa 

razpolaga le s 4 naslovi serijskih publikacij. 

 

 Letni prirast neknjižnega gradiva: V letu 2014 je letni prirast neknjižnega gradiva v Lavričevi 

knjižnici Ajdovščina znašal 448 enot gradiva, kar je 19 enot na 1.000 prebivalcev. Hkrati je to 3 

enote manj, kot je zapisano v Pravilniku. 

Splošna knjižnica ima ustrezen izbor gradiva, kadar letni prirast gradiva sestavlja 60% naslovov 

strokovnega in 40% naslovov leposlovnega gradiva na tiskanih in drugih medijih. V Lavričevi knjižnici je 

razmerje med strokovnim in leposlovnim gradivom 59% : 41%.  

 

Pravilnik osrednjim knjižnicam prav tako nalaga, da pri izboru gradiva upošteva potrebe odraslega 

prebivalstva ter otrok in mladine. Slednjim nameni 30% naslovov gradiva v okviru letnega prirasta, če 

je gradivo dostopno na tržišču. Lavričeva knjižnica je v letu 2014 otroškemu in mladinskemu gradivu 

namenila 29% celotnega letnega prirasta. 

 

Knjižnično gradivo: V Lavričevi knjižnici in njenih krajevnih knjižnicah je vse gradivo urejeno po sistemu 

UDK in v prostem pristopu. Gradivo za otroke in mladino mora biti ločeno od ostalega gradiva, kar v 

Lavričevi knjižnici ter v vseh krajevnih knjižnicah izpolnjujejo. Prav tako je gradivo v vseh enotah 

urejeno po starostnih stopnjah. Domoznansko gradivo je organizirano v zbirko in postavljeno ločeno 

od ostalega fonda knjižnice. Prav tako je celotna zbirka referenčnega gradiva tako v centralni knjižnici 

kakor tudi v krajevnih knjižnicah urejana po UDK ter je v prostem pristopu, kar uporabnikom omogoča 

samostojno raziskovanje. Referenčno gradivo, namenjeno prezenčni izposoji, obsega manj kot 10% in 

tako ustreza določilom Pravilnika. 

 

Lavričeva knjižnica ima skladišče, v katerem hrani tudi gradivo krajevnih knjižnic. To onemogoča 

uporabnikom krajevnih knjižnic hiter dostop do želenega gradiva. Vse gradivo v skladišču je 

organizirano po sistemu UDK in omogoča preglednost in uporabnost. 

 

Lavričeva knjižnica v centralni enoti ter v krajevnih knjižnicah zbira publikacije in informacije javnega 

značaja ter jih nudi svojim uporabnikom. Prav tako omogoča uporabnikom knjižnice, da si informacije 

in publikacije javnega značaja poiščejo na računalnikih, nameščenih v prostorih knjižnice.  
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Lavričeva knjižnica Ajdovščina omogoča uporabnikom dostop do elektronskih virov po svetovnem 

spletu tako v centralni knjižnici (9 računalnikov) kakor tudi v vseh krajevnih knjižnicah. V Vipavi sta 

uporabnikom na voljo 2 računalnika, po 1 pa v Podnanosu in Dobravljah. V centralni knjižnici je 

omogočen tudi  dostop do brezžičnega omrežja Libroam in Eduoram. 

Poleg tega knjižnica v okviru območnosti svojim uporabnikom brezplačno ponuja sicer plačljive e-vire 

preko oddaljenega dostopa: Encyclopedia Britannica, Seja, IUS info, FIND info. Uporabnikom omogoča 

tudi dostop do Gvin-a in Ebsco hosta-a. 

Vključenost v vzajemni bibliografski sistem: Celoten fond Lavričeve knjižnice Ajdovščina je že obdelan 

in tako dostopen v katalogu COBISS. Poleg tega katalogizatorji Lavričeve knjižnice aktivno sodelujejo v 

izgradnji kataloga in so v letu 2014 vanj prispevali 122 novih zapisov. 

6.3.2 DELAVCI, PROSTOR IN OPREMA  

Zgradba Lavričeve knjižnica Ajdovščina sicer stoji v največjem mestu na območju svojega delovanja, 

ne pa tudi v strogem mestnem jedru. Iz mesta je dostopna peš in s kolesom. Pred zgradbo knjižnice je 

brezplačno parkirišče.  

˝Prostor je organiziran tako, da je mladinski oddelek ločen od oddelka z gradivom, namenjenim 

odraslim obiskovalcem. Oboje povezuje večnamenski prostor s sprejemnim pultom, kjer uporabnik 

uredi vse potrebno za izposojo in vračilo gradiva ter dobi informacije o gradivu.˝ (Spletna stran 

lavričeve knjižnice). V knjižnici je na voljo 86 čitalniških mest in prav vsa omogočajo uporabo lastnih 

osebnih računalnikov, kar je v skladu s Pravilnikom. Ločeni sta mladinska čitalnica in čitalnica za odrasle 

uporabnike ter študijska soba. Prav tako knjižnica svojim članom omogoča dostop do brezžičnega 

omrežja Libroam in Eduoram. Na voljo je tudi odprto omrežje, ki pa omogoča dostop samo do 

posameznih spletnih mest. 

Izposoja je v Lavričevi knjižnici organizirana tako, da so vsi strokovni delavci vključeni v proces izposoje. 

To pomeni, da poleg izposoje, podaljševanja, vračanja in rezervacij gradiva tudi svetujejo uporabnikom 

in urejajo knjižno zbirko. Prav tako ima vsak izmed zaposlenih še druge naloge, ki vključujejo nabavo in 

obdelavo gradiva, medknjižnično izposojo, ažuriranje spletne strani, prirejanje različnih dogodkov, 

mladinske dejavnosti in druge projekte. Na tem mestu velja izpostaviti cikle študijskih in bralnih 

krožkov, ki jih organizirajo v knjižnici: Srečanja ob kavici, Beremo v naročju staršev, idr. 

V knjižnici je zaposlenih 10 strokovnih delavcev, vsi imajo opravljen strokovni izpit. Od tega en zaposlen 

skrbi za domoznansko gradivo in ostale naloge, ki so s tem povezane (razstave, domoznanske raziskave 

in prispevke).  

V knjižnici je zaposlenih 6 administrativno-tehničnih oz. manipulativnih delavcev, kar je v skladu s 

Pravilnikom. V sklopu tega je po ena oseba je zaposlena v tajništvu, računovodstvu in za knjigovodstvo. 

Prav tako je ena oseba zaposlena za čiščenje prostorov ter ena oseba za vzdrževalna dela v knjižnici.  

Direktor ima VII. stopnjo izobrazbe in je univerzitetni diplomiran sociolog s strokovnim izpitom iz 

bibliotekarstva, kar je v skladu z določili iz Zakona. 

Površina knjižnice: Zgradba, v kateri se nahaja knjižnica, je bila prvotno dom JLA, ki so ga leta 1993 

obnovili za potrebe knjižnice. Površina knjižnice je 543 m², kar jo uvršča med najmanjše osrednje 
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knjižnice po površini na Goriškem območju. Lahko rečemo, da so fond in storitve knjižnice že davno 

prerasle površino. V prvem stolpcu tabele so prikazana priporočila standardov, v drugem stanje 

knjižničnega fonda in čitalniških mest. Zadnji stolpec pa nam pokaže izračun priporočene velikosti v 

kvadratnih metrih. Pomembno je poudariti, da v ta izračun niso zajeta skladišča, prostori za potujočo 

knjižnico in večnamenski prostori, ki jih vsaka sodobna knjižnica potrebuje za izvajanje svojih nalog 

(računalniška učilnica, razstavni prostor, prireditveni prostor …). Izračun za centralno enoto Lavričeve 

knjižnice je pokazal, da je knjižnica prostorsko podhranjena za več kot 1.000 m². K temu izračunu je 

torej potrebno prišteti še prostor za večnamenske dejavnosti, v katerem bi knjižnica prirejala 

prireditve, delavnice in druge dogodke, s katerimi se že danes aktivno vključuje v svoje okolje, kar pa 

glede na prostorske danosti ni enostavno.  

 Tabela 65: Površina, centralna enota Lavričeve knjižnice 
Standardi za splošne knjižnice 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m²  14.333 knjig 287 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 44.651 knjig 670 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m²  24.279 knjig* 170 m² 

za 1.000 knjig v zaprtem skladišču = 5,5 m² 1.000 naslovov* 5,5 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m² 207 naslovov 51 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 1.173 enot 12 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 2.463 enot 25 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 86 215 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² 2 4 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² 2 8 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 13 32,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 3 18 m² 

Za delovno mesto drugih strokovnih delavcev =8 m² 7 56 m² 

SKUPAJ 543 m² 1.554 m² 

*  30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 
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Krajevne knjižnice 

Na območju Lavričeve knjižnice delujejo 3 krajevne knjižnice. Skupaj so na teden odprte 20,5 ur. To 

pomeni, da je za potrebe delovanja krajevnih knjižnic na območju delovanja Lavričeve knjižnice 

zaposlenega 0,5 strokovnega delavca. Pravilnik določa, da mora biti na 1.000 prebivalcev območja 

krajevnih knjižnic 0,37 strokovnega delavca. Glede na število prebivalcev bi moral biti tako v krajevni 

knjižnici Vipava zaposlenih 1,36 strokovnega delavca, v Podnanosu 0,5 ter v Dobravljah 1,47 – skupaj 

malo več kot 3 strokovni delavci.  

Krajevna knjižnica Vipava se nahaja v bližini centra Vipave in je bila leta 2012 preseljena v prenovljene 

prostore bivšega vrtca. Razprostira se na 236 m². Izračun je pokazal, da bi morali biti prostori večji še 

za vsaj 130 m². Seveda je izračun narejen glede na trenutno stanje knjižničnega fonda knjižnice. Prav 

tako knjižnica nima skladišča, ki knjižnicam omogoča, da so police v sami knjižnice manj založene in 

bolj pregledne. To pa omogoča uporabnikom knjižnice večjo samostojnost in neodvisnost pri izbiri 

želenega gradiva. V izračun niso všteti večnamenski prostori, ki jih parametri ne zajemajo. Večnamenski 

prostori bi knjižnici omogočali izvedbo različnih dogodkov, s katerimi bi se še bolj približala lokalnemu 

prebivalstvu.  

Tabela 66: Površina, KK Vipava 
Standardi za splošne knjižnice 

Krajevna knjižnica Vipava 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m² 5.598 knjig 112 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 10.701 knjig 161 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m² 6.989 knjig* 49 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m²  47 naslovov 2,5 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 366 enot 3,7 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m²  873 enot 8,8 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 7** 17,5 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² 1 2 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² 1 4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 1 2,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 1 zaposlen 6 m² 

SKUPAJ 236 m² 369 m² 

* 30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 

* število čitalniških mest je izračunano glede na določila Pravilnika in ni dejansko stanje v knjižnici 
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Krajevna knjižnica Podnanos je bila leta 2011 preseljena v nove prostore prizidka Doma Janka Premrla 

v središču Podnanosa. Velikost knjižnice je 85 m². Knjižnica je sicer sodobno opremljena in nova. Na 

žalost pa so prostori glede na parametre, ki jih priporočajo standardi, veliko premajhni. Za trenutno 

delovanje knjižnice bi potrebovali še nekaj manj kot 170 m². Knjižnica nima skladišča, ki ga Standardi 

predvidevajo. Knjižnica skladišče potrebuje tudi zato, da s polic v knjižnici umakne dvojnike oz. tisto 

gradivo, ki se v nekaterih delih leta manj izposoja (npr. Božič, pust …) in tako sprosti police ter 

uporabnikom omogoči lažje brskanje. Prav tako bi morala knjižnica imeti večnamenski prostor, v 

katerem bi lahko prirejala različne prireditve, literarne klube in večere, razstave in delavnice, s katerimi 

bi se aktivno vključevala v kulturno in družabno življenje lokalnega prebivalstva. 

 Tabela 67: Površina, KK Podnanos 

Standardi za splošne knjižnice 

Krajevna knjižnica Podnanos 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m²  4.278 knjig 86 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 5.190 knjig 78 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m²  7.057 knjig*  49 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m² 18 naslovov             4,5 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 169 enot 2,7 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 641 enot 6,4 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 3**  7,5 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² 1  2 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² 1  4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 1 2,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 1  6 m² 

SKUPAJ 85 m² 248 m² 

* število čitalniških mest je izračunano glede na določila Pravilnika in ni dejansko stanje v knjižnici. 

Krajevna knjižnica Dobravlje se nahaja v prvem nadstropju dobraveljskega zadružnega doma. Zaradi 

svoje lokacije je težje dostopna za invalide, starejše osebe ter družine z majhnimi otroki. Prostor je 

velik 23 m² in je premajhen za izvajanje knjižnične dejavnosti, za to bi potrebovali vsaj še dodatnih 100 

m². Tako kot večina knjižnic na območju tudi ta nima skladišča in večnamenskega prostora. Knjižnica 

skladišče potrebuje, da vanj postavi dvojnike gradiva, ali gradivo, ki je v določenem času leta manj 

frekventno in tako razbremeni prostor na policah v knjižnici. To pa uporabnikom knjižnice omogoča 

boljši pregled in večjo samostojnost pri izbiri gradiva. Prav tako ima v vsaki knjižnici veliko vlogo tudi 

prostor, namenjen prireditvam in dogodkom, ki bogatijo kulturno in družabno življenje lokalnega 

prebivalstva. 
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Tabela 68: Površina, KK Dobravlje 

Standardi za splošne knjižnice 

Krajevna knjižnica Dobravlje 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m²  2.055 knjig 41 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 2.442 knjig 37 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m²  1.828 knjig* 13 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m² 3 naslovov 0,75 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 52 enot 0,5 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 163 enot 1,6 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 8** 20 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² 1 2 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² 1 4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 1 2,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 1 6 m² 

SKUPAJ m² 128,5 m² 

* 30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 

** število čitalniških mest je izračunano glede na določila Pravilnika in ni dejansko stanje v knjižnici 

Potujoča knjižnica Lavričeve knjižnice obišče mesečno 67 postajališč. Bibliobus je na terenu v 

povprečju 21,6 ur tedensko. Na bibliobusu sta zaposlena voznik ter strokovni delavec, kar je 0,5 

strokovnega delavca manj, kot predvideva Pravilnik, ki določa 1,5 strokovnega delavca za obratovanje 

bibliobusa do 40 ur tedensko. 

6.3.3.  ČLANI IN IZPOSOJA 

Centralna enota Lavričeve knjižnice: Kot je razvidno iz spodnje tebele, je bilo v centralni enoti 

Lavričeve knjižnice Ajdovščina leta 2014 aktivnih 4.653 članov. Delež aktivnih članov, ki imajo stalno 

prebivališče v Občini Ajdovščina, je bil 72%, iz Občine Vipava pa 19%. Iz ostalih slovenskih občin prihaja 

8% aktivnih članov knjižnice. V starostno skupino 27–64 let je uvrščenih 45% aktivnih članov. Z 20% 

sledi starostna skupina članov 6–14 let ter z 12% tisti aktivni člani, ki so stari med 15 in 18 let. Najmanj 

aktivnih članov Lavričeve knjižnice je starih do 5 let in nad 65 let.  
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                                                       Tabela 69: Aktivni člani, centralna enota Lavričeve knjižnice 

 

 

V Centralni enoti Lavričeve knjižnice Ajdovščina je bilo v letu 2014 izposojenih 347.697 enot gradiva. 

To pomeni, da se je knjižnični fond v tem letu obrnil nekaj več kot 2-krat. Največ gradiva so si izposodili 

prebivalci Občine Ajdovščina 78%. Člani s stalnim prebivališčem v Občini Vipava so si v Centralni enoti 

izposodili 15% vsega izposojenega gradiva, prebivalci ostalih slovenskih občin pa 5%. 

                                                                 Tabela 70 : Izposoja, centralna enota Lavričeve knjižnice 

 

Iz vseh občin si v Centralni enoti Lavričeve knjižnice največ gradiva izposojajo člani, stari med 27 in 64 

let. V letu 2014 so si izposodili 59% vsega izposojenega gradiva, s 13% jim sledijo otroci stari med 6 in 

14 let. Člani iz starostne skupine 19–26 let so si izposodili 11%, 5% izposojenega gradiva so si izposodile 

osebe v starostni skupini 15–17 let. Najmlajši otroci (4%) in najstarejši člani (4%) so si v knjižnici 

izposodili najmanj enot gradiva.  

Potujoča knjižnica: V letu 2014 je bilo v potujočo knjižnico Lavričeve knjižnice včlanjenih 1.338 aktivnih 

članov. Kar 68% jih prihaja iz Občine Ajdovščina in 6,68% iz Občine Vipava. Le 2,5% aktivnih članov 

potujoče knjižnice ima stalno prebivališče izven občin Ajdovščina ali Vipava. 
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             Tabela 71 : Aktivni člani, PK Lavričeve knjižnice 

 

V letu 2014 so si člani Potujoče knjižnice Lavričeve knjižnice izposodili 54.658 enot knjižničnega gradiva. 

Iz tega lahko izračunamo, da se je knjižnična zbirka Potujoče knjižnice v tem letu obrnila 2,6-krat. 

Največ gradiva so si izposodili člani s stalnim prebivališčem v občini Ajdovščina, in sicer 59%. Prebivalci 

Občine Vipava so si v letu 2014 na Potujoči knjižnici izposodili 26%, iz ostalih občin pa 14% vsega 

izposojenega gradiva. 

Tudi na Potujoči knjižnici si največ gradiva izposodijo člani iz starostne skupine 27–64 let. V letu 2014 

so si izposodili 46% vsega izposojenega gradiva. Osnovnošolci so si na bibliobusu izposodili 29% vsega 

izposojenega gradiva. Potujočo knjižnico veliko uporabljajo tudi osebe, ki so starejše od 65 let, saj so si 

v letu 2014 izposodile 3.856 enot gradiva, kar predstavlja 7% delež. Predšolski otroci so si izposodili 4% 

izposojenega gradiva. Kot je razvidno iz Tabele 72, si ostali dve starostni skupini na Potujoči knjižnici 

izposojata najmanj gradiva. 

                                                                 Tabela 72: Izposoja, PK Lavričeve knjižnice  

 

Krajevna Knjižnica Dobravlje: V letu 2014 je bilo v krajevni knjižnici Dobravlje 136 aktivnih članov. Od 

tega je 90% aktivnih članov iz Občine Ajdovščina, le 3% iz Občine Vipava in 7% iz ostalih občin. 

Največ aktivnih članov (39%) Krajevne knjižnice Dobravlje je starih med 27 in 64 leti. Z 28% jim sledijo 

aktivni člani iz starostne skupine 6–14 let. Aktivnih članov, starih med 19 in 26 leti, je 13% ter 9% tistih, 

Aktivni člani, Potujoča knjižnica
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ki se uvrščajo v starostno skupino 15–18 let. Najmanj je otrok, ki so stari do 5 let in oseb, starejših od 

65 let. 

                                                          Tabela 73: Izposoja, KK Dobravlje 

 

V  letu 2014 so si člani Krajevne knjižnice Dobravlje izposodili 3.535 enot gradiva. To pomeni, da se je 

knjižnična zbirka v tem letu obrnila 0,6-krat. Kar 90% vsega izposojenega gradiva so si izposodili 

prebivalci Občine Ajdovščine. Ostalo so si izposodili člani knjižnice s stalnim prebivališčem v drugih 

slovenskih občinah.  

Tudi izposoja gradiva po starostnih skupinah se v krajevni knjižnici ne razlikuje bistveno od ostalih 

knjižnic območja. Največ gradiva so si v letu 2014 izposodili člani, ki so stari od 27 do 64 let, in sicer kar  

52% vsega izposojenega gradiva. Po številu izposojenega gradiva so druga najmočnejša starostna 

skupina otroci, stari od 6 in 14 let. Ti so si izposodili 34% vsega izposojenega gradiva. Osebe, stare od 

19 do 26 let so si izposodile 5%, osebe med 15 in 18 let pa 4% vsega izposojenega gradiva. Najmlajši in 

najstarejši so si tudi v Krajevni knjižnici Dobravlje izposodili najmanj gradiva. 

Krajevna knjižnica Podnanos: V Krajevno knjižnico Podnanos je bilo v letu 2014 včlanjenih 340 aktivnih 

članov. Večina (75%) je prebivalcev Občine Vipava, 19% je prebivalcev Občine Ajdovščina. Iz drugih 

občin pa prihaja le 5% vseh aktivnih članov. 

                                                                 Tabela 74 : Aktivni člani, KK Podnanos 
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Največ aktivnih članov je starih od 27 do 64 let, njihov delež predstavlja 40%, sledi jim starostna skupina 

6–14 let, ki predstavlja 30% vseh aktivnih članov krajevne knjižnice Podnanos. Člani, ki so stari med 19 

in 26 let, predstavljajo 11%, 8% je otrok, starih od 6 do 14 let, predšolskih otrok je 4%. Med aktivnimi 

člani je najmanj oseb, ki so starejše od 65 let (3%).  

V letu 2014 so si člani Krajevne knjižnice Podnanos izposodili 26.646 enot knjižničnega gradiva. Knjižna 

zbirka se je v tem letu obrnila 1,8-krat. Kot je že iz grafa razvidno, so si v knjižnici večinoma izposojali 

prebivalci Občine Vipava. Izposodili so si 93% vsega izposojenega gradiva. Preostali delež so si izposodili 

prebivalci Občine Ajdovščina in drugih slovenskih občin, ki so v tabeli prikazani skupaj.  

V primerjavi z ostalimi knjižnicami na območju delovanja Lavričeve knjižnice, kjer si največ izposojajo 

člani, stari med 27 in 64 let (29%), so si v Krajevni knjižnici Podnanos največ gradiva izposodile osebe iz 

starostne skupine 6–14 let (47%). V primerjavi z ostalimi knjižnicami območja, kjer si največ gradiva 

izposodijo osebe, stare med 27 in 64 let, si v tej knjižnici ta starostna skupina članov izposodi manj 

gradiva. Člani, stari od 19 do 26 let, so si v knjižnici izposodili 7%, najstarejši člani pa 5%. Najmanj 

gradiva (4%) si v Krajevni knjižnici Podnanos izposodijo člani iz najmlajše starostne skupine.   

                                                                 Tabela 75 : Izposoja, KK Podnanos 

 

Krajevna  knjižnica Vipava: V letu 2014 je Krajevna knjižnica Vipava štela 941 aktivnih članov. Kar 65% 

jih prihaja iz občine Vipava, kamor uvrščamo tudi Podnanos. Iz občine Ajdovščina pa je 28% aktivnih 

članov, le 7% aktivnih članov knjižnice prihaja iz drugih slovenskih občin. Aktivnih članov v starostni 

skupini 15–18 let je 10%, prav toliko je aktivnih članov, ki so stari med 19 in 26 let. Otrok, ki niso starejši 

od 5 let, je 4%, prav tolikšen je delež starejših od 65 let.  
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                                                               Tabela 76: Aktivni člani, KK Vipava 

 

 

Največ aktivnih članov Krajevne knjižnice Podnanos je starih med 27 in 64 let (41%). S 27% so druga 

najštevilčnejša starostna skupina aktivni člani, ki so stari med 6 in 14 let.  

V letu 2014 so si člani Krajevne knjižnice Vipava izposodili 60.415 knjižničnega gradiva. Knjižna zbirka 

se je tako v tem letu obrnila za 2,4 krat. Največ gradiva so si po pričakovanjih izposodili prebivalci 

občine Vipava, ki so si v letu 2014 izposodili 80% vsega gradiva. Sledijo jim prebivalci občine Ajdovščina 

s 14%. Ostalo gradivo so si izposodile osebe s stalnim prebivališčem v ostalih slovenskih občinah. 

                                                                 Tabela 77: Izposoja, KK Vipava 

 

Največ gradiva si tudi v vipavski krajevni knjižnici izposodijo člani v starostni skupini 27–64 let. V letu 

2014 so si izposodili 58% vsega izposojenega gradiva. Osnovnošolski otroci si prav tako izposojajo veliko 

gradiva v tej krajevni knjižnici. Delež gradiva, ki so si ga izposodili v letu 2014, znaša 20%. Starostna 

skupina oseb, ki so stare od 15 do 18 let si je izposodila 7% vsega izposojenega gradiva, starostna 

skupina od 19 do 26 let pa 4%. Najmlajši člani knjižnice so si v istem letu izposodili 6,5%, medtem ko 

so si najstarejši izposodili 3% vsega izposojenega gradiva. 
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6.3.4. PROFIL UPORABNIKA LAVRIČEVE KNJIŽNICE AJDOVŠČINA 

Večina članov Lavričeve knjižnice Ajdovščina in njenih krajevnih knjižnic prihaja iz občin, kjer imajo 

knjižnice svoj sedež. Sledijo člani, ki so prebivalci sosednjih občin in nizek procent tistih, ki imajo stalno 

prebivališče v drugih slovenskih občinah.  

Tudi za Lavričevo knjižnico je značilno, da si največ knjižničnega gradiva izposodijo člani iz starostne 

skupine 27–64 let in osnovnošolci. Izstopa le krajevni knjižnica Podnanos, kjer si več izposojajo 

osnovnošolci kot osebe stare med 27 in 64 let. Najmanj gradiva si iz vseh enot Lavričeve knjižnice 

izposodijo osebe, starejše od 65 let, predšolski otroci in osebe, stare od 15 do 19 let. Člani Lavričeve 

knjižnice so si največ izposojali leposlovje (66%). 

V Lavričevi knjižnici Ajdovščina so si člani izposodili 171 e-knjig, kar je najmanj v primerjavi z knjižnicami 

Goriškega območja. Člani knjižnice pa se v veliki meri poslužujejo transakcij preko spletnega servisa 

Moja knjižnica. Opazen je tudi porast medknjižnične izposoje, še posebej odkar je ta brezplačna med 

knjižnicami Goriškega območja. Člani knjižnice so si na tak način v letu 2014 izposodili 217 enot 

knjižničnega gradiva. 

V letu 2014 so v Lavričevi knjižnici izvedli 267 prireditev, katere je skupaj obiskalo 4.335 uporabnikov. 

Povprečno je prireditve obiskalo 16 uporabnikov. V knjižnici je bilo na ogled tudi 222 različnih razstav. 

Analiza razpoložljivih podatkov je pokazala, da je v knjižnici najmanj uporabnikov, ki so starejši od 65 

let. Prav tako je malo predšolskih otrok in oseb v starostni skupini 27–64 let. Članom je blizu tudi 

spletna ponudba, ki jim jo ponuja knjižnica. Dobro so obiskane prireditve, kar pomeni, da je njihov izbor 

dovolj pester in zanimiv za vse prebivalce.  

6.4 MESTNA KNJIŽNICA IN ČITALNICA IDRIJA 

6.4.1 OBSEG, UREJENOST IN DOSTOPNOST KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

˝Knjižnica zavzema celotno prvo nadstropje magazina, uporablja pa tudi pritlični prostor v isti stavbi, 

ki je namenjen prireditvam, uram pravljic, organiziranim obiskom in knjižnim razstavam. Prostora med 

seboj nista povezana, zato se v prihodnosti načrtuje dvigalo, ki bi z njima povezal še galerijo v drugem 

nadstropju.˝ (spletna stran Mestne knjižnice in čitalnice Idrija) Lokacija knjižnice je v neposredni bližini 

mestnega jedra, kar je za uporabnike zelo priročno. Največja zagata so parkirišča ter dostop do 

knjižnice v prvem nadstropju, ki je zaradi stopnic neprikladen za invalide, starejše in družine z majhnimi 

otroki. 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija deluje na območju s 16.665 prebivalci (občina Idrija in občina 

Cerkno). Fond centralne enote knjižnice obsega 71.989 enot gradiva. Pravilnik določa, da naj ima 

osrednja knjižnica na prebivalca 3,7 enot gradiva. Mestna knjižnica in čitalnica Idrija to število presega, 

saj ima na prebivalca 4,1 enot gradiva. 

 

Zbirka neknjižnega gradiva obsega 4.739 enot gradiva, torej 0,28 enote gradiva na prebivalca, kar je 

nekoliko pod številom, ki ga določa Pravilnik: 0,3 enote/prebivalca. 
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Krajevne knjižnice 

 

Na območju Mestne knjižnice in čitalnice Idrija delujejo tri krajevne knjižnice. Dve delujeta v Občini 

Idrija in ena v Občini Cerkno. 

 Bevkova knjižnica Cerkno 

Bevkova knjižnica Cerkno (občina Cerkno) opravlja svojo dejavnost na območju s 4.730 prebivalci. 

Bevkova knjižnica je edina knjižnica v občini Cerkno, zato je upoštevano celotno prebivalstvo občine. 

Svoje prostore ima v pritličju poslovno-stanovanjskega bloka, leta 2007 se je razširila v nekdanje 

prostore krajevne skupnosti in tako pridobila nove prostore za otroško in mladinsko zbirko.  

Knjižnica je uporabnikom na voljo štiri dni v tednu, 7 ur na dan. Na teden je skupaj odprta 28 ur. Fond 

knjižnice zajema 25.245 enot gradiva, to je 5 enot gradiva na prebivalca, kar presega določila Pravilnika 

(4 enote gradiva/prebivalca).  

 Knjižnica Črni Vrh 

 

Krajevna knjižnica Črni Vrh (Občina Idrija) je odprla svoje prostore v letu 2012. Nahaja se v centru 

naselja v pritličnih prostorih Pagonove hiše, kar omogoča dostop vsem uporabnikom. Deluje na 

območju s 1.913 prebivalci (upoštevana so naselja Črni Vrh, Zadlog, Lome, Strmec, Kanji Dol, Mrzli Log, 

Idrijski Log). Uporabnikom je na voljo 2 dni v tednu po 5 ur. 

 

Fond knjižnice obsega 7.799 enot gradiva. Na posameznega prebivalca tako pride 4 enote gradiva, kar 

ustreza določilom iz Pravilnika. 

 

 Krajevna knjižnica Spodnja Idrija 

 

Krajevna knjižnica Spodnja Idrija deluje na območju z 2.058 prebivalci (upoštevana so naselja Spodnja 

Idrija, Spodnja Kanomlja, Ledine, Pečnik, Ledinsko Razpotje, Ledinske Krnice, Mrzli Vrh, Mesore). Od 

centralne enote knjižnice je oddaljena 3,6 km, od prve krajevne knjižnice (Cerkno) pa 16 km. Knjižnica 

se je leta 2015 preselila v nove prostore, v sam center naselja. Knjižnica je za uporabnike odprta dva 

dni v tednu, skupaj 15 ur. 

 

Fond knjižnice zajema 14.887 enot gradiva. To pomeni, da je na posameznega prebivalca na voljo 7,2 

enot gradiva, kar presega določila Pravilnika (4 enote/na prebivalca). 

 

 Potujoča knjižnica 

 

Mestna knjižnica in Čitalnica Idrija nima potujoče knjižnice. 

 

Dostop do elektronskih virov po svetovnem spletu: V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija je 

uporabnikom na voljo 5 osebnih računalnikov z dostopom do interneta. Prav tako lahko uporabniki 

dostopajo do interneta iz vseh krajevnih knjižnic. V Cerknem je uporabnikom na voljo 5 računalnikov, 

v Spodnji Idriji in Črnem Vrhu pa po 1 računalnik.  
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Poleg tega knjižnica v okviru območnosti svojim članom omogoča brezplačen oddaljen dostop do 

sicer plačljivih elektronskih virov: Encyclopedia Britannica, Seja, IUS info, FIND info. 

Dostopnost gradiva za posebne skupine prebivalcev s posebnimi potrebami: V Mestni knjižnici in 

čitalnici Idrija ponujajo slepim in slabovidnim zvočne knjige ter knjige z večjimi črkami. Prav tako 

imajo približno 50 enot gradiva, namenjenega bralcem z disleksijo. 

Letni prirast  

 Letni prirast monografski publikacij 
Letni prirast monografskih publikacij je leta 2014 znašal 4.315 enot gradiva. Pravilnik določa letni 

prirast 178 enot gradiva na 1.000 prebivalcev. V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija znaša letni prirast na 

1.000 prebivalcev 258 enot monografskih publikacij. 

 Letni prirast serijskih publikacij 

Letni prirast serijskih publikacij je bil leta 2014 391 naslovov tekočih serijskih publikacij. Pravilnik 

določa, da naj bo letni prirast serijskih publikacij 100 naslovov. Pravilnik določa najmanj 20 naslovov 

serijskih publikacij v krajevnih knjižnicah, ki delujejo na območju z do 2.000 prebivalci. Tega določila 

ne dosega le krajevna knjižnica v Spodnji Idriji. 

 Letni prirast neknjižnega gradiva 

Letni prirast neknjižnega gradiva je v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija leta 2014 znašal 400 enot 

gradiva. To pomeni, da je bil letni prirast na 1000 prebivalcev 24 enot neknjižnega gradiva, kar za 2 

enoti presega določilo pravilnika. 

Splošna knjižnica ima ustrezen izbor gradiva, kadar letni prirast gradiva sestavlja 60% naslovov 

strokovnega in 40% naslovov leposlovnega gradiva na tiskanih in drugih medijih. V Mestni knjižnici in 

čitalnici Idrija delež leposlovnega gradiva zavzema 51,33 fonda, strokovni pa 48,76%. 

  

Pravilnik osrednjim knjižnicam nalaga, da pri izboru gradiva upošteva potrebe odraslega prebivalstva 

ter otrok in mladine. Slednjim nameni 30% naslovov gradiva v okviru letnega prirasta, če je gradivo 

dostopno na tržišču. Mestna knjižnica in čitalnica je v letu 2014 otroškemu in mladinskemu gradivu 

namenila 28,60% celotnega letnega prirasta. 

 

Knjižnično gradivo: Gradivo v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija in v vseh njenih krajevnih knjižnicah je 

prosto dostopno in postavljeno po sistemu UDK. Tako je organizirana tudi referenčna zbirka, ki ne 

presega 10% celotnega fonda. V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija in njenih enotah je tega gradiva le 

1%. Prav tako so skladišča urejena po sistemu UDK, kot določa pravilnik.   

 

V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija in vseh njenih krajevnih knjižnicah je gradivo za otroke in mladino 

ločeno od ostalega in urejeno po starostnih stopnjah. 

 

Domoznansko gradivo, ki predstavlja 1,51% celotnega knjižničnega fonda (Analiza podatkov 

domoznanskega vprašalnika 2009 za Goriško območje) je organizirano v zbirko in ločeno od ostalega 

knjižničnega fonda.  
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V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija zagotavljajo dostop do publikacij in informacij javnega značaja tako, 

da jih zbirajo ter dajejo svojim uporabnikom na voljo. Prav tako uporabnikom knjižnice omogočajo 

računalniška mesta z dostopom do interneta, kjer je večina publikacij in informacij javnega značaja tudi 

objavljenih. 

Za uporabnike knjižnice je zagotovljen dostop do publikacij in informacij javnega značaja tako, da jih 

zbirajo ter dajejo svojim uporabnikom na voljo. Prav tako uporabnikom knjižnice omogočajo 

računalniška mesta z dostopom do interneta, kjer je večina publikacij in informacij javnega značaja tudi 

objavljenih. V knjižnici je uporabnikom na voljo 5 osebnih računalnikov z dostopom do interneta, v 

knjižnici Cerkno 4 in po en računalnik v krajevnih knjižnicah Spodnja Idrija in Črni Vrh. Prav tako lahko 

uporabniki dostopajo do interneta s svojimi računalniki preko brezžičnega omrežja Libroam in 

Eduoram. 

Poleg tega knjižnica v okviru območnosti svojim članom omogoča brezplačen oddaljen dostop do sicer 

plačljivih elektronskih virov, ki so Encyclopedia Britannica, Seja, IUS info, FIND Info, SSKJ2. 

Vključenost v vzajemni bibliografski sistem: Mestna knjižnica in čitalnica Idrija se aktivno vključuje v 

vzajemni bibliografski sistem. Vanj je v letu 2014 prispevala 128 novih zapisov. Večina gradiva je 

računalniško obdelanega (99,9%), kar omogoča preglednost in lažje iskanje ter dostopnost za 

uporabnike Mestne knjižnice in čitalnice Idrija. 

6.4.2 DELAVCI, PROSTOR IN OPREMA 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je umeščena v eno najstarejših baročnih stavb v Sloveniji in je od 

leta 2001 proglašena za spomenik državnega pomena. Stoji v samem centru mesta Idrije, ki je hkrati 

tudi največje mesto na območju. Knjižnica si stavbo, imenovano Magazin, ki je bila že od svojega 

začetka močno povezana z življenjem idrijskih rudarskih družin, deli še z Galerijo Magazin ter Vojnim 

muzejem.  

 

Neto površina knjižnice je 700 m². Za uporabnike je na voljo 81 čitalniških mest, kjer lahko uporabniki 

pregledujejo in prebirajo knjižnično gradivo ter pišejo svoja strokovna dela, ali pa se samo družijo.   

Uporabnikom je na voljo 20 čitalniških mest z vsemi električnimi priključki in dostopom do interneta, 

kar jim omogoča, da v knjižnici delajo na svojih osebnih računalnikih. 

 

Površina knjižnice je glede na trenutni obseg fonda za več kot 444 m² premajhna. Izračun je narejen po 

parametrih, ki so predlagani v Standardih in upoštevajo samo prostore, ki so namenjeni izključno 

knjižnični dejavnosti. Tu niso upoštevane površine za večnamenski prostor, v primeru idrijske knjižnice 

sta to galerija v drugem nadstropju stavbe ter prostor za prireditve v pritličju. Za sodobno knjižnico so 

taki prostori nujni, saj tako lahko uvaja različne nove dogodke, prireditve in storitve, s katerimi se 

aktivno vključuje v družabno in kulturno življenje lokalnega prebivalstva. 
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Tabela 78: Površina, centralna enota Mestne knjižnice in čitalnice Idrija 
Standardi za splošne knjižnice 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m² 14.440 knjig 289 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 32.311 knjig 485 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m² 19.035 knjig * 133 m² 

za 1.000 knjig v zaprtem skladišču = 5,5 m² 1.000 knjig *  5,5 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m²  95 naslovov 24 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 779 enot  0,8 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 2.053 enot  21 m² 

za 1.000 izvodov drobnih tiskov, fotografij ipd. =3 m² 2.276 enot 7 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 81 202 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² 2 4 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² 2 8 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 5 12,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 3 18 m² 

za delo drugih strokovnih delavcev=8 m² 4,5  36 m² 

SKUPAJ 700 m² 1.246 m² 

* 30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je odprta 40 ur od ponedeljka do petka in ob sobotah 5 ur. Od tega 

je tri dni odprta v popoldanskem času, dvakrat pa dopoldan. Julija in avgusta ima knjižnica prilagojen 

urnik. Urnik knjižnice je potrebno podaljšati in organizirati dvoizmensko delo. Prav tako je pomembno 

izpostaviti, da v knjižnici ne poteka samo izposoja, temveč sodeluje v veliko različnih projektih, 

organizira dogodke, izobražuje uporabnike … Tako se v knjižnici odvijajo različni dogodki, kot so Berem 

za pet, Ure pravljic … 

 

V knjižnici je zaposlenih 7,5 strokovnih delavcev, vsi imajo tudi opravljen izpit iz bibliotekarstva. Prav 

tako so vsi strokovni delavci udeleženi v celotnem procesu izposoje. Prav tako ima posamezni strokovni 

delavec še specifične naloge, s katerimi se ukvarja. To pomeni, da je posamezni informator zadolžen 

za obdelavo gradiva, nabavo gradiva, organizacijo dogodkov, domoznanstvo, sistemski administrator 

… 

 

Mestna knjižnica in čitalnica je z aprilom 2015 v upravljanje dobila Filmsko gledališče, za delovanje 

katerega skrbi 1 zaposleni v knjižnici.   
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V knjižnici je zaposlena ena oseba za računovodstvo, ki skrbi tudi za tajništvo. Za čiščenje prostorov 

skrbita dve osebi. Direktorica Mestne knjižnice čitalnice ima VII/1 stopnjo izobrazbe in strokovni izpit 

bibliotekarstva, kar ustreza določilom Pravilnika.  

 

Krajevne knjižnice 

 

Na območju Mestne knjižnice in čitalnice Idrija delujejo še tri krajevne knjižnice (Spodnja Idrija, Cerkno, 

Črni Vrh). Za potrebe krajevnih knjižnice je v knjižnici zaposlenih 1,36 strokovnih delavcev. To pa je 

manj od določil Pravilnika, ki določa 0,37 strokovnega delavca na 1.000 prebivalcev. 

 

Bevkova knjižnica Cerkno: Parametri za izračun potrebnih površin v knjižnici (Standardi) so pokazali, 

da je premajhna glede na obseg gradiva, ki ga knjižnica hrani. Knjižnica nima skladišča, kar pomeni, da 

mora biti celoten fond v premajhnem prostoru na policah. Posledično so uporabniki knjižnice precej 

omejeni pri samostojnem iskanju. Prav tako v izračun ni upoštevan večnamenski prostor, kjer bi se 

lahko izvajale različne dejavnosti (ure pravljic, delavnice, literarne prireditve idr.) ter se na tak način s 

svojo ponudbo še bolj vključila v življenje lokalnega prebivalstva. 

 
Tabela 79: Površina, Bevkova knjižnica Cerkno 

Standardi za splošne knjižnice 

Bevkova knjižnica Cerkno 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m² 5.855 knjig 117 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 11.070 knjig 166 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m² 7.254 knjig * 51 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m² 21 naslovov 5 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 122 enot 1,2 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 374 enot 3,7 m² 

za 1.000 izvodov drobnih tiskov, fotografij ipd. =3 m² 549 enot 1,6 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 9** 22,5 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² 1 2 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² 1 4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 1 2,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 1 6 m² 

SKUPAJ  180 m² 383 m² 

* 30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 

** Število čitalniških mest  je izračunano glede na določila Pravilnika in ni dejansko stanje v knjižnici  
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Krajevna knjižnica Črni Vrh je prostorsko podhranjena. Z dodatnimi 120 m² bi pridobili ravno dovolj 

velike prostore, ki bi zadostovali za današnje stanje fonda. V spodnjem izračunu je predviden tudi 

prostor za skladišče, ki ga knjižnica nima. Prav tako bi potrebovali še dodatne prostore, kjer bi lahko 

knjižnica izvajala različne dogodke in prireditve (razstave, literarne dogodke, ure pravljic, idr.). 

Tabela 80: Površina, Krajevna knjižnica Črni Vrh 

Standardi za splošne knjižnice 

Krajevna knjižnica Črni Vrh 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m² 1.777 knjig  36 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 3.216 knjig  48 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m² 2.140 knjig*  15 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m²  12 naslovov 3 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 107 enot 1 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 312 enot 3 m² 

za 1.000 izvodov drobnih tiskov, fotografij ipd. =3 m² 235 enot 0,7 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 4** 10 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² 1  2 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² 1 4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 1 2,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 1 6 m² 

SKUPAJ  64 m² 122 m² 

* 30% fonda knjižnice ali cca. 10% površine knjižnice (Standardi) 

** Število čitalniških mest je izračunano glede na določila Pravilnika in ni dejansko stanje v knjižnici. 

 

Krajevna knjižnica Spodnja Idrija: deluje od leta 2015 v novih prostorih, s katerimi so pridobili 

dodatnih 20 m², kar pa še zdaleč ni dovolj glede na obseg fonda knjižnice. Po izračunu glede na 

parametre, ki jih priporočajo Standardi, bi bilo potrebno zagotoviti še dodatnih 135 m². V ta izračun 

je zajeto tudi skladišče, ki ga sedaj knjižnica nima, bi ga pa potrebovala, da bi tako omogočila boljšo 

preglednost gradiva na policah. 

Dobro bi bilo tudi razmisliti o prostoru, ki bi ga namenili dodatnim dejavnostim za krajane, česar pa 

parametri ne predvidevajo, je pa ključno za razvoj in bogatitev kulturnega in družabnega dogajanja na 

območju knjižnice. 
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Tabela 81: Površina, KK Spodnja Idrija 

Standardi za splošne knjižnice 

Krajevna knjižnica Spodnja Idrija 

Stanje Izračun po 

standardu 

za 1.000 knjig na oddelku za otroke in mladino = 20 m² 4.483 knjig 90 m² 

za 1.000 knjig na oddelku za odrasle = 15 m² 5.628 knjig 84 m² 

za 1.000 knjig v priročnem skladišče = 7 m² 4.333 knjig*  30 m² 

za 100 naslovov periodičnega tiska = 25 m²   14 naslovov 3,5 m² 

za 1.000 izvodov glasbenega gradiva = 10 m² 39 enot 0,39 m² 

za 1.000 izvodov video oz. filmskega gradiva = 10 m² 178 enot 1,78 m² 

za 1.000 izvodov drobnih tiskov, fotografij ipd. =3 m² 212 enot 0,6 m² 

1 mesto za uporabo knjižničnega gradiva = 2,5 m² 4** 10 m² 

1 mesto za uporabo glasbenega gradiva = 2 m² 1 2 m² 

1 mesto za uporabo video oz. filmskega gradiva = 4 m² 1 4 m² 

1 mesto opremljeno z računalnikom = 2,5 m² 1 2,5 m² 

za delovno mesto v izposoji = 6 m² 1 6 m² 

SKUPAJ  100 m² 235 m² 

 

6.4.3 ČLANI IN IZPOSOJA 

Centralna enota Mestne knjižnice in čitalnice Idrija: V letu 2014 je Mestno knjižnico in čitalnico 

obiskovalo 5.384 aktivnih članov. Večina članov (73%) ima stalno prebivališče v občini Idrija. Iz sosednje 

občine Cerkno je 20% aktivnih članov, manj kot 1% pa je članov iz občine Žiri in Ljubljana. Iz vseh ostalih 

slovenskih občin je bilo v letu 2014 v knjižnici aktivnih 155 oseb, kar procentualno predstavlja 2 % vseh 

aktivnih članov. 
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             Tabela 82: Aktivni člani, centralna enota Mestne knjižnice in čitalnice Idrija 

 

Tudi v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija je največ aktivnih članov starih od 27 do 64 let. Predstavljajo  

kar 47% vseh aktivnih članov. Otroci 6–14 let so druga največja starostna skupina med aktivnimi člani. 

V letu 2014 jih je bilo 23%, 16% pa je bilo oseb, starih 19–26 let. Aktivnih članov v starostni skupini od 

15 do 18 let je bilo 8%, še manj (7%) je bilo otrok do 5 let. Najmanjša starostna skupina je s 4% med 

aktivnimi člani Mestne knjižnice Idrija tista, ki jo sestavljajo osebe, starejše od 65 let. 

                                                                 Tabela 83: Izposoja, centralna enota Mestne knjižnice in čitalnice Idrija 

 

V letu 2014 so si člani Mestne knjižnice in čitalnice izposodili 100.227 enot gradiva. Knjižnična zbirka se 

je torej v tem letu obrnila 1,2-krat. Večino gradiva so si izposodili prebivalci Občine Idrija 86%, sledijo 

jim prebivalci občine Cerkno s 7% vsega izposojenega gradiva. Prebivalci ostalih slovenskih občin so si 

v knjižnici izposodili 3% izposojenega gradiva.   

Največ gradiva so si izposodili člani, stari 27–64 let. Ti so si v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija izposodili 

60.868 enot gradiva, kar v procentih pomeni 61% vsega izposojenega gradiva. Otroci, ki so uvrščeni v 

starostno skupino 6–14 let, so si izposodili 16% enot vsega izposojenega gradiva, dijaki oz. osebe, ki so 

stare med 15 in 18 let, pa 7%. Najmlajši člani so si v knjižnici izposodili 5.280 enot gradiva, kar je enako 

5%. Člani vseh ostalih starostnih skupin so si izposodili manj kot 5% na posamezno starostno skupino. 

Najmanj knjižničnega gradiva so si v letu 2014 izposodili člani, ki so starejši od 65 let.   

Aktivni  č lani,  Centralna enota
( 2 0 1 4 )

Cerkno Idrija Logatec Žiri Ostake občine Drugo

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Cerkno

Idrija

Ostale občine

Izposoja, Centralna enota 
(2014)

65+ 27-64 19-26 15-18 6-14 0-5
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Bevkova knjižnica Cerkno: V letu 2014 je štela 1.010 aktivnih članov. Tudi ti v večini (87%) prihajajo iz 

matične občine, ki je v tem primeru občina Cerkno. Ostali prihajajo iz različnih slovenskih občin ali pa 

občina bivanja ni znana (v tabeli rubrika Drugo). 

Več kot polovica aktivnih članov (52%) je starih med 27 in 64, kar je primerljivo z ostalimi knjižnicami 

območja. Druga najštevilčnejša starostna skupina uporabnikov je 6–14 let in predstavlja 23% vseh 

aktivnih članov knjižnice. Po številu jim sledi starostna skupina 19–26 let, katere delež predstavlja 10%. 

Malo pa je v knjižnico včlanjenih najmlajših otrok do 5 let ter tistih, starih med 15 in 18 let. V knjižnici 

pa najmanjši delež predstavljajo osebe, starejše od 65 let. 

                                                                 Tabela 84: Aktivni člani, KK Cerkno 

 

V Krajevni knjižnici Cerkno je bilo v letu 2014 izposojenih 22.218 enot gradiva, kar pomeni, da se je 

knjižnična zbirka v tem letu obrnila 0,9-krat. Po pričakovanjih so si največ gradiva izposodili prebivalci 

občine Cerkno. Iz te občine so si večino gradiva izposodili člani, stari od 27 do 64 let (57%). Veliko si 

izposojajo tudi osnovnošolski otroci (6–14 let), ki so si v letu 2014 izposodili 24% vsega izposojenega 

gradiva. 

                                                                 Tabela 85: Izposoja, KK Cerkno 

 

 

Aktivni  č lani ,  Cerkno
( 2 0 1 4 )

Cerkno Ostale občine Drugo

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Cerkno

Idrija

Gornja vas-Poljane

Ostale občine

Izposoja , Cerkno
(2014)

65+ 27-64 19-26 15-18 6-14 0-5
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Krajevna knjižnica Črni Vrh: V letu 2014 je knjižnico obiskovalo 414 aktivnih članov. Kot je za krajevne 

knjižnice značilno, so njeni uporabniki s stalnim prebivališčem v matični občini. V Krajevni knjižnici Črni 

Vrh jih kar 93% prihaja iz Občine Idrija. Iz ostalih slovenskih občin je bilo v knjižnici aktivnih 5% vseh 

aktivnih članov, 2% aktivnih članov v knjižnici nima definirane občine. 

Najbolj številčni aktivni člani Krajevne knjižnice Črni Vrh so stari med 27 in 64 let, kar je primerljivo z 

ostalimi krajevnimi knjižnicami območja. V letu 2014 je knjižnico redno obiskovalo 162 članov, kar v 

procentih predstavlja 39% vseh aktivnih članov. S 27% je bilo največ aktivnih članov starih med 6 in 14 

let. Sledijo jim najmlajši uporabniki, aktivni člani v starostni skupini 19–26 let, ter člani, stari med 15 in 

18 let. Najmanj aktivnih članov je iz starostne skupine nad 65 let. 

                                                                 Tabela 86: Aktivni člani, KK Črni Vrh 

 

V letu 2014 so si člani krajevne knjižnice Črni Vrh izposodili 15.702 enot knjižničnega gradiva. To 

pomeni, da se je knjižnični fond obrnil več kot 2-krat. Kot je bilo pričakovati, so si največ gradiva 

izposodili prebivalci občine Idrija. Iz Tabele 86 je razvidno, da si največ enot gradiva izposodijo aktivni 

člani v starostni skupini 27–64 let (40%). Za razliko od ostalih knjižnic območja si v Krajevni knjižnici 

Črni Vrh veliko izposojajo tudi najmlajši otroci, ki so si v letu 2014 izposodili 4.039 enot gradiva, kar 

med vsem izposojenim gradivom predstavlja 26%. Štiriindvajset odstotkov vsega izposojenega gradiva 

so si izposodili člani stari 6–14 let. Sledijo jim uporabniki v starostnih skupinah 19–26 let (4%), nad 65 

let (3,7%) ter 15–18 let, ki so si izposodili 2,3% vsega izposojenega gradiva.  

Iz ostalih občin si največ gradiva izposodijo člani v starostnih skupini 27–64 let, 61–14 let ter 15–18 let. 

Ostale starostne skupine iz ostalih občin si v krajevni knjižnici niso izposojale.  

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Aktivni  č lani,  Črni  Vrh
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Idrija Ostale občine
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             Tabela 87: Izposoja, KK Črni Vrh 

 

Krajevna knjižnica Spodnja Idrija: V krajevni knjižnici je bilo v letu 2014 aktivnih 381 članov. Iz občine 

Idrija je knjižnico aktivno obiskovalo 332 članov, kar v procentih pomenih pomeni 87%. Ostali člani so 

iz ostalih slovenskih občin, ali pa je njihova občina prebivališča neznana, kar je razvidno tudi iz spodnje 

tabele. Večina aktivnih članov knjižnice je starih 27–64 let (55%), 25% je bilo med aktivnimi člani otrok 

6–14 let, kar je primerljivo z ostalimi knjižnicami območja. Sledijo jim otroci, stari do 5 let in osebe 19–

26 let. Kot v večini knjižnic je tudi v tej najmanj aktivnih članov starejših od 65 let.  

                                                                  Tabela 88: Aktivni člani, KK Spodnja Idrija 

 

Tabela 89 nam prikazuje izposojo po posameznih občinah glede na starostne skupine. Glede na število 

izposojenega gradiva in velikost knjižničnega fonda lahko ugotovimo, da se je knjižna zbirka v letu 2014 

obrnila za 0,72-krat. V tem letu so si člani knjižnice izposodili 10.285 enot gradiva. Po pričakovanjih so 

si večino gradiva izposodili prebivalci občine Idrija (93%), ostalo so si izposodile osebe s stalim 

prebivališčem v občini Cerkno (7%). Prav tako je izposoja po starostnih skupinah primerljiva z ostalimi 

knjižnicami območja. Največ si izposojajo osebe, ki so uvrščene v starostno skupino 27–64 let (61%) ter 

osnovnošolci (6–14 let), ki so si v knjižnici izposodili 20% izposojenega gradiva. Otroci do 5 let so si 

izposodili 7% gradiva, 5% so si izposodili člani v starostni skupini 19–26 let, ter osebe, stare nad 65 let 

(4,7%). Najmanj si v Krajevni knjižnici Spodnja Idrija izposojajo osebe stare 15–18 let. V letu 2014 so si 

izposodili le 196 enot gradiva, kar v odstotkih pomeni 1,9%.  

                                                                 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Idrija

Ostale občine

Izposoja, Črni Vrh
(2014)

65+ 27-64 19-26 15-18 6-14 0-5

Aktivni  č lani,  Spodnja Idr i ja
( 2 0 1 4 )

Idrija Ostale občine Drugo



 

137 
 

             Tabela 89: Aktivni člani, KK Spodnja Idrija 

 

6.4.4 PROFIL UPORABNIKA MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA 

Največji delež članov Mestne knjižnice in čitalnice Idrija ter njenih krajevnih knjižnic je prebivalcev 

občin, v katerih knjižnica stoji. Ostali člani so prebivalci sosednjih občin. Malo pa je takih članov, ki 

imajo stalno prebivališče v ostalih slovenskih občinah. Največ gradiva si v knjižnici izposodijo osebe iz 

starostne skupine 27–64 let ter osnovnošolski otroci, kar je značilno za večino knjižnic Goriškega 

območja. Najmanj si v tej knjižnici izposojajo osebe, ki so starejše od 65 let. Največ, kar 73%, si člani 

idrijske knjižnice izposojajo leposlovje, 27% vsega izposojenega gradiva pa je bilo ostalega gradiva. 

Tudi članom idrijske knjižnice niso tuje storitve, ki jih knjižnica ponuja svojim članom preko oddaljega 

dostopom. Tako so si člani v letu 2014 izposodili 214 e-knjig. Prav tako so 4.646 transakcij izposoje 

odpravili od doma s pomočjo spletnega servisa Moja knjižnica, kar pa je v primerjavi z ostalimi 

knjižnicami Goriškega območja bistveno manj. Prav tako je bilo s pomočjo knjigomata izposojenih le 

9% vsega izposojenega gradiva. Odkar je uvedena brezplačna medknjižnična izposoja med knjižnicami 

Goriškega območja, se veča število na tak način izposojenega gradiva. V letu 2014 je bilo tako 

medknjižnično izposojenih 121 enot knjižničnega gradiva. 

V prejšnjih odstavkih so predstavljeni podatki o transakcijah, ki jih v knjižnici opravijo člani knjižnice. 

Kdo pa so še drugi uporabniki idrijske knjižnice, kažejo podatki, ki jih knjižnice zbirajo zelo različno in 

premalo, da bi sestavili natančen profil uporabnika. Na podlagi podatkov, s katerimi razpolagamo, 

lahko ugotovimo, da uporabniki idrijske knjižnice radi zahajajo v knjižnico na prireditve, saj je v letu 

2014 133 prireditev obiskalo 3.807 obiskovalcev. Povprečno je posamezno prireditev obiskalo 28 

uporabnikov. Številne razstave pa so v knjižnico privabile 240 uporabnikov. 

Zaključimo lahko, da ima knjižnica veliko potencialih uporabnikov pri osebah, ki so starejše od 65 let, 

pa tudi pri predšolskih otrocih ter osebah, starih 15–26 let. Težje bo v knjižnico privabiti starostno 

skupino 19–26 let, saj je to starost, ko večina oseb študira. Glede na to, da v občini Idrija ni visokošolskih 

zavodov, je večina oseb v tej starosti čez teden odsotna. 
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7. KNJIŽNIČNA MREŽA 

7.1 GORIŠKA KNJIŽNICA FRANCETA BEVKA 

Goriška knjižnica deluje na območju šestih občin. V večini občin delujejo krajevne knjižnice, čisto vse 

redno obiskuje bibliobus.  

Tabela 90: Knjižnična mreža, Goriška knjižnica 

OBČINA KRAJEVNE KNJIŽNICE POTUJOČE KNJIŽNICE 

(postajališča) 

PREDLOGI 

Brda / 19 KK Dobrovo 

Kanal Deskle 

Kanal 

13  

Miren - Kostanjevica Bilje 11  

Nova Gorica Nova Gorica(OK) 

Branik 

Prvačina 

Solkan 

 

22 

KK Šempas 

KK Čepovan 

Renče - Vogrsko Renče 7  

Šempeter - Vrtojba / 7 KK Šempeter 

 

Občina Brda (Dobrovo) je od Nove Gorice oddaljena 17 km in je ena izmed dveh občin, ki nima svoje 

krajevne knjižnice. Goriška knjižnica ta problem rešuje s pomočjo večjega števila obiskov bibliobusa in 

je pri tem tudi uspešna. A Tabela 38 nedvoumno kaže, da si odrasli prebivalci občine Brda (27–64 let), 

v primerjavi z drugimi občinami, v centralni enoti izposodijo največ gradiva. Iz tega lahko sklepamo, da 

prebivalci občine Brda knjižnico in njene storitve potrebujejo in tudi uporabljajo. Kljub temu ali prav 

zato ker število prebivalcev v zadnjih letih upada, bi bilo potrebno razmišljati o ustanovitvi krajevne 

knjižnice. S tem bi prebivalcem občine omogočili dostop do želenega gradiva, informacij in drugih 

storitev knjižnice večkrat v tednu in ne le mesečno. Hkrati bi s tem razbremenili bibliobus, ki bi se lahko 

na bolj oddaljenih postajališčih v občini zadržal več časa. Do gradiva in informacij bi lahko prišle vse 

starostne skupine prebivalcev, tudi tiste, ki so vezane na prevoz. To so predvsem skupine nezaposlenih 

in upokojencev. Glede na to da se prebivalstvo v občini stara, bi lahko bila knjižnica tudi pomemben 

kraj, kjer bi se upokojenci (pa tudi drugi) srečavali na raznih bralnih klubih, literarnih večerih in 

delavnicah. V Brdih imata vse večjo vlogo tudi kmetijstvo in turizem. Knjižnica bi s svojimi 

informacijskimi storitvami in gradivom pripomogla k še večji prepoznavnosti Brd in izobraževanju 

prebivalcev.  

Krajevna knjižnica ˝je organizacijska oblika knjižnice, ki je najbližje prebivalcem, potencialnim 

uporabnikom na določenem geografskem območju za zagotavljanje dostopa do knjižnične dejavnosti. 

Območje določa število prebivalcev, ki jih združujejo določene demografske, geografske, upravne in 

komunikacijske vezi, te pa določajo tudi lego knjižnice v kraju, ki ga prebivalci pretežno obiskujejo.˝ 

(Novljan, 2013) Migracijski center občine Brda je naselje, ki je tudi najprimernješi kraj za sedež nove 

knjižnice. 
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Pri načrtovanju knjižnice je zelo pomembno, da občina sodeluje s predstavniki knjižnice in tako oblikuje 

prostor, ki bo v skladu s Standardi za spošne knjižnice in potrebami lokalnega prebivalstva. Vedno je 

začetni finančni vložek v knjižnico največja težava, ˝kar pa ne odtehta ugodnosti, ki jih ponuja lastna 

knjižnica in njena bližina in s tem večja uporaba knjižnične dejavnosti. (Novljan, 2013).  

Občina Kanal ima na svojem območju dve knjižnici. Prva je v Desklah (22 km od Goriške knjižnice), 

druga pa v Kanalu. Kanalska knjižnica je najmanj razvita krajevna knjižnica na območju delovanja 

Goriške knjižnice, in sicer zato, ker do danes nima vzpostavljene računalniške izposoje, kar naj bi se 

spremenilo v letu 2016, ko knjižnica načrtuje selitev v nove prostore. Knjižnica v Kanalu je od centralne 

enote Goriške knjižnice oddaljena 27 km, od najbližje krajevne knjižnice (Deskle) pa jo loči 5 km. 

Bibliobus ima v svojem razporedu obiskov 13 postajališč in obiskuje kraje, ki so od večjih naselji precej 

oddaljeni. To so predvsem kraji na Kambreškem pogorju in Banjški planoti.  

Na območju občine Kanal ob Soči je knjižnična mreža dobro organizirana. Predlaga se samo ureditev 

oz. selitev obeh krajevnih knjižnic v večje prostore, ki bodo imeli tudi boljši dostop za osebe s posebnimi 

potrebami. 

Občina Miren - Kostanjevica ima na svojem območju eno krajevno knjižnico, ki ima svoje prostore v 

Biljah. Od centralne enote Goriške knjižnice Franceta Bevka je oddaljena 13 km, do prve krajevne 

knjižnice (Renče) pa 3 km. Bilje pa niso migracijski center občine. Center občine je namreč Miren, ki je 

precej večje naselje z vsemi pomembnejšimi javnimi službami. Poleg tega je v Mirnu tudi več večjih 

poslovnih obratov, ki zaposlujejo večje število ljudi ter sedež osnovne šole. Predvsem je to pomembno 

za ˝kraški ˝del prebivalcev, saj so za njih Bilje oddaljene in ne ležijo na poti do večjih mestnih središč 

(Nova Gorica, Šempeter, Sežana). 

So pa Bilje naselje z močno kulturno noto in tradicijo ter pestrim kulturnim dogajanjem, kamor sodijo 

tudi storitve knjižnice. Če bi prebivalci Občine Miren - Kostanjevica izrazili željo in potrebo, da se 

knjižnica preseli v Miren, bi bilo to smiselno storiti.  

Bibliobus ima v občini 11 postajališč, ki jih redno obiskuje, in tako skrbi, da je knjižnično gradivo na 

voljo tudi prebivalcem, ki do ostalih enot knjižnice težje dostopajo zaradi oddaljenosti in fizičnih ovir 

(telesna hendikepiranost, prevoz). 

Občina Nova Gorica, največja občina na območju delovanja Goriške knjižnice, ima poleg centralne 

enote knjižnice v največjem mestu v občini še tri podružnice. Krajevne knjižnice so po celotnem 

območju dobro razporejene. 

Krajevna knjižnica v Braniku je postavljena v migracijsko središče tega območja. Od centralne enote 

Goriške knjižnice Franceta Bevka je oddaljena 20 km, do najbližje krajevne knjižnice (Prvačina) pa jo 

loči 9 km. Knjižnica je v centru naselja, kjer so tudi banka, zdravstveni dom, kulturni dom, trgovina, 

pošta, bar … Nekoliko oddaljena sta le devetletka s pripadajočim vrtcem. Največji problem knjižnice 

predstavljata velikost prostora ter dostop, kar je bilo predstavljeno že v prejšnjih poglavjih dokumenta.  

 

Krajevna knjižnica Prvačina je od najbližje krajevne knjižnice (Branik) je oddaljena 9 km, od centralne 

enote pa 15 km. Je tudi edina krajevna knjižnica v občini Nova Gorica, ki ni postavljena v migracijsko 

središče tega dela občine. Center je namreč le nekaj kilometrov oddaljeno naselje Dornberk. V tem 
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naselju imajo namreč sedež zdravstveni dom, banka, pošta, trgovina, zavarovalnica, lekarna in 

nenazadnje tudi devetletka s pripadajočim vrtcem. Vsekakor bi bilo potrebno razmisliti o selitvi 

knjižnice, če že ne v Dornberk vsaj v nove prostore, saj so prostori krajevne knjižnice Prvačine 

neprimerni. Ne samo da je površina knjižnice znatno premajhna in tudi težje dostopna, je tudi 

prenatrpana s policami in knjigami, kar uporabnikom in zaposlenim onemogoča nemoteno iskanje 

gradiva. 

Knjižnica Solkan je najbližja centralni enoti Goriške knjižnice, saj je od nje oddaljena le 2,3 km, od prve 

krajevne knjižnice (Bilje) pa 11 km. Deluje v precej utesnjenih razmerah, zato bi bilo dobro razmisliti o 

selitvi v nove, večje in dostopnejše prostore.  

Na zemljevidu novogoriške knjižnične mreže obstajata še dve sivi lisi v občini. Prva siva lisa je celotno 

območje občine Nova Gorica v smeri ob regionalni cesti Nova Gorica–Ajdovščina. Največje urbano 

središče tega dela je naselje Šempas, kjer bi bilo smiselno postaviti krajevno knjižnico. Druga siva lisa 

je Trnovsko–Banjška planota, ki je precej raztegnjena in del le-te bi še vedno v celoti pokrival bibliobus. 

Novo krajevno knjižnico tako predlagamo v Čepovanu. 

Bibliobus ima na območju Mestne občine Nova Gorica 22 postajališč, s katerimi pokriva kraje, ki so od 

krajevnih knjižnic bolj oddaljeni, in s tem omogoča večini prebivalcev občine dostop do nekaterih 

knjižničnih storitev. 

Občina Renče - Vogrsko ima na svojem območju eno krajevno knjižnico, ki je od centralne enote 

Goriške knjižnice oddaljena 10 km ter od najbližje krajevne knjižnice (Bilje) 3 km. Postavljena je v 

samem migracijskem centru občine, v naselju Renče. Tu imajo svoj sedež tudi vse pomembne javne 

službe ter šola. Kot smo že v prejšnjih poglavjih omenjali, je šola na Vogrskem podružnica šempetrske 

šole, kar pomeni, da imajo prebivalci Vogrskega več poti proti večjim mestom območja, kot pa v samo 

naselje Renče. Zato to območje večinoma pokriva bibliobus s 7 postajališči v občini. 

Pomembno dejstvo je tudi, da je Občina Renče - Vogrsko edina občina na območju delovanja Goriške 

knjižnice s pozitivnim prirastom, torej se število prebivalcev v občini veča. To pomeni, da se bo moral 

v skladu s tem podaljšati urnik odprtosti in povečati fond knjižnice. Po izračunih iz te analize pa je 

knjižnica že danes premajhna in dobro bi bilo, da se začne z iskanjem primernejših prostorov za 

delovanje knjižnice. 

Šempeter - Vrtojba je druga izmed občin, v kateri ni krajevne knjižnice. Na pobudo občanov občine 

Šempeter - Vrtojba sta tako Goriška knjižnica kakor tudi občina leta 2015 podprla ustanovitev knjižnice 

v občini. V letu 2016 so tako že stekle prve aktivnosti v zvezi z iskanjem primernih prostorov.  

7.2 KNJIŽNICA CIRILA KOSMAČA TOLMIN 

Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin izvaja svojo dejavnost na območju občin Tolmin, Bovec ter Kobarid. 

Krajevni knjižnici med seboj loči kar 22 km. Od centralne enote Knjižnice Cirila Kosmača je najbolj 

oddaljena Krajevna knjižnica Bovec, medtem ko je Kobarid od Tolmina oddaljen 16 km. V vseh treh 

občinah delujejo dobro organizirane in razvite knjižnice, katerih dejavnost dopolnjuje še potujoča 

knjižnica z 79 postajališči ter dostavna knjižnica s 5 postajališči v Občini Tolmin. Namen slednje je, da 

enkrat mesečno obišče težje dostopne kraje in jim dostavlja želeno gradivo. 
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Območje delovanja tolminske knjižnice zajema več kot 940 m² geografsko precej razgibanega terena, 

zato je pomen potujoče knjižnice in dostavne knjižnice na tem območju še toliko bolj pomemben in 

neprecenljiv. Če upoštevamo še dejstvo, da se prebivalstvo območja stara, njegovo število pa manjša, 

je pomen dostopnosti knjižničnih storitev za prebivalce še toliko večja. Prav tako je neizpodbitno 

dejstvo, da se vse več prebivalcev teh občin ukvarja s turizmom, pri čemer jih lahko knjižnica s svojimi 

storitvami podpira. Namen splošne knjižnice je namreč informiranje in zadovoljevanje potreb 

prebivalcev po izobraževanju, kulturi, razvijanju pismenosti, razvedrilu itd., kar tolminska knjižnica s 

svojo knjižnično mrežo tudi počne. Pomen knjižnic na takih območjih bo z leti še večji, zato je nujno in 

smiselno v prihodnosti še dodatno podpirati ter spodbujati k nadaljnjemu razvoju in uvajanju novih 

storitev – ne samo v centralni enoti knjižnice ampak tudi v krajevnih knjižnicah ter še posebej na 

potujoči knjižnici. Prav tako predlagamo razširitev dostavne knjižnice tudi v občini Bovec in Kobarid. 

  Tabela 91: Knjižnična mreža, Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin 

OBČINA KRAJEVNE 

KNJIŽNICE 

POTUJOČE KNJIŽNICE 

(postajališča) 

DOSTAVNA 

KNJIŽNICA 

PREDLOGI 

Bovec Bovec 15 / Dostavna 

knjižnica 

Kobarid Kobarid 20 / Dostavna 

knjižnica 

Tolmin Tolmin (OK) 44 5 / 

7.3 LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina deluje na območju občin Ajdovščina in Vipava.  

Občina Ajdovščina: Centralna enota Lavričeve knjižnice je postavljena v urbano središči območja. 

Knjižnični fond in storitve knjižnice so že zdavnaj presegle prostor, v katerem se trenutno nahaja 

centralna enota. Glede na to da se v Ajdovščini krepi poslovna dejavnost, nenazadnje imajo v samem 

naselju sedeže nekatera največja in prodorna podjetja v Sloveniji, bi bilo potrebno razmišljati o 

knjižnici, ki bi lahko s svojimi storitvami in knjižničnim fondom sledila in dopolnjevala gospodarsko 

dejavnost. To pa lahko stori le v večjih prostorih s sodobnejšo opremo in informacijsko tehnologijo, s 

katero bi lahko sledila knjižničnim trendom in potrebam lokalnega prebivalstva.  

 

Krajevna knjižnica Dobravlje je od Lavričeve knjižnice Ajdovščina oddaljena 5,6 km in od prve krajevne 

knjižnice (Vipava) 13,3 km. Krajevna knjižnica Dobravlje je manjša knjižnica, ki deluje na relativno 

velikem območju in bi jo bilo zaradi tega potrebno preseliti v večje prostore in obogatiti njen knjižnični 

fond.  

 

Bolj oddaljene in težje dostopne kraje v občini Ajdovščina knjižnica dopolnjuje še s 43 postajališči 

bibliobusa. Eno izmed postajališč je tudi Col, ki je od Ajdovščine oddaljen več kot 8 km in ga v tem 

dokumentu predlagamo kot potencialni kraj za ustanovitev nove krajevne knjižnice. Delovala bi na 

območju s 1.400 prebivalci, pri čemer so upoštevana naselja Col, Gozd, Podkraj, Višnje in Žagolič. V 

naselju je tudi devetletka z vrtcem. 
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 Tabela 92: Knjižnična mreža, Lavričeva knjižnica Ajdovščina 

OBČINA KRAJEVNE KNJIŽNICE POTUJOČE KNJIŽNICE 

(postajališča) 

PREDLOGI 

Ajdovščina Ajdovščina (OK) 

Dobravlje 

43 Večji prostori 

centralne enote 

Posodobiti KK 

Dobravlje 

Krajevna knjižnica 

Col  

Vipava Vipava  

Podnanos 

19 / 

 
Občina Vipava: Krajevna knjižnica Vipava je od centralne enote Lavričeve knjižnice Ajdovščina 

oddaljena 6,5 km in 6,7 km od prve krajevne knjižnice (Podnanos). Knjižnica je v migracijskem središču 

območja, kjer imajo svoj sedež vse pomembne javne službe (izobraževalne ustanove, trgovinski centri, 

pošta, banka …). Prav tako je pomemben podatek, da se prebivalstvo v občini veča, kar pomeni, da se 

bo temu morala prilagajati tudi knjižnica s svojim fondom in daljšim časom odprtosti.  

Podnanos je drugi največji center v občini Vipava in prav zato je tu svoje mesto dobila tudi krajevna 

knjižnica Podnanos. Od centralne enote oddaljena 13 km, medtem ko jo do vipavske krajevne knjižnice 

loči nekaj več kot 6 km.  

Knjižnično mrežo dopolnjuje še 19 postajališč potujoče knjižnice, ki na ta način dobro pokriva celotno 

območje vipavske občine.  

7.4 MESTNA KNJIŽNICA IN ČITALNICA IDRIJA 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija deluje na območju občin Idrija in Cerkno, ki skupaj merita okrog 430 

m². Območje je geografsko precej razgibano in nekatera območja so tudi težje dostopna. V občini Idrija 

je leta 2014 število prebivalstva rahlo naraslo, medtem ko v občini Cerkno upada. V obeh občinah pa 

se prebivalstvo stara precej hitreje, kot je povprečje v Sloveniji. Glede na te podatke lahko sklepamo, 

da bodo tisti prebivalci, ki živijo v krajih, ki so precej oddaljeni od večjih naselji s knjižnicami, vedno 

težje prihajali do knjižničnih storitev. V Manifestu o splošnih knjižnicah je jasno napisano, da so 

˝splošne knjižnice na voljo uporabnikom po načelu enakega dostopa vsakomur˝, kar v občini Idrija in 

občini Cerkno ne izpopolnjujejo. Zato predlagamo ustanovitev potujoče knjižnice oz. vsaj dostavne 

knjižnice, ki bi vsaj enkrat mesečno obiskovala kraje, ki so težje dostopni in od posameznih enot 

oddaljeni več kot 5 km. V osnutku Lokalnega kulturnega programa za kulturo Občine Idrija za obdobje 

2015–2010 je navedeno, da namerava občina v tem obobju urediti novo izposojevališče v Ledinah, kar 

na podlagi zbranih podatkov iz tega dokumenta predlagamo tudi na tem mestu. 

Občina Idrija: Mestna knjižnica in čitalnica Idrija ima svoj sedež v največjem urbanem središču 

območja. Tu imajo sedež vse večje izobraževalne in druge ustanove, pomembne za prebivalce 

celotnega območja, na katerem knjižnica deluje. Delovni čas knjižnice je sicer v skaldu s Standardi za 

splošne knjižnice, a menimo, da je za mesto s tako močno kulturno dediščino in zgodovino knjižnica 

uporabnikom na voljo premalo časa. 
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Tabela 93: Knjižnična mreža, Mestna knjižnica in čitalnica Idrija 

OBČINA KRAJEVNE 

KNJIŽNICE 

POTUJOČE KNJIŽNICE 

(postajališča) 

DOSTAVNA 

KNJIŽNICA 

PREDLOGI 

Idrija Idrija (OK) 

Črni Vrh 

Spodnja Idrija 

 

/ / Potujoča knjižnica 

Dostavna knjižnica 

KK Ledine 

Cerkno Cerkno / / Potujoča knjižnica  

Dostavna knjižnica 

 
Krajevna knjižnica Črni Vrh je od centralne enote oddaljena 18 km, do krajevne knjižnice v Spodnji Idriji, 

ki je najbližja krajevna knjižnica, jo loči 22 km. Črni Vrh je naselje, kjer imajo svoj sedež devetletka s 

pripadajočim vrtcem, dom za starejše občane ter številna lokalna društva. Vse to pa ponuja knjižnici 

pomembno mesto v lokalni skupnosti, saj lahko s svojo knjižnično dejavnostjo še dodatno popestri in 

ponudi nove možnosti prebivalcem Črnega Vrha in bližnjim krajem. Zato je pomembno, da se v 

knjižnico dodatno vlaga in ji omogoča nadaljnji razvoj. 

Krajevna knjižnica Spodnja Idrija je od centralne enote Mestne knjižnice in Čitalnice Idrija oddaljena le 

slabe 4 km. Spletna stran knjižnice navaja, da je bila knjižnica ustanovljena na željo krajanov. Iz tega 

lahko sklepamo, da prebivalci cenijo in prepoznavajo knjižnične storitve kot pomemben del njihovega 

življenja.  

Občina Cerkno: Bevkova knjižnica Cerkno je edina knjižnica v občini. Postavljena je v samo urbano 

središče občine, to je naselje Cerkno. Od centralne enote Mestne knjižnice in čitalnice Idrija je 

oddaljena 20 km, do najbližje krajevne knjižnice (Spodnja Idrija) pa jo loči 16 km. V Cerknem imajo 

sedež nekatere javne službe (zdravstvena postaja), osnovna šola, podružnica glasbene šole, Cerkljanski 

muzej ipd. Knjižnica torej s svojimi storitvami lepo zaokroži in dopolni družabno in kulturno življenje v 

naselju.  
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8.  POVZETKI 

8.1. OBMOČJE DELOVANJA GORIŠKE KNJIŽNICE FRANCETA BEVKA 

Če zaključimo, lahko za območje delovanja Goriške knjižnice ( v nadaljevanju: območje) ugotovimo, da 

se glede na indeks staranja prebivalstvo hitreje stara v primerjavi s slovenskim povprečjem. Razen 

občine Renče - Vogrsko se morajo vse občine območja spopadati z negativnim naravnim prirastom. Še 

bolj zaskrbljujoč pa je negativni selitveni prirast, ki je najbolj izrazit v Občini Nova Gorica in Občini Kanal. 

V Mestni občini Nova Gorica se selitveni prirast veča tudi zaradi ugodnješih cen stanovanj v italijanski 

Gorici, kamor se seli čedalje več mladih družin. 

Da se prebivalstvo območja stara, kažejo tudi podatki o starostni strukturi prebivalcev, kjer lahko 

vidimo, da je upokojencev v vseh občinah tudi za 3% več, kot jih je na območju celotne Slovenije. V 

primerjavi s slovenskim povprečjem je prebivalcev v vseh ostalih starostnih skupinah manj. 

                         Tabela 94: Starostna struktura, območje delovanje Goriške knjižnice 

Starostna struktura 

prebivalcev  
(SURS, H2, 2014) 

Starostne skupine 

 

 

Slovenija 

 

 

Brda 

 

 

Kanal 

 

Miren- 

Kostanjevica 

 

Nova 

Gorica 

 

Renče-

Vogrsko 

 

Šempeter 

- Vrtojba 

0-5 let 132.218 332  

(5,82%) 

340 

(6,14%) 

301 1960 262 370 

(6,41%) (6,21%) (6,17%) (6,09%) (5,87%) 

6-14 let 170.302 427 419 371 2567 321 461 

(8,26%) (7,48%) (7,57%) (7,65%) (8,08%) (7,46%) (7,31%) 

15-18 let 75.800 216 199 171 1094 144 236 

(3,68%) (3,79%) (3,59%) (3,53%) (3,44%) (3,34%) (3,74%) 

19-26 let 182.195 407 380 343 2236 321 453 

(8,83%) (7,13%) (6,86%) (7,08%) (7,04%) (7,46%) (7,19%) 

15-64 let 1.394.643 3789 3633 3262 20.905 2900 4219 

(67,65%) (66,42%) (65,59%) (65,59%) (68,84%) (67,36%) (66,92%) 

nad 65 let 364.460 1157 1147 913 6320 822 1254 

(17,69%) (20,28%) (20,70%) (18,84%) (19,90%) (19,09%) (19,89%) 

 

Pri izobrazbeni strukturi prebivalcev po občinah na območju delovanja Goriškem knjižnice lahko 

ponekod opazimo večja odstopanja. V občini Brda je delež prebivalcev brez izobrazbe od slovenskega 

povprečja višji za 2,8%. V občinah Nova Gorica, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Brda je delež 

prebivalcev s končano osnovno šolo v povprečju višji od slovenskega za cca. 1–2%. Delež ljudi s poklicno 

oz. srednješolsko izobrazbo je občutno višji v Občini Miren - Kostanjevica (za 22,4%). V občinah Nova 

Gorica in Šempeter - Vrtojba je prebivalcev z visokošolsko ipd. izobrazbo več od slovenskega povprečja 

(za do 4%). Ostale občine imajo v povprečju manj prebivalcev s končano visokošolsko ipd. izobrazbo. 

Največja odstopanja so v Občini Kanal (-5,59%) in Občini Brda (-4,6%). 
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                                        Tabela 95: Aktivno prebivalstvo, območje delovanje Goriške knjižnice 

 

 

 

VIR: SURS 

 

DELOVNO 

AKTIVNEGA 

PREBIVALSTVA 

(2013) 

 

 

INDEKS 

DELOVNE 

MIGRACIJE 

(2013) 

 

REGISTRIRANA 

STOPNJA 

BREZPOSELNOSTI 

(2014) 

 

POVPREČNA  

BRUTO, NETO 

MESEČNA PLAČA 

(EUR) 

 

SLOVENIJA 

 

56,1 

 

100 

 

13,1 

1633,47 

1053,77 

 

BRDA 

 

58 

 

37,7 

 

9,1 

1467,47 

979,97 

 

KANAL 

 

61,6 

 

56,3 

 

13,2 

1365,18 

1045,28 

MIREN - 

KOSTANJEVICA 

 

62,9 

 

59,7 

 

12,7 

1415,61 

938,18 

 

NOVA GORICA 

 

64 

 

121,2 

 

12,2 

1594,36 

1045,28 

RENČE -  

VOGRSKO 

 

62,8 

 

68,4 

 

10,4 

1336,3 

894,64 

ŠEMPETER -

VRTOJBA 

 

63 

 

194,6 

 

12,5 

1720,28 

1106,43 

 

Večina občin na območju je zmerno bivalnih, kar pomeni, da je v občinah več aktivnega prebivalstva 

kot delovnih mest. Prebivalci se tako vozijo na delo v druge občine. Izrazito delovni občini sta le občina 

Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba, kjer je aktivnega prebivalstva manj, kot je delovnih mest. Razen v 

občini Kanal je stopnja registrirane brezposelnosti v vseh ostalih občinah območja nižja. Najnižja je v 

občini Brda. Najvišje plače prejemajo zaposleni v občini Šempeter - Vrtojba. V tej občini je tako bruto 

kot neto povprečna plača od slovenske povprečne plače višja za cca. 100 EUR.  Pri tem velja poudariti, 

da k dvigu višine povprečne plače znatno pripomorejo plače v Splošni bolnišnici Franca Derganca, ki 

ima svoj sedež v Šempetru pri Gorici. 

Posamezna občina ima do 4 vrtce. Izstopa le občina Nova Gorica, ki ima 17 vrtcev. V vrtce je v povprečju 

vključenih več kot 75% predšolskih otrok, kar je primerljivo s slovenskim povprečjem. Vsaka občina ima 

do dve osnovni šoli s podružnicami. Srednješolski in visokošolski zavodi s skoncentrirani v občini Nova 

Gorica. 

Tudi večina zdravstvenih ustanov je skoncentriranih v občini Nova Gorica in občini Šempeter - Vrtojba. 

V ostalih občinah je praviloma ena ambulanta splošne medicine ter po ena zobozdravstvena ambulanta 

za otroke in odrasle. V večini občin imajo tudi ambulante za fizioterapijo ter organizirano patronažno 

službo. V Šempetru pri Gorici je poleg bolnišnice tudi večji zdravstveni dom z različnimi ambulantami.  

Vse ambulante javnega zdravstva v občinah spadajo pod okrilje Zdravstvenega doma Nova Gorica. 

Domovi za starejše občane so v Novi Gorici, Prvačini in Podsabotinu. V Renčah je še Medic hotel, ki 

izvaja javno službo varstva starejših občanov na podlagi koncesije.  

 

Največ društev je registriranih v občini Nova Gorica, od tega je največ športnih in rekreativnih društev, 

kar je značilno za večino občin. V posameznih občinah je registriranih do 60 društev. Izjemi sta le občini 

Miren - Kostanjevica (49) ter Renče - Vogrsko (35). Občina Miren - Kostanjevica se od ostalih občin 

razlikuje tudi po tem, da je večina registriranih društev s področja kulture in umetnosti ter društev za 

razvoj kraja.  
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Tudi večina kulturnih ustanov in dogajanja je skoncentrirana na samo mesto Nova Gorica. Izpostaviti 

pa je potrebno kulturno dogajanje v Biljah, Bukovici ter v občini Brda.  

 

Radio Robin je poleg Primorskih novic najpomembnejši lokalni medij. V občini Nova Gorica ima svoj 

sedež tudi Radio Robin.  

 

Skoraj polovica vseh registriranih poslovnih subjektov (45%) v občinah na območju delovanja Goriške 

knjižnice (45%) je samostojnih podjetnikov, 34% je gospodarskih družb. Društev je 11% vsi ostali 

registrirani subjekti ne dosegajo 5%. 

 

Če izvzamemo Krajevno knjižnico Kanal, ki še nima računalniške izposoje, so vse enote Goriške knjižnice 

dobro razvite. Krajevna knjižnica Kanal se bo v letu 2016 preselila v nove prostore in takrat bo uvedena 

tudi računalniška izposoja. Za vse knjižnice območja je značilno, da delujejo v zelo utesnjenih prostorih. 

Čeprav je bilo v zadnjih letih kar nekaj knjižnic že preurejenih oz. preseljenih v nove prostore, so ti 

premajhni. Zelo pomebno je, da knjižnice delujejo v takih prostorih, da lahko lokalnemu prebivalstvu 

ponujajo enako kvalitetne storitve kot v osrednji knjižnici. Glede na to da se prebivalstvo v večini občin 

stara, moramo razmišljati o boljšem dostop do prostorov ter storitev, ki jih knjižnice ponujajo svojim 

uporabnikom. Pri tem imajo veliko vlogo lokalne skupnosti, ki morajo z roko v roki sodelovati s 

knjižnico, v želji da za svoje prebivalce oz. uporabnike dobijo najboljše možne rešitve. 

 

Gorška knjižnica v sodelovanju z Občino Šempeter - Vrtojba v Šempetru pri Gorici ustanavlja novo 

krajevno knjižnico, ki bo velik doprinos za prebivalstvo. V tej analizi so bile pri knjižnični mreži na 

območju delovanja ugotovljena še določena odstopanja. To sta krajevni knjižnici v Biljah in Prvačini, ki 

nista postavljeni v migracijske kraje območji. Predlaga se selitev dveh krajevnih knjižnic v Miren oz. 

Dornberk. Prav tako ostajata dve sivi lisi v občini Nova Gorica, ki nimata krajevnih knjižnic. To je del 

občine ob regionalni cesti Nova Gorica–Ajdovščina, kjer se za lokacijo knjižnice predlaga Šempas. Drugi 

del je Trnovško-Banjška planota, kje se za lokacijo predlaga Čepovan.   

 

Razen v krajevnih knjižnicah, ki delujejo na območju Mestne Občine Nova Gorica, so v ostalih knjižnicah 

zaposleni prostovoljci, ki sicer svoje delo opravljajo s srčnostjo, vse bolj pa se opaža, da jim manjka 

strokovnih bibliotekarskih znanj, ki so v sodobni družbi vse bolj cenjeni in za razvoj knjižnic 

nepogrešljivi. 

  

Pri pregledu aktivnih članov po starostnih skupinah v knjižnicah je bilo ugotovljeno, da se struktura od 

knjižnice do knjižnice ponavlja z rahlimi odstopanji. Ta se kaže predvsem v številu aktivnih članov iz 

občine Brda, starih 27–64 let, ki so včlanjeni v centralno enoto Goriške knjižnice. Teh je veliko več kot 

iz drugih občin, kar kaže potrebo prebivalcev po ustanovitvi knjižnice v občini Brda.  

 

Pri pregledu izposoje po občinah lahko ugotovimo, da si v večini knjižnic največ izposojajo ravno 

prebivalci matičnih in sosednjih občin. To velja tudi za centralno enoto Goriške knjižnice, kjer pa si za 

razliko od ostalih knjižnic izposojajo iz zelo različnih občin po Sloveniji. 
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8.2 OBMOČJE DELOVANJA KNJIŽNICE CIRILA KOSMAČA TOLMIN 

Knjižnica Cirila Kosmača deluje na območju Občine Bovec, Občine Kobarid in Občine Tolmin. V občinah 

Kobarid in Tolmin živi več moških kot žensk, kar je ravno obratno od slovenskega povprečja. V občini 

Bovec je razmerje med spoloma primerljivo s slovenskim povprečjem. 

Starostna struktura prebivalcev se v vseh občinah na območju delovanja Knjižnice Cirila Kosmača 

Tolmin (v nadaljevanju območje) od povprečne slovenske starostne strukture razlikuje predvsem v 

tem, da je delež v vseh starostnih skupin nižji. Višji je le delež prebivalcev v starostni skupini nad 65 let. 

To je eden izmed pokazateljev, da se prebivalstvo na območju stara. Drugi pokazatelj staranja 

prebivalstva je indeks staranja, ki je v vseh občinah precej višji od slovenskega povprečja. Najvišji je v 

občini Bovec (194,7). 

                                                        Tabela 96: Starostna skupina, območje delovanje Knjižnica Cirila Kosmača 

Starostna struktura prebivalcev  
(SURS, H2, 2014) 

Starostna skupina 

Slovenija Bovec Kobarid Tolmin 

0-5 let 132.218  

(6,41%) 

152 

(4,78%) 

283 

(6,82%) 

657 

(5,7%) 

6-14 let 170.302  

(8,26%) 

223 

(7,01%) 

313 

(7,55%) 

872 

(7,61%) 

15-18 let 75800     

(3,68%) 

91 

(2,86%) 

152 

(3,68%) 

415 

(3,62%) 

19-26 let 182.195  

(8,83%) 

208 

(6,54%) 

280 

(6,76%) 

783 

(6,83%) 

15-64 let 1.394.643 

(67,65%) 

2035 

(64,54%) 

2677 

(64,6%) 

7487 

(65,34%) 

Nad 65 let 364.460 

(17,69%) 

730 

(22,95%) 

871 

(21,01%) 

2442 

(21,31%) 

 

Izobrazbena struktura prebivalcev kaže, da je v primerjavi s slovenskim povprečjem in ostalimi 

knjižnicami območja, največ oseb brez izobrazbe v občini Bovec. V vseh občinah območja pa je manj 

prebivalcev z visokošolsko ipd. izobrazbo.  

 

 V vseh občinah območja je v primerjavi s slovenskim povprečjem manj aktivnega prebivalstva. V občini 

Bovec je najmanj delovnih mest, zato se mora približno polovica zaposlenih voziti na delo v druge 

občine. Medtem pa je v ostalih dveh občinah delovnih mest več, a še vedno premalo za vse aktivno 

prebivalstvo. Stopnja registrirane brezposelnosti je bila leta 2013 v vseh občinah območja nižja od 

slovenske. Najnižja je bila v občini Bovec. V vseh občinah območja zaposleni prejemajo nižje plače od 

povprečnih slovenskih plač.  
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                                               Tabela 97: Aktivno prebivalstvo, območje delovanje Knjižnica Cirila Kosmača 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na območju deluje 16 vrtcev, od tega največ v občini Tolmin (9). V vrtec je v primerjavi s slovenskim 

povprečjem vključenih manj predšolskih otrok. Najmanj v občini Bovec. Na območju  

deluje 5 OŠ s podružnicami. Od tega so 3 v občini Tolmin, po ena pa v občini Kobarid in Bovec. V občini 

Tolmin deluje tudi Gimnazija Tolmin. V ostalih dveh občinah območja ni drugih srednješolskih zavodov. 

Prav tako ni v nobeni občini območja nobenega visokošolskega ipd. zavoda.  

 

Večji zdravstveni dom je v Tolminu. V ostalih dveh občinah so manjši ZD, ki pa imajo več različnih 

ambulant. V občini Tolmin deluje tudi Dom upokojencev Podbrdo z dvema podenotama.  

 

Za vse občine območja je značilno, da je največ društev registriranih s področja športa in rekreacije ter 

kulturno umetniških društev. Pomembnejše kulturne ustanove so Knjižnica Cirila Kosmača s svojimi 

podružnicami, Tolminski muzej in Kobariški muzej. Posoški razvojni center izdaja brezplačno glasilo 

Sočasnik, ki pokriva vse občine območja.  

 

Na območju delovanja Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin je bilo v prvi četrtini leta 2015 registriranih 2.082 

poslovnih subjektov, od tega 42% samostojnih podjetnikov ter 21% gospodarski družb in zadrug. Tako 

društva kakor tudi druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene 

dejavnosti, so predstavljale 14% med vsemi registriranimi poslovnimi subjekti v občini. Društev je bilo 

6%, medtem ko je bilo v občini 3% pravnih oseb javnega prava. 

 

Na območju delovanja Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin so vse knjižnice dobro razvite. Tudi krajevne 

knjižnice delujejo v prenovljenih prostorih, ki so sodobno opremljeni. Največji probelem predstavlja 

dostop, saj so nekatere knjižnice v prvih nadstropjih stvab in nimajo dvigal, kar je za invalide, starejše 

osebe ter družine z majhnimi otroki neugodno. Prav tako so prostori knjižnic premajhni. Vse knjižnice 

delujejo na območju, kjer ima turizem kot gospodarska panaoga velik pomen, zato je vloga knjižnic s 

svojo informacijko tehnologijo in drugimi storitvami še toliko bolj pomebna in nepogrešljiva. 

 

Izrednega pomena na tem geografsko razgibanem območju sta potujoča in dostavna knjižnica, kateri 

je potrebno v naslednjih letih še bolj podpreti. Predvsem je to pomembno tudi zato, ker se na tem 

območju prebivalstvo zelo hitro stara, kar pomeni, da bo z leti vedno manj mobilno in bodo storitve na 

dom imele vedno večji pomen. Poudariti je potrebno tudi, da se prebivalstvo tega območja vse bolj 

izseljuje. Predvidevamo, da če bi prebivalcem ponudili več storitev v bližini domov, bi ti čutili manjšo 

potrebo po izseljevnaju. 

 

 

VIR: SURS 

DELOVNO 

AKTIVNO 

PREBIVALSTVO 

(2013) 

INDEKS 

DELOVNE 

MIGRACIJE 

(2014) 

REGISTRIRANA 

STOPNJA 

BREZPOSELNOSTI 

(2014) 

POVPREČNA  

BRUTO, N ETO 

MESEČNA PLAČA 

(EUR) 

 

SLOVENIJA 

 

65,1 

 

100 

 

13,1 

1523,18 

1053,77 

 

BOVEC 

 

62,3 

 

88,6 

 

11,7 

1402,09 

877,66 

 

KOBARID 

 

61,4 

 

58,3 

 

10,2 

1326,28 

929,63 

 

TOLMIN 

 

63,7 

 

92,9 

 

10,6 

1394,65 

968,81 
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Največ aktivnih članov knjižnice je starih 27–64 let in prihajajo iz občin, kjer imajo knjižnice svoj sedež 

oz. iz sosednjih občin, kar se odraža tudi pri številu izposojenega gradiva. Ta struktura je približno enaka 

za vse knjižnice na območju delovanja Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin.  

8.3 OBMOČJE DELOVANJA LAVRIČEVE KNJIŽNICE AJDOVŠČINA 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina deluje na območju dveh občin, Ajdovščine in Vipave. Obe imata indeks 

staranja nižji, kot je na območju celotne Slovenije, kar nam pove, da je prebivalstvo tega območja v 

primerjavi s slovenskim povprečjem mlajše. To potrjuje tudi naravni prirast, ki je v obeh občinah 

pozitiven. V občini Vipava je pozitiven tudi selitveni prirast, kar kaže, da so v občini dobri pogoji za 

mlade družine, kar pa ne moremo trditi za občino Ajdovščina, ki ima izrazito negativni selitveni prirast.  

To nam pove, da se prebivalstvo v občini niža, saj je tudi skupni prirast negativen (leta 2013 je bil -106). 

Tudi starostna struktura prebivalcev na območju nam potrjuje, da je prebivalstvo, v primerjavi s 

stanjem na celotnem slovenskem ozemlju, mlajše (Tabela 98). Po starostni strukturi prebivalcev je v 

občinah na območju delovanja Lavričeve knjižnice delež otrok do 5 let za cca. 1% višji od slovenskega 

povprečja. V občini Vipava je delež otrok, starih 6–14 let, za 1,5% višji kot v občini Ajdovščina in v 

primerjavi s slovenskim povprečjem. Odstopanja se kažejo pri deležu prebivalcev v starostni skupini 

15–64 let, ki je v obeh občinah na območju delovanja Lavričeve knjižnice za cca. 2% nižji v primerjavi s 

slovenskim povprečjem. Prav tako je v obeh občinah nižji delež upokojencev.  

                                                            Tabela 98 : Starostna struktura, območje delovanje Lavričeve knjižnice 

Starostna struktura prebivalcev   

Slovenija 

 

Ajdovščina 

 

Vipava (SURS, H2, 2014) 

Starostne skupine 

 0-5 let 132.218 

(6,41%) 

1435 

(7,48%) 

402 

(7,16%) 

6-14 let 170.302 

(8,26%) 

1688 

(8,8%) 

540 

(9,62%) 

15-18 let 75800 

(3,68%) 

717 

(3,74%) 

248 

(4,42%) 

 19-26 let 182.195 

(8,83%) 

1488 

(7,76%) 

461 

(8,21%) 

15-64 let 1.394.643 

(67,65%) 

12532 

(65,36%) 

3665 

(65,3%) 

nad 65 let 364.460 

(17,69%) 

3273 

(17,07%) 

1005 

(17,09%) 

 

Pri izobrazbeni strukturi prebivalcev je v obeh občinah območja v primerjavi s slovenskim povprečjem 

nižji delež oseb brez izobrazbe. Med 4% in 6% pa je v obeh občinah višji delež tistih prebivalcev z 

uspešno zaključeno osnovno šoli. Delež oseb s poklicno oz. srednješolsko izobrazbo je med občinama 

primerljiv in hkrati cca. 1% višji od slovenskega povprečja. Delež prebivalcev z visokošolsko ipd. 

izobrazbo je v občini Ajdovščina od slovenskega povprečja nižji za 2% ter za 3% nižji kot v občini Vipava.   

Obe občini območja sta zmerno bivalni. Ta uvrstitev nam pove, da je v obeh občinah manj delovnih 

mest, kot je aktivnega prebivalstva, kar posledično pomeni, da se aktivni prebivalci območja vozijo na 

delo v druge slovenske občine.  
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                     Tabela 99: Aktivno prebivalstvo, območje delovanje Lavričeve knjižnice 

 

VIR: SURS 

 

DELOVNO AKTIVNO 

PREBIVALSTVO (2013) 

 

INDEKS DELOVNE 

MIGRACIJE 

(2014) 

REGISTRIRANA 

STOPNJA 

BREZPOSELNOSTI 

(2014) 

POVPREČNA 

BRUTO, NETO 

MESEČNA PLAČA 

(EUR) 

 

SLOVENIJA 

 

65,1 

 

100 

 

13,1 

1633,22 

1053,77 

 

AJDOVŠČINA 

 

65,4 

 

75,7 

 

12,9 

1415,71 

946,38 

 

VIPAVA 

 

64,9 

 

68,5 

 

13,2 

1458, 

970,87 

 

Stopnja registrirane brezposelnosti je v primerjavi s slovenskim povprečjem v občini Ajdovščina 0,2 

nižja, v občini Vipava pa za 0,1 višja. Zaposleni v občini Vipava ali Ajdovščina prejemajo nižjo 

(bruto/neto) plačo, kot je povprečna slovenska plača (bruto/neto). 

Ker ima občina Ajdovščina več prebivalcev, je tu več izobraževalnih ustanov. V občini Ajdovščina je tudi 

OŠ s prilagojenim šolskim programom, medtem ko sta v občini Vipava dva zavoda, ki se ukvarjata z 

gojenci s posebnimi potrebami. V obeh občinah imata sedež tudi enoti Univerze v Novi Gorici. V občini 

Ajdovščina deluje tudi glasbena šola ter Ljudska univerza. 

 

Prav tako je v občini Ajdovščina zdravstveni dom z več različnimi ambulantami in nujno medicinsko 

pomočjo, medtem ko je v občini Vipava zdravstvena postaja. 

 

V občini Ajdovščina je registriranih 179 društev, v Občini Vipava 74. V obeh občinah je največ 

registriranih društev športno-rekreativnih in kulturno-umetniških. Tudi večina kulturnega dogajanja in 

prireditev je skoncentrirana v občini Ajdovščina. 

  

Od lokalnih medijev sta pomembna predvsem časnika Ajdovske novice ter Latnik, ki izhajajta mesečno 

in redno. 

 

Na območju delovanja Lavričeve knjižnice Ajdovščina je med registriranimi poslovnimi subjekti več kot 

polovica samostojnih podjetnikov. Sledijo gospodarske družbe in zadruge z 28%, 12% je društev. Manj 

kot 5% pa je nepridobitnih organizacij, pravnih oseb javnega prava ter drugih fizičnih oseb. 

 

Ugotovljeno je bilo, da tudi knjižnice na območju delovanja Lavričeve knjižnice Ajdovščina delujejo v 

prostorih, ki so premajhni. Še posebej velja to za centralno enoto, ki je najmanjša osrednja knjižnica na 

Goriškem območju. Vpoštevajoč, da je v Ajdovščini vse več uspešnih podjetij, bi bilo potrebno 

razmišljati o večji vlogi splošne knjižnice pri gospodarskem razvoju. V sodobnih evropskih mestih imajo 

splošne knjižnice vse večji pomen tudi pri podpori podjetnikov, še posebj tistih, ki svojo pot šele 

začenjajo. Tega ne počnejo samo s svojim izborom literature, temveč tudi s svojimi prostori, v katerih 

ponujajo najsodobnješo informacijsko tehnologijo, s katero si podjetniki lahko pomagajo na začetku in 

v nadaljevanju svoje podjetniške poti. 

 

Največ aktivnih članov v knjižnicah je prebivalcev občin, kjer imajo knjižnice svoj sedež, sledijo jim 

prebivalci iz bližnjih občin. V vseh knjižnicah si največ gradiva izposodijo člani, stari 27–64 let, kjer je 

največja izjema Krajevna knjižnica Podnanos, kjer si največ gradiva izposodijo osnovnošolci.  
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8.4 OBMOČJE DELOVANJA MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA 

Na območju delovanja Mestne knjižnice in čitalnice Idrija (v nadaljevanju: območje) sta občini Cerkno 

in Idrija. Za obe občini je značilno, da v njih živi več moških kot žensk, kar je ravno obratno od razmerja 

med spoloma na območju Slovenije. 

Pri starostni strukturi prebivalcev med občinama na območju in slovenskim povprečjem ni bistvenih 

razlik. Največje odstopanje se kaže v občini Idrija pri deležu v starostni skupini 15–64 let ter pri osebah, 

starejših od 65 let, kar prikazuje Tabela 100.  

                                                         Tabela 100: Starostna struktura, območje delovanja Mestne knjižnice in čitalnice Idrija 

                    Starostna struktura prebivalcev   

Slovenija 

 

Cerkno 

 

Idrija 
(SURS, H2, 2014) 

Starostna skupina 

 

0-5 let 

132.218 

(6,41%) 

292 

(6,21%) 

798 

(6,7%) 

6-14 let 170.302 

(8,26%) 

387 

(8,23%) 

989 

(8,26%) 

15-18 let 75800 

(3,68%) 

186 

(3,95%) 

474 

(3,96%) 

19-26 let 182.195 

(8,83%) 

354 

(7,53%) 

922 

(7,7%) 

15-64 let 1.394.643 

(67,65%) 

3198 

(68%) 

7830 

(65,45%) 

nad 65 let 364.460 

(17,69%) 

825 

(17,55%) 

2346 

(19,61%) 

 

Prebivalstvo se hitreje stara v občini Idrija, kar nam kaže indeks staranja 131,3, medtem ko je indeks 

staranja v občini Cerkno (121,5) primerljiv z indeksom staranja v Sloveniji (120,5).   

 

Na območju delovanja Mestne knjižnice in čitalnice Idrija je za cca. 3 % več prebivalcev brez izobrazbe 

v primerjavi s slovenskim povprečjem. Tudi delež prebivalcev s končano osnovno šolo je v občini Idrija 

v primerjavi s slovenskim povprečjem za cca. 6% višji, v primerjavi z občino Cerkno pa za 3%. V občini 

Cerkno je za cca. 11% višji delež prebivalcev z visokošolsko ipd. izobrazbo, v občini Idrija pa je takih 

prebivalcev za 17,4% manj v primerjavi s slovenskim povprečjem. 

V občini Cerkno je cca. 13% manj prebivalcev s končanim poklicnim ali srednješolskim izobraževanjem, 

medtem ko je delež takih prebivalcev v občini Idrija primerljiv s slovenskim povprečjem. 

                                         Tabela 101: Aktivno prebivalstvo, območje delovanja mestne knjižnice in čitalnice Idrija 
 

VIR: SURS 

DELOVNO 

AKTIVNO 

PREBIVALSTVO 

(2013) 

INDEKS 

DELOVNE 

MIGRACIJE 

(2013) 

REGISTRIRANA 

STOPNJA 

BREZPOSELNOSTI 

(2014) 

POVPREČNA 

BRUTO, NETO 

MESEČNA PLAČA 

(EUR) 

SLOVENIJA  

65,1 

 

100 

 

13,1 

1633,22 

1053,77 

CERKNO  

71,7 

 

47,6 

 

5,7 

1288,29 

874,2 

IDRIJA  

68,7 

 

115,3 

 

7,6 

1458,63 

970,87 

 

Tako v občini Cerkno kot v občini Idrija je več aktivnega prebivalstva v primerjavi s slovenskim 

povprečjem. Občini sta zmerno bivalni, kar pomeni, da je v občinah premalo delovnih mest za vse 

aktivno prebivalstvo. Občani, ki niso našli dela v svojih občinah, odhajajo na delo v ostale slovenske 
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občine. V primerjavi z registrirano stopnjo brezposelnosti v Sloveniji je stopnja v obeh občinah območja 

precej nižja. Najnižja je v občini Cerkno. Zaposleni v občini Idrija prejemajo višjo plačo kot v občini 

Cerkno, hkrati pa sta tako bruto kot neto plača v obeh občinah nižji od povprečnih slovenskih plač. 

 

Na območju deluje 6 vrtcev, od teh 5 v občini Idrija. V primerjavi s slovenskim povprečjem je bilo v 

občinah v vrtce vključenih manj otrok (Idrija –2%, Cerkno –7,8%). V Občini Idrija delujeta 2 OŠ s 

podružnicama, v Cerknem pa OŠ z dvema podružnicama. V občini Cerkno ni drugih izobraževalnih 

zavodov, medtem ko je v občini Idrija še Gimnazija Jurija Vege s svojimi programi.   

 

Večina zdravstvenih ustanov je skoncentrirana v samem mestu Idrija, medtem ko je v občini Cerkno 

organizirana zdravstvena postaja. V občini Idrija deluje tudi reševalna postaja ter Psihiatrična 

bolnišnica Idrija. Sedež v Idriji imata tudi Dom starejših občanov in Varstveno delovni center. 

 

Obe občini imata registriranih veliko društev, med katerimi prednjačijo športna, kulturno-umetniška in 

društva za pomoč ljudem. Med pomembnejše kulturne ustanove območja sodijo Mestna knjižnica in 

čitalnica Idrija, Bevkova knjižnica Cerkno, Cerkljanski muzej in Mestni muzej Idrija. Posebej je potrebno 

še izpostaviti Center za idrijsko dediščino in Mednarodni center idrijske čipke.  

 

Na območju deluje radio Primorski val, ki je prva radijska mreža s statusom regionalnega programa 

posebnega pomena. Občini izdajata več brezplačnih glasil. Prav tako Mestni muzej Idrija izdaja 

publikacijo Idrijski razgledi. 

 

V prvi četrtini leta 2015 je bilo na območju delovanja Mestne knjižnice in čitalnice Idrija registriranih 

1.472 poslovnih subjektov. Natanko polovica je bila samostojnih podjetnikov, 23% predstavljajo 

gospodarske družbe in zadruge. Društev je bilo 14%, 8% pa drugih fizičnih oseb, ki opravljajo 

registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti, manj kot 5% je bilo pravnih oseb javnega prava 

ter nepridobitnih organizacij. 

 

Območje delovanja Mestne knjižnice in čitalnice Idrija je geografsko zelo razgibano in nekateri kraji so 

precej oddaljeni od posameznih enot knjižnice. Največji problem je, da knjižnica nima potujoče 

knjižnice, kar je za celotno območje predstavlja velik primankljaj. Prebivalstvo tega območja se tudi 

hitro stara, kar pomeni, da bodo prebivalci vse težje samostojno dostopali do knjižničnih storitev. Zato 

bi bila ustanovitev potujoče oz. dostavne knjižnica za to območje velik doprinos. 

 

Vse bolj se na tem območju razvija tudi turizem, ki ga bi lahko s svojo dejavnostjo knjižnica še bolj 

podprla, čeprav je njen doprinos k temu že danes velik. Pri tem lahko izpostavimo izredno uspešno 

Galerijo Magazin ter Filmsko gledališče Idrija.  

 

Prav tako je bilo ugotovljeno, da knjižnice delujejo v prostorih, ki so glede na trenutno stanje 

knjižničnega fonda premajhni ter nekateri tudi težko dostopni za uporabnike s posebnimi potrebami. 

To pa zato, ker so knjižnice nastanjene v prvih nadstropjih zgradb, do katerih vodijo le stopnice. 

 

Akrivni člani knjižnic so večinoma prebivalci občin, v katerih se knjižnica nahaja, sledijo pa jim občani 

sosednjih občin. Prav tako si največ gradiva izposojajo odrasli, stari 27–64 let in osnovnošolci.  
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9. ZAKLJUČEK  

Silva Novljan je v svojem delu Aplogija za krajevno knjižnico takole povzela Becka (Družba tveganja, 

2009), ki se sicer navezuje na krajevne knjižnice, z lahkoto pa ga posvojimo za vse vrste splošnih 

knjižnic: ˝Zavedanje, kaj pomeni lokalni prispevek h globalni skupnosti, je pomemben gradnik 

knjižnične zbirke krajevne knjižnice in storitev. Gradijo se podobno kot v drugih knjižnicah na osnovi 

splošnega upoštevanja človekovih pravic, kažejo pa lokalen značilnosti. Pogled nanje sporoča: poglej, 

kakšno knjižnično gradivo in storitve ponuja, in vedel boš, kakšna je lokalna skupnost. Knjižnico 

oblikujejo lokalne potrebe in lokalna ustvarjalnost ter sodelovanje prebivalcev. Spodbujala naj ne bi 

samo pismenosti, izobraženosti, aktivnosti in ustvarjalnosti prebivalce ter sodelovanje prebivalcev, 

ampak tudi vezi med kulturami, ki spominjajo na stare obrazce delovanja in spodbudijo oblikovanje 

novih socialnih prostorov oziroma vezi. Značilno zanjo je hitro in primerno odgovarjanje na 

spreminjajoče se potrebe okolja. V sedanjem obdobju, ko se vse več ljudi spopada z brezposelnostjo, 

revščino in posledično z izključenostjo iz družbe, je knjižnica še bolj poudarjen javni prostor socialne 

pravičnosti. Dostopna je vsakomur za pomoč pri razreševanju njegovih težav in zadovoljevanja potreb. 

Lahko zastavi različna vprašanja, tudi tista o gospodarski in socialni pravičnosti, ohranja varnost, 

spodbuja aktivnost, družbena omrežja samopomoči, samooskrbovanja in aktivnega družbenega 

delovanja. Zlasti v manjših občinah njena knjižnična zbirka ni samo izbrano gradivo za učenje in prosti 

čas, saj ga dopolnjuje izbrano gradivo, ki ponuja tudi rešitve, navdihuje, ozavešča, odkriva nove 

možnosti in spodbuja širino pri kritičnem razmišljanju in delovanju. Izbira potencialno pomembnega 

knjižničnega gradiva za knjižnično zbirko je tudi za manjše kraje vse večja, saj se izobrazbena raven 

prebivalstva dviguje, med uprabniki je vse več ljudi z višjo izobrazbo in tudi med njimi so nezaposleni. 

V isaknju zaposlitve niso prisiljeni le ljudje s končano osnovno šolo in slabo pismeni; tudi v manjših 

krajih je vse več mladih, ki so nadaljevali izobraževanje, upajoč na zaposlitev. Soočenje s stvarnostjo, 

da se ob pridobljeni izobrazbi, ki jo je spodbujala družba znanja, uveljavljajo novi kriteriji selekcije, npr. 

spol, starost, zdravje, prepričanje, zveze in regionalne navezanosti.˝ (Novljan, 2013, str, 27-29) 

Goriško območje je geografsko precej raznoliko in razgibano. Knjižično mrežo predstavljajo štiri 

osrednje knjižnice, med katerimi ima vlogo osrednje območne knjižnice Goriška knjižnica Franceta 

Bevka. V analizi so izpostavljene težave, s katerimi se soočajo knjižnice v svojem okolju in jih rešujejo 

bolj ali manj uspešno. Pri tem imajo veliko vlogo tudi občine financerke, ki bi morale prepoznati vse 

večjo vlogo, ki jih knjižnice imajo v sodobni družbi. Knjižnice namreč težko sledijo sodobnim trendom 

in držijo korak z najbolj razvitimi evropskimi knjižnicami, če se morajo dnevno spopadati z osnovnimi 

eksistencialnimi problemi, kot so velikost prostorov, število zaposlenih ipd. Pomebno pri razvoju in 

obstanku knjižnic je sodelovanje med knjižnicami in občinami financerkami, saj bomo le tako lahko 

svojim uporabnikom/občanom ponudili največ, kar lahko in s tem pripomogli k hitrejšemu razvoju 

lokalnega okolja. 
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10. PRILOGE 

Analiza popisa IKT 2013 na Goriškem območju 

Namen in predvideni učinki popisa 

Goriška knjižnica Franceta Bevka kot osrednja območna knjižnica tako kot ostale slovenske 

osrednje območne knjižnice vsakih nekaj let ugotavlja stanje opremljenosti knjižnic na 

Goriškem območju z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT).  

 

Letošnji zajem podatkov (trajanje: od ponedeljka, 17. 03. 2014 do vključno ponedeljka 04. 04. 

2014; naknadno podaljšali do 14. 04. 2014) za preteklo leto 2013 je potekal preko MS Excelovih 

tabel (kreirala Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper), ki so se vsebinsko in 

oblikovno razlikovale od tabel zadnjega popisa 2010. Anketa (stanje IKT opreme na dan 

31.12.2013) se je nahajala na Dropbox strežniku na naslednjem naslovu: 

https://www.dropbox.com/sh/rr9pc9fqdtoit5i/E8mgNAyg-L?n=156140321. 

 

Popis je zajel vse slovenske osrednje knjižnice. Za razliko od prejšnjih popisov je le-ta izveden 

po posameznih organizacijskih enotah knjižnic (krajevnih knjižnicah, potujočih knjižnicah) in 

postajališčih premičnih zbirk.  

Podatki oziroma rezultati anket popisa IKT opreme bodo vključeni v celovito analizo stanja 

knjižnične dejavnosti na naših območjih (izhodišče za komentarje rezultatov navaja Pravilnik 

o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe UL RS, št. 73/03 v 16. členu in  

Standarde za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015).  

Namen popisa opreme informacijsko-komunikacijske tehnologije in analize popisa je ugotoviti 

stanje opreme IKT na posameznih območjih OOK po osrednjih knjižnicah, njihovih 

organizacijskih enotah (krajevne knjižnice, potujoča knjižnica) in postajališčih premičnih 

zbirk pred iztekom Standardov za splošne knjižnice (2005–2015), kar bo osnova za nadaljnje 

načrtovanje [Malec, 2014]. 

 

Popis na Goriškem območju se nanaša na naslednje splošne knjižnice: 

https://www.dropbox.com/sh/rr9pc9fqdtoit5i/E8mgNAyg-L?n=156140321
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200373
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 Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (v nadaljevanju SIKNG) 

 Lavričeva knjižnica Ajdovščina (v nadaljevanju SIKAJD) 

 Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (v nadaljevanju SIKIDR) 

 Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin (v nadaljevanju SIKTOL) 

in njihove organizacijske enote. 

 

V popisu smo zajeli naslednje točke: 

 način vzdrževanja opreme IKT (Tabela A1 in A2) 

 število in vrste opreme IKT za zaposlene in uporabnike (Tabela B) 

 konfiguracija strojne in komunikacijske opreme (Tabela C) 

 povezava na internet (Tabela D) 

 pokritost licenc (Tabela E) 

 strežnik in varnost informacijskega sistema (Tabela F) 

 

S popisom želimo ugotoviti [Malec, 2014]: 

 Na kakšen način splošne knjižnice upravljajo in vzdržujejo opremo IKT: ali imajo za 

upravljanje in razvoj IKT zaposlen lasten strokovni kader (z znanji s področja 

računalništva) oz. ga vzdržujejo strokovni knjižnični delavci (knjižničarji, višji 

knjižničarji, bibliotekarji) ali knjižnice najemajo zunanje izvajalce in imajo z njimi 

sklenjeno vzdrževalno pogodbo. 

 Število in vrsto IKT opreme, starost, verzijo operacijskega sistema na računalnikih … 

Vse te informacije nam bodo služile za ugotavljanje potreb po posameznih območjih 

OOK po zagotovitvi novejše, sodobnejše opreme IKT. 

 Stanje mrežnih naprav (oprema IKT: usmerjevalniki, mrežna stikala …) in možnosti za 

njihovo nadaljnjo uporabo oziroma zamenjavo. 

 Vrste in hitrosti internetnih povezav ter nivo implementirane aplikacijske varnosti, ki 

jih uporabljajo splošne knjižnice. Ugotoviti želimo tudi, ali knjižnice uporabljajo sisteme 

za nadzor in upravljanje uporabniških računalnikov ter ali uporabljajo katero od 

informacijskih rešitev računalništva v oblakih (Dropbox …). 

 Kakšno je število licenc operacijskih sistemov in katere so še druge licence (vrste 

antivirusnih programov, spam/adware filtrov in programskih požarnih zidov na 
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računalnikih), ki se uporabljajo na sistemih (zaradi prenehanja podpore določenim 

operacijskim sistemom (operacijski sistem WindowXP). 

 Število strežnikov, tipe operacijskih sistemov strežnikov in njihove verzije ter 

namenska uporaba le-teh (za spletno stran, pošto, intranet, arhiviranje). Ugotovitev, 

da imamo večje število strežnikov, ki imajo enake storitve (programe), lahko nakazuje 

razmišljanje o združevanju (centralizaciji) in virtualizaciji strežniškega okolja za vse ali 

del OOK-jev. 

Analiza popisa 

Način vzdrževanja opreme IKT (Tabela A1 in A2) 

Za nemoteno poslovanje knjižnice je ustrezno vzdrževanja opreme vsekakor zelo 

pomembno.  

Knjižnice v sodobnem času predstavljajo kompleksne informacijske sisteme, ki za svoje 

vzdrževanje zahtevajo specifična in širša znanja, hitro odzivnost in poznavanje novosti s 

področja IKT. Praksa je pokazala, da informatiki in sistemski administratorji pri svojem delu 

IKT opreme občasno potrebujejo tudi pomoč stalnih zunanjih partnerjev. Z njimi sodelujejo na 

različne pogodbene načine. Zato je naš namen ugotoviti, na kakšen način splošne knjižnice 

upravljajo in vzdržujejo opremo IKT: ali imajo za upravljanje in razvoj IKT zaposlen lasten 

strokovni kader (z znanji s področja računalništva) oz. ga vzdržujejo strokovni knjižnični 

delavci (knjižničarji, višji knjižničarji, bibliotekarji) ali knjižnice najemajo  zunanje izvajalce  in 

imajo z njimi sklenjeno vzdrževalno pogodbo [Malec, 2014]. 

S popisom na Goriškem območju smo ugotovili, da za upravljanje, razvoj in vzdrževanje IKT 

opreme knjižnice SIKNG, SIKAJD, SIKIDR in SIKTOL po potrebi najemamo zunanje izvajalce, 

s katerimi nimamo sklenjene vzdrževalne pogodbe.  

V knjižnici SIKNG za IKT opremo poskrbi lasten kader (informatik), v SIKAJD: lastni kader 

(0,5 EPZ, bibliotekar), v SIKIDR: lastni kader (0,1 EPZ), v SIKTOL: lastni kader (0,5 EPZ, 

elektrotehnik).  
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Število in vrste opreme IKT za zaposlene in uporabnike (Tabela B) 

Zakonodajna izhodišča knjižnične dejavnosti temeljijo na omogočanju enakih možnosti 

dostopa do knjižnic in njihovih storitev za vse prebivalce Slovenije. Zato naj bi med drugim 

povečali tudi število računalniško opremljenih delovnih mest z dostopom do interneta za 

uporabnike. Ta bodo namenjena predvsem za podporo državljanom pri dejavnostih civilne 

družbe in uporabi e-storitev države. Zato je posebna skrb namenjena posodabljanju opreme 

IKT za razvoj spletnih storitev in informacijsko usposabljanje uporabnikov. Pri tem so kazalniki 

uspešnosti predvsem rast števila računalnikov z dostopom do interneta na prebivalca [Bon, 

2012]. 

 

Uporabnikom v splošnih knjižnicah pravico do uporabe informacijskih virov in dostopa do 

informacij opredeljujejo že minimalni pogoji, predpisani s Pravilnikom o pogojih za izvajanje 

knjižnične dejavnosti kot javne službe (Pravilnik, 2003) in strokovna priporočila Standardov 

za splošne knjižnice (za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015) (Standardi, 2005). Gre za 

strokovna priporočila razvoja dejavnosti do leta 2015. Dokumenta priporočata računalniško in 

komunikacijsko opremo za dostop do virov na internetu ter opremo za druge dejavnosti, ki jih 

izvaja splošna knjižnica [Bon, 2012]. 

 

Število računalnikov 

Pravilnik (2003) v 15. členu določa, da mora knjižnica zagotoviti »0,25 računalniškega 

delovnega mesta za uporabnike na 1.000 prebivalcev«. Tudi Standardi (2005), kot strokovna 

priporočila za učinkovito in gospodarno organiziranje knjižnične dejavnosti splošnih knjižnic 

za doseganje družbenih ciljev, vsebujejo opredelitev števila računalnikov za uporabnike. Na 

1.000 prebivalcev (za uporabo gradiva in informacij) predvidevajo »1 mesto, opremljeno z 

računalnikom z internetno povezavo, vendar ne manj kot 4 mesta« [Bon, 2012]. 

 

Število računalnikov na Goriškem območju se je povečalo za 12 % (graf 1), in sicer največ v 

knjižnici SIKNG za 37 %, v SIKAJD za 16,6 %, v SIKIDR se stanje glede na zadnji popis ni 

spremenilo, v SIKTOL pa imajo 16,5 % manj v primerjavi z letom 2010.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20033540
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20033540
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/hitri_dostop/standardi_spl_k_sprejeti.pdf
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Drugo/hitri_dostop/standardi_spl_k_sprejeti.pdf
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Graf 102: Število računalnikov na Goriškem območju 
 

 

 

Graf 2 prikazuje število računalnikov, namenjenih zaposlenim in uporabnikom. 

Iz grafov 2 in 3 je razvidno, da se je število računalnikov zmanjšalo predvsem v škodo 

uporabnikov: 12 računalnikov manj imajo na voljo uporabniki v knjižnici SIKTOL, 3 

računalnike manj v SIKAJD ter 2 računalnika manj v SIKIDR. 
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Graf 2: Število računalnikov – Goriška 2013 
 

 

 
Graf  3: Število računalnikov – Goriška 2010 

 

 

 

Glede na to da se je število računalnikov zmanjšalo predvsem v škodo uporabnikov, je v 

tabeli 1 prikazana podrobnejša analiza, zapisano je doseganje deleža po Pravilniku (2003) 

in Standardu (2005).  
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Povzetek podatkov iz tabele 2:  

 SIKNG kot osrednja knjižnica po Pravilniku dosega delež z 0,38 računalnikov na 1000 

prebivalcev (kar presega Pravilnik – opisan pod točko 2.2) ter z 62,39 % ne dosega 

Standarda (opisan pod točko 2.2). Vse preostale enote SIKNG prav tako dosegajo 

delež po Pravilniku (torej vse čez 0,25), po Standardu je stanje naslednje: šest od 

sedmih knjižnic NE dosegajo Standarda.  

 SIKAJD kot osrednja knjižnica dosega delež po Pravilniku, ne dosega pa Standarda 

(z 63,18 %) z 0,37 deležem. Pravilnika in Standarda prav tako ne dosegajo tri enote 

knjižnice, saj nimajo računalniške opreme. 

 SIKIDR kot osrednja knjižnica dosega Pravilnik z 0,30 % deležem ter ne dosega 

Standarda v 70,01 %. Vse tri preostale enote prav tako dosegajo delež po Pravilniku, 

po Standardu ena enota ne dosega (za 33,02 %). 

 SIKTOL kot osrednja knjižnica dosega Pravilnik z 0,53 % deležem (tudi ostale enote 

ga dosegajo) ter ne dosega Standarda v 46,72 odstotkih.  

 na Goriškem območju je 15,79 enot knjižnic brez računalniške opreme ter tako tudi 

brez internetne povezave (SIKAJD: 3 od 4-ih enot). 
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Tabela 1: Delež računalnikov za uporabnike ter doseganje pravilnika/standarda 



Vrste računalnikov 

V knjižnicah imamo še vedno največ stacionarnih računalnikov (81 %), 9 % prenosnih,  4 % 

tabličnih, dlančnikov nimamo. 6 % je računalnikov, ki so namenjeni samo za iskanje po 

katalogu COBISS/OPAC (graf 4). 

 

Graf 4: Računalniki glede na vrsto – Goriška 2013 
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Graf 5: Število računalnikov – Goriška 2013 
 

 

 

 

Starost računalnikov 

Glede na zadnji popis leta 2013 (graf 6) se starost računalnikov v naših knjižnicah ni 

bistveno spremenila – odstotek računalnikov, starih več kot pet let, ostaja enak.  

 

Graf  6: Starost računalnikov 2013 
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Graf  7: Starost računalnikov 2010 

 
 

 

Graf 8 prikazuje primerjavo starosti računalnikov (glede na leto nakupa) med popisoma 

2010 in 2013. 

 

Graf 8: Starost računalnikov 2010–2013 

 

 

Spodnji graf (graf 9) prikazuje starost in število računalnikov po knjižnicah. Razvidno je, da 
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Graf 9: Starost in število računalnikov po knjižnicah 

 

 

 

Operacijski sistemi računalnikov 
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strani Microsofta. To pomeni, da smo od aprila 2014 naprej bolj ranljivi, saj ni več 
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deluje. Kaj storiti? Če je le mogoče, je potrebno računalnike posodobiti z novejšimi sistemi 

oziroma kupiti nove računalnike s prednaloženim sodobnejšim sistemom.  
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Graf 10: OS na računalnikih  
 

 

 

Graf 11: OS na računalnikih po knjižnicah 
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gradiva ter informacij knjižnice (ustrezno opremljene računalniške delovne postaje za delovna 

mesta strokovnih in upravnih delavcev, telekomunikacijsko opremo, ki mora zagotavljati 

hkratno opravljanje vseh nalog knjižnice, telefone z ločenimi številkami za posredovanje 

informacij uporabnikom, tiskalnike za potrebe računalniške izposoje gradiva in potrebe 

uporabnikov, fotokopirne stroje ustreznih formatov in mikrofilmske čitalnike, avdio in video 

opremo itd.). 

 

Število e-bralnikov, knjigomatov, mikročitalcev in tehnične opreme za vizualno, slušno in 

fizično ovirane uporabnike (elektronska lupa za slabovidne) je razvidno iz grafa 12.  

 

Graf 12: Naprave (tiskalniki, e-bralniki, knjigomati …) 
 

 

 

 

Uporaba tiskalnikov in multifunkcijskih naprav je večja – tako s strani zaposlenih kot 

uporabnikov. Žal popis ni razdelil tiskalnikov glede na namen uporabe (kot npr. tiskalniki za 

tiskanje izpisov in nalepk), torej iz števila tiskalnikov (graf 13) ne moremo razbrati, koliko je 

namenskih tisklnikov. 
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Graf 13: Število tiskalnikov 2013 
 

 

 
 Graf 14: Število tiskalnikov 2013 (%) 
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V knjižnicah na Goriškem območju imamo tudi LCD projektorje (skupno 8), in sicer: SIKNG: 

4, SIKTOL: 2, SIKAJD: 1, SIKIDR: 1. 

 

Konfiguracija strojne in komunikacijske opreme (Tabela C) 

Po vseh knjižnicah in njihovih organizacijskih enotah po Goriškem območju uporabljamo 

različne usmerjevalnike za povezovanje v omrežja in mrežna stikala za priključitev več 

računalnikov v omrežje. Usmerjevalniki so večinoma različni modeli Cisca. Različni so tudi 

modeli mrežnih stikal (Cisco, Linksys, Telesyn, D-Link …). 

Vse knjižnice imamo UPS sistem za brezprekinitveno napajanje v primeru prekinitve 

električne energije, po večini za napajanje strežnikov. 

 

Povezava na internet (Tabela D) 

Ponudniki interneta in hitrosti 

Vse knjižnice za svoje delo potrebujejo internet, katerega ponujajo različni ponudniki: 

Arnes,  Telekom in Simobil.  

V SIKNG in SIKTOL imamo optično povezavo. 

  

Brezžična povezava (Wi-fi) 

V nekaterih knjižnicah omogočamo tudi brezžični dostop do interneta in virov informacij 

našim uporabnikom preko Libroam in Eduroam omrežja (SIKNG, SIKAJD, SIKTOL) oziroma 

lastnega omrežja (SIKIDR). V organizacijskih enotah knjižnic povečini ni brezžičnega 

interneta – vzroka sta največkrat dva: ali ni pogojev ali pa ga ne potrebujejo.  

 

Ostalo 

V knjižnicah uporabljamo sistema za nadzor in upravljanje z uporabniškimi računalniki: 

SIKNG (PGina), SIKAJD (KIOSKLIB-Linux). Sistematično ne uporabljamo katere od 

informacijskih rešitev v oblakih. 

 

Pokritost licenc (Tabela E) 

Knjižnice imajo za vse svoje računalnike licence, ki so bile kupljene skupaj z računalniki.  
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V SIKNG imamo tudi licence za antivirusni program F-Secure. Knjižnici SIKIDR in SIKAJD 

uporabljata zaščito NOD pred virusi. Knjižnica SIKTOL uporablja antivirusni program 

Norman. 

 

Strežnik in varnost informacijskega sistema (Tabela F) 

Na Goriškem območju je 13 fizičnih strežnikov: SIKNG: 6, SIKTOL: 5, SIKAJD: 2, SIKIDR: 0. 

Strežniki imajo po večini nameščen MS Windows Server operacijski sistem različnih verzij 

2003 in 2008, strežniki Libroam / Eduroam imajo nameščen operacijski sistem Linux. 

 

Knjižnice gostujejo s svojimi spletnimi stranmi pri različnih ponudnikih: SIKNG: Arnes, 

SIKAJD  in SIKIDR: Izum, SIKTOL pa ima spletno stran na svojem strežniku.  

 

IZUM upravlja s spletno pošto knjižnic SIKAJD in SIKIDR, medtem ko imata SIKNG in SIKTOL 

svoj strežnik za pošto, in sicer SIKNG: Exchange, SIKTOL: Linux. 

 

Nobena od knjižnic ne uporablja intraneta. 

 

Varnost informacijskih sistemov v knjižnicah je opisana v prejšnjem poglavju (licence). 

Zaključek 

Pri popisu stanja IKT v knjižnicah smo ugotovili: 

1. Računalniška oprema na Goriškem območju (zajema knjižnice SIKNG, SIKAJD, 

SIKIDR in SIKTOL) je slaba, saj še vedno prevladujejo starejši računalniki in z njimi 

zastareli operacijski sistem XP (47%). Pri večini teh računalnikov nadgradnja na 

novejši operacijski sistem ni mogoča, saj ti zahtevajo zmogljivejše računalnike. V 

kolikor bi hoteli slediti hitrim razvojnim trendom, potrebam uporabnikov in 

zaposlenih, bi morali vsako leto zamenjati 20% računalniške opreme. 

2. SIKNG kot osrednja knjižnica dosega delež z 0,38 računalnikov na 1000 prebivalcev 

(kar presega Pravilnik – tabela 1) ter z 62,39 odstotki ne dosega Standarda. Vse 

preostale enote SIKNG prav tako dosegajo dele po Pravilniku (torej vse čez 0,25), 

po Standardu pa nobena. 
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3. Na Goriškem dosegamo hipoteze H2 [Malec, 2014], da ima vsaka splošna knjižnica 

0,25 računalniškega delovnega mesta za uporabnika na 1.000 prebivalcev z 

dostopom do interneta in možnostjo tiskanja (po Pravilniku iz 2003), razen 3 enot 

knjižnice SIKAJD, ki nimajo opreme za uporabnike.  

4. Glede na priporočila Standarda (2005), da mora knjižnica na 1.000 prebivalcev imeti 

eno računalniško mesto za uporabnike, se stanje knjižnic na Goriškem območju zelo 

razlikuje. Standard dosega 8 od 19 knjižnic, torej standard dosega 42% knjižnic.  

5. Število na novo nabavljenih računalnikov počasi narašča in se je glede na zadnji 

popis izboljšalo: popis leta 2010: 7%, popis 2013: 26%. 

6. Hipoteza H4 (Malec, 2014), da ima vsaka potujoča knjižnica najmanj eno delovno 

mesto za izposojo in najmanj eno delovno mesto, opremljeno z računalnikom za 

uporabnike z dostopom do interneta, je potrjena. SIKTOL, SIKAJD in SIKNG imajo 

računalniško avtomatizirano delovno mesto za izposojo. 

7. Za internetne povezave imamo različne ponudnike: Arnes, Telekom in Simobil. V 

SIKNG in SIKTOL imamo optično povezavo. 

8. V knjižnicah omogočamo tudi uporabo brezžične povezave preko omrežja Libroam 

oziroma lastnega omrežja. 

9. Zaščita, tako antivirusna kot požarna, je prisotna po vseh knjižnicah, le da moramo 

tukaj opomniti, da uporaba MS Windows XP požarnega zidu zaradi ukinitve 

podpore ni več zanesljiva, zato bomo morali v najkrajšem možnem času ukrepati. 

10. Arhiviramo na strežnikih, po organizacijskih enotah pa kar preko USB ključkov 

posameznikov, torej nekako dosegamo hipotezo H5 [Malec, 2014], da imajo 

splošne knjižnice infrastrukturo za varno hranjenje podatkov. 

11. Popis opravil Silvester Vodopivec (Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica)  v 

sodelovanju z Matjažem Stibiljem (Lavričeva knjižnica Ajdovščina), Ervinom 

Erženom (Mestna knjižnica in čitalnica Idrija) in Markom Lempretom (Knjižnica 

Cirila Kosmača Tolmin). 

 

     Silvester Vodopivec, informatik 

Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica 
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