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I. PLAN ZA LETO 2012: Vsebinski del 

Cilji in naloge za leto 2012 

 Skupni stroški  

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

prebivalcev.  

MONG 32.112 prebivalcev 54,35 % 

Šempeter-Vrtojba 6.351 prebivalcev 10,75 % 

Kanal 5.748 prebivalcev 9,73 % 

Brda 5.751 prebivalcev 9,73 % 

Miren-Kostanjevica 4.817 prebivalcev 8,15 % 

Renče-Vogrsko 4.304 prebivalcev 7,29 % 

Skupaj 59.083 prebivalcev 100,00 % 
 

Izobraževanje in kadri  

Razvoj knjižnice zahteva nenehno usposabljanje delavcev, pa tudi nenehno izobraževanje 

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

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

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

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

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

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

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

temi skupinami); večina tega je v okviru območnosti.  

Dejavnost, investicije in investicijsko vzdrževanje 

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

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

kjer bi prikazali gradivo, ki je sicer skrito oziroma dragoceno in se s klasičnim 

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

knjižnici.  

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

v Goriški knjižnici. 
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Nadaljuje se gradnja spletne virtualne knjižnice s poudarkom na digitalni virtualnosti, kjer 

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

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

Avtomatizacija izposoje v matični enotah. Knjižnici v Kanalu se uredi vse potrebno za 

povezavo na Arnes.  

Centralna enota nadaljuje s posodabljanjem avtomatizirane izposoje. Celotno gradivo 

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

avtomatizirano izposojo potrebujemo knjigomat s sortirno mizo (za sortiranje gradiva) pa za 

vračanje. Cilj je: ob prihodu v knjižnico se vse gradivo vrača na avtomatu s sortirno mizo.  

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

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

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

nalog domoznanske narave; dostopne naj bojo v digitalni obliki.  

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

razumljiva postavitev z ustreznimi smerokazi. 

Usklajena promocija in informiranje o kulturni ponudbi. Kontinuirano pripravljanje in 

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

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

Usklajevanje s promocijami in predstavitvami preostalih kulturnih in izobraževalnih ustanov.  

Nastanek enotnega spletnega portala za prikaz celostne kulturne ponudbe regije: 

usklajenost ponudb vseh kulturnih dejavnikov.  

Nadaljuje se gradnja Primorskega spletnega biografskega leksikona Primorci.si. 

Akcije in drugo Delo z uporabniki knjižnice, predstavitve, založništvo, drugi kulturni 

dogodki, skupni projekti o podobi splošnih knjižnic v Sloveniji. Predvidenih je nekaj 

dogodkov za mladino (lutke, gledališče ...), predvsem pa že utečeni dogodki, ki so širšega 

pomena: knjižnično-muzejski kviz za mladino, Goriški dnevi knjige v aprilu, 17. september 

(Bevkov dan; z Marjanom Bevkom dogovorjeno, da vsako leto predstavi eno od Bevkovih 

povesti), 20. november, dan slovenskih splošnih knjižnic … Rastem s knjigo za osnovne in 

srednje šole, Primorci beremo, nadaljujemo s projektom Knjige za vsakogar. 

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

knjižnici. Knjižnica je pripravila dvoje načrtov (prvi ni ustrezal, a ga je knjižnica vseeno 
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morala plačati), vendar se je zalomilo pri dogovorih z Brezigarjem. Občina ni ustregla 

lastnikovi želji, da zaposli žensko, ki mu je doslej pomagala. Tako je Brezigar prekinil 

dogovor o nameri in se dogovarja z ustanovo v italijanski Gorici.  

 

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

Mojca Repovš, računovodkinja       

in Boris Jukić, v. d. direktorja s sodelavci. 
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II. PLAN ZA LETO 2012 : Finančni del 
 

 Plan 2012 Gorica 
 

Brda 
 

Kanal 
 

Miren-Kost 
 

Šemp-Vrt. 
 

Renče-Vogr. 
 

MK Lastni doh 

Št. prebivalcev 59.083 32.112 5.751 5.748 4.817 6.351 4.304   

delež 100 % 54,35 % 9,73 % 9,73 % 8,15 % 10,75 % 7,29 %   

1. OD 1.062.754         

OD bruto 795.184         

Prisp. 16,10% 128.025         

Regres za letni dop. 30.477         

Dodatna pok. premija 18.300         

Regres prehrane 38.132         

Prevoz na delo 33.872         

Jubilejne nagrade 1.764         

Odpravnina 17.000         

Skupaj OD 571.906 310.832 55.646 55.646 46.610 61.480 41.692   

Območnost OD 52.040       52.040  

Preostali stroški OD 438.808 413.808           25.000 

2. Knjige  245.539   92.000 15.779 16.390 13.132 17.713 11.351     79.174  

3. Mater.str. pri PK  41.325   22.000     4.119   4.119     3.450 4.551 3.086   

4. Akcije  15.094   10.000 1.150   1.150 1.150 1.150   494   

5. Nakup OS -izboljšave       30.000 30.000              

6. Programski in   
    neprogr. materialni  
    stroški 

316.334         

   Skupni stroški 27.415     14.901 2.667 2.667 2.234 2.947 1.999   

   Območnost  23.460             23.460  

   Preostali stroški 265.459  135.459          130.000 

SKUPAJ 1.711.046 1.029.000 79.361 79.972 66.576 87.841 58.622     154.674    155.000 

 
Mojca Repovš, računovodkinja           Boris Jukić, v. d. direktorja
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IV.  PLAN ZA LETO 2012: Priloge 2012 

 

Priloga 1: Dejavnost, investicije in inveticijsko vzdrževanje  

Priloga 2: Finančni plan po denarnem toku za leto 2012  

Priloga 3: Akcije in projekti za leto 2012 
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 Priloga 1: Dejavnost, investicije in investicijsko vzdrževanje 2012 
 

Investicije 2012 

1. optični čitalec za slabovidne                                                              2.636,00 EUR 

2. prenosni računalnik                       1.327,00 EUR 

3. HP računalnik                          547,00 EUR        

4. fotokopirni stroj                                 3.202,00 EUR 

5. knjigomat za vračanje gradiva s sortirno  

    mizo (65.000,00 EUR)    

    letos                                                                                                  30.000,00 EUR 

6. tekoče vzdrževanje                                                                           17.288,00 EUR 

SKUPAJ                                                                                                55.000,00 EUR       
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Priloga 2: Finančni plan za leto 2012 po denarnem toku  
 
                                                                                                   v EUR 
 
 Realizacija 2010 Realizacija 2011 Finančni plan 2012 Indeks plan 2012 / 

realizacija 2011 
I. SKUPAJ PRIHODKI 
1,2 

1.791.276 1.729.714 1.711.046 0,99 

1. prihodki za 

izvajanje javne službe  

1.787.055 1.724.667 1.704.944 0,99 

a. prejeta sredstva iz 
državnega proračuna  
- prejeta sr. za tekočo 
porabo 
- prejeta sr. za investicije 
- prejeta sr. za nakup knj. 
gr. 
 

184.897 
   93.022 

 
   91.985 

   182.977 
     83.924 
         5.000 
      94.053 

154.674 
75.500 

  
79.174 

0,85 
0,90 

 
0,84 

b. prejeta sredstva iz 
občinskih proračunov 
- pr. sr. za tekočo porabo  
- pr. sr. za investicije  
-pr. sr. za nakup knjig  

1.417.616 
1.219.071 
     30.000 
  168.545 

1.392.416 
1.199.366 
     30.000 
   163.050 

1.401.372 
1.202.007 
    30.000 
169.365 

1,006 
1,002 
1,00 
1,03 

c) prejeta sredstva za 
nadomestila in povračila  

-  -  

d. prihodki od prodaje 
blaga in storitev iz 
naslova izvajanja javne 
službe  
- članarina, zamudnina  
- obresti  

156.291 
 

155.083 
    1.208 

 
 

149.274 
 

149.274 

148.898 
 

148.898 

0,99 
 

0,99 

2. prihodki od prodaje 
blaga  storitev na trgu  

4.221 5.047 6.102 1,20 

 
SKUPAJ ODHODKI 
1,2 

1.797.330 1.741.910 1.711.046 0,982 

1. ODHODKI ZA 
IZV. JAVNE 
SLUŽBE  

1.791.336 1.736.917 1.711.046 0,985 

A.) PLAČE IN 
DRUGI   
       PREJEMKI   
 - Plače in dodatki  
 - regres za l. dopust  
 - nadomestila in            
   povračila  
- delovna uspešnost 
- nadurno delo  
-  plače za d. 
nerezid. 
- drugi izdatki  
  zaposlenih  

957.250 
 

814.553 
31.140 
33.908 

 
9.786 

- 
- 

67.863 

 

903.874 
 

782.597 
  31.832 
24.947 

 
- 
- 
 

  64.498 

916.429 
 

795.184   
30.477 
15.000  

 
- 
- 
 

75.768 
 

1,01 
 

1,02 
0,96 
0,60 

 
 
 
 

1,17 

B) PRISP. ZA SOCIAL.  
     VARNOST  
- prisp. za pok. 
zavarov. 
- prisp. za zdr. 
zavarov. 
- prisp. za 
zaposlovanje 
- prisp. starš. varstvo  
- premije do. Pok. 

151.132 
 

73.512 
54.489 
 4.901 
     831 
17.399 

146.381 
 

70.580 
52.311 
  4.707 
    797 
17.986 

146.325 
 

70.374 
56.378 
    477 
   796 
18.300 

 

 

1,00 
 

0,99 
1,07 
0,10 
0,99 
1,02 
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zavar. 
C) IZDATKI ZA BLAGO  
IN STOR. JAVNE 
SLUŽBE 

- pis.in splošni mat. 
in   storitve  
- pos. mat. in storitve 
- energija, kom. 
storitve 
-  prevozni str. in 
stor.  
- izdatki za sl. 

potovanja  
- tekoče vzdrževanje  

360.675 
 

116.847 
 

 16.538 
192.805 

     
 7.023 

     
 

  8.468 
18.994 

344.955 
154.177 

- 
 
 

159.275 
     

7.796 
   
 

9.160  
14.547 

349.231 
158.318 

 
 
 

150.264 
 

7.149 
 
 

8.500 
25.000 

1,01 
1,02 

 
 
 

0,94 
 

0,92 
 
 

0,93 
1,71 

J) INVESTICJSKI   

                   ODHODKI  
 
- nakup opreme   
- nakup knj. gradiva 

322.279 
 

  30.018 
292.261 

341.707 
 

   39.946 
301.761 

292.959 
 

30.000 
262.959 

0,85 
 

0,75 
0,87 

 
2. ODHODKI IZ 
NASLOVA PRODANEGA 
BLAGA IN STOR. NA 
TRGU 
C) izdatki za blago in 
storitve iz naslova prod. 
blaga na trgu  

5.994 
 
 

5.994 

4.993 
 
 

4.993 
 

6.102 
 
 

6.102 

 

1,22 
 
 

 

III/1 PRESEŽEK 
PRIHODKOV NAD 
ODHODKI  

    

III/2 PRESEŽEK 
ODHODKOV NAD 
PRIHODKI  

6.054 12.196 -  

 

OBRAZLOŽITEV ODHODKOV  ZA LETO 2012: 

1. V letu 2012 se postavke v glavnem nižajo in smo jih prilagodili glede na  prejeta 
sredstva.  

2. Prevoz na delo se povečuje zaradi selitev nekaterih delavcev. 

3. Akcije v Gorici ostajajo na lanski ravni, v ostalih občinah pa se povečujejo iz lanskih 
1.122,00 EUR na 1.150,00 EUR, v Občini Renče – Vogrsko pa so se znižale na 
494,00 EUR. 

4. Višina postavke za knjige je izračunana na osnovi pridobljenih sredstev. Porabili pa 
bomo tudi presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2011. 

5. Sredstva za izobraževanje se nekoliko nižajo, vendar bomo poskusili ohraniti tekoče 
izobraževanje na vseh področjih, kjer se pojavljajo novosti.  

6. Investicijske izboljšave in vzdrževanje osnovnih sredstev bomo oblikovali med letom 
v višini  55.000,00 EUR.  Sredstva bomo porabili za nadgradnjo računalniške opreme 
(zunanji knjigomat) in tekoče vzdrževanje strojne in stavbne opreme, vezane na 
pogodbene in zakonske obveznosti.  

 

 

 

Računovodkinja:       Boris Jukić, v. d. direktorja 
Mojca Repovš 
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Priloga 3: AKCIJE IN PROJEKTI V LETU 2012 
 
A. Delo z uporabniki                                                                   10.000,00 EUR  

  

1. Za odrasle:                                                                                5.000,00 EUR 

           12 predstavitev knjig za odrasle, 4 razstave                              

  4 razstave  

            10 glasbenih večerov 

       svetovni teden knjige (april) 

           Ta veseli dan … (3 december)  

2. Za otroke in mladino:                                                                  3.000,00 EUR 

          2 predstavitvi knjig za osnovnošolce, 2 za   

 srednješolce, ure pravljic, mladinski in otroški  

       cikli lutkovnih predstav, mesečna akcija Moja najljubša  

       knjiga, Uganka meseca, otroške razstave, slovenski  

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

3. Publikacije:                                                                                 2.000,00 EUR 

 Publikacija: France Bevk (biografija, bibliografija) 

B. Predstavitve knjig ali drugačna oblika po dogovoru za  

     učence  osnovnih šol                                                              5.094,00 EUR 

 

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

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

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

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

- v Občini Renče-Vogrsko (dve prireditvi za osnovnošolce)       494,00 EUR 

 

 

SKUPAJ A + B                 15.094,00 EUR 


