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1 POSLOVNO POROČILO 

1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija s sedežem v Idriji, Ulica sv. Barbare 4-5, je bila ustanovljena z 

odločbo Občinskega ljudskega odbora Idrija številka 010-23/62-2 z dne 10. 7. 1962 in je vpisana v 

osrednji register pri Državni matični službi NUK Ljubljana pod številko 99 z odločbo številka 

014171/2-64 z dne 30. 6. 1964 in v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod registrsko 

številko 1-68-00. 

 

Občini Idrija in Cerkno sta sprejeli Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica 

Idrija s sedežem v Idriji, Ulica sv. Barbare 4-5 (Ul. RS, št. 24/09). Občini Idrija in Cerkno sta sprejeli 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica 

Idrija (Ul. RS, št. 22/15). 

 

Pod okriljem osrednje matične knjižnice v Idriji delujejo tri podružnice – Bevkova knjižnica Cerkno, 

Knjižnica Spodnja Idrija in Knjižnica Črni Vrh (od leta 2012) – in notranja organizacijska enota 

Filmsko gledališče Idrija (od leta 2015). 

 

1.2 OPIS OBVEZNIH POSTAVK POSLOVNEGA POROČILA 

1.2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI DOLOČAJO IN POJASNJUJEJO 

PODROČJE MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA 

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (UL RS 24/09) 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica in 

čitalnica Idrija (UL RS 22/15) 

- Zakon o knjižničarstvu (UL RS 87/01, 96/02) 

- Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A) (UL RS 92/15) 

- Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (UL RS 96/02, 77/07 in 

spremembe) 

- Zakon o zavodih (UL RS 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00)  

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (UL RS 73/03) 

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti 

kot javne službe (UL RS 70/2008) 

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično 

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL RS 19/03) 
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- Pravilnik o razvidu knjižnic (UL RS 105/03) 

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (UL RS 29/03) 

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na 

področju kulture (UL RS 96/2002) 

- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (2018–2028)  

- Zakon o lokalni samoupravi (UL RS 72/93) 

- Zakon o financiranju občin (UL RS 80/94) 

- Kolektivna pogodba za negospodarstvo (UL RS 18/91 in spremembe) 

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS (UL RS 45/94 in spremembe) 

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 59/99) 

- Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (UL RS 21/95) 

- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (UL 

RS 18/94 in spremembe) 

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS 70/05, 14/06) 

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (UL RS 73/05, 103/05, 12/06) 

- Uredba o dodatni delovni uspešnosti (UL RS 14/06) 

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (UL RS 51/08, 91/08) 

- Pravilnik o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti (UL RS 9/09, 65/16) 

- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev, 1995 

- Sodobne razvojne smernice knjižničarske stroke 

 

V skladu z odlokom o ustanovitvi knjižnica opravlja naloge s področja knjižničarstva in knjižničarske 

dejavnosti. 

 

1.2.2 DOLGOROČNI CILJI MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA  

a) Vodstvo:  

- Zagotavljati, da bodo storitve knjižnice v skladu z njenim poslanstvom, strateškimi in 

kratkoročnimi cilji. 

 

b) Knjižnične storitve:  

- Ugotavljati potrebe uporabnikov in zagotavljati relevantne informacijske vire za zadovoljevanje 

potreb uporabnikov. 

- Nadgrajevati vlogo kulturnega središča z organizacijo in soorganizacijo kulturnih prireditev.  

- Širiti bralno kulturo, informacijsko in funkcionalno pismenost. 

- Povezati ožje literarno (knjižno oz. knjižnično) dejavnost z drugimi polji umetniškega izražanja, 

in sicer z načrtnejšim financiranjem delovanja Galerije Idrija (nad Mestno knjižnico in čitalnico 

Idrija) in z dolgoročnejšim oblikovanjem programa le-te. 
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- Postati ključna »e-točka« oziroma splošno informacijsko središče, ki služi potrebam prebivalcev 

po informiranosti, izobraževanju, raziskovanju.  

- S pomočjo partnerjev (npr. Zavoda za zaposlovanje) oblikovati center za svetovanje tako 

mladim, ki se odločajo za poklicno pot, kot tudi brezposelnim in tistim, ki iščejo drugo 

zaposlitev. 

- Postati komunikacijsko središče (omogočiti prebivalcem lokalne skupnosti souporabo njenih 

prostorov, tako društvom kot tudi raznim interesnim skupinam in posameznikom). 

- Postati sprostitveno središče (opremiti prostor za uporabo avdio-vizualnega gradiva knjižnice za 

potrebe članov knjižnice). 

- Razvijati uporabniške storitve. 

- Izvajati izobraževanje uporabnikov pri iskanju informacij. 

- Povečati izposojo gradiva in število članov ter pritegniti čim več ljudi v knjižnico (s širjenjem 

knjižnične mreže, promocijo prireditev, dogodkov, novitet, predstavitvami dela zaposlenih 

knjižnice medijem, skupinam in posameznikom itd.). 

- Vsebinsko in prostorsko nadgraditi zbirko domoznanskega gradiva. 

- Uvesti dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami. 

- Krepiti povezave z osrednjo območno knjižnico, tj. Goriško knjižnico Franceta Bevka, in 

drugimi primorskimi knjižnicami preko skupnih projektov in dejavnosti z namenom prenašanja 

znanj, medsebojne pomoči in izmenjave izkušenj. 

- Izboljšati javno infrastrukturo – prostorske pogoje v vseh enotah knjižnice za hitrejši in 

enostavnejši dostop uporabnikov do gradiva ter za nadgradnjo knjižnične dejavnosti. 

- Predstavnikom lokalnih skupnosti predstavljati poslanstvo knjižnice, da jo bodo pri 

uresničevanju le-tega aktivno podprli. 

- Razviti ustrezno knjižnično mrežo, ki bo primerljiva s standardi za splošne knjižnice. 

- Doseči primerno in primerljivo strokovno razvitost vseh organizacijskih enot. 

- Zagotavljanje dostopa do elektronskih knjig. 

 

c) Knjižnično osebje:  

- Zagotavljati ugodno delovno okolje. 

- Zagotavljati ustrezno število strokovno usposobljenih delavcev, ki bo zadovoljevalo potrebe in 

želje prebivalcev po izobraževanju, informacijah, kulturi in razvedrilu, in ustrezno število 

usposobljenih upravnih delavcev. 

- Motivirati osebje za aktivno sodelovanje pri načrtovanju in evalvaciji knjižničnih storitev. 

- Izobraževati zaposlene. 

- Motivirati osebje tako, da bo pripravljeno na ustrezne spremembe knjižničnih storitev, ki se 

bodo dogajale zaradi spremenjenih potreb uporabnikov. 

- Vzbujati čut za odgovornost in pripadnost knjižnici. 

- Uveljavljati vlogo knjižničarja kot strokovnjaka. 

- Razvijati profesionalen odnos osebja do dela in uporabnikov. 
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č) Vrednotenje knjižnice: Nenehno ugotavljati uspešnost delovanja knjižnice in posameznih 

knjižničnih storitev ter rezultate primerjati s poslanstvom knjižnice in zastavljenimi dolgoročnimi in 

kratkoročnimi cilji. 

 

1.2.3. LETNI CILJI MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA 

V programu dela MKČI za leto 2018 so bili zastavljeni naslednji letni cilji: 

- Povečanje uporabe knjižnične zbirke 

- Prilagoditev določenega gradiva in prostorov ranljivim skupinam 

- Intenzivnejše sodelovanje z ranljivimi skupinami (slepi/slabovidni idr.) 

- Povečanje uporabe e-storitev (predvsem elektronskih baz podatkov in tudi e-knjig) 

- Učinkovitejša promocija e-virov in e-storitev ter posledično večji virtualni obisk  knjižnice 

- Povečanje števila članov in uporabnikov 

- Postavitev novih (dodatnih) bajtabukev 

 

1.2.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV PO POSAMEZNIH 

PODROČJIH DEJAVNOSTI 

Trend upadanja števila aktivnih in novih članov smo vsaj v letu 2018 ustavili.  

Prav tako je bilo nekoliko več uporabnikov interneta v knjižnici kot predhodno leto. 

Bistveno manjši kot v preteklem letu je bil obisk spletne strani knjižnice. 

Število izposojenega gradiva na dom se je v letu 2018 še nekoliko zmanjšalo v primerjavi z letom 

2017, a je bilo nekje na ravni let 2011 in 2012. Še naprej se povečuje izposoja e-knjig (preko sistema in 

platforme Biblos). 

Število medknjižnično izposojenega gradiva iz drugih knjižnic našim uporabnikom se je v letu 2018 

kar podvojilo. Število medknjižnično izposojenega gradiva iz naše knjižnice uporabnikom drugih 

knjižnic je bilo na ravni povprečja preteklih let. 

Število ur pravljic, literarnih večerov, priložnostnih razstav in razstav v Galeriji Magazin je bilo na 

ravni preteklih let. Več pa je bilo v letu 2018 organiziranih obiskov iz vrtcev, šol idr. 

Odlično sprejet projekt bajtabukev (knjižnih hišk) je bil nadgrajen s postavitvijo dveh dodatnih 

bajtabukev. 

Glede na to, da so se sredstva Ministrstva za kulturo RS za nakup knjižničnega gradiva zmanjšala za 9 

%, se je posledično zmanjšal prirast knjižničnega gradiva, nabavo le-tega pa tudi v letu 2018 

ocenjujemo za uspešno. 
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1.2.5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 

PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice. 

 

1.2.6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z 

DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA 

Zelo pozitivno je bilo povečanje števila aktivnih in števila novih članov v primerjavi z letom 2017. 

Nekoliko se je povečalo tudi število uporabnikov interneta v knjižnici. 

Število izposojenega (klasičnega knjižnega in neknjižnega) gradiva na dom je bilo spet manjše kot v 

predhodnem letu, konstantno pa se (tako kot na splošni – državni ravni) povečuje število izposojenih 

elektronskih knjig.  

Da se je število medknjižnično izposojenega gradiva iz drugih knjižnic našim uporabnikom v preteklem 

letu kar podvojilo, ocenjujemo, da je posledica boljše obveščenosti naših uporabnikov o možnosti 

brezplačne izposoje strokovnega gradiva med knjižnicami goriškega območja, poleg tega pa od leta 

2018 omogočamo naročanje medknjižnične izposoje gradiva tudi preko spletne strani (Moja knjižnica).   

Obisk (predšolskih) otrok na urah pravljic se še naprej zmanjšuje, ker je ponudba dejavnosti za to ciljno 

publiko v našem okolju zelo pestra. 

V primerjavi z letom 2017 se je v vseh enotah knjižnice (skupno za 25) povečalo število organiziranih 

obiskov iz vrtcev, šol in drugih vzgojno-izobraževalnih ustanov, kar kaže na kakovostno pripravo in 

izvedbo bibliopedagoških vsebin, na dobro vzpostavljeno mrežo sodelovanj med inštitucijami ter na 

uspešno koordinacijo teh dejavnosti.    

Skupno je bilo v letu 2018 nabavljenega manj knjižničnega gradiva kot v letu 2017 zaradi manjše 

dotacije Ministrstva za kulturo RS. 

Sodelovanje z drugimi zavodi na območju občin Idrija in Cerkno je bilo tudi v letu 2018 zelo uspešno: 

osnovne šole in gimnazija so se vključile v projekt Rastem s knjigo in v mladinski literarni festival 

Bralnice pod slamnikom. Sodelovali smo tudi z mnogimi društvi (Planinsko društvo Idrija, 

Filatelistično društvo Idrija, Literarno društvo RIS, Likovno društvo Cinober Idrija, Muzejsko društvo 

Idrija, Zveza prijateljev mladine Idrija, Rotary klub Idrija, Lions klub Idrija, Združenje borcev za 

ohranjanje vrednot NOB, Idrija 2020 idr.). 

 

1.2.7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 

Standardi in merila za oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja niso bili opredeljeni oziroma 

predpisani niti s strani pristojnega ministrstva niti s strani župana, zato te ocene ne moremo podati in 

posledično ne sprejeti ukrepov za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja. 
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1.2.8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 

V programu dela MKČI za leto 2018 so  kot poslovni cilji na področju notranjega nadzora javnih financ 

opredeljeni: permanentno izobraževanje in ozaveščanje zaposlenih z ureditvijo ter z vsemi novostmi na 

tem področju – z vsemi zakonskimi in internimi akti, ki urejajo to področje; ravnanje v skladu z 

zakonom in internimi določili. Te cilje smo v letu 2018 v pretežni meri dosegli. 

Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ je bila s strani odgovorne osebe (direktorice) narejena 

na podlagi samoocenitvenega vprašalnika in po rezultatih le-tega so notranje kontrole vzpostavljene na 

pretežnem delu poslovanja.  

Na podlagi ene od ugotovitev oziroma priporočil notranje revizije, ki je bila v 2016 izvedena s strani 

zunanjega izvajalca, smo v letu 2018 z Občino Cerkno sklenili pogodbo o predaji premoženja v 

upravljanje. 

 

1.2.9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 

Da bi še povečali vpis novih članov in število aktivnih članov oziroma obisk in izposojo knjižničnega 

gradiva, bi bilo potrebno povečati (prilagoditi) odprtost posameznih enot knjižnice ob ustreznih 

kadrovskih okrepitvah. Želje in potrebe uporabnikov na tem segmentu (in drugih področjih) smo 

preverili z anketo o zadovoljstvu uporabnikov MKČI, ki smo jo v vseh enotah izvajali od septembra do 

novembra 2018.  

Čeprav se je število uporabnikov interneta v knjižnici v preteklem letu presenetljivo nekoliko povečalo, 

bi ta pozitivni trend lahko obdržali s posodobitvijo knjižnične informacijsko-komunikacijske 

tehnologije. 

Za dodatno promocijo uporabe e-virov, ki so članom knjižnice brezplačno dostopni v knjižnici ali 

nekateri tudi od doma, smo v program organiziranih obiskov za šolsko leto 2018/19 že aplicirali 

vsebino rastem z e-viri za učence od 5. do 9. razreda OŠ, a se šole še niso odzvale oziroma se izvajanje 

le-tega še usklajuje. 

 

 

1.2.10. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA (GOSPODARSTVO, 

SOCIALA, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ, UREJANJE PROSTORA) 

Poslovanje Mestne knjižnice in čitalnice Idrija ima pomembne učinke zlasti na področju sociale. Še 

naprej smo ena redkih slovenskih splošnih knjižnic, ki uporabnikom ne zaračunavamo redne letne 

članarine. Vpisnine pa nimamo za mladoletne in brezposelne. 

V letu 2018 smo v sodelovanju s Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje (CIRIUS) 

Kamnik izpeljali cikel predavanj treh strokovnjakov, in sicer dr. Špele Razpotnik (Demokratizacija in 

odpiranje velikih institucij), dr. Dušana Rutarja (Inkluzija otrok s posebnimi potrebami: za družbeno 
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pravičnost) in red. prof. dr. Darje Zaviršek (Zakaj potrebujemo deinstitucionalizacijo v Sloveniji in 

drugih državah postsocializmov) na temo vključevanja otrok/mladih s posebnimi potrebami v lokalna 

okolja – tudi zavode, kakršen je MKČI. V praksi pa smo v MKČI od junija do septembra 2018 v 

sodelovanju z IP Posočje izvajali program delovnega usposabljanja zaposlitvene rehabilitacije za 

izbrano rehabilitantko. Pri uvajanju v ta program je sodelovala mentorica-prostovoljka iz Mladinskega 

centra Idrija, načrtovanje, usklajevanje in izvajanje programa, spremljanje, prilagajanje in evalviranje 

oziroma ocenjevanje (sprotno in končno) pa je v celoti in ves čas vodila mentorica – strokovna delavka 

MKČI.  

Konec decembra 2017 in v januarju 2018 smo v vseh enotah knjižnice aktivno podprli dobrodelno 

akcijo zbiranja starih/rabljenih igrač za otroke s posebnimi potrebami (varovance zavodov CIRIUS 

Kamnik, CIRIUS Vipava in Vzgojni zavod Slivnica pri Mariboru). Akcijo je vodila Mlada Slovenija. 

V letu 2018 se je projektu Primorci beremo na novo pridružila skupina pacientov Psihiatrične bolnice 

Idrija pod vodstvom delovne terapevtke. Še naprej so v projektu uspešno sodelovali tudi uporabniki 

Doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža (enota Marof) in Socialno varstvenega zavoda Vitadom 

v Črnem Vrhu. 

Skupina udeleženk tečaja slovenščine je nadaljevala z druženji v knjižnici.  

Knjižnica omogoča organizirane obiske (s pripravljenimi vsebinami) za uporabnike Varstveno-

delovnega centra. 

Pod okriljem Lions kluba Idrija je bila v januarju 2018 v Galeriji Magazin že drugo leto zapored 

postavljena dobrodelna razstava likovnih del z natečaja Plakat miru, na katerem so sodelovali učenci 

OŠ Idrija, OŠ Spodnja Idrija, OŠ Črni Vrh in OŠ Cerkno ter njihovi mentorji. Vsa zbrana sredstva so 

namenili sodelujočim šolam in njihovim dejavnostim. 

MKČI se je aktivno vključila v projekt Evropski teden mobilnosti, v okviru katerega smo knjižnico z 

najožjo okolico (Trg sv. Ahaca) poskusili narediti bolj dostopno. Med drugim sta bili nameščeni dve 

stojali za kolesa – v podhodu Magazina in v neposredni bližini Filmskega gledališča Idrija. 

 

1.2.11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE 

POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

Kadrovanje: 

V letu 2018 je bilo v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija redno zaposlenih 12,5 delavcev (od tega 1 s 

polovičnim delovnim časom), in sicer 2 upravna delavca (direktor in računovodja), 1,5 tehničnega 

delavca (čistilke), 8 strokovnih delavcev (4 bibliotekarji, 1 višji knjižničar, 3 knjižničarji) ter 

koordinator in organizator kulturnega programa.  

Za nadomeščanje strokovne delavke na porodniškem dopustu je bila do junija 2018 zaposlena druga 

strokovna delavka. 

V letu 2018 smo preko študentskega servisa (Servisa storitev) zaposlovali študente za dežurstvo na 

razstavah v Galeriji Magazin ter za prodajo in kontrolo vstopnic v Filmskem gledališču Idrija. 
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Investicijska vlaganja: 

- V Filmskem gledališču Idrija je bila septembra 2018 izvedena sanacija fasadnega ometa. 

 

1.3. ŠTEVILČNI PRIKAZI NEKATERIH KAZALNIKOV 

Tabela 1: Število aktivnih in novih članov od leta 2009 do leta 2018 

LETO ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV ŠTEVILO NOVIH ČLANOV 

2009 5015 325 

2010 4938 345 

2011 5040 364 

2012 5220 601 

2013 5584 427 

2014 5385 347 

2015 5542 344 

2016 4965* 297 

2017 4.612 281 

2018 4.744 374 

 

*Število članov se v letu 2016 ni zmanjšalo tako radikalno v primerjavi s predhodnimi leti, kot kaže 

navedena številka, ampak je bila pri zbiranju statističnih podatkov za leto 2016 prvič striktno 

uporabljena predpisana statistična metodologija. 

 

Tabela 2: Število uporabnikov interneta od leta 2009 do leta 2018 

LETO ŠTEVILO 

2009 4940 

2010 3194 

2011 3188 

2012 2805 

2013 3074 

2014 3035 

2015 2192 

2016 1696 

2017 1295 

2018 1462 
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Tabela 3: Obisk spletne strani knjižnice od leta 2014 do leta 2018 

LETO ŠTEVILO 

2014 14.577 

2015 17.226 

2016 19.230 

2017 23.772 

2018 11.429 

 

 

Tabela 4: Število izposojenega gradiva od leta 2009 do leta 2018 

LETO ŠTEVILO 

2009 125.716 

2010 129.249 

2011 132.229 

2012 136.080 

2013 148.082 in 168 elektronskih knjig 

2014 148.613 in 214 elektronskih knjig 

2015 144.637 in 352 elektronskih knjig 

2016 142.416 in 397 elektronskih knjig  

2017 137.741 in 595 elektronskih knjig 

2018 134.401 in 688 elektronskih knjig 

  

 

Tabela 5: Število medknjižničnih izposoj od leta 2009 do leta 2018 

 

LETO 

GRADIVO IZ DRUGIH KNJIŽNIC 

NAŠIM UPORABNIKOM 

GRADIVO IZ NAŠE KNJIŽNICE 

DRUGIM KNJIŽNICAM 

2009 89 9 

2010 95 18 

2011 67 17 

2012 63 17 

2013 54 26 

2014 52 42 

2015 101 37 

2016 95 43 

2017 82 41 

2018 165 35 
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Člani MKČI ter tolminske, ajdovske in novogoriške knjižnice so tudi v letu 2018 s pridom izkoriščali 

možnost brezplačne izposoje študijskega gradiva med navedenimi štirimi knjižnicami. Sredstva za to 

storitev je zagotovilo Ministrstvo za kulturo RS, in sicer 2.000 EUR za leto 2018. 

 

Tabela 6: Obratovalne ure od leta 2009 do leta 2018 

OBRATOVALNE URE MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA IN 

NJENIH ENOT ZA LETO 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 

 

IDRIJA CERKNO SPODNJA IDRIJA ČRNI VRH SKUPAJ 2009 

2145 1425 1170  4740 

    SKUPAJ 2010 

2127 1405 1132  4664 

    SKUPAJ 2011 

2130 1428 1125  4683 

    SKUPAJ 2012 

2122 1372 1091 104 4689 

    SKUPAJ 2013 

2224 1382 815 446 4867 

    SKUPAJ 2014 

2252 1193 766 505 4716 

    SKUPAJ 2015 

2384 1421 735 505 5045 

    SKUPAJ 2016 

2273 1190 405 485 4353 

    SKUPAJ 2017 

2252 1400 736 500 4888 

    SKUPAJ 2018 

2362 1379 719 505 4965 

 

19. in 20. oktobra 2018 je bila izvedena inventura knjižničnega gradiva v Mestni knjižnici in čitalnici 

Idrija. 
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1.4. DEJAVNOSTI IN PROJEKTI 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je splošna, javna knjižnica, ki svojo dejavnost namenja vsem 

prebivalcem Občine Idrija in Občine Cerkno. Potencialni uporabniki knjižnice so torej vsi prebivalci 

območja, ki ga knjižnica s svojo dejavnostjo pokriva, in srednješolci iz drugih krajev, ki se šolajo na 

idrijski gimnaziji; to je 16.314 prebivalcev.  

Dejavnost knjižnice obsega naslednja področja, ki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo: kultura, 

izobraževanje, vzgoja in organizacija prostega časa. 

 

1.4.1. URE PRAVLJIC 

V letu 2018 smo v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija organizirali 9 ur pravljic, ki jih je skupaj obiskalo 

149 otrok (in 8 odraslih). V tem okviru je bila posebna pravljična ura s Kristino Menih v mednarodnem 

projektu Brati gore. 

V Bevkovi knjižnici Cerkno je bilo izvedenih 5 pravljic, ki jih je obiskalo 72 otrok (in 5 odraslih). 

V Knjižnici Spodnja Idrija so bile izvedene 4 ure pravljic, ki jih je obiskalo 19 otrok. 

V Knjižnici Črni Vrh je 4 pravljice obiskalo 17 otrok. 

 

1.4.2. RAZSTAVE 

V vseh knjižnicah pripravljamo priložnostne razstave, s katerimi obeležujemo aktualne teme, obletnice 

avtorjev, predstavljamo dobitnike različnih literarnih nagrad in skušamo bralce opozoriti na knjige, po 

katerih redkeje posegajo. 

 

V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija je bilo 8 priložnostnih razstav za odrasle, v Spodnji Idriji 10, v 

Bevkovi knjižnici pa je bilo na ogled 27 priložnostnih razstav. 

 

V pritličnem prostoru je bila v juliju 2018 razstava literarnih del nekdanjih učencev Rudarsko-

industrijske šole in eksponatov Davida Ogriča ob 70-letnici šole. 

 

Razstavna dejavnost v Galeriji Magazin (nad knjižnico):  

˗ januar: razstava ilustracij Damijana Stepančiča v okviru projekta Bralnice pod slamnikom 

˗ februar: razstava likovnih del z natečaja Plakat miru (Lions klub Idrija) 

˗ marec: razstava fotografij Planinskega društva Idrija 

˗ april: razstava fotografij Fotokluba Nova Gorica 

˗ september: razstava Retro Nine Koželj 

˗ oktober: razstava fotografske skupine Planinskega društva Tolmin 
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˗ november: razstava Zavoda RS za varstvo narave Invazivke na poti o tujerodnih vrstah v 

gozdovih  

˗ december: razstava Likovnega društva Cinober Idrija ob 100-letnici Cankarjeve smrti 

Otvoritev razstav in vodenih ogledov razstav se je v letu 2018 udeležilo 350 obiskovalcev. 

 

1.4.3. LITERARNI VEČERI 

V letu 2018 so se v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija zvrstili naslednji literarni večeri, 

predavanja in prireditve: 

˗ januar: potopisno predavanje Ermina Oblaka Portugalska – Jakobova pot;  

˗ februar: predstavitev knjige Dareta Kauriča Z besedami in prsti; predstavitev zbornika 

Literarnega društva RIS Zaris v čas 2017; predavanje Jake Bitenca o konoplji, njenih zdravilnih 

učinkovinah in celostnem zdravljenju; 

˗ marec: pogovor z Zorkom Bajcem o kulturni dediščini in projekcija dokumentarnega filma Svet, 

ki izginja; predstavitev knjige Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače niso za igrače (2. del); 

˗ april: začetek projekta Primorci beremo – predstavitev knjige Davorina Lenka Bela pritlikavka; 

predavanje Jerneje Jošar Ekološki vrt brez prekopavanja, okopavanja in pletja; predstavitev 

knjige Maje Golob Mala mal'ca;  

˗ maj: predavanje dr. Špele Razpotnik Demokratizacija in odpiranje velikih institucij; predavanji 

dr. Dušana Rutarja (Inkluzija otrok s posebnimi potrebami) in red. prof. dr. Darje Zaviršek 

(Zakaj potrebujemo deinstitucionalizacijo v Sloveniji in drugih državah postsocializmov); 

predstavitev zbornika Dr. Aleš Bebler - Primož: življenje in delo; 

˗ september: predavanje Sergeja Mijatovića Koloidno srebro – kovina neomejenih možnosti; 

prireditev Naš včeraj, danes, jutri – ob evropskem dnevu jezikov;  

˗ oktober: predavanje dr. Jerneja Severja Pomen življenjskega prostora v naravi in pri človeku; 

večmedijski dogodek Soočenje generacij v okviru Dnevov živega srebra; predstavitev knjige 

Divje babe na žlikrofih; predstavitev pesniške zbirke Andrejke Jereb Votek na platnu; 

˗ november: predstavitev knjige Aleksandra Gatalice Vélika vojna; predstavitev knjige Alenke 

Veber Rihtarjeve Kolo sreče – 67 babjepolskih iveri; zaključek projekta Primorci beremo – 

srečanje z Mojco Širok, dopisnico, novinarko in avtorico knjige Pogodba; 

˗ december: predstavitev knjige Vladimirja Habjana in Irene Mušič Habjan Alpe brez meja; 

predstavitev biltena Mladinskega odseka Planinskega društva Idrija Naše poti.  

 

Vseh udeležencev navedenih prireditev je bilo 1.106. 

 

V Bevkovi knjižnici Cerkno je bilo 8 literarnih večerov in srečanj, ki jih je obiskalo 173 obiskovalcev.  
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1.4.4. BRALNI IN BRALNO-USTVARJALNI KROŽEK 

V Knjižnici Črni Vrh (v prostorih KUD Sloga Črni Vrh) je strokovna delavka MKČI pripravila 3 

srečanja bralnega krožka, na katerih je sodelovalo 22 udeležencev. Zaradi neustreznih prostorskih 

pogojev pa smo ta srečanja zaenkrat opustili. 

 

V Knjižnici Spodnja Idrija je strokovna delavka MKČI zasnovala in vodila bralno-ustvarjalni krožek, 

ki je z delovanjem začel jeseni 2018 in bo aktiven do maja 2019.  Njihovo delo temelji na glasnem 

branju izbranih vsebin, poglobljeni analizi prebranega ter upodobitvi notranjih občutkov in misli v 

poljubni likovni/umetniški tehniki. Prva tema je bila posvečena Ivanu Cankarju in njegovi Skodelici 

kave (v nagrajeni izvedbi Petra Škerla). Za zaključek so v izložbi knjižnice postavili razstavo 

Cankarjevih del, starih predmetov iz njegovih časov ter v krožku izdelanih skodelic.  

 

1.4.5. ORGANIZIRANI OBISKI 

Za organizirane skupine otrok iz vrtcev in osnovnih šol v obeh občinah, za Center za izobraževanje in 

usposabljanje Nikolaj Pirnat, za Varstveno-delovni center, za šole s prilagojenim programom in za 

Gimnazijo Jurija Vege smo tudi v letu 2018 (za šolsko leto 2018/19) pripravili brošuro s programom  

bibliopedagoških, književnodidaktičnih in umetnostnovzgojnih dejavnosti (dostopna tudi na spletni 

strani knjižnice: http://www.idr.sik.si/si/v/25/kaj-nudimo/organizirani-obiski/ ).  

 

V tem okviru smo v idrijski knjižnici zabeležili 49 organiziranih obiskov različnih skupin s 1.390 

obiskovalci (1.257 otrok in 133 odraslih/spremljevalcev), v cerkljanski knjižnici je bilo 25 

organiziranih obiskov s 432 obiskovalci (414 otrok in 18 odraslih), v spodnjeidrijski knjižnici je bilo 14 

obiskov z 238 udeleženci, v črnovrški knjižnici pa je bilo 13 obiskov z 208 udeleženci. 

 

Za vzgojno-izobraževalne ustanove v krajih, kjer knjižnica nima svoje enote, različne pravljične 

vsebine izvedemo v njihovih prostorih – v njihovem kraju.  

V letu 2018 smo tako obiskali: 

˗ Vrtec Godovič z dvema pravljicama (Zelo lačna gosenica in Sovica Jokica), ki jima je 

prisluhnilo 24 otrok in 4 vzgojiteljice; 

˗ Vrtec in Osnovno šolo Ledine z dvema pravljicama (Godrnjava pikapolonica in Lepo je biti 

papagaj), ki jima je prisluhnilo 41 otrok in 8 vzgojiteljic. 

 

Med organiziranimi obiski so stalni gostje uporabniki Varstveno-delovnega centra iz Idrije, iz 

seminarja slovenskega jezika za tujce pa se je oblikovala skupina 3-4 udeleženk, ki so se v 

popoldanskem času mesečno srečevale v knjižnici. Poudarek je bil na neformalnem druženju, 

sproščenem klepetu (v slovenščini), prebiranju odlomkov iz (izbranih) knjig in spoznavanju 

http://www.idr.sik.si/si/v/25/kaj-nudimo/organizirani-obiski/
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(kulturnega) okolja – vedno na določeno temo, pri čemer so sodelujoče izrazile  poseben interes za 

spoznavanje domačega kraja, tj. Idrije, in za vse, kar je z Idrijo povezano (klekljanje, znamenite 

osebnosti, stavbna dediščina itd.). Ta srečevanja niso več potekala v okviru seminarja, ampak so bila 

popolnoma v domeni strokovne delavke MKČI. 

 

V letu 2018 smo v vseh enotah MKČI izpeljali mesečne knjižne uganke, povezane s knjižnico in 

knjigami. Med oddanimi rešitvami izžrebamo nekaj reševalcev in jih nagradimo s simboličnimi 

(knjižnimi in drugimi) nagradami. Tema septembrske knjižne uganke je bil promet in prevozna 

sredstva, ker smo se vključili v projekt Evropskega tedna mobilnosti, v oktobru pa smo v sodelovanju z 

Icro (kmečko tržnico) pripravili knjižno uganko na temo čebel in medu. 

 

1.4.6. BAJTABUKVE – 2 KNJIŽNI HIŠKI na novih lokacijah 

 

23. maja 2018 je bil projekt Bajtabukve predstavljen na Dnevu dobrih praks, ki ga je organizirala Zveza 

bibliotekarskih društev Slovenije v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota. 

V letu 2017 so bile bajtabukve na vseh 12 lokacijah izjemno dobro sprejete in bralci/uporabniki so 

predlagali postavitev dodatnih bajtabukev na 2 lokacijah: ob otroškem igrišču v Spodnji Idriji in na 

novo urejeni informativni točki v Idrijskih Krnicah. Željam smo sledili in od pomladi do jeseni 2018 sta 

se 12 knjižnim hiškam pridružili še dve: 

   
Spodnja Idrija – ob otroškem igrišču  Idrijske Krnice 

 

Z bajtabukvami izpolnjujemo vse zastavljene cilje, in sicer: širiti bralno kulturo izven knjižničnih 

prostorov (na terenu – med ljudmi, ki niso (nujno) člani in/ali uporabniki knjižnice); narediti knjižnično 

gradivo (v prvi vrsti knjige) dostopnejše ljudem izven središča mesta, v krajih na podeželju (tudi tam, 

kjer knjižnica nima svojih enot) in na lokacijah, kjer se ljudje sicer zadržujejo in bi lahko v tistem času 

brali;  spodbuditi izmenjavo-kroženje knjig (v prvi vrsti je (odpisano) gradivo za bajtabukve zagotovila 
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knjižnica, uporabniki pa lahko namesto »izposojene« knjige v bajtabukvo vrnejo kakšno svojo); z 

zagotavljanjem gradiva za bajtabukve povečati odpis knjižničnega gradiva in ublažiti prostorsko stisko; 

dodatno promovirati knjižnico.  

 

1.4.7. BRALNICE POD SLAMNIKOM 

 

 

 

Tretje leto, odkar se MKČI vključuje v organizacijo zelo uspešnega mladinskega literarnega festivala 

Bralnice pod slamnikom, smo za osnovne šole in gimnazijo organizirali več srečanj z domačimi in 

tujimi ustvarjalci. Tako so se OŠ Idrija in OŠ Spodnja Idrija spoznali z ilustratorjem Damijanom 

Stepančičem ter si ogledali še razstavo njegovih originalnih ilustracij. Idrijski, spodnjeidrijski in 

črnovrški učenci tretje triade so v živo spoznavali prozo in poezijo nizozemskega ustvarjalca Toona 

Tellegena. Devetošolce iz OŠ Idrija ter dijake Gimnazije Jurija Vege Idrija pa je navdušil britanski 

pisatelj Kevin Brooks. 

Osrednja tematika festivala 2017 so bili novi začetki, kar smo povezovali s problematiko 

večkulturnosti, begunstva, ne nazadnje je leto 2018 zaznamovala 100. obletnica konca prve 

svetovne vojne, ki je prav tako predstavljala nove začetke. Skozi to tematiko smo poudarjali tudi 

stalne vrednote festivala, kot so strpnost, sprejemanje drugačnosti, večjezičnost, vključevanje 

otrok s posebnimi potrebami, priseljencev, starejših idr. 

 

1.4.8 EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

 

 

Na povabilo Občine Idrija se je MKČI med 17. in 21. septembrom 2018 prvič vključila v projekt 

Evropski teden mobilnosti, in sicer z več dejavnostmi: pripravili smo uro pravljic na temo prometa in 

prometne varnosti z gostom policajem; na mestni avtobus smo v tem tednu postavili zabojček z 

revijami in knjigami; septembrska knjižna uganka/križanka je vključevala prometna sredstva; v 

pritličnem prostoru je bila postavljena razstava izdelkov otrok iz Vrtca Idrija in OŠ Idrija, ki so 

ustvarjali na temo prometa; postavljeni sta bili dve stojali za kolesa, in sicer v podhodu Magazina in v 

neposredni bližini Filmskega gledališča Idrija. 
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1.4.9. PROJEKT PRIMORCI BEREMO 2018 

 

 

V letu 2018 se je devetim primorskim knjižnicam po nekaj letih spet pridružila Mestna knjižnica Piran 

in skupaj smo že dvanajstič zapored uspešno izpeljali projekt Primorci beremo, katerega glavni cilj je 

promocija kakovostne slovenske literature in spodbujanje branja le-te. V 4 enotah MKČI je bilo 148 

sodelujočih (skupaj v desetih knjižnicah 976), ki so skupaj prebrali 1.238 knjig s priporočilnega 

seznama. Še posebej smo veseli, da se je projektu lani pridružila skupina 16 pacientov iz Psihiatrične 

bolnišnice Idrija. Vsem smo ob koncu podelili posebno priznanje, dva med njimi pa sta prejela tudi 

uradno priznanje za prebranih vsaj pet proznih del in eno pesniško zbirko. V projektu sta tudi lani 

sodelovali skupini stanovalcev Vitadoma Črni Vrh in DU Idrija – enota Marof. Skupno si je v 4 enotah 

MKČI priznanje pribralo 115 od 148 sodelujočih. Vseh prebranih knjig v projektu Primorci beremo 

2018 je bilo 7.950.  

Projekt smo v MKČI aprila začeli s predstavitvijo knjige Davorina Lenka Bela pritlikavka, zaključili pa 

novembra s srečanjem z Mojco Širok, dopisnico, novinarko in avtorico kriminalnega romana Pogodba.  

 

Kakovostna (domača in tuja) dela slovenski splošni knjižničarji še naprej priporočamo na portalu 

Dobreknjige.si (dostopnem na povezavi www.dobreknjige.si). 

 

1.4.10. DRUGO 

 

-   

 

V Primorski spletni biografski leksikon Primorci.si je Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2018 

prispevala 1 nov zapis o pomembnih osebnostih z idrijsko-cerkljanskega območja, ki so ustvarjale in 

delovale oziroma so še aktivne na različnih področjih. Te biografije so dostopne na spletnem naslovu 

http://www.primorci.si/?knjiznica=Mestna+knji%C5%BEnica+in+%C4%8Ditalnica+Idrija  

 

 

 

 

 

 

http://www.dobreknjige.si/
http://www.primorci.si/?knjiznica=Mestna+knji%C5%BEnica+in+%C4%8Ditalnica+Idrija
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- Festival Brati gore             

 

 

 

 

V letu 2018 smo mednarodni dan gora (11. december) v MKČI počastili kar s tremi dogodki, in sicer: s 

pravljično uro s Kristino Menih, ki je predstavila eno od svojih zgodb iz zbirke Pravljičarija pod 

Triglavom, s predstavitvijo knjige Vladimirja in Irene Habjan Alpe brez meja in s predstavitvijo biltena 

Mladinskega odseka Planinskega društva Idrija Naše poti. S tem smo s PD Idrija več kot uspešno 

promovirali alpsko kulturno dediščino, moderno alpsko literaturo, jezik in kulturo.  

 

- Projekt rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu in dijaku 

1. letnika srednje šole 

 

V šolskem letu 2018/19 je 91 dijakov 1. letnikov po obisku in predstavitvi knjižnice (predvsem e-virov, 

ki so večinoma brezplačno dostopni članom knjižnice) prejelo zbirko kratkih zgodb Suzane Tratnik 

Noben glas, 143 sedmošolcev pa mladinski roman Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh. 

 

- Sodelovanje z Domom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža 

 

Tudi v letu 2018 smo nadaljevali sodelovanje z Domom upokojencev na Marofu. Na srečanju v začetku 

maja smo predstavili seznam knjig za branje v akciji Primorci beremo 2018. Glede na to, da je bilo 

Cankarjevo leto in dan pred obletnico Cankarjevega rojstva, smo nekaj besed namenili njegovemu 

življenju in delu.  

V tem mesecu je službovanje v Domu upokojencev zaključila dolgoletna koordinatorka in pobudnica 

sodelovanja z Mestno knjižnico Idrija, gospa Darja Ogrič. Zahvalili smo se ji za korektno in zelo 

uspešno povezovanje ter pomoč pri izpeljavi prijetnih literarnih druženj v preteklih devetih letih. 

Zaključka projekta Primorci beremo 2018 z gostjo Mojco Širok so se udeležile vse tri bralke iz Doma 

upokojencev, ki so prebrale pet proznih del in eno pesniško zbirko. Na prireditvi jih je spremljala nova 

koordinatorka, gospa Bernarda Tratnik.  

 

- Sodelovanje z Zgodovinskim arhivom Ljubljana Enota v Idriji   

 

V okviru praznovanja 120-letnice delovanja Zgodovinskega arhiva Ljubljana smo v Mestno knjižnico 

in čitalnico Idrija povabili 135 učencev 2. in 3. razredov OŠ Idrija, ki sta jim strokovni delavki – 

arhivistki predstavili slikanico Nataše Budna Kodrič in Barbare Pešak Mikec Miška Mica v arhivu, 

delovanje zgodovinskega arhiva in razna arhivska gradiva. 
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- Uvedba modela CAF     

 

 

 

 

Na pobudo zaposlene v MKČI smo v letu 2018 v MKČI uvedli uporabo evropskega modela CAF 

(Common Assessment Framework), tj. skupnega ocenjevalnega okvira za organizacije v javnem 

sektorju. Gre za orodje, ki ga lahko organizacije v javnem sektorju uporabljajo kot pripomoček pri 

uporabi tehnik za obvladovanje kakovosti, da bi izboljšale svoje delovanje. Zasnovan je na 

predpostavki, da se odlični rezultati delovanja organizacije, državljanov/odjemalcev, zaposlenih in 

družbe dosežejo s pomočjo strategije vodstva in z načrtovanjem, zaposlenimi, partnerstvi, viri in 

procesi. Organizacijo obravnava z različnih vidikov hkrati, kar predstavlja celovit pristop k analiziranju 

delovanja organizacije. 

Imenovana je bila predstavnica vodstva za kakovost in samoocenjevalna skupina, ki je pripravila 

akcijski načrt izboljšav MKČI 2018–2020. Nekateri ukrepi iz akcijskega načrta so bili v 2018 

realizirani. 

 

1.5. NAKUP GRADIVA IN DOMOZNANSKA ZBIRKA 

Kriteriji, ki jim Mestna knjižnica in čitalnica Idrija sledi pri izgradnji knjižnične zbirke, so 

naslednji: 

˗ izkazano ali zaznano zanimanje, potreba in/ali zahteva uporabnikov in potencialnih 

uporabnikov knjižnice; 

˗ aktualni/sodobni pomen, poljuden/splošno razširjen interes in/ali trajna vrednost gradiva; 

˗ tehtnost gradiva za delovanje in ustvarjanje različnih populacij; 

˗ kakovost, vključujoč točnost/doslednost, jasnost/razumljivost in uporabnost; 

˗ odzivi in mnenja strokovnih krogov v kritikah in recenzijah; 

˗ pomembnost, ugled in kompetentnost avtorja oziroma ustvarjalca; 

˗ pomen gradiva kot dokumenta časa; 

˗ aktualnost in/ali trajnejša veljavnost gradiva; 

˗ korelacija (tj. koherentnost, povezanost oziroma možnost vključitve) z obstoječo zbirko; 

˗ format, trajnost/obstojnost in enostavnost za uporabo; 

˗ nedosegljivost, pomanjkanje ali dostopnost gradiv na drugih mestih in inštitucijah; 

˗ vrednost določenega gradiva/vira v razmerju do njegove cene. 

 

Domoznansko zbirko smo v letu 2018 obogatili z nekaj izvodi diplomskih oziroma seminarskih del. K 

zbirki starih razglednic smo jih dodali 28. 

Razen domoznanskega nobenega drugega gradiva ne nabavljamo v večjem številu izvodov, kljub temu 

pa si prizadevamo zagotoviti zadostno količino predvsem zelo aktualnih, popularnih, iskanih naslovov, 



19 

 

po katerih povprašujejo stalni uporabniki. Potrebe uporabnikov skušamo zadovoljiti tudi z izvajanjem 

medoddelčne izposoje. 

 

Načrtno omejujemo nabavo izbranih naslovov šolskih gradiv (za najrazličnejša šolska tekmovanja (iz 

biologije, zgodovine ipd.) in tuje bralne značke) ter za ta gradiva skrajšamo običajne roke izposoje, saj 

v funkciji ustreznega zagotavljanja le-teh predvidevamo šolske knjižnice. Zaradi letnega spreminjanja 

seznamov zahtevane in priporočene literature teh dejavnosti bi naša knjižnična zbirka prehitro 

zastarevala in bi se ustvarjal preobsežen mrtvi fond. 

Učbenike zagotavljamo v omejenem obsegu in vsebini. Kot srednje velika splošna knjižnica ne 

nabavljamo večjega števila izvodov gradiv za študije na univerzitetnem in/ali visokošolskem nivoju. 

Redkejše izrecne želje in potrebe svojih uporabnikov po tovrstnem gradivu Mestna knjižnica in 

čitalnica Idrija zadovoljuje z medknjižnično izposojo.  

 

Učbeniki se nabavljajo le v primerih:  

˗ kadar se predvideva koristnost in uporabnost za knjižnično zbirko – na primer kadar določen 

učbenik predstavlja pomemben vir za splošni pregled določene teme;  

˗ kadar določen učbenik in/ali njegov avtor postane »klasika«, tj. pridobi splošnejšo, trajnejšo 

vrednost. 

 

Pri razporeditvi nakupa v knjižnični mreži smo upoštevali sorazmerno zastopanost leposlovnega in 

strokovnega gradiva v posameznih enotah. Vse gradivo je bilo z medoddelčno izposojo enako dostopno 

v vseh enotah knjižnice. 

 

 

Tabela 7: Zaloga gradiva 
 

Leto Knjige Neknjižno gradivo Serijske 

publikacije 

E-knjige (št. naslovov) Skupaj 

2012 107.268 4.840 2.618 - 114.726 

2013 110.137 4.007 2.718 519 117.381 

2014 110.708 4.739 2.828 364 118.639 

2015 111.970 4.941 3.003 373 120.287 

2016 112.931 5.365 2.742 554 121.592 

2017 112.393 5.824 2.953 626 121.796 

2018 112.031 5.487 2.966 722 121.206 
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Tabela 8: Prirast gradiva 

Leto Knjige Neknjižno gradivo Serijske publikacije Skupaj 

2012 4.257 614 358 5.229 

2013 4.689 770 322 5.781 

2014 4.315 400 391 5.106 

2015 3.911 267 239 4.417 

2016 3.898 458 236 4.592 

2017 4.103 399 279 4.781 

2018 3.385 309 256 3.950 

 

Način pridobivanja gradiva v knjižnici je predvsem nakup, je pa med prirastom tudi 534 izvodov 

podarjenih knjig s strani posameznikov in ustanov. 

 

Tabela 9: Nakup knjižničnega gradiva po financerjih (v EUR) 

 

Leto 

Občina 

Idrija 

Občina Cerkno Ministrstvo za 

kulturo 

Lastna sredstva Presežek 

2011 46.400 9.000 25.194 2.008 Idrija 

689 Cerkno 

9.970 Idrija 

3.191 Cerkno 

2012 46.394 4.500 20.492 2.430 7.038 

2013 43.786 9.000 23.450 0 16.642 Idrija 

33 Cerkno 

2014 46.400 4.500 15.894 0 13.883 Idrija 

893 Cerkno 

2015 46.400 6.000 15.950 1.409,61 0 

2016 46.400 6.000 19.830 50 (donacija) 8.508 Idrija 

24 Cerkno 

2017 46.400 6.500 20.260* 0 7.809 Idrija 

2018 46.400 6.500 18.444* 3.187   0 

*Od tega je bilo 2.500 EUR namenskih sredstev za izboljšanje javne dostopnosti do digitalnih 

leposlovnih in strokovnih publikacij v slovenskem jeziku in v povezavi s promocijo branja ter 

prizadevanji za dvig bralne pismenosti, za dostop do e-knjig v slovenskem jeziku (Biblos). 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija izvaja stalno revizijo zbirke in redno (vsaj enkrat letno) izloča ter 

odpisuje gradivo, ki je glede na namen knjižnice vsebinsko ali fizično neustrezno, predvsem pa: 

˗ uničeno, poškodovano in umazano gradivo ter drugo gradivo v slabem stanju; 

˗ odvečne izvode leposlovnega gradiva; 

˗ nepopolno gradivo; 

˗ gradivo, ki je dostopno tudi v drugih knjižnicah; 
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˗ zastarelo strokovno gradivo; 

˗ starejše izdaje gradiva, ki jih lahko nadomesti z novejšimi; 

˗ pogrešano gradivo, 

˗ serijske publikacije (odvisno od roka hranjenja) ipd. 

 

Izločeno gradivo je tisto, ki je začasno umaknjeno iz redne uporabe. Odpisano gradivo pa je tisto, ki je 

trajno ostranjeno iz knjižnične zbirke. O izločanju in odpisu gradiva odloča posebna komisija, 

sestavljena iz strokovnih knjižničnih delavcev. Natančnejši kriteriji, navodila in postopki v zvezi z 

izločanjem in odpisom knjižničnega gradiva pa so opisani v Pravilniku o izločanju in odpisu 

knjižničnega gradiva v MKČI.  V letu 2018 je bilo izločenih 5.323 enot knjižničnega gradiva. 

 

1.6. OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR 

 V letu 2018 je bila izvedena nabava za idrijsko in črnovrško enoto: 

˗ WD NAS sistem (mrežni disk); uničevalec dokumentov; 3 stoječi ventilatorji; 2 omari za 

čistila; stenska previjalna miza (v predprostoru ob sanitarijah za uporabnike); 2 bajtabukvi (za 

idrijsko enoto) 

˗ UPS (za črnovrško enoto) 

 

Za cerkljansko enoto v letu 2018 ni bilo nabave osnovnih sredstev in/ali drobnega inventarja. 

 

 

 

 

 

Direktorica:  

  mag. Milanka Trušnovec 
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1.7. POROČILO O DELU IN DEJAVNOSTIH FILMSKEGA GLEDALIŠČA 

IDRIJA  

Filmsko gledališče Idrija je v letu 2018 obiskalo 7006 obiskovalcev, kar je za 1012 več obiskovalcev 

kot leta 2017. Vsega skupaj smo prikazali 172 filmov na 193 projekcijah, zabeležili pa smo 5872 

gledalcev. Iz kategorije ART filmov smo prikazali 113 filmov na 131 projekcijah, zabeležili pa smo 

3972 gledalcev. Iz kategorije slovenskih filmov smo prikazali 34 filmov na 47 projekcijah, zabeležili pa 

smo 2497 gledalcev. 

V primerjavi z letom prej je bilo v celotni Art kino mreži Slovenije prikazali 279 projekcij več kot leto 

prej, obisk pa se je povečal skoraj za deset odstotkov. Skupaj je AKMS v 27 kinodvoranah in na 10.279 

filmskih projekcijah zabeležila 453.000 gledalcev. Najbolj gledan domači film je bil Gajin svet. Ta 

podatek velja tudi za Idrijo. V rednem programu in na šolskih projekcijah si ga je pri nas pogledalo 575 

gledalcev. Najbolj gledan tuji film Bohemian Rhapsody zaradi tehničnih pomanjkljivosti v dvorani FGI 

ni bil predvajan. 

Podatki Mednarodne zveze kinematografov (UNIC) kažejo, da se je obisk v Evropi v letu 2018 

zmanjšal za približno 3,3 odstotka. Kljub temu se je obisk v Sloveniji z 2,4 milijona obiskovalci 

povišal za šest odstotkov glede na leto 2017. Prihodki od prodaje vstopnic pa so znašali 12,6 milijona 

evrov in so se v primerjavi z letom 2017 povečali za 8,3 odstotka. Zvišanje obiska so zaznali tudi na 

Madžarskem in Hrvaškem, zmanjšanje pa denimo v Italiji in Avstriji. 

 

1.7.1. ČLANSTVO V MREŽI EUROPA CINEMAS 

MKČI je z zavodom Ivana Cankarja Vrhnika in Zavodom za kulturo, šport in mladino občine Tolmin 

povezana v mini kinematografsko mrežo, s katero smo 2016 oddali vlogo za članstvo v Europa 

Cinemas. Pogoj za članstvo je bil vsaj 15.000 obiskovalcev skupaj na leto. V mrežo smo bili sprejeti v 

novembru 2016. Na podlagi poročila o obisku smo za leto 2017 konec koledarskega leta prejeli 2.551 

EUR sredstev.  

 

1.7.2. REDNI PROGRAM FILMSKEGA GLEDALIŠČA IDRIJA (plačljive projekcije) 

Zvrstilo se je 139 projekcij, ki si jih je ogledalo 2600 obiskovalcev. To je 54 projekcij več in 1076 

obiskovalcev več kot v 2017. 

Programsko se nagibamo k izbiri kakovostnih filmov za mladino, filmov domače in evropske 

produkcije ter umetniških filmov.  
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Tabela 10:  Št. obiskovalcev od januarja do decembra 2018 

  

število 

projekcij število obiskovalcev 

Povprečni obisk na 

projekcijo 

Filmi za otroke in mladostnike 63 1816 29 

Filmi za odrasle 76 784 10 

Skupaj 139 2600 19 

 

V primerjavi z letom 2017 se je povprečen obisk na projekcijo dvignil za enega obiskovalca. V 

kategoriji filmov za otroke in mlade se je obisk v primerjavi z letom poprej povečal za 1128 

obiskovalcev. Število projekcij se je v tej kategoriji povečalo za 35. Povprečen obisk na projekcijo se je 

za to kategorijo dvignil za pet obiskovalcev. V kategoriji filmov za odrasle se je število projekcij 

povečalo 19. Obisk pa je padel za 52 obiskovalcev. Povprečen obisk na projekcijo se je za to kategorijo 

zmanjšal za štiri obiskovalce. 

 

Tabela 11: Obisk filmov artkino programa v primerjavi z ostalimi filmi (ameriška produkcija) 

 število projekcij število obiskovalcev Povprečni obisk 

na projekcijo 

Art kino program 87 1280 15 

Filmi velikih studijev 52 1320 25 

Skupaj 139 2600 19 

 

Pri nas še vedno prevladuje art kino program (evropski, domači, avtorski ter ameriški neodvisni filmi). 

Filme iz te kategorije dobimo od distributerjev, ki se ukvarjajo z redno kino distribucijo: Fivia, 

Demiurg, Continental (zgolj evropski filmi), Cinemania group. Filme iz te kategorije prejmemo tudi od 

manjših producentov in Društva za gorsko kulturo. V letu 2018 smo programsko sodelovali na 

mednarodnem filmskem festivalu Kino otok. Film smo prejeli od organizatorjev festivala. V tem 

koledarskem letu nismo sodelovali pri festivalu Film na oko, saj ga organizator Zavod Vizo ni 

organiziral. V tej kategoriji se je število projekcij povečalo za 10. Obisk pa je padel za 109 

obiskovalcev. Povprečen obisk na projekcijo se je za to kategorijo zmanjšal za tri obiskovalce. 
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Tabela 12: 10 najbolj obiskanih filmov iz redne kino distribucije 

Mesto Film Št. obiskovalcev Št. projekcij 

1 Gajin svet 116 obiskovalcev 2 

2 Marijina zemlja 110 obiskovalcev 2 

3 Poj mi pesem 66 obiskovalcev 1 

4 Čarobna zima v Mumindolu 65 obiskovalcev 2 

5 Zadnji ledeni lovci 62 obiskovalcev 2 

6 Dvigni sidro 58 obiskovalcev 2 

7 Ježek in vran pričarat božič 35 obiskovalcev 1 

8 Gremo mi po svoje 35 obiskovalcev 1 

9 Največji dar 33 obiskovalcev 1 

10 Družina 32 obiskovalcev 1 

SKUPAJ  612 obiskovalcev 15 projekcij 

 

Filmov velikih ameriških studiev iz redne kino distribucije zaradi neustrezne tehnične opreme še ne 

moremo predvajati. Prišli pa smo do začasne rešitve, da od distributerja Con film, ki je poslovni partner 

z mednarodno firmo Film Bank Media, na podlagi vloge za javno prikazovanje filmov z DVD-ja ali 

Blu ray diska prejmemo licenco za javno predvajanje. To pomeni, da lahko izbrane filme studiev 

Warner Bros., Fox, Sony in Disney, ki so imeli izid na omenjenih zgornjih nosilcih, predvajamo v naši 

kinodvorani, vendar šele, ko se ne predvajajo več po kinematografih oziroma niso več v redni kino 

distribuciji pri domačih distributerjih. V tej kategoriji, se je obisk v primerjavi z letom poprej povečal 

za 1185 obiskovalcev. Število projekcij se je v tej kategoriji povečalo za 44. Povprečen obisk na 

projekcijo se je v tej kategoriji dvignil za osem obiskovalcev. Statistika vključuje tudi tri projekcije, ki 

so bile odpovedane, saj nam distributer ni pravočasno priskrbel licence za javno prikazovanje. 

Ocenjujemo, da bi bil obisk filmov ameriških studiev večji, če bi imeli za njihovo prikazovanje DCP 

projektor ter bi jih prikazovali v prvih dveh mesecih od njihovega premiernega prikazovanja.  
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Tabela 13: 10 najbolj obiskanih filmov od posrednika Film Bank Media 

Mesto Film Št. obiskovalcev Št. projekcij 

1 Štorklje 152 obiskovalcev 3 

2 Hotel Transilvanija 2 107 obiskovalcev 1 

3 Hotel Transilvanija 3 97 obiskovalcev 1 

4 Smrkci: Skrita vas 87 obiskovalcev 2 

5 Peter Zajec 78 obiskovalcev 1 

6 Tisto 77 obiskovalcev 1 

7 Annabele: Stvarjenje 62 obiskovalcev 1 

8 Ledeno raljestvo 49 obiskovalcev 1 

9 Koko in velika skrivnost 45 obiskovalcev 1 

10 Snoopy in Charlie Brown 40 obiskovalcev 1 

SKUPAJ  794 obiskovalcev 13 projekcij 

 

1.7.3. REDNI PROGRAM FILMSKEGA GLEDALIŠČA IDRIJA (brezplačne projekcije) 

Zvrstilo se je 43 brezplačnih projekcij, ki si jih je ogledalo 1.762 obiskovalcev. To je 17 projekcij več 

in 241 obiskovalcev več kot v 2017. 

 

Najbolj obiskani so bili dokumentarni filmi, ki so se vsebinsko dotikali Idrije. Najbolj obiskan je bil 

dokumentarec Jeklene ptice nad Idrijo, ki je svojo predpremiero doživel v Idriji. Dogodek je bil 

pripravljen v soorganizaciji z RTV Slovenija. Na petih filmih, ki so se vsebinsko dotikali Idrije in 

bližnje okolice (premiera novega dokumentarnega filma Sukanje niti modernih umetnikov, ki govori o 

klekljanju in je bil prikazan na Festivalu idrijske čipke, Jeklene ptice nad Idrijo, Tovariš, Med nebom in 

zemljo, Šturmajce), je bilo skupaj 664 obiskovalcev.  

 

Po obisku so sledili sinhronizirani animirani otroški filmi, ki so bili prikazani kot del večjega 

programskega sodelovanja z drugimi organizacijami. Najbolj obiskani Bikec Ferdinand je bil prikazan 

za Veseli december v sodelovanju z ZPM Idrija in KS Mesto Idrija. Za Veseli december je bil prikazan 

tudi film Medved Bamsi in čarovničina hči. Pika in Packa packata je bil prikazan v sklopu 
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celodnevnega dogodka Pustovanja 2018, ki je potekal na pustno soboto, pri njem pa so sodelovali tudi 

KS Mesto Idrija, MC Idrija, Klub Idrijskih študentov, KUD Avgust in Kulturno Pustno društvo grapa. 

Projekcija filma Ratatouille je potekala kot spremljevalni program Praznika idrijskih žlikrofov, ki ga 

organizira MC Idrija. Skupaj z Art kino mrežo in Slovenskim filmskim centrom smo sodelovali pri 

akciji Noč kratkih filmov 2018, kjer je bil prikazan sklop kratkih animiranih filmov za otroke. V 

sodelovanju z društvom 2 koluta smo predvajali programski sklop kratkih animiranih filmov za otroke 

Slon kolesari po svetu. Skupaj je bilo na risankah 373 obiskovalcev.  

 

Tretji vsebinski sklop, ki je privabil največ gledalcev, so bili versko obarvani dokumentarci (Goreči 

škof in Duh velikih jezer). Projekciji smo pripravili v sodelovanju z Župnijo Idrija. Skupaj si je 

dokumentarca ogledalo 180 obiskovalcev. 

 

Tabela 14: 10 najbolj obiskanih brezplačnih filmov  

Mesto Film Št. obiskovalcev Št. projekcij 

1 Jeklene ptice nad Idrijo 397 obiskovalcev 2 

2 Bikec Ferdinand 130 obiskovalcev 1 

3 Goreči škof 120 obiskovalcev 1 

4 Med nebom in zemljo 94 obiskovalcev 2 

5 Tovariš 81 obiskovalcev 2 

6 Moški ne jočejo 80 obiskovalcev 1 

7 Pika in Packa packata 78 obiskovalcev 1 

8 Sukanje niti modernih umetnikov 75 obiskovalcev 1 

9 Ratatouille 75 obiskovalcev 1 

10 Duh velikih jezer 60 obiskovalcev 1 

SKUPAJ  1190 obiskovalcev 13 projekcij 

 

V poletih mesecih smo izvedli projekt Počitniški kino, ki ga pripravljamo z Mladinskim centrom Idrija. 

V letu 2018 je poleg treh projekcij v Idriji Počitniški kino gostoval tudi v Kanomlji, Godoviču in na 

Vojskem. V Črnem Vrhu smo nadaljevali projekt Kino za luno, katerega pripravljamo v sodelovanju s 

KUD Sloga. V sodelovanju s Klubom idrijskih študentov smo organizacijsko pomagali tudi pri izvedbi 

kino projekcije v Mejci, ki je potekala v sklopu Čipkarije 2018. Zaradi slabega vremena sta dve 
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projekciji potekali na nadomestnih lokacijah v dvorani FGI in kulturnem domu Črni Vrh. Skupaj smo 

na poletnih projekcijah zabeležili 248 obiskovalcev, kar je 60 obiskovalcev manj kot leto prej. 

 

V koprodukciji z zavodom Jazz Cerkno smo pripravili ciklus filmov o glasbi "Paglej", na katerem se je 

zvrstilo 6 filmov (Dišalo je po jazzu, Laibach, Grace Jones, Od kovača do knapa, premierno sta bila 

prikazana Šum Balkana in nizozemski dokumentarec Misha in tako naprej). Pogovor z igralsko ekipo 

smo imeli na filmu Šum Balkana in Dišalo je po jazzu. Bratko Bibič (harmonika, klavir, glasovi), 

Eduardo Raon (harfa, elektronika, glasovi) in Vid Drašler (tolkala, zvočila, šumila, glasovi) so igrali 

živo glasbo na projekciji filma Od kovača do knapa. Skupaj si je ta programski sklop ogledalo 85 

obiskovalcev. 

 

V začetku februarja smo v sodelovanju s Pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji organizirali 

Filmske dneve LUX, ki so bili nominirani za nagrado Evropske unije. Sodelovali smo na mednarodnem 

filmskem festivalu LGBT Ljubljana. Na Ta veseli dan kulture smo predvajali dokumentarec o 

švedskem režiserju Bergmanu. Ob 70. obletnici prvega slovenskega igranega filma smo predvajali Na 

svoji zemlji. V sodelovanju z organizatorji Rally festivala pa smo prikazali dokumentarec Codelli. 

Predvajali smo tudi filma Moški ne jočejo in Nara Petrovič = človek. Po filmih je sledil še pogovor z 

ustvarjalci. Te projekcije je obiskalo 171 ljudi. 

 

Vključeni smo v projekt Cikel ruskega filma, ki ga pripravlja Slovanska knjižnica iz Ljubljane v 

sodelovanju z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov RUSLO. Prikazali smo štiri filme. 

Organizatorjem cikla smo podali željo oziroma kritiko, da priskrbi filme v boljši video resoluciji. 

Obljubili so, da bodo prihodnje leto težavo odpravili. Na teh projekcijah nas je obiskalo 33 ljudi. 

 

Za projekcijo filma Seme: zamolčana zgodba smo zaradi neodzivnosti prevajalke sami poskrbeti za 

prevod filma. Film si je ogledalo 8 obiskovalcev. 

 

1.7.4. FILMSKA VZGOJA 

Vzgojno-izobraževalnim zavodom ponujamo možnost organizacije šolskih kinopredstav in izvajanje 

filmske vzgoje. V sklopu programa filmske vzgoje nas je obiskala OŠ Idrija, OŠ Sp. Idrija, OŠ Cerkno, 

Gimnazija Jurija Vege Idrija in Vrtec Idrija. Skupaj je bilo 11 kinopredstav. Najbolj gledani film je bil 

Gajin svet, ki si ga je pogledalo 423 učencev. Z Zavodom Vizo in GJVI smo sodelovali v projektu 

Učenja zgodovine skozi film (Teaching European History through Cinema - TEHC). V sklopu tega 

projekta smo prikazali 4 filme (Orlando, Savlov sin, Ime rože in Oliwer Twist). Vrtcu smo tudi 
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ponudili možnost brezplačnega ogleda kratkih animiranih filmov, ki so bili prikazani za Noč kratkih 

filmov.  

Obiskalo nas je 1.510 učencev in dijakov. To je 1 predstava več oziroma 281 obiskovalcev več kot v 

letu poprej. 

 

1.7.5. OSTALI DOGODKI 

V FGI so bili poleg kinopredstav štirje dogodki, ki niso bili povezani s kinematografsko dejavnostjo: 

dve ponovitvi gledališke predstave My lace lady v produkciji Male gledališke šole Gimnazije Jurija 

Vege Idrija (v sodelovanju s Šolskim društvom Realka) in Dramatičnega društva Idrija; strokovno 

predavanje Kaj je kino?, ki ga je vodil Bojan Bajsič iz Kinodvora, potekal pa je v sklopu projekta 

Filmska osnovna šola, v katerem sodelujemo člani Art kino mreže Slovenije; predstavitev knjige 

Usodna strast 2 avtorja Gregorja Pavšiča. 

 

Na štirih dogodkih smo skupaj zabeležili 451 obiskovalcev. To je 36 obiskovalcev manj kot leto 

poprej.  

 

1.7.6. VIRTUALNA ARENA 

Virtualna arena je bil pilotni program FGI, ki je potekal septembra in oktobra. Namen je bil, da s 

pomočjo obstoječe tehnične opreme v dvorani uvedemo alternativne oblike vsebin, ki do sedaj v FGI 

ali v katerikoli drugi kinodvorani v Sloveniji še niso bile prisotne. Preko konzole Nintendo Switch smo 

na filmsko platno projicirali tekmovanje v štirih video igrah (Rocket League, Mario Kart 8 Deluxe, 

FIFA 2018 in Rayman Legends). Dogodki so bili za obiskovalce brezplačni. Almapek in Comcom sta 

bila naša sponzorja in sta za zmagovalce prispevala praktične nagrade. Z odzivom smo bili zadovoljni 

in razmišljamo, da bi ta sklop v bodoče še ponovili. 

Na štirih dogodkih smo skupaj zabeležili 64 obiskovalcev.  

 

1.7.7. ODDAJANJE DVORANE V UPORABO 

Filmsko gledališče Idrija oddaja dvorano v uporabo raznim organizatorjem. Zavod zimske urice je 

organiziral monokomedijo Borka z Jasno Kuljaj. Gostili smo praznovanje 10. obletnice ustanovitve 

Literarnega društva RIS, slovesnost ob 15. obletnici delovanja Društva klekljaric idrijske čipke in 

sodelovanja z Naravoslovnotehniško fakulteto (oddelkom za tekstilstvo), pogovor z dr. Jožkom Pircem, 

katerega je organizirala Župnija Idrija, in Kolektorjevo podelitev menedžerskih nagrad. 



29 

 

V letu 2018 se je na tovrsten način v dvorani odvilo 5 dogodkov drugih organizatorjev. Skupaj je bilo 

479 obiskovalcev.  

 

1.7.8. RASTEM S KNJIGO 

V sklopu nekaterih obiskov Mestne knjižnice in čitalnice Idrija učencem pokažemo tudi Filmsko 

gledališče Idrija. Skupaj nas je tako obiskalo 140 obiskovalcev. 

 

1.7.9. OGLAŠEVANJE 

Dogodke v FGI oglašujemo z mesečnimi zloženkami in plakati, z obvestili na Radiu Odmev, preko e-

pošte, spletne in FB strani knjižnice, spletnega portala Mojekarte.si in ob priložnosti na spletnem 

portalu Idrija.com. 

 

1.7.10. INVESTICIJE IN IZBOLJŠAVE 

V letu 2018 smo kupili novo filmsko platno in novo ozvočenje. 

 

 

 

 

 

Koordinator in organizator kulturnega programa: 

Tim Božič 
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1.8 ZAKLJUČEK 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je v letu 2018 poslovala poslovno in finančno uspešno, kar je 

razvidno iz pripadajočih računovodskih izkazov, ki sodijo zraven.  

 

Poslovno leto je trajalo 12 mesecev, pri čemer je pokrivalo obračunsko obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 

12. 2018. V tem obdobju so upoštevani vsi dejanski prihodki (prihodki iz sredstev javnih financ, drugi 

prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe) in vsi dejanski odhodki. 

 

Otvoritvena bilanca na dan 1. 1. 2018 je bila sestavljena v skladu z: 

1. Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in spremembe),     

2. Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in spremembe),   

3. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS 115/02 in spremembe),  

4. Slovenski računovodski standardi (Uradni list RS, št. 118/05 in spremembe) in 

5. Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna (Uradni list RS 12/01 in spremembe).  

 

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2018 izkazuje skupni seštevek aktive oziroma pasive 1.492.975 EUR.  

 

Po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za isto poslovno leto znašajo celotni prihodki 

465.160 EUR, celotni odhodki pa 447.185 EUR. Z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb za 

leto 2018 v višini 242 EUR je izkazan skupen presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta v višini 

17.733 EUR. Navedeni presežek prihodkov nad odhodki je razdeljen tako: Občina Idrija je s knjižnično 

dejavnostjo poslovala pozitivno v višini 6.342 EUR, s filmsko dejavnostjo je poslovala prav tako 

pozitivno v višini 11.565 EUR. Rezultat na strani Občine Cerkno je negativen v višini 174 EUR.  

 

Sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti Mestne knjižnice in čitalnice Idrija sta v letu 2018 

zagotovili Občini Idrija in Cerkno, za nakup knjig ter sistem Biblos pa tudi Ministrstvo za kulturo 

Republike Slovenije. Sredstva za izvajanje dejavnosti Filmskega gledališča Idrija je zagotovila Občina 

Idrija. 

 

Materialni in programski stroški v letu 2018:  

- Knjižnična dejavnost (Občina Idrija): za stroške materiala in storitev je Mestna knjižnica in 

čitalnica Idrija od Občine Idrija prejela 72.000 EUR, porabila pa je 72.259 EUR. Razlika v 

višini 259 EUR je pokrita iz prihodkov, ki so jih idrijske enote ustvarile v letu 2018.  
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Ministrstvo za kulturo je za stroške storitev sistema Biblos namenilo 2.500 EUR, strošek na 

kontu uporabnina Biblos pa je v letu 2018 znašal 3.505 EUR. Razlika v višini 1.005 EUR je 

pokrita iz prihodkov, ki so jih idrijske enote ustvarile v letu 2018. 

Javna agencija za knjigo je za kritje stroškov projekta Primorci beremo namenila subvencijo v 

višini 88 EUR. 

- Filmsko gledališče Idrija (Občina Idrija) je za materialne in programske stroške od Občine Idrija 

prejelo 23.179 EUR, porabilo pa je 28.113 EUR. Razlika v višini 4.934 EUR je bila pokrita iz 

prihodkov, ki jih je Filmsko gledališče Idrija ustvarilo v letu 2018. 

- Knjižnična dejavnost (Občina Cerkno): za stroške materiala in storitev je Mestna knjižnica in 

čitalnica Idrija od Občine Cerkno prejela 10.000 EUR, porabila pa je 12.950 EUR. Razlika v 

višini 2.950 EUR je bila v višini 2.773 EUR pokrita iz prihodkov, ki jih je Bevkova knjižnica 

Cerkno ustvarila v letu 2018, v višini 3 EUR je bila pokrita s subvencijo Javne agencije za 

knjigo, ki jih je le-ta namenila za kritje stroškov projekta Primorci beremo. Preostala razlika v 

višini 174 EUR je izkazana kot negativen poslovni rezultat, ki se pokrije s presežkom 

prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let. Po kritju negativnega rezultata v višini 174 EUR je 

presežek prihodkov nad odhodki na kontu 985 (del za Cerkno) z 31. 12. 2018 porabljen.   

 

Amortizacija v letu 2018:  

- Knjižnična dejavnost (Občina Idrija): strošek amortizacije v višini 5.225 EUR obsega nakup 

knjig (3.187 EUR), razglednic (1.213 EUR) ter drobnega  inventarja (825 EUR). Strošek je v 

celoti pokrit iz lastnih prihodkov, ki so jih idrijske enote ustvarile v letu 2018.   

 

Plače in prispevki v letu 2018:  

- Knjižnična dejavnost (Občina Idrija): za plače in prispevke je Mestna knjižnica in čitalnica 

Idrija od Občine Idrija prejela 196.973 EUR, porabila pa je 200.257 EUR. Razlika v višini 

3.284 EUR je pokrita iz prihodkov, ki so jih idrijske enote ustvarile v letu 2018.  

- Filmsko gledališče Idrija (Občina Idrija) je za plače in prispevke od Občine Idrija v letu 2018 

prejelo 28.025 EUR kolikor jih je tudi porabilo. 

- Knjižnična dejavnost (Občina Cerkno): za plače in prispevke je Mestna knjižnica in čitalnica 

Idrija od Občine Cerkno prejela 83.245 EUR kolikor jih je tudi porabila.  

 

Investicijsko vzdrževanje v letu 2018:  

- Knjižnična dejavnost (Občina Idrija): za menjavo požarne centrale je Mestna knjižnica in 

čitalnica Idrija od Občine Idrija prejela 2.507 EUR kolikor jih je tudi porabila.   

- Filmsko gledališče Idrija (Občina Idrija) je za sanacijo fasadnega ometa od Občine Idrija v letu 

2018 prejelo 11.099 EUR kolikor jih je tudi porabilo.  
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Knjižnično gradivo v letu 2018:  

- Enota Idrija, Spodnja Idrija in Črni Vrh so od Občine Idrija prejele 46.400 EUR, od Ministrstva 

za kulturo pa 11.632 EUR. V letu 2018 so za nakup knjižničnega gradiva idrijske enote porabile 

61.219 EUR.  

- Bevkova knjižnica Cerkno je od Občine Cerkno prejela 6.500 EUR, od Ministrstva za kulturo 

pa 4.312 EUR. V letu 2018 je za nakup knjižničnega gradiva Bevkova knjižnica Cerkno 

porabila 10.812 EUR. 

 

Ostali prihodki v letu 2018: 

- Knjižnična dejavnost (Občina Idrija): Prihodki od najema/uporabe prostorov: 353 EUR; 

Prihodki od CIRIUS Kamnik za stroške projekta delovnega preizkusa zaposljivosti ranljivih 

oseb: 430 EUR; Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (izvajanje osnovne dejavnosti): 

15.244 EUR.  

- Filmsko gledališče Idrija: Prihodki od Europa Cinemas za predvajanje evropskih filmov: 2.551 

EUR; Prihodki od kino vstopnic: 12.856 EUR; Prihodki od najema/uporabe dvorane FGI: 1.334 

EUR.   

- Knjižnična dejavnost (Občina Cerkno): Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (izvajanje 

osnovne dejavnosti): 2.773 EUR.  

 

Pregled porabe presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let v letu 2018: V letu 2018 Mestna 

knjižnica in čitalnica Idrija ni koristila presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let za nakup 

osnovnih sredstev ali knjižničnega gradiva. Za kritje negativnega rezultata na strani Občine Cerkno pa 

je bil porabljen presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let v višini 174 EUR, tako, da Občina 

Cerkno na kontu 985 z dnem 31. 12. 2018 nima več presežka prihodkov nad odhodki.  

 

Stanje konta presežka prihodkov nad odhodki je na dan 31. 12. 2018 naslednje: 

- Občina Idrija (knjižnična dejavnost): 12.698 EUR,  

- Filmsko gledališče Idrija (Občina Idrija): 19.517 EUR, 

- Občina Cerkno: 0 EUR.  
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2 FINANČNO POROČILO ZA LETO 2018 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, 

proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Računovodsko poročilo obsega pojasnila in 

razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi.  

 

Pri sestavi letnega poročila za leto 2018 so bili upoštevani naslednji predpisi: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 in spremembe),     

- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologija za 

pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov 

proračuna (Uradni list RS 12/01 in spremembe),  

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in spremembe),   

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS 115/02 in spremembe),  

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 

(Uradni list RS, št. 134/03 in spremembe), 

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 

javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in spremembe), 

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05 in spremembe), 

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o 

računovodstvu (Uradni list RS 117/02 in spremembe), 

- Navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta (Uradni 

list RS, št. 110/99 in spremembe).  

 

Obračunsko obdobje je trajalo od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018. V navedenem obdobju so bili 

upoštevani vsi dejanski prihodki in odhodki. Načrtovanje odhodkov je potekalo po finančnih načrtih 

zavoda. Vse gospodarjenje v zavodu je usmerjeno v ohranjanje ali izboljšanje obstoječega standarda 

zavoda. 

 

Priloženi izkazi in bilance stanja za leto 2018 izkazujejo pozitivno poslovanje. Presežek prihodkov nad 

odhodki je odraz dobrega gospodarjenja. Zastavljeni cilji v letu 2018 so bili realizirani. 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija ima vsa denarna sredstva na podračunu UJP Nova Gorica (IBAN SI 

56 01236-6030370752, odprt pri Banki Slovenije).       
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2.1 OPIS OBVEZNIH POSTAVK RAČUNOVODSKEGA DELA LETNEGA 

POROČILA 

V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava, v okviru pojasnil podajamo pisne računovodske informacije, ki se nanašajo 

na razkrivanje podatkov, izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter v prilogah k 

izkazom.  

 

2.1.1 SODILA ZA RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DEJAVNOST 

JAVNE SLUŽBE TER DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

Po 9. členu zakona o računovodstvu je v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija zagotovljeno ločeno 

spremljanje javne in tržne dejavnosti. Za ugotavljanje uspešnosti poslovanja posamezne vrste 

dejavnosti je ključnega pomena čim doslednejše razmejevanje odhodkov med obema dejavnostma.  

 

Zakon o računovodstvu v 16. členu predpisuje razmejevanje odhodkov na del, ki se nanaša na 

opravljanje javne službe in del, ki se nanaša na tržno dejavnost. Nekateri odhodki se lahko že na 

podlagi dokumentacije neposredno pripišejo ustrezni dejavnosti. Drugi odhodki se razvrščajo na 

podlagi ustreznih sodil pristojnega ministrstva. Če pristojno ministrstvo ne posreduje ustreznih sodil, 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija uporabi sodila za razmejevanje odhodkov po dejavnostih, ki 

temeljijo na metodah stroškovnega računovodstva, kot so: direktni stroški v preteklem letu, delež tržne 

dejavnosti gleda na delež javne službe - pri izračunu Davka od dohodka pravnih oseb je kot sodilo za 

razdelitev prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti uporabljeno razmerje 

med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.   

 

O javni službi lahko govorimo takrat, kadar je le-ta opredeljena v zakonu ali občinskem odloku in 

kadar je njeno zagotavljanje v javnem interesu. Dejavnost javne službe se lahko v celoti financira iz 

javnih sredstev (državnega ali občinskega proračuna), lahko pa se financira s plačili prejemnikov 

oziroma uporabnikov storitev javne službe.  

 

Knjižnica opravlja javne storitve, naštete v: 

˗ 2. in 16. členu Zakona o knjižničarstvu, 

˗ Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic, 

˗ Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, 

˗ Uredbi o posredovanju in ponovnih uporabi informacij javnega značaja.  

 

Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema: 

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, 
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- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, 

- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 

- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, 

- informacijsko opismenjevanje, 

- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, 

- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 

- dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem 

vzajemnem bibliografskem sistemu. 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija poleg dejavnosti, za opravljanje katere je ustanovljena opravlja še 

spremljajoče (tržne) dejavnosti, s katerimi dopolnjuje svojo osnovno dejavnost oziroma skrbi za 

optimalno izkoriščenost premoženja, s katerim upravlja. Dejavnost prodaje proizvodov in storitev na 

trgu, ki ne spada v izvajanje javne službe, se v celoti financira s plačili prejemnikov in uporabnikov 

proizvodov in storitev. Tržno dejavnost predstavljajo prihodki od oddaje v najem in uporabo prostorov 

(Galerija Magazin, pritlični prostor MKČI in Filmsko gledališče Idrija) ter prihodki od prodanih 

vstopnic za prireditve v Filmskem gledališču Idrija, ki niso v skladu z javno službo.   

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija izkazuje odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. 

Loči jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti javne službe in odhodke, ki se nanašajo 

na tržno dejavnost. 

 

2.1.2 NAMENI, ZA KATERE SO BILE OBLIKOVANE REZERVACIJE, TER 

OBLIKOVANJE IN PORABA REZERVACIJ  

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2018 ni oblikovala rezervacij.  

 

2.1.3 VZROKI ZA IZKAZOVANJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI V BILANCI 

STANJA TER IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 

2.1.3.1 Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja  

Bilanca stanja izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 32.215 EUR.  

Presežek prihodkov nad odhodki na kontu 985 je na dan 31. 12. 2018 razdeljen tako: 

- Občina Idrija (knjižnična dejavnost): 12.698 EUR,  

- Filmsko gledališče Idrija (Občina Idrija): 19.517 EUR, 

- Občina Cerkno: 0 EUR.  
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2.1.3.2 Poslovni izid po obračunskem toku 

Poslovni izid po obračunskem toku izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 17.733 EUR, ki 

je razdeljen tako:  

- Knjižnična dejavnost (Občina Idrija): 6.342 EUR,  

- Filmsko gledališče Idrija (Občina Idrija): 11.565 EUR. 

- Knjižnična dejavnost (Občina Cerkno): - 174 EUR.  

 

Na negativen rezultat na strani Občine Cerkno vplivajo naslednji razlogi:  

- Nenačrtovani stroški na postavki materiala za čiščenje v višini 171 EUR. 

- Nenačrtovani stroški na postavki pisarniškega materiala v višini 476 EUR – tonerji.  

- Nove talne obloge v Bevkovi knjižnici Cerkno zahtevajo specifičen premaz, da le-te ohranjajo 

kakovost, zato je na postavki storitev čiščenja strošek, ki ni bil planiran in sicer 558 EUR za 

izdelavo zaščitnega premaza. Omenjenega stroška v prihodnjih letih ne bo, saj bo čistilka 

poskrbela za premaz talnih oblog in tako najem zunanjega izvajalca ne bo več potreben.  

- Poraba električne energije je bila v primerjavi s finančnim načrtom višja za 610 EUR.  

- Poraba plina za ogrevanje je bila v primerjavi s finančnim načrtom višja za 1.390 EUR.  

- Nenačrtovani stroški na postavki tekoče vzdrževanje prostorov v višini 241 EUR – montaža 

avtomatskega zapirala za vhodna vrata Bevkove knjižnice Cerkno.  

 

Obseg materialnih stroškov na cerkljanski strani iz leta v leto izkazuje, da sredstva, ki jih 

ustanoviteljica Občina Cerkno zagotavlja za ta namen niso zadostna, saj knjižnica ne zmore pokrivati 

negativne razlike niti s prihodki, ki jih čez leto ustvari s tržno dejavnostjo.  

 

2.1.3.3 Poslovni izid po denarnem toku 

Glede na izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2018 ugotavljamo presežek 

prihodkov nad odhodki v višini 10.061 EUR.  

 

Izračun presežka po fiskalnem pravilu: Če od zgoraj navedenega presežka prihodkov nad odhodki 

po denarnem toku (10.061 EUR) odštejemo vse kratkoročne obveznosti (kratk. obv. do zaposlenih, 

kratk. obv. do dobaviteljev, kratk. obv. iz poslovanja in kratk. obv. do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta) v višini 48.275 EUR pridemo do negativnega rezultata oziroma do presežka odhodkov nad 

prihodki v višini 38.214 EUR.  

 

Glede na fiskalno pravilo se torej od presežka prihodkov nad odhodki odštejejo vse kratkoročne 

obveznosti Mestne knjižnice in čitalnice Idrija kar privede do tega, da je poslovni izid po denarnem 

toku negativen.  
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2.1.4 METODE VREDNOTENJA ZALOG GOTOVIH PROIZVODOV IN ZALOG 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE  

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2018 ni imela zalog gotovih proizvodov in zalog 

nedokončane proizvodnje. 

 

2.1.5 PODATKI O STANJU NEPORAVNANIH TERJATEV IN UKREPIH ZA NJIHOVO 

PORAVNAVO OZIROMA RAZLOGIH ZA NEPLAČILO 

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev ob koncu leta 2018, ki še niso zapadle v plačilo: 512 EUR 

(uporaba dvorane FGI in pritličnega prostora MKČI). 

 

Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta ob koncu leta 2018, ki še niso 

zapadle v plačilo: 26.030 EUR (plače za mesec december 2018, poračun regresa za leto 2018, jubilejna 

nagrada za 40 let).  

 

Stanje drugih kratkoročnih terjatev ob koncu leta 2018, ki še niso zapadle v plačilo: 130 EUR 

(refundacija boleznine, terjatve za vstopni DDV).  

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2018 nima odprtih terjatev, ki ne bi bile usklajene oziroma ne 

bi bile poravnane v roku zapadlosti.  

 

2.1.6 PODATKI O OBVEZNOSTIH, KI SO DO KONCA POSLOVNEGA LETA ZAPADLE V 

PLAČILO, IN O RAZLOGIH ZA NEPLAČILO  

Stanje kratkoročnih obveznosti do zaposlenih ob koncu leta 2018, ki še niso zapadle v plačilo: 22.525 

EUR (plače za mesec december 2018, jubilejna nagrada za 40 let). 

 

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev ob koncu leta 2018, ki še niso zapadle v plačilo: 14.435 

EUR.  

 

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja ob koncu leta 2018, ki še niso zapadle v plačilo: 

5.851 EUR (obveznosti za plačilo davka od dohodka pravnih oseb, obveznosti za plačilo DDV za 

davčno obdobje).  

 

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega računa ob koncu leta 2018, ki še 

niso zapadle v plačilo: 5.464 EUR (kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna 

države – Ministrstvo za javno upravo za SIGENCO, obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna 
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– UJP za obračun stroškov Banke Slovenije, obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna Občine 

Cerkno – režijski obrat Občine Cerkno za stroške komunalnih storitev, obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračuna občine – Mestni muzej Idrija, obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov 

drugih občin – Mestna knjižnica Ljubljana, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Zavod KŠM Tolmin).  

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2018 ne beleži obveznosti, ki bi do konca poslovnega leta 

zapadle v plačilo in ne bi bile plačane. Zavod obveznosti plačuje do dneva zapadlosti oziroma v 

zakonskem roku.  

 

2.1.7 VIRI SREDSTEV, UPORABLJENI ZA VLAGANJE V OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA, NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 

(KAPITALSKE NALOŽBE IN POSOJILA)  

Viri sredstev, ki jih Mestna knjižnica in čitalnica Idrija uporablja za vlaganje v opredmetena osnovna 

sredstva, so namenska sredstva, bodisi so to sredstva donacij bodisi sredstva, pridobljena iz državnega 

ali občinskega proračuna, bodisi sredstva, ki so za te namene razporejena ob ugotovitvi poslovnega 

izida (presežek prihodkov nad odhodki) ali pa lastna sredstva, ki jih zavod ustvari tekom poslovnega 

leta.  

 

Tabela 15: Pregled virov in porabe namenskih sredstev za nakup osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja v letu 2018 

OBČINA IDRIJA  v EUR OBČINA CERKNO v EUR SKUPAJ v EUR 

Prejeto po pogodbi  9.000 Prejeto po pogodbi 0 9.000 

Lastna sredstva 2018  6.955 Lastna sredstva 2018  0 6.955 

Skupaj prejeta namenska 

sredstva: 15.955 

Skupaj prejeta namenska 

sredstva: 0            15.955 

Poraba Filmsko gledališče 

Idrija 12.608 

Poraba Bevkova knjižnica 

Cerkno 0 12.608 

Poraba MKČI 3.031   3.031 

Poraba Knjižnica Črni Vrh 316   316 

Skupaj poraba: 15.955 Skupaj poraba: 0 15.955 



39 

 

Tabela 16: Pregled virov in porabe namenskih sredstev za knjižnično gradivo v letu 2018 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2018 ni vlagala sredstev v dolgoročne finančne naložbe. 

 

2.1.8 NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija prostih denarnih sredstev ne nalaga v naložbe. Denarna sredstva v 

višini 51.323 EUR na podračunu Mestne knjižnice in čitalnice Idrija predstavljajo maso za izplačilo 

plač do 5. delovnega dne v mesecu januarju 2019, sredstva za pokrivanje obveznosti do dobaviteljev, ki 

zapadejo v plačilo v letu 2019, ter lastna sredstva, ki jih je zavod ustvaril tekom leta 2018.  

 

2.1.9 RAZLOGI ZA POMEMBNEJŠE SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV 

Tabela 17: Odpis osnovnih sredstev v letu 2018 po enotah 

ENOTA v EUR 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija  2.267 

Bevkova knjižnica Cerkno 1.170 

Knjižnica Spodnja Idrija 1.515 

SKUPAJ 4.952 

 

 

Tabela 18: Odpis drobnega inventarja v letu 2018 po enotah 

ENOTA v EUR 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija  526 

Bevkova knjižnica Cerkno 2.415 

Knjižnica Spodnja Idrija 30 

Knjižnica Črni Vrh 137 

SKUPAJ 3.108 

  

Odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2018 predstavlja poškodovano, izrabljeno ali 

zastarelo opremo. Vsa odpisana osnovna sredstva so bila dokončno amortizirana.  

OBČINA IDRIJA  v EUR OBČINA CERKNO v EUR SKUPAJ v EUR 

Občina Idrija po pogodbi 46.400  Občina Cerkno po pogodbi 6.500  52.900  

Pogodba MZK 

      

11.632  Pogodba MZK  4.312       15.944  

Lastna sredstva tekočega leta 3.187 Lastna sredstva tekočega leta 0 3.187 

Skupaj namenskih sredstev: 

    

61.219 Skupaj namenskih sredstev: 10.812 72.031 

Nabava gradiva v letu 2018: 61.219 Nabava gradiva v letu 2018: 10.812 72.031 
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Tabela 19: Prejeti darovi knjižničnega gradiva v letu 2018 po enotah 

ENOTA v EUR 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija  2.484      

Bevkova knjižnica Cerkno 2.008 

Knjižnica Spodnja Idrija 340 

Knjižnica Črni Vrh           496     

SKUPAJ        5.328 

 

 

Tabela 20: Odpis knjižničnega gradiva v letu 2018 po enotah 

ENOTA v EUR 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija  46.410 

Bevkova knjižnica Cerkno 6.029 

Knjižnica Spodnja Idrija 800 

Knjižnica Črni Vrh 2.920 

SKUPAJ 56.159 

 

Odpis knjižničnega gradiva v letu 2018 predstavljajo:  

- manko knjižničnega gradiva po inventuri, 

- odpis dvojnic, trojnic ali slikanic in otroških knjig v šestih izvodih istega naslova,  

- odpis zastarelih slikanic iz sedemdesetih in osemdesetih let, 

- odpis zbirk romanov po podružnicah,  

- odpis več let neizposojenega gradiva, 

- odpis zastarelega strokovnega gradiva.  

 

Odločitev za odpis zgoraj navedenega gradiva je tudi posledica prostorskega pomanjkanja, da bi hranili 

vso gradivo. Mestna knjižnica in čitalnica se trudi, da hrani vsaj en izvod gradiva v skladišču, zato 

dvojnice ali celo več izvodov sproti odpisuje, saj je potrebno zagotavljati prostor za novo gradivo. 

Prostorski problem se pojavlja tudi v podružnicah, zato smo tam odpisali zbirke romanov, ki niso več 

brane, ampak so še vedno na razpolago za izposojo v matični enoti. Občasno se naredi izpis 

neizposojenega gradiva – gradivo, ki več let ni bilo izposojeno, se odpiše. Zavod upošteva tudi splošno 

načelo, ki določa, da se v tekočem letu odpiše gradivo v primerljivi vrednosti, kot je bilo kupljenega 

gradiva. Strokovni delavci sproti preverjajo aktualnost strokovne literature, saj določeno gradivo zaradi 

hitrega tempa življenja, razvoja in napredka hitro zastari (na primer: management, računalništvo, 

medicina, dietetika itd.).  
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2.1.10 VRSTE POSTAVK, KI SO ZAJETE V ZNESKIH, IZKAZANIH NA KONTIH 

ZUNAJBILANČNE EVIDENCE  

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija ne spremlja razmerij in postavk na kontih zunajbilančne evidence.  

2.1.11 PODATKI O POMEMBNEJŠIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH IN 

NEOPREDMETENIH SREDSTVIH, KI SO ŽE V CELOTI ODPISANA, PA SE ŠE VEDNO 

UPORABLJAJO ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

Mestna knjižnica in čitalnica za opravljanje dejavnosti ne uporablja že v celoti odpisanih opredmetenih 

osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.   

 

2.1.12 PODATKI, KI SO POMEMBNI ZA PODROBNEJŠO PREDSTAVITEV POSLOVANJA 

IN PREMOŽENJSKEGA STANJA – IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU  

Fiskalno pravilo je proračunsko pravilo, s katerim se zagotavlja srednjeročna uravnoteženost prihodkov 

in izdatkov proračunov brez (dolgoročnega) zadolževanja, z namenom doseganja vzdržnosti javnih 

financ. Izvajanje fiskalnega pravila določa Zakon o javnih financah. 

 

1. Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih knjižb (R7>R4) 

 

R7 (od skupine kontov 70 do 78):  538.117 EUR  

minus  

R4 (od skupine 40 do 45):   528.056 EUR 

= presežek       10.061 EUR 

 

2. Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku glede na Zakon o izvrševanju 

proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 

 

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku    10.061 EUR 

minus  

kratkoročne obveznosti (R2) po bilanci stanja na dan 31.12.2018:   48.275 EUR 

=                    - 38.214 EUR 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija po zgoraj zapisanem izračunu presežka prihodkov nad odhodki po 

denarnem toku glede na Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije beleži presežek 

odhodkov nad prihodki v višini 38.214 EUR.  Ker je izračunan negativni znesek, torej presežek 

odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka se na skupini kontov 985 ne evidentira ničesar.  
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2.2 POJASNILA K BILANCI STANJA 

Bilanca stanja je računovodski izkaz, iz katerega je razvidno stanje sredstev in obveznosti do njihovih 

virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. V aktivi bilance so 

izkazana sredstva zavoda, v pasivi pa viri sredstev.  

 

Z rednim popisom so usklajena sredstva in viri z dejanskim in knjigovodskim stanjem. 

 

Prilogi k bilanci stanja sta obrazca: 

- Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter 

- Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil.  

 

2.2.1 SREDSTVA 

A – Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju (1.414.474 EUR): sestavljajo jih neopredmetena 

sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, nepremičnine, oprema in druga opredmetena 

osnovna sredstva, ter popravki vrednosti naštetih postavk. 

 

Neodpisana vrednost dolgoročnih premoženjskih pravic ob koncu leta 2018: 710 EUR (Idrija: 618 

EUR, Cerkno: 11 EUR, Spodnja Idrija: 11 EUR, Črni Vrh: 12 EUR, Filmsko gledališče Idrija: 58 

EUR).  

 

Neodpisana vrednost zgradb ob koncu leta 2018: 1.363.933 EUR (Idrija: 726.299 EUR, Cerkno: 87.990 

EUR, Spodnja Idrija: 108.537 EUR, Črni Vrh: 59.117 EUR, Filmsko gledališče Idrija: 381.990 EUR).  

 

Neodpisana vrednost opreme ob koncu leta 2018: 48.804 EUR (Idrija: 17.040 EUR, Cerkno: 778 EUR, 

Spodnja Idrija: 9.031 EUR, Črni Vrh: 1.205 EUR, Filmsko gledališče Idrija: 20.750 EUR).  

 

Neodpisana vrednost drugih opredmetenih osnovnih sredstev (umetnine) ob koncu leta 2018: 1.027 

EUR (Idrija). 

B – Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve (78.501 EUR): sestavljajo 

jih denarna sredstva v blagajni, dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah, kratkoročne 

terjatve do kupcev, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega računa, druge kratkoročne 

terjatve ter aktivne časovne razmejitve. 

 

Denarna sredstva v blagajni ob koncu leta 2018: 138 EUR.  
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Dobroimetje na podračunu (51.323 EUR) Mestne knjižnice in čitalnice Idrija predstavlja maso za 

izplačilo plač do 5. delovnega dne v mesecu januarju 2019, sredstva za pokrivanje obveznosti do 

dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2019, ter lastna sredstva. 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev (512 EUR) so bile usklajene in poravnane v zakonskem roku, saj se 

nanašajo na račune iz meseca decembra 2018, ki so bili poravnani v začetku leta 2019.  

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (26.030 EUR) so bile usklajene in 

poravnane v zakonskem roku v začetku leta 2019 (plače za mesec december 2018, poračun regresa za 

leto 2018, jubilejna nagrada za 40 let).  

 

Druge kratkoročne terjatve v višini 130 EUR so bile poravnane v zakonskem roku (refundacija 

boleznine, terjatve za vstopni DDV).  

 

Aktivne časovne razmejitve v višini 368 EUR predstavljajo kratkoročno odloženi odhodki – odhodki, 

ki so strošek leta 2019 (naročnine na časopise in revije).  

 

C – Zaloge: zavod nima zalog. 

 

Tabela 21: Pregled aktive za leto 2018 in primerjava s predhodnim letom 

 

 

 

 

 

2.2.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

D – Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (48.275 EUR): sestavljajo jih 

kratkoročne obveznosti do zaposlenih, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, druge kratkoročne 

obveznosti iz poslovanja in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega računa. 

Kratkoročne obveznosti v višini 48.275 EUR so usklajene in so bile poravnane v zakonskem roku, saj 

se nanašajo na obveznosti iz meseca decembra 2018, ki  so bile poravnane v začetku leta 2019.  

 

Zgoraj navedeni znesek sestavljajo:  

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 22.525 EUR: plače za mesec december, ki so bile 

izplačane 4. januarja 2019;  

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 14.435 EUR: druge kratkoročne obveznosti iz 

poslovanja v višini 5.851 EUR – obračun davka na dodano vrednost, davek od dohodka pravnih 

oseb ter prispevki na plače za mesec december, ki so bili poravnani 4. januarja 2019;  

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

A – Dolgoročna sredstva 1.383.330 1.414.474 102 

B – Kratkoročna sredstva 57.392 78.501 137 

AKTIVA SKUPAJ 1.440.722 1.492.975 104 
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- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega računa v višini 5.464 EUR. 

 

E – Lastni viri in dolgoročne obveznosti (1.444.700 EUR): sestavljajo jih obveznosti za 

neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva (1.412.485 EUR) in  presežek 

prihodkov nad odhodki (32.215 EUR).  

 

Tabela 22: Pregled pasive za leto 2018 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

D – Kratkoročne obveznosti 

in pasivne časovne razmejitve 38.768 48.275 125 

E – Lastni viri in dolgoročne 

obveznosti 1.401.954 1.444.700 103 

PASIVA SKUPAJ 1.440.722 1.492.975 104 

 

2.3 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v 

predhodnem obračunskem obdobju. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali kot 

poslovni dogodki od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov 

je upoštevano načelo poslovnega dogodka. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu s slovenskimi 

računovodskimi standardi in enotnim kontnim načrtom za proračunske uporabnike.  

 

2.3.1 PRIHODKI 

A – Prihodki od poslovanja (462.489 EUR): sestavljajo jih prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev. 

B – Finančni prihodki (2.551 EUR): sestavljajo jih prihodki iz finančnih razmerij z drugimi pravnimi 

osebami. 

 

C – Drugi prihodki (120 EUR): sestavljajo jih neobičajni prihodki, ki nastanejo nepričakovano in so 

posledice dogodkov, ki jih zavod ne more predvideti. 

 

D – Prevrednotovalni poslovni prihodki: zavod v letu 2018 ni razpolagal z prevrednotovalnimi 

poslovnimi prihodki.  

 

 

 



45 

 

Tabela 23: Pregled prihodkov za leto 2018 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

A – Prihodki od poslovanja 444.506 462.489 104 

B – Finančni prihodki 8.020 2.551 32 

C – Drugi prihodki                                        803 120 15 

CELOTNI PRIHODKI 453.329 465.160 103 

 

2.3.2 ODHODKI 

E – Stroški blaga, materiala in storitev (131.775 EUR): sestavljajo jih stroški, ki so potrebni za 

izvajanje osnovne dejavnosti knjižnic ter Filmskega gledališča Idrija (stroški pisarniškega materiala in 

storitev; stroški porabe energije, vode, komunalnih storitev ter komunikacij; stroški prevoznih storitev; 

izdatki za službena potovanja; stroški tekočega vzdrževanja; stroški investicijskega vzdrževanja ter 

drugi operativni stroški).  

 

F – Stroški dela (310.032 EUR): sestavljajo jih osnovne plače, dodatki za delo v posebnih pogojih, 

jubilejne nagrade, nadomestila plač v breme zavoda, povračilo stroškov prehrane in prevoza, regres za 

letni dopust, premije kolektivnega dodatnega zavarovanja ter prispevki za socialno varnost.  

 

G – Amortizacija (5.225 EUR): sestavlja jo vrednost drobnega inventarja ter knjižničnega gradiva, ki 

je bil v letu 2018 nabavljen iz lastnih sredstev zavoda tekočega leta in katerega amortizacija se v celoti 

obračuna ob nabavi.  

 

H – Rezervacije: zavod v letu 2018 ni razpolagal z rezervacijami.  

 

J – Drugi stroški (153 EUR): sestavlja jih nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča Bevkove 

knjižnice Cerkno.  

 

K – Finančni odhodki, L – Drugi odhodki in M – Prevrednotovalni poslovni odhodki: zavod jih v 

letu 2018 ne beleži.   

 

Tabela 24: Pregled odhodkov za leto 2018 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

E – Stroški blaga, materiala in storitev 140.778 131.775 94 

F – Stroški dela 303.868 310.032 102 

G – Amortizacija  0 5.225 0 

J – Ostali drugi stroški 151 153 101 

K – Finančni odhodki 5.769 0 0 

CELOTNI ODHODKI 450.566 447.185 99 
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Tabela 25: Pregled poslovanja po občinah in dejavnostih za leto 2018 

(zneski so v EUR) 

REALIZIRANI PRIHODKI IDRIJA FGI CERKNO SKUPAJ 

Prejeta sredstva za materialne stroške        72.000  23.179 10.000  105.179 

Prejeta sredstva za Biblos od MZK 2.500 0 0 2.500 

Prejete dotacije za plače 196.973 28.025 83.245 308.243 

Prejeta sredstva za inv. vzdrževanje 2.507        11.099        0 13.606 

Prejeta sredstva za projekte 518 0 3 521 

Prihodki - blagajniško poslovanje 15.244 0  2.773 18.017 

Prihodki Europa Cinemas 0 2.551 0 2.551 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 0        12.856 0 12.856 

Prihodki od najema 353 1.334 0 1.687 

SKUPAJ PRIHODKI 290.095 79.044 96.021      465.160     

REALIZIRANI ODHODKI IDRIJA FGI CERKNO SKUPAJ 

Materialni stroški 72.259 28.113 12.950 113.322 

Biblos 3.505 0 0 3.505 

Stroški plač 200.257 28.025 83.245 311.527 

Investicijsko vzdrževanje 2.507 11.099 0 13.606 

Amortizacija 5.225 0 0 5.225 

ODHODKI SKUPAJ 283.753 67.237 96.195 447.185 

Rezultat 6.342 11.807 - 174 17.975 

DDPO 2018  0           242 0                    242 

Rezultat z DDPO  6.342 11.565 - 174 17.733 

 

2.4 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija poleg dejavnosti, za katero je ustanovljena opravlja še spremljajoče 

(tržne) dejavnosti, s katerimi dopolnjuje svojo osnovno dejavnost oziroma skrbi za optimalno 

izkoriščenost premoženja, s katerim upravlja.  

 

Dejavnost prodaje proizvodov in storitev na trgu, ki ne spada v izvajanje javne službe, se v celoti 

financira s plačili prejemnikov in uporabnikov proizvodov in storitev. Tržno dejavnost predstavljajo 

prihodki od oddaje v najem in uporabo prostorov (Galerija Magazin, pritličnega prostora MKČI, 

Filmsko gledališče Idrija) ter prihodki od prodanih vstopnic za prireditve v Filmskem gledališču Idrija, 

ki niso v skladu z javno službo.   

 



47 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija izkazuje odhodke glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanašajo. 

Loči jih na odhodke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti javne službe in ostale odhodke, ki se 

nanašajo na tržno dejavnost. Pri izračunu Davka od dohodka pravnih oseb je za razdelitev prihodkov in 

odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti uporabljeno razmerje med prihodki, 

doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.   

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti izkazuje pozitiven poslovni 

izid – presežek prihodkov nad odhodki – v višini 17.975 EUR. Z upoštevanjem davka od dohodka 

pravnih oseb za leto 2018 v višini 242 EUR je izkazan skupen presežek prihodkov nad odhodki 

poslovnega leta v višini 17.733 EUR.  

 

Navedeni presežek prihodkov nad odhodki je razdeljen tako: Občina Idrija je s knjižnično dejavnostjo 

poslovala pozitivno v višini 6.342 EUR, s filmsko dejavnostjo je poslovala prav tako pozitivno v višini 

11.565 EUR. Rezultat na strani Občine Cerkno pa je negativen v višini 174 EUR. 

 

Tabela 26: Pregled prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2018 in primerjava s 

predhodnim letom 

(zneski so v EUR) 

2017 

TD 

2017 

JS 

2017 

SKUPAJ 

2018 

TD 

2018 

JS 

2018 

SKUPAJ INDEKS 

CELOTNI 

PRIHODKI 

 

3.784 

 

449.545 

 

453.329 

 

1.687 

 

463.473 

 

465.160 103 

CELOTNI 

ODHODKI 

 

4.792 

 

445.774 

 

450.566 

 

991 

 

446.194 

 

447.185 99 

PRESEŽEK 

PRIHODKOV/ 

ODHODKOV 

 

 

-1.008 

 

 

3.771 

 

 

2.763 

 

 

696 

 

 

17.279 

 

 

17.975 651 

DDPO 0 39 39 0 242 242 621 

PRESEŽEK 

PRIHODKOV 

PO ODBITKU 

DDPO 

 

 

- 1.008 

 

 

 

3.732 

 

 

 

2.724 696 

 

 

 

17.037 

 

 

 

17.733 651 

 

2.5 POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA 

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v 

obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov 

je upoštevano načelo denarnega toka, da je poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema ali 

izplačila denarja. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 
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javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Zagotavljalo naj bi primerljive podatke, ki so potrebni za 

spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Prihodki so razčlenjeni v skladu z  

zakonom o računovodstvu ter z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in 

druge osebe javnega prava. Med prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali od 1. januarja 

2018 do 31. decembra 2018.  

 

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na prihodke in odhodke za izvajanje javne 

službe.  

 

Prihodki za izvajanje javne službe so v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija sestavljeni iz: prejetih 

sredstev iz državnega proračuna,  prejetih sredstev iz občinskega proračuna ter iz drugih prihodkov za 

izvajanje dejavnosti javne službe.  

 

Odhodki za izvajanje javne službe so v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija sestavljeni iz: plač in 

drugih izdatkov zaposlenim, prispevkov delodajalca za socialno varnost, izdatkov za blago in storitve 

za izvajanje javne službe ter iz investicijskih odhodkov.  

 

Tabela 27: Pregled prihodkov po načelu denarnega toka za leto 2018 in primerjava s predhodnim 

letom 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

SKUPAJ PRIHODKI 527.074 538.117 102 

Prihodki za izvajanje javne službe 527.074 538.117 102 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 20.260 18.444 91 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna 464.098 484.182 104 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 42.716 35.491 83 

 

 

Tabela 28: Pregled odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2018 in primerjava s predhodnim 

letom 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

SKUPAJ ODHODKI 548.817 528.056 96 

Odhodki za izvajanje javne službe 548.817 528.056 96 

Plače in drugi izdatki zaposlenih 263.443 264.871 101 

Prispevki delodajalcev za soc. varnost 40.722 43.227 106 

Izdatki za blago in storitve za izvajanje 145.152 116.685 80 

Investicijski odhodki 99.500 103.273 104 
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Tabela 29: Ugotovitev rezultata za leto 2018 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v  EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO 

Presežek prihodkov nad odhodki                                                          0 10.061 

Presežek odhodkov nad prihodki 21.743 0 

 

Za leto 2018 je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.061 EUR.   

2.6 POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

V Izkazu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo podatki o danih posojilih doma in v tujini ter 

podatki o vračilu posojil doma in v tujini.  

 

V letu 2018 Mestna knjižnica in čitalnica ne izkazuje finančnih terjatev in naložb.  

 

2.7 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

V Izkazu računa financiranja se izkazujejo podatki o prejetih zneskih in najetih posojilih in podatki o 

odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju.  

 

Obrazec vsebuje samo podatek o povečanju sredstev na računih oz. o zmanjšanju sredstev na računih, 

ki pa je enak podatku o presežku prihodkov nad odhodki oz. presežku odhodkov nad prihodki iz 

obrazca Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.    

  

 

 

 

 

 

Idrija, 26.2.2019          Računovodja:  

Nataša Bezeljak 

 

 

 


