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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

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil z Letnim poročilom za leto 2016 ter
Programom dela in finančnim načrtom Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leti
2017 in 2018.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 610 - 44/2016
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 610-44/2016-8
Nova Gorica, 23. februarja 2017
OBRAZLOŽITEV
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (v nadaljevanju Goriška knjižnica) je
splošna knjižnica, ki deluje na območju Mestne občine Nova Gorica ter občin Brda, Kanal
ob Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter – Vrtojba. Kot javna kulturna
in izobraževalna ustanova izvaja knjižnično dejavnost za prebivalce svojega okolja.
V skladu z Zakonom o knjižničarstvu je Goriška knjižnica osrednja območna knjižnica, saj
opravlja za širše Goriško območje posebne naloge ter splošna knjižnica na obmejnem
območju, ki zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva tudi Slovencem v zamejstvu in
pomaga pri razvoju knjižnic slovenske manjšine v Italiji. Goriška knjižnica pokriva območje
s 58.315 prebivalci (od tega 31.798 v MONG), kot osrednja območna knjižnica Goriškega
območja pa območje s 118.064 prebivalci. Ima devet organizacijskih enot: centralno
knjižnico, sedem krajevnih knjižnic (od tega 3 v Mestni občini Nova Gorica) ter potujočo
knjižnico.
Ustanoviteljice Goriške knjižnice so Mestna občina Nova Gorica ter občine Brda, Kanal ob
Soči, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba. Sredstva za izvajanje
javne službe pridobiva Goriška knjižnica na osnovi programa dela in finančnega načrta.
Delovanje financira matična občina Mestna občina Nova Gorica, sredstva za pokrivanje
skupnih stroškov ter nakup knjižničnega gradiva pa si občine ustanoviteljice delijo glede na
število prebivalcev. Del sredstev za delovanje Goriška knjižnica pridobiva tudi preko
različnih pozivov Ministrstva za kulturo, iz drugih virov sredstev za financiranje javne službe
ter prihodkov iz tržne dejavnosti. Pretežni del sredstev se nameni za kritje plač zaposlenih,
materialne stroške ter nakup knjižničnega gradiva.
V letu 2016 je Goriška knjižnica poslovala pozitivno.
Gradivu prilagamo Letno poročilo 2016 ter Program dela in finančni načrt Goriške knjižnice za
leti 2017 in 2018.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženo
gradivo s prilogami ter sprejme predlagani sklep.

Pripravili:
mag. Marinka Saksida
Vodja oddelka za družbene dejavnosti

Matej Arčon
ŽUPAN

Majda Petejan
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

PRILOGE:
- Letno poročilo 2016
- Program dela in finančni načrt Goriške knjižnice za leti 2017 in 2018

