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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne……………… sprejel naslednji 
 
 

 

S K L E P 

 
 
 

1. 
 
 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s Poročilom o delu in finančnim 
poročilom Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2011 ter s Programom dela 
in finančnim načrtom za leto 2012. 
 

 
2. 
 
 

Ta sklep začne veljati takoj. 
 
 
 
Številka: 610 - 8/2011 
Nova Gorica,  
 
                                                                                                      
  Matej Arčon  

ŽUPAN  
   



 

Številka:   610 - 8/2011-41 
Nova Gorica, 25. julija  2012 

O B R A Z L O Ž I T E V 

 

Goriška knjižnice je osrednja območna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost za 
prebivalce svojega okolja, zagotavlja pa tudi storitve za skupine prebivalcev s posebnimi 
potrebami. S svojo dejavnostjo pokriva službo za izposojo in nudenje informacij, 
obdelavo, službo za razvoj, matično dejavnost in informiranje ter upravno in tehnično 
podporo. Skrbi za strokovnost na svojem področju: za strokovno nabavo, pripravo in 
ponudbo gradiva za uporabnika. Zagotavlja dostop do vsega obdelanega gradiva in do 
vseh dostopnih elektronskih informacij.  

Ustanoviteljice Goriške knjižnice so Mestna občina Nova Gorica ter občine Šempeter-
Vrtojba, Kanal, Brda in Miren-Kostanjevica in Občina Renče-Vogrsko. 

Knjižnico financira matična občina Nova Gorica, skupne stroške si procentualno (glede 
na število prebivalcev) delijo občine ustanoviteljice. Del sredstev Goriška knjižnica 
pridobiva tudi od Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter iz lastnih 
prihodkov.  

Knjižnica je v letu 2011 poslovala pozitivno. 

V Goriški knjižnici je zaposlenih 44 delavcev, od tega trije za polovični delovni čas. 

Javni zavod Goriška knjižnica ima v upravljanju premično in nepremično premoženje: 
matično hišo Goriške knjižnice na Trgu Edvarda Kardelja 4 in sedem krajevnih podružnic, 
prav tako upravlja bibliobus, ki je last občin ustanoviteljic.  

 
 
Gradivu prilagamo Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2011 ter Program dela in 
finančni načrt za leto 2012. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženo 
gradivo s prilogami ter sprejme predlagani sklep. 
          
                                                                                                                                                                                    
Pripravili: 
 
Metka Gorjup                                                                                       Matej Arčon 
Načelnica                       ŽUPAN                                                                                          
               
                                                                                                     
Majda Petejan 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti 
                                                                                                                     
                                                                                                                         
                                                                                                                  
 
PRILOGE: 

- Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2011 
- Program dela in finančni načrt za leto 2012 

 


