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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) ter Galerija Magazin nad Mestno knjižnico in čitalnico Idrija. 

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

dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (UL RS 19/03) 

- 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. 

- Zagotavljati, da se bosta galerijska in kino gledališčna dejavnost kontinuirano razvijali. 

 

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. 
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- 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. 

- Povezovati knjižnične in galerijske  

- vsebine s kino gledališko dejavnostjo. 

- 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. 

- Zagotavljati dostop do elektronskih in zvočnih 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. 
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- Vzbujati čut za odgovornost in pripadnost knjižnici. 

- Uveljavljati vlogo knjižničarja kot strokovnjaka. 

- Razvijati profesionalen odnos osebja do dela in uporabnikov. 

 

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 2021 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.) tudi z uvedbo storitve 

Bukva do bajte. 

- Povečanje uporabe e-storitev (predvsem elektronskih baz podatkov, e-knjig in zvočnih knjig). 

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

- Povečanje števila članov in uporabnikov. 

- Postavitev knjižnih hišk na področju Občine Cerkno. 

- Več lokacij s premičnimi zbirkami, predvsem so tukaj mišljeni turistični objekti – npr. kmetije. 

- Večje število spletnih dogodkov.  

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 potem se je spet 

nadaljeval. Epidemija in protikoronski ukrepi (popolno zaprtje knjižnice ali pa spremenjen način dela 

in urniki odprtosti)) so še dodatno zmanjšali število na novo vpisanih članov tudi v letu 2021.   

Število uporabnikov interneta je upadlo predvsem zaradi epidemije novega korona virusa. Obisk 

spletne strani knjižnice je bil primerljiv s preteklimi leti. 

Število izposojenega gradiva na dom se je v letu 2021 še nekoliko zmanjšalo v primerjavi z letom 

2020, a je bilo nekje na ravni prejšnjih let. Povečana je izposoja e-knjig (preko sistema in platforme 

Biblos) in je v letu 2021 dosegla 1.934 enot. 

Število medknjižnično izposojenega gradiva iz drugih knjižnic našim uporabnikom je v letu 2021 bilo 

dobro. Število medknjižnično izposojenega gradiva iz naše knjižnice uporabnikom drugih knjižnic je 

bilo na ravni povprečja preteklih let. 
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Število ur pravljic, literarnih večerov, priložnostnih razstav in razstav v Galeriji Magazin je bilo nižje, 

enako tudi organiziranih obiskov iz vrtcev in šol kar je vse posledica epidemije novega korona virusa.  

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

bajtabukev v letu 2019; v letu 2021 smo bajtabukve postavili in redno polnili od maja do novembra.  

Nabavo knjižničnega gradiva v letu 2021 ocenjujemo za uspešno. 

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 

Leto 2021 je bilo obeleženo z epidemijo. Epidemija novega korona virusa nam je onemogočila 

izvajanje številnih dejavnosti in projektov ali pa so le-ti bili izpeljani v okrnjeni in spremenjeni obliki.  

Mesečne ure pravljic, ki jih izvajamo v vseh enotah smo preselili na splet ali pred dnevno sobo mesta 

Pri Golitu. Tako smo  junija 2021 organizirali pravljice (8 pravljic),ki se jih je udeležilo 124 otrok in 18 

odraslih. Poleg tega smo pravljice izvedli tudi v Ledinah na osnovni šoli, ki se jih je udeležilo 40 otrok, 

4 vzgojiteljice ter 2 učiteljici. Sodelovanje z dnevno sobo mesta Pri Golitu je v letu 2021 bilo uspešno. 

Poleg pravljic smo skupaj izpeljali tudi vrsto srečanj z znanimi Idrijčani in avtorji. Veliko smo 

sodelovali tudi s studiem Idrijskih novic – vsi posneti pogovori so javno dostopni na spletu.  Število 

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

letu, povečuje pa se število izposojenih elektronskih knjig.  

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

bilo nižje, toda visoko glede na razmere v katerih smo delovali. Boljša obveščenost naših uporabnikov 

o možnosti brezplačne izposoje strokovnega gradiva med knjižnicami goriškega območja je vsekakor 

pomagala pri uporabi te storitve. Poleg tega pa od leta 2018 omogočamo naročanje medknjižnične 

izposoje gradiva tudi preko spletne strani Moja knjižnica.   

 Organizirani obiski iz vrtcev, šol, vzgojno-varstvenih organizacij so zaradi epidemije prestavljeni ali 

pa smo knjižničarji obiskali določene ustanove – projekt Rastem s knjigo je v celoti izpeljan na šolah.. 

Nabava knjižničnega gradiva je v preteklem letu bila uspešna. 

Sodelovanje z drugimi zavodi na območju občin Idrija in Cerkno je bilo tudi v letu 2021 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, Mladinski center Idrija, Združenje borcev za ohranjanje vrednot 

NOB, Idrija 2020, Glasbena šola Cerkno, Hotel Cerkno, Društvo upokojencev Cerkno idr.). 
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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. 

1.2.8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 

V programu dela MKČI za leto 2021 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 2021 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.  

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

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

gradiva, bi bilo potrebno povečati (prilagoditi) odprtost posameznih enot knjižnice, ponuditi več 

digitalnih vsebin, delati na promociji knjižnice in njenih storitev. Želje in potrebe uporabnikov na tem 

segmentu (in drugih področjih) bomo preverili z anketo o zadovoljstvu uporabnikov MKČI, ki jo bomo 

v  vseh enotah izvedli v letu 2022.  

Število uporabnikov interneta v knjižnici v preteklem letu je bilo  nizko, ker smo uporabo interneta 

omogočili na enem računalniku. Tudi obisk čitalnice je bil omogočen enemu uporabniku hkrati. 

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

nekaterim tudi od doma, smo v program organiziranih obiskov učencev osnovnih šol ponudili vsebino 

rastem z e-viri za učence od 5. do 9. razreda OŠ. Strokovna delavka, ki skrbi za tovrstne vsebine je 

vedno pripravljena za pomoč strokovnim delavcem s šol in posameznikom, ki se e-virov poslužujejo. 

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. 
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V letu 2021 se je projektu Primorci beremo 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. 

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

delovnega centra. 

 V notranji organizacijski enoti Filmsko gledališče Idrija uporabnikom Varstveno delovnega centra in 

Doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža – enota Marof omogočamo ogled filmov po njihovem 

izboru v prilagojenih terminih in z ugodnješo ceno vstopnic. 

V MKČI je v letu 2021 ostalo brzeplačno članstvo za vse ter brezplačen vpis za mladoletne in 

brezposelne.  

V letu 2021 smo od Občine Idrija dobili na uporabo avtomobil, s katerim nam je omogočila novo 

storitev za vse uporabnike knjižničnih storitev s področja Občine Idrija. Storitev smo poimenovali 

Bukva do bajte kar pomeni, da za ranjljive skupine uporabnikov pripeljemo naročene knjige na dom. 

Istočasno smo uvedli tudi storitev medoddelčne izposoje in vračila knjig kar še dodatno poenostavi in 

olajša uporabo knjižničnih storitev.  

1.2.11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE 

POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

Kadrovanje: 

V letu 2021 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.  

Leta 2021 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. 

 

V letu 2021 od februarja do julija smo v Bevkovi knjižnici Cerkno zaposlovali eno osebo preko javnih 

del. Oktobra in novembra pa smo eno osebo preko javnih del zaposlovali v enoti Idrija.  

 

Investicijska vlaganja: 

V letu 2021 smo sanirali in prebelili stopnišče na vhodu v prostore enote v Idriji. 
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1.3. ŠTEVILČNI PRIKAZI NEKATERIH KAZALNIKOV 

Tabela 1: Število aktivnih in novih članov od leta 2013 do leta 2021 

LETO ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV ŠTEVILO NOVIH ČLANOV 

2013 5584 427 

2014 5385 347 

2015 5542 344 

2016 4965* 297 

2017 4.612 281 

2018 4.744 374 

2019 4.562 371 

2020    3.701**   194** 

2021 3.612** 187** 

 

*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. 

** Leta 2020 nas je epidemija prizadela na vseh področjih delovanja kar se je nadaljevalo tudi v letu 

2021. 

 

 

Tabela 2: Število uporabnikov interneta od leta 2013 do leta 2021 

LETO ŠTEVILO 

2013 3074 

2014 3035 

2015 2192 

2016 1696 

2017 1295 

2018 1462 

2019 760* 

2020 42 

2021** 6** 

 

*Uporabniki so začeli uporabljati svoje naprave in ne samo knjižničnih računalnikov. 

**Čitalnica in internet sta bila zaprta dober del leta. 
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Tabela 3: Obisk spletne strani knjižnice od leta 2014 do leta 2021 

LETO ŠTEVILO 

2014 14.577 

2015 17.226 

2016 19.230 

2017 23.772 

2018 11.429 

2019 13.171 

2020 17.124 

2021 12.943 

 

 

 

Tabela 4: Število izposojenega gradiva od leta 2013 do leta 2021 

LETO ŠTEVILO 

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 

2019 133.901 in 810 elektronskih knjig 

2020  95.521  in 2.335 e-knjig 

2021 114.861 in 1934 e-knjig 

 

Tabela 5: Število medknjižničnih izposoj od leta 2013 do leta 2021 

 

LETO 

GRADIVO IZ DRUGIH KNJIŽNIC 

NAŠIM UPORABNIKOM 

GRADIVO IZ NAŠE KNJIŽNICE 

DRUGIM KNJIŽNICAM 

2013 54 26 

2014 52 42 

2015 101 37 

2016 95 43 

2017 82 41 

2018 165 35 

2019 113 48 

2020 63 44 

2021 69 63 
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Člani MKČI ter tolminske, ajdovske in novogoriške knjižnice so tudi v letu 2021 izkoriščali možnost 

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

zagotovilo Ministrstvo za kulturo RS v enakem obsegu kot pretekla leta. 

 

Tabela 6: Obratovalne ure od leta 2013 do leta 2021 

OBRATOVALNE URE MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA IN 

NJENIH ENOT ZA LETO 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 

 

IDRIJA CERKNO SPODNJA IDRIJA ČRNI VRH  

    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 

    SKUPAJ 2019 

2236 1375 745 495 4851 

    SKUPAJ 2020 

1830 1233 594 385 4.042 

    SKUPAJ2021 

2.293 1.330 691 470  

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 16.390 prebivalcev.  

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

izobraževanje, vzgoja in organizacija prostega časa. 
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1.4.1. URE PRAVLJIC 

V letu 2021 smo  ure pravljic zaradi epidemije izvajali na drugih lokacijah – predvsem smo sodelovali 

z dnevno sobo mesta in pravljice izvajali na trgu pred Golitovo hišo. Pravljic se je skupaj udeležilo 124 

otrok in 18 odraslih.  

V Bevkovi knjižnici Cerkno smo izvedli  pravljice za 17 organiziranih skupin, ki se jih je udeležilo 275 

otrok ter 33 odraslih spremljevalcev. V adventnem času 2021 smo prebrali 24 pravljic preko spleta. Ta 

branja so javno dostopna na naši fb strani. 

V Knjižnici Spodnja Idrija je bila izvedena 1 ura pravljic, prisotni so bili 4 otroci in 2 odrasla. 

V Knjižnici Črni Vrh sta bili 2 pravljici, prisotnih je bilo 10 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 sta bili 2 priložnostni razstavi za odrasle, v Spodnji Idriji 2, v 

Bevkovi knjižnici pa je bilo na ogled 13 priložnostnih razstav – v to so vštete tudi razstave ljubiteljskih 

ustvarjalcev v slikarskem kotičku v knjižnici. 

 

Razstavna dejavnost v Galeriji Magazin (nad knjižnico):  

˗ September 2021: razstava Urške Jurić 

˗ Oktober 2021: fotografska razstava fotokluba Ljubljana 

˗ Otvoritev razstav se je v letu 2021 udeležilo 59 obiskovalcev. 

1.4.3. LITERARNI VEČERI 

V letu 2021 so se v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija zvrstili naslednji literarni večeri, 

predavanja in prireditve: 

˗ maj: predstavitev knjige Jakoba J. Kende Transverzala, 16 obiskovalcev 

       

       predstavitev knjige Oriktografija Kranjske B. Haqueta, 15 obiskovalcev 

 

˗ junij: predstavitev Kras in kraški pojavi na Idrijskem, 21 obiskovalcev 

        

         predstavitev knjige Deželno-knežji rudnik živega srebra Idrija, 43 obiskovalcev 
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        predstavitev knjige M. Rijavca Camino, pot, ki se začne na koncu – na trgu pred Golitom,       

         85 obiskovalcev 

 

- julij:  Šinkovčevi dnevi poezije na Vojskem: 

                                    3. 7. 2021   -     pesniška delavnica s pesnikom Davidom Bedračem,  

                                                              9 udeležencev  

                                                      

                                                        Ogled filma Vojsko, moja rodna vas ter Košnja, 32 udeležencev 

                                     

                                    4. 7. 2021  - ogled Partizanske tiskarne Slovenija, 19 udeležencev 

                                                     

                                                        zaključna prireditev s podelitvijo nagrad, 64 udeležencev 

             

             potopisno predavanje A. Juvanca Po južni Ameriki, 11 obiskovalcev 

             

            Beletrinini trubadurji:  predstavitev romana Kurji pastir F. Lainščka na dvorišču gradu 

                                                   Gewerkenegg, 62 obiskovalcev 

                                                  

                                          literarni večer s Tonetom Partljičem – Sp. Idrija na vrtu Kendovega  

                                                  dvorca, 46 obiskovalcev 

                                                 

                                                Črni Vrh v osrednjem parku, 35 obiskovalcev 

              

          pesniški večer z Ivo Miholić in predstavitev zbirke Pot Ivaizma  v dnevni sobi mesta Pri  

              Golitu, 14 obiskovalcev  

                    

˗ avgust: pogovor v dnevni sobi mesta Pri Golitu s prevajalko Dašo Perme Jurjavčič o 

prevajalstvu ter o prevodu romana  Zlagano življenje odraslih E. Ferante, 16 obiskovalcev 

                                                         

˗ september: predstavitev knjig Anke Rudolf in Rafaela Terpina, 37 obiskovalcev 

 

                 Bevkovi dnevi: predstavitev življenja in dela F. Bevka v DU enota Marof, 

predavatelj         Sandro Oblak, 32 udeležencev 

 

˗ oktober: predstavitev mladinskega romana M. Perpar Nad obzorji, 24 obiskovalcev 

 

              spominski večer za Andro Jereb, 43 obiskovalcev 

 

Vseh udeležencev navedenih prireditev je bilo 624. 

 

V Bevkovi knjižnici Cerkno so  bili 4 literarni večeri, ki jih je obiskalo 66 obiskovalcev.  
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1.4.4. BRALNO-USTVARJALNI KROŽEK 

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

2018 nekaj bralnih srečanj. Potem smo želeli s srečanji nadaljevati v Knjižnici Črni Vrh, ampak nas je 

ustavila epidemija. Z načrtovanim bomo nadaljevali, ko bomo lahko izvajali to dejavnost. 

 

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

ki je z delovanjem začel jeseni 2018. Krožek deluje v jesensko-zimskem času. Delo krožka temelji na 

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

misli v poljubni likovni/umetniški tehniki. 

 V letu 2021 so v krožku, v okviru projekta  Beletrinini trubadurji, pripravili literarno srečanje s 

Tonetom Partljičem na vrtu Kendovega dvorca.  

 

V Bevkovi knjižnici Cerkno smo ustanovili Bevkov bralni krožek, katerega člani se sestajajo enkrat 

mesečno v jesensko zimskem času. V okviru krožka smo organizirali srečanje s pisateljem Slavkom 

Preglom na terasi Hotela Cerkno ter predstavitev nove pesniške zbirke Ive Miholić Pot Ivaizma. 

1.4.5. ORGANIZIRANI OBISKI 

Vsako leto v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija pripravimo brošuro s programom, ki ga nudimo 

zainteresirani javnosti (šole, vrtci, gimnazija, vdc). Zaradi korona epidemije smo knjižničarji odhajali v 

zainteresirane ustanove ter izvedli izbrane programe. 

 

V letu 2021 smo v vseh enotah MKČI izpeljali mesečne knjižne uganke, povezane s knjižnico in 

knjigami. Prilagodili smo jih  glede na epidemiološko sliko. Med oddanimi rešitvami smo izžrebali 

nekaj reševalcev in jih nagradili s simboličnimi (knjižnimi in drugimi) nagradami. Za poletno uganko 

nam je darila priskrbelo podjetje SPAR. 

1.4.6. PREMIČNE ZBIRKE – knjige Mestne knjižnice in čitalnice Idrija na drugih lokacijah 

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 

knjižnica, uporabniki pa lahko namesto »izposojene« knjige v bajtabukvo vrnejo kakšno svojo). V letu 

2021 smo napolnili vse bajtabukve.  
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Projekt Bajtabukve smo nadgradili s postavitvijo knjig oziroma odpisanega knjižničnega gradiva na 

različnih lokacijah. Že v decembru 2018 smo poseben knjižno-bralni kotiček pripravili v Glasbeni šoli 

Idrija, kjer zbirko knjig redno dopolnjujemo oziroma menjujemo. V juliju 2019 smo v sodelovanju s 

Centrom za krepitev zdravja postavili dva bralna kotička v Zdravstvenem domu Idrija, in sicer pri 

otroškem dispanzerju in pri laboratoriju, v novembru pa še v Pirnatovi koči na Javorniku in v Piceriji 

Ski bor v Črnem Vrhu. 

 Odpisane knjige Bevkove knjižnice Cerkno smo v letu 2021 postavili na Flandrovi domačiji v Zakojci. 

1.4.7. PIER PAOLO PASOLINI – SVOBODNI ČLOVEK 

17. in 18. aprila 2019 smo prvič izpeljali projekt, posvečen enemu najbolj vsestranskih ustvarjalcev 20. 

stoletja – filmskemu režiserju, pisatelju, pesniku, filozofu in novinarju Pieru Paolu Pasoliniju, ki je eno 

leto svojega življenja preživel tudi v Idriji in ima na idrijski Mestni hiši spominsko ploščo. V ta namen 

smo se povezali s Študijskim centrom Pier Paolo Pasolini iz Casarse in z Inštitutom za italijansko 

kulturo iz Ljubljane. 

Načrtovani Pasolinijevi dnevi  2020 so preloženi.  

 

Dogovorjeno srečanje s prijatelji iz Casarse, literarno druženje in nogometni turnir med ekipama obeh 

mest bo predvidoma aprila 2022. 

1.4.8. ŠINKOVČEVI DNEVI POEZIJE 

 

Premierna izvedba te dvodnevne prireditve, za katero je dal pobudo dr. Uroš Lipušček in pri kateri je 

bila Mestna knjižnica in čitalnica Idrija eden od soorganizatorjev, je bila 6. in 7. julija 2019.  

V letu 2020 so Šinkovčevi dnevi poezije potekali v virtualni obliki in si jih je mogoče ogledati na 

internetu. 

V letu 2021 so Šinkovčevi dnevi poezije potekali na Vojskem 3. in 4. julija. 

Vseh dejavnosti v okviru dnevov poezije se je udeležilo 124 obiskovalcev. 
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1.4.9. BRALNICE POD SLAMNIKOM 

 

 

 

Projekt Bralnic je bil prestavljen na leto 2022. 

1.4.10. PROJEKT PRIMORCI BEREMO 2021 

 

Projekt Primorci beremo je bil uspešen kljub epidemiji.  

 

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

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

1.4.11. DRUGO 

- OBRAZI SLOVENSKIH POKRAJIN  

 

Obrazi slovenskih pokrajin, spletni biografski leksikon, v katerega je Mestna knjižnica in čitalnica 

Idrija v letu 2020 prispevala 2 nova zapisa 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:  https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/  

 

V letu 2021 nismo imeli novih zapisov, ampak bodo v letu 2022. 

 

  

 

- Festival Brati gore             

 

 

 

 

V letu 2021 smo mednarodni dan gora (11. december) v MKČI izpeljali virtualno – strokovna delavka 

se je v snemalnem studiju Idrijskih novic pogovarjala z alpinistom, gorskim reševalcem, publicistom in 

fotografom Vladimirjem Habjanom. Za najmlajše pa smo na fb strani prebrali pravljico Jazburček 

avtorice Tanje Badalič. Ista pravljica je bila namenjena tudi otrokom v okviru Filmskega festivala 

Gaya. 

http://www.dobreknjige.si/
https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/
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- Projekt rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu in dijaku 

1. letnika srednje šole 

 

Projekt Rastem s knjigo je zasnovan tako, da pri sedmošolcih ter dijakih prvih letnikov srednjih šol 

spodbudi branje kakovostnih del slovenskih avtorjev. Projekt se vedno začne z novim šolskim letom. V 

letu 2021 je strokovna delavka obiskala vse sedmošolce ter prve letnike srednje šole, izvedla 

bibliopedagoško uro ter jim razdelila podarjene knjige. Dogovorili smo se, da bodo učenci in dijaki 

naknadno obiskali knjižnico, ko se bodo epidemiološke razmere izboljšale.  

 

V letu 2021 je v projektu sodelovalo 225 osnovnošolcev in 11 spremljevalcev iz vseh osnovnih šol 

občin Idrija in Cerkno ter 123 prvih letnikov in 6 spremljevalcev Gimnazije Jurija Vege Idrija. 

 

- Projekt Rastem z e-viri 

 

Projekt je namenjen promociji in spodbujanju uporabe e-virov., ki jih Mestna knjižnica in čitalnica 

Idrija brezplačno ponuja svojim članom. Projekt vodi strokovna delavka in je vedno na voljo šolskim 

knjižničarjem glede informacij in pomoči.  

 

 

- Projekt Knjiga – zvest prijatelj med počitnicami (v Bevkovi knjižnici Cerkno) 

 

Knjižničarji si prizadevamo in želimo, da bi otroci  radi zahajali v knjižnico. V tem projektu jim 

sporočamo, da lahko med počitnicami sami izbirajo, kaj bodo brali in česa ne, predvsem pa jim želimo 

knjižnico predstaviti kot privlačno in zanimivo okolje. Ker je malo večje otroke težje navdušiti za 

branje in ker imajo vrstniki tudi pri tem lahko velik vpliv, jim v tem okviru dajemo  priložnost, da sami 

predlagajo dobro knjigo in tako mogoče k branju spodbudijo sošolca, prijatelja. Ob obisku knjižnice 

jim predstavimo sodobno mladinsko literaturo in projekt Knjiga – zvest prijatelj med počitnicami, ki ga 

med poletjem izvajamo v Bevkovi knjižnici Cerkno. 

 

V letu 2021 smo zaključno prireditev in podelitev nagrad izpeljali v Športnem kinološkem društvu 

Cerkno, kjer smo 24 otrokom in 10 odraslim spremljevalcem predstavili terapevtske pse in pse 

pomočnike. O delu ter vsestranski uporabi psov različnih pasem nam je spregovorila vrhunska 

slovenska kinologinja Maja Golob. Na vadbenem poligonu pa smo si ogledali vaje poslušnosti in imeli 

priložnost uporabiti naučeno na svojih psih. 

 

- Sodelovanje z Domom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža 

 

Tudi v letu 2021 smo nadaljevali sodelovanje z Domom upokojencev na Marofu. Na srečanju 

septembra 2021 smo varovancem doma predstavili življenje in delo Franceta Bevka, o katerem jim je 

spregovoril strokovni delavec Sandro Oblak.  
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- Projekt Beletrinini trubadurji  

 

Beletrinini trubadurji je projekt Založbe Beletrina, katerega je bilo osnovno vodilo preživeti poletje 

2021 v družbi pisateljev, ki so v letu 2021 pri Beletrini izdali svoje delo. Literarna druženja z 

ustvarjalci so bila zamišljena tako, da so potekala na odprtem prostoru, kjer je bilo možno zagotoviti 

ustrezno razdaljo in ostale zaščitne ukrepe. Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je s ponujenega seznama 

avtorjev izbrala Slavka Pregla za Bevkovo knjižnico Cerkno, Toneta Partljiča za enoti v Spodnji Idriji 

in Črnem Vrhu ter Ferija Lainščka za osrednjo enoto v Idriji.  

 

- Projekt Bukva do bajte 

 

Projekt Bukva do bajte je Mestni knjižnici in čitalnici Idrija omogočila Občina Idrija, ki je knjižnici od 

julija 2021 dala enkrat tedensko na uporabo službeno vozilo. Projekt je namenjen ranjljivim skupinam, 

bolnim ali kako drugače oviranim uporabnikom v občini Idrija. To storitev smo izvajali tudi za člane, 

ki so bili v času epidemije v karanteni. Uporaba službenega vozila nam je omogočila tudi redno 

izvajanje medoddelčne izposoje med oddelki v  idrijski občini.  

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 2021 obogatili z  39 novimi naslovi (78 izvodov knjig in drugega 

gradiva). K zbirki starih razglednic smo jih dodali 32. 
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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, 

po katerih povprašujejo stalni uporabniki. 

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 

2019 112.732 6.340 2.991 780 122.843 

2020 114.846 6.611 3.066 896 125.419 

2021 116.156 6.399 3.111 1.039 126.705 
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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 

2019 3.877 390 292 4.559 

2020 3.745 292 305 4.342 

2021 3.887 97 232 4.216 

 

Način pridobivanja gradiva v knjižnici je predvsem nakup, je pa med prirastom tudi 304 izvodov 

podarjenih knjig in drugega knjižničnega gradiva 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 

2019 46.400 6.500 20.726* 3.224 0 

2020 46.400 7.500 18.712 1.962 0 

2021 47.000 7.500 22.908 2.759 0 
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*Od tega je bilo 4.500 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; 

˗ 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 odstranjeno 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 2021 je bilo izločenih 2.960 enot knjižničnega gradiva. 

1.6. OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR  

V letu 2021 je bila izvedena nabava za idrijsko in črnovrško enoto ter kino gledališče: 

 

Enota Idrija: 

- pisalna miza 

- 2x dvostranski knjižni regal 

- prenosni računalnik hp 470 g8 

- monitor Philips 2x 

- pleksi pregrada na izposojevalnem pultu kot dopolnitev že obstoječi pregradi iz stekla 

 

Enota Črni Vrh: 

- knjižni regal bele barve 

- knjižni regal bukev 

- router Linksys EA 7300AC 

 

Enota Filmsko gledališče: 

- projektor Viewsonic PX701-4K 
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- bluetooth brezžični mikrofon za kamero Sony 

- Synology NAS 4 BAY DS-420J strežnik 

- DCP projektor SP2K-11S s pripadajočo opremo 

- vgradni zvočniki 

- 2x trdi disk WD red 6TB 

 

Enota Spodnja Idrija: 

- router Linksys EA 7300AC 

 

Za cerkljansko enoto v letu 2021 ni bilo nabave osnovnih sredstev in/ali drobnega inventarja. 

 

 

 

 

direktorica:  

  Nada Božić Eržen 
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1.7. POROČILO O DELU IN DEJAVNOSTIH FILMSKEGA GLEDALIŠČA 

IDRIJA  

V 2021 je dogodke Filmskega gledališča Idrija obiskalo 3.624 obiskovalcev na 179 dogodkih. Vsega 

skupaj smo prikazali 106 filmov na 174 projekcijah, zabeležili smo 3.293 gledalcev na predstavah iz 

našega rednega programa (plačljive in brezplačne projekcije), šolskih projekcijah (v dvorani in preko 

spleta) in predstavah, ki so bile del programa drugih organizatorjev, ki so najeli dvorano.  

 

Iz kategorije ART filmov smo prikazali 67 filmov na 107 projekcijah, zabeležili smo 2.039 gledalcev. Iz 

kategorije popularnih filmov (velikih ameriških studiev Sony, Fox, Disney, Warner Bros) smo prikazali 

39 filmov na 67 projekcijah, zabeležili smo 1.254 gledalcev.  

 

Zaradi slabega obiska je odpadlo 14 projekcij iz art kino programa in 9 projekcij iz programa 

popularnih filmov. 

 

V statistiko niso vštete projekcije filmov, ki so odpadle iz programa zaradi programske politike 

distributerjev, ko je prišlo do umika filma iz distribucije (Disney-ev animirani film Encanto), ali 

zamika štarta filma (prvi slovenski božični film Kapa, ki je bil prestavljen za eno leto, na november 

2022).  

Imeli smo 132 projekcij iz rednega programa plačljivih projekcij, zabeležili pa smo 1.888 gledalcev. 

Najbolj gledan film je bil mladinski animirani film Škratki. Na petih projekcijah si je film pogledalo 

168 gledalcev.  

 

Iz rednega programa brezplačnih projekcij smo imeli 26 projekcij in zabeležili 572 gledalcev. Najbolj 

gledan film je bil dokumentarni film domačih ustvarjalec (Lovrenc Habe) COVID na podeželju, 

katerega si je na štirih projekcijah pogledalo 152 gledalcev. 

 

V kategoriji šolskih organiziranih projekcij smo imeli 16 šolskih projekcij in zabeležili 833 gledalcev. 

Najbolj gledan film je bil italijanski mladinski film Moj brat lovi dinozavre, katerega si je na štirih 

projekcijah pogledalo 213 gledalcev. 

 

Tabela 10: Obisk glede na pretekla leta 

2019 158 filmov 200 projekcij 4.483 gledalcev 

2020 82 filmov 104 projekcij 1.584 gledalcev 

2021 106 filmov 174 projekcij 3.293 gledalcev 

 

V primerjavi z letom 2020 smo prikazali 24 filmov več, imeli 70 projekcij več ter zabeležili 1.709 

gledalcev več kot leto pred tem. Nismo še dosegli obiska pred Covidom, res je pa tudi, da smo bili 

2021 soočeni s PCT pogoji, ki jih niso vsi dosegali; nov digitalni projektor, ki nam je omogočil dostop 
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do bolj komercialno zanimivih filmov smo imeli šele od oktobra dalje ter ker v prvih štirih mesecih 

nismo mogli izvajati programa tudi število filmov in projekcij ni doseglo ravni iz leta 2019. 

 

Tabela 11: Obisk glede na program 2019 

 število projekcij število obiskovalcev Povprečni obisk na 

projekcijo 

Art kino program 163 3.427 21 

Popularni naslovi 37 1.056 28 

Skupaj 200 4.483 22 

 

 

Tabela 12: Obisk glede na program 2020 

 število projekcij število obiskovalcev Povprečni obisk na projekcijo 

Art kino program 94 1.455 15 

Popularni naslovi 10 129 13 

Skupaj 104 1.584 15 

 

 

Tabela 13: Obisk glede na program 2021 

 Št. projekcij Št. obiskovalcev Povprečni obisk na projekcijo 

Art kino program 107 2039 19 

Popularni naslovi 67 1254 19 

Skupaj 174 3293 19 

 

V primerjavi z letom 2020 je v povprečju obisk zrasel za 4 obiskovalce na predstavo. Še vedno pa ne 

dosegamo ravni iz leta 2019. 

 

Programsko sodelovanje z drugimi organizatorji: 

- V koprodukciji z zavodom Jazz Cerkno smo že četrto leto zapored pripravili Ciklus filmov o 

glasbi "Paglej!" (Round trip, Odpotovanje, White Riot).  

- V sodelovanju s festivalom Kino otok smo avgusta predvajali film Moj brat lovi dinozavre. 

- V sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Idrija smo junija predvajali film Kickbokserka, 

decembra pa smo predvajali še Mali jeti in Grinch. 

- V sodelovanju s Perkmandlc smo julija za objektom OŠ Idrija predvajali finalno nogometno 

tekmo Evropskega prvenstva v nogometu 2020 (Euro 2020) med Anglijo in Italijo. 

- V sodelovanju s CŠOD Cerkno in Občino Cerkno smo julija v Cerknem predvajali filma Pat in 

Mat: Mojstra na delu & Novi mulc. 

- V sodelovanju s Kulturno društvo Zavratec smo avgusta v Zavratcu predvajali film Kako 

postati dobra žena. 
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- V sodelovanju s KUD Sloga Črni Vrh smo avgusta in septembra v Zadlogu, Črnem Vrhu in na 

Medvedjem Brdu predvajali film COVID na podeželju. 

- V koprodukciji s CUD HG smo septembra pripravili koncert Idrijskega plesnega orkestra. 

- V sodelovanju z Občino Idrija smo novembra pripravili delavnico za lokalno skupnost, ki živi v 

bližini FGI  glede obnove stavbe FGI. 

- V sodelovanju z Založbo Bogataj smo novembra pripravili predstavitev knjige in monodramo 

Evangelij po Čušinu. 

- V sodelovanju z Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Idrija - Cerkno smo 

decembra pripravili proslavo njihovega združenja. 

1.7.1 VEČJI PROGRAMSKI PROJEKTI 

1.7.1.1 Poletne filmske projekcije na prostem 

Poletne projekcije na prostem so bile v 2021 že bolj v duhu tistih iz leta 2019 in leti pred tem, saj smo 

ponovno sodelovali z raznimi organizacijami na različnih lokacijah. 2020 smo pri gostovanjih imeli 

težavo, saj mnogi lokalni organizatorji, zaradi izrednih razmer, omejitev in priporočil NIJZ-ja niso 

želeli organizirati dogodkov. Takrat so bili soorganizatorji soočeni z dodatnimi postopki, kar je 

marsikoga odvrnilo od organizacije dogodkov: v kolikor je bilo več kot 10 obiskovalcev smo morali 

organizatorji poimensko beležiti vse obiskovalce na prireditvah, oziroma to ni bilo potrebno v kolikor 

je organizator pridobiti pozitivno mnenje NIJZ-ja, kar pa je za organizatorja pomenil tudi dodaten 

strošek. 2021 tovrstnih zadržkov ni bilo, saj se je od junija 2021 preverjalo zgolj PCT-pogoje. 

 

V Idriji smo obdržali stalno prizorišče na dvorišču Gradu Gewerkenegg. Kot organizatorju nam je to v 

prvi vrsti omogočilo bolj pregleden nadzor nad udeleženci s stališča zagotavljanja preventivnih 

ukrepov NIJZ-ja. Za čas trajanja poletnih projekcij nam je MMI zagotovil tudi prostor, kamor smo 

lahko pospravili opremo za izvedbo projekcij. To je posledično pomenilo, da je bil čas priprave in 

pospravljanja prizorišča krajši. Kot dodatni argument za izbiro lokacije štejemo tudi sedeže za 

obiskovalce in sanitarne prostore, ki so na voljo na samem prizorišču. Grajsko dvorišče omogoča tudi, 

da nismo imeli težav z javno razsvetljavo ali hrupom avtomobilov in naključnih mimoidočih, ki z 

govorjenjem motijo dogodek. V primeru slabega vremena smo imeli kot alternativno lokacijo v 

Filmskem gledališču Idrija, tako da so bile vse načrtovane projekcije izvedene. Program, ki je bil 

sestavljen iz osmih celovečercev, je potekal vsako soboto v juliju in avgustu in je bil za obiskovalce 

brezplačen. Glede na to, da FGI razpolaga s tehnično opremo, s tem nismo imeli stroškov. Imeli pa smo 

strošek lokacije in pravic za predvajanje filma. 

 

2021 smo sprejeli tudi povabila drugih organizatorjev ter tako v soorganizaciji pripravili projekcijo v 

Zadlogu, Zavratcu, Črnem Vrhu, Medvedjem Brdu in Cerknem. Kot soorganizatorji smo poskrbeli za 

tehnično opremo (napihljivo platno, projektor in ozvočenje), lokalni organizatorji pa so poskrbeli za 

honorar/pravice za javno predvajanje filmov. Nam veliko pomeni, ko nas povabijo organizatorji iz 



25 

 

drugih lokalnih skupnosti, saj imamo na ta način možnost, da se predstavimo ljudem, ki ne obiskujejo 

našega kina. S tem jih opomnimo na naš obstoj in kino program v Idriji ter v sodelovanju z lokalnimi 

organizatorji širimo filmsko kulturo. 

 

1.7.1.2 Gaia Film Festival 

2021 smo izvedli drugo edicijo okoljevarstvenega dogodka Gaia Film Festival, ki je potekal od 8. do 

10. decembra, ki je bil za obiskovalce brezplačen. K sodelovanju smo povabili mestno dnevno sobo Pr 

Golitu, Mladinski center Idrija & MKČI. Tako kot leto pred tem je bila programska vodja festivala 

Dijana Čataković. Za grafično podobo je skrbel tržačan Tiziano Biagi. Glavni festivalski program so 

sestavljali štirje filmi (Zgodba o plastiki, Les: razkritje resnice, Živeti spremembo, WALL-E). Za dva 

od predvajanih filmov pa smo za prevod poskrbeli organizatorji sami (Zgodba o plastiki, Les: razkritje 

resnice), kar pa je vzelo tudi dober del našega časa. Prevajala sta Dijana Čataković in Tim Božič.  

 

Pred projekcijo prvega filma, Zgodba o plastiki, je v avli FGI gostovala trgovina rabljenih oblačil 

Indigo Second Hand, katero vodi Tjaša Nardin. S tem smo tudi organizatorji strmeli, da bi ustvarili 

občutek nekega festivalskega dogajanja, ki ne bi bil vezan izključno na filmske projekcije. Druge 

spremljevalne dogodke pa smo izvedli izključno preko spleta. V sodelovanju s knjižnico smo pripravili 

uro pravljic Jazburček, avtorice Tanja Badalič (181 ogledov). Od avtorice in založnika smo prejeli 

dovoljenje, da lahko pravljico in ilustracije objavimo na strani MKČI na Facebooku. Pravljico je 

pripovedovala direktorica Nada B. Eržen. V sodelovanju z Mladinskim centrom Idrija smo pripravili 

spletno predavanje Vpliv človeka na klimatske spremembe, katerega je vodil fotograf Iztok Bončina. 

Predavanje je povezovala Dijana Čataković. Stroške avtorskega honorarja je kril MCI. V sodelovanju z 

mestno dnevno sobo Pr Golitu smo pripravili predstavitev knjige Plan B, Boštjana Videmška (389 

ogledov). Pogovor je povezovala Katja Miklavčič. Pr Golitu so poskrbeli za tehnično izvedbo 

(snemanje in montažo pogovora), MKČI pa je poskrbel za stroške avtorskega honorarja. 

 

Načrtovana je bila tudi razstava modnih kreacij Sprehod med spomini, Zale Hrastar, narejenih iz starih 

oblačil v Galeriji Magazin. Ker pa MKČI v tem času ni izvajala galerijske dejavnosti organizatorji 

festivala nismo dobili zelene luči za izvedbo razstave. 

 

Festival je bil v primerjavi z drugimi podobnimi dogodki organiziran z minimalnimi produkcijskimi 

stroški, saj smo za veliko stvari poskrbeli organizatorji festivala sami (oblikovanje promocijskih 

materialov, prevajanje). Za naprej pa načrtujemo, da bi zagotovili dodatna sredstva iz kakšnega razpisa, 

saj lahko aspekt prevajanja filmov zaposlenemu za program FGI vzame veliko časa, še posebej, če 

upoštevamo, da mora poskrbeti za tekoči program in promocijo v FGI. 

 

Z Gimnazijo Jurija Vege Idrija smo se dogovarjali tudi za šolsko projekcijo okoljevarstvenega 

dokumentarnega filma Jutri, ki bi potekala v času festivala. Na žalost načrtovane projekcije v tistem 
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terminu nismo uspeli izvesti. Film so si dijaki tako uspeli pogledati šele februarja 2021 preko spletne 

šolske projekcije. Pogledalo si ga je 214 dijakov. 

 

Organizatorje festivala je presenetil snežni metež, zaradi česar je bil tudi sam obisk manjši od 

pričakovanega. Izhajajoč iz tega bomo naslednjo edicijo festivala pripravili v jesenskem terminu. 

 

1.7.1.3 Filmski abonmaji 

Pripravili smo dva filmska abonmaja: Kino abonma za mlade in Art kino abonma. Pri vsakemu je gre 

za šest filmov, ki so bili na našem programu od novembra 2021 do aprila 2022. Novembrski pričetek 

abonmajev je sovpadal s strožjimi PCT pogoji in večjo previdnost obiskovalcev, kar je najverjetneje 

vplivalo na manjše število prijav abonentov. Glede na predhodne odzive na družbenih omrežjih pa smo 

pričakovali dosti večji vpis.  

 

Kot zanimivost: dva filma iz Kino abonma za mlade sta bila predvajana konec decembra za dijake 

Gimnazije Jurija Vege Idrija. Iz tega lahko izhajamo, da je abonma kot tak služil kot dobra izhodiščna 

točka za profesorje srednje šole pri izbiri filmskih vsebin pri njihovem pouku. 318 dijakov si je 

pogledalo Nož v hrbet in Lady Bird.  

1.7.2 FILMSKA VZGOJA 

Vzgojno-izobraževalnim zavodom ponujamo možnost organizacije šolskih kinopredstav in izvajanje 

filmske vzgoje. Za njih smo pripravili kataloge z vsebinami, ki so prilagojene starostni stopnji in 

dosegljivi na naši spletni strani. V letu 2021 smo izvedli 11. filmskih projekcij v kinu in zabeležili 516 

gledalcev. V času šolanja na daljavo pa smo izvedli 5. spletnih filmskih projekcij in zabeležili 317 

gledalcev. Skupaj smo zabeležili 833 gledalcev na 16. filmskih projekcijah in 11 filmih. Ogled smo 

omogočili Vrtcu Idrija, OŠ Idrija, OŠ Cerkno, OŠ Sp. Idrija in Gimnaziji Juriji Vega Idrija. 

 

Pri šolskih projekcijah je bila obvezna distanca med ločenimi skupinami otrok, poznanimi tudi kot 

»mehurčki«. Sprva je bila ta distanca 1,5 metra, kasneje pa je bila pri fiksnih sediščih en prosti sedež.  

 

2021 smo po številu šolskih projekcij dosegli rekord. Razlog tiči v tem, da so se za razliko od preteklih 

let (zaradi ukrepov) posamezni razredi iz Sp. Idrije pripeljali v Idrijo ločeno razporejeni po različnih 

dnevih. Leto z največ obiskovalci je tako še vedno leto 2018, ko smo dosegli 1.510 obiskovalcev. S 25 

% pa smo dosegli obisk, ki je bil glede na pretekla leta nekje v povprečju glede na letni obisk.  

 

Za razliko od leta 2020 smo imeli pri šolskih organiziranih predstavah 14. projekcij več. Zabeležili pa 

smo 766 gledalcev več.  
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Tabela 14: Obisk šolskih predstav zadnjih šest let 

Leto Letni obisk Obisk šolskih predstav Število šolskih projekcij Šolske predstave  glede 

na letni obisk 

2016 5.351 980 7 18 % 

2017 4.681 1.229 11 26 % 

2018 5.872 1.510 11 25 % 

2019 4.483 997 6 22 % 

2020 1.584 67 2 4 % 

2021 3.293 833 16 25 % 

1.7.3 OSTALI DOGODKI MKČI 

V sodelovanju s Perkmandlcom smo julija za OŠ Idrija pripravili prenos finalne tekme eura 2021 med 

Anglijo in Italijo. V koprodukciji s CUD HG smo septembra pripravili koncert Idrijskega plesnega 

orkestra. V sodelovanju z Občino Idrija smo novembra pripravili delavnico za lokalno skupnost, ki živi 

v bližini FGI  glede obnove stavbe FGI. V sodelovanju z Založbo Bogataj smo novembra pripravili 

predstavitev knjige in monodramo Evangelij po Čušinu. V sodelovanju z Območno združenje 

veteranov vojne za Slovenijo Idrija - Cerkno smo decembra pripravili proslavo njihovega združenja. 

Skupaj smo na petih dogodkih zabeležili 336 obiskovalcev. 

1.7.4 ODDAJANJE DVORANE V UPORABO 

V letu 2021 sta se v dvorani odvila dva dogodka drugih organizatorjev. Medobčinsko društvo 

invalidov Idrija-Cerkno (občinski zbor), Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (izobraževanje 

kmetov). Skupaj smo zabeležili 90 obiskovalcev.  

1.7.5 UČINKI KORONAVIRUSA NA KINEMATOGRAFSKO DEJAVNOST 

Tako kot na druge panoge je koronavirus imel negativne učinke tudi na kinematografsko dejavnost. Do 

konca aprila se kulturnih prireditev ni smelo prirejati. Med prvimi kinodvoranami, ki so se odprle že 

26. aprila je bil Kinodvor iz Ljubljane. Deležen pa je bil omejitev, ki so bile za prikazovalce filmov 

izjemno omejujoče. Skladno z omejitvami je lahko namreč kinematograf v dvorano sprejel le po 10 

gledalcev. Pri nas smo čakali na bolj širše sproščanje ukrepov, ki bi nam omogočili več obiskovalcev. 

FGI je z rednim programom pričelo delovati šele 22 maja. A okno, ki bi nam omogočalo več 

obiskovalcev brez drugih omejitev ni trajalo dolgo, saj so z junijem 2021 prišli v veljavo PCT pogoji. 

Od organizatorjev dogodkov se je tako predvidevalo pregledovanje pogoja, ki je bil predpogoj za 

udeležbo na dogodku. Od avgusta dalje pa je NIJZ pripravil še aplikacijo za pregledovanje QR kod. 
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Med obiskovalci smo zabeležili več različnih trendov, ki so botrovali k obisku: 

- od novembra in decembra dalje, ko so se okužbe povečale, tudi nekateri obiskovalci, ki so 

izpolnjevali PCT pogoj, kot preboleli ali cepljeni, jim je bilo neprijetno hoditi na javne 

dogodke. To je sploh veljalo za starejše in kronične bolnike. 

- posamezniki, ki se niso želeli cepiti, a so PCT pogoj pridobili s HAG testi, so v obdobju 

plačljivih hitrih testov raje ostali doma. 

- HAG testi, so sprva veljali 48 ur, kasneje pa 24 ur, ko se je št. okužb povečale. To je pomenilo, 

da če bi imeli klasičen kino program za konec tedna si ljudje, ki so dobili negativen test v petek 

ob 15.00 si ne bi mogli pogledati film, ki bi bil v nedeljo ob 19.00, zaradi česar smo bili 

primorani program v večini predvajati tekom tedna. Tudi med tednom vse dni hitro testiranje v 

Idriji ni bilo na voljo. Kasneje se je pojavila rešitev, ko so bili testi brezplačni in so bili na voljo 

tudi ob sobotah pred nakupovalnim centrom Merkator pri Likarci. 

- S tem, ko so starostno mejo za zagotavljanje pogoja PCT pri mladoletnih spustili iz 15 na 12 let 

je tudi vplivalo na izpad obiskovalcev. Pri tem je treba poudariti, v kolikor ni šlo za cepljenega 

ali prebolelega mladoletnega obiskovalca, ta med tednom ni imel dostopa do HAG testa v 

prostorih pod knjižnico, saj so ti potekali zgolj do 15. ure. Kasneje je kot rešitev tega problema 

postala možnost hitrega testiranje v popoldanskem času pri Likarci.  

- Javili so se nam tudi nekateri obiskovalci, ki se niso želeli ne cepiti in ne testirati, s čimer so 

nam dali jasno vedeti, da od njih težko pričakujemo obisk. 

- Verjamemo, da so nekateri potencialni obiskovalci ostali doma zaradi bolezni ali izolacije 

zaradi stika z obolelo osebo. 

 

Zmanjšana pa je bila omejitev glede števila obiskovalcev v dvorani, saj je bila po novem 50 % 

zasedenost fiksnih sedišč. To je za nas po novem pomenilo maksimalno zasedenost 105 obiskovalcev. 

Da spomnimo: 2020 je veljalo, da je bilo potrebno vzdrževati ustrezno razdaljo 1,5 metra v dvorani, 

kjer obiskovalci sedijo. To je pomenilo, da je bilo v dvorani 2020 lahko največ zgolj 33 obiskovalcev. 

1.7.6 INVESTICIJE IN NOVOSTI 

1.7.6.1 Nova spletna stran 

Do drugega zaprtja, oktobra 2020, je bil kinoprogram objavljen na spletni strani Mestne knjižnice in 

čitalnice Idrija. V tistem času se je pojavila tudi težava glede nalaganja slik na spletno stran, ki do 

februarja 2022 še ni bila razrešena.  

 

Že dlje časa smo razmišljali, da bi Filmsko gledališče Idrija kot notranja organizacijska enota imela 

svojo spletno stran. V obdobju drugega zaprtja smo naredili analizo ponudnikov, njihovih storitev ter se 

na koncu odločili za spletni urejevalnik Wix. Urejevalnik omogoča, da si uporabnih sam naredi svojo 

spletno stran, podobno kot pri WordPress-u, pri tem pa omogoča veliko različnih orodij za oblikovanje.  
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Stran www.kinoidrija.org je bila pripravljena do 8. marca 2021, do dne lansiranja VOD platforme Art 

kino mreže Slovenije. Ker pa naša personalizirana podstran VOD platforme do maja ni bila dokončana 

smo spletno stran prvič javno delili z našimi obiskovalci šele 13. maja. Do konca leta smo zabeležili 

13.972 obiskov. Če za vsak dan posebej beležimo zgolj unikatne obiskovalce spletne strani smo teh do 

konca leta zabeležili 2.672. 

 

Tabela 15: Promet obiska spletne strani glede na vir prometa 

Kategorija prometa Vir prometa Obiski strani Unikatni obiskovalci 

Organsko iskanje Google 7.094 977 

Družbeno omrežje Facebook 2.714 785 

Direct Direct 1.727 421 

Napotitev idr.sik.si 1.421 242 

Email Mali Chimp 681 127 

Organsko iskanje Bing 149 24 

Napotitev crnivrh.eu 94 51 

Družbeno omrežje Instagram 28 9 

Organsko iskanje DuckDuckGo 19 6 

Družbeno omrežje Youtube 13 5 

Napotitev gim-idrija.si 10 9 

Napotitev visit-idrija.si 7 6 

Organsko iskanje Yandex 4 2 

Napotitev poshukach.com 3 1 

Organsko iskanje Yahoo 2 1 

Email Email 2 2 

Napotitev snapchat.com 2 2 

Napotitev search-dre.dt.dbankcloud.com 1 1 

Napotitev iframe-toloka.com 1 1 

SKUPAJ   13.972 2.672 

 

 

Spletna stran na pregleden način obiskovalca nagovarja kdaj so projekcije v dvorani in preko spletne 

platforme AKMS – naše personalizirane domene (https://spletni.kinoidrija.org), katere vsebine kot 

kinematograf napovedujemo za bližnjo prihodnost, imamo katalog oziroma arhiv preteklih filmskih 

vsebin, cenik vstopnic in možnost najema dvorane in opreme, obvestilo o PCT pogojih, vsebine za 

vzgojno-izobraževalne zavode, ter seveda osnovne podatke o naši stavbi in naš kontakt. Obiskovalci 

imajo tudi možnost prijave na e-novice. Preko spletne strani izpostavljamo našo prisotnost tudi na 

družbenih omrežjih kot so Instagram, Facebook, Youtube s povezavami. Spletni urejevalnik v ozadju 

omogoča tudi analizo obiska. 

http://www.kinoidrija.org/
https://spletni.kinoidrija.org/
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Za tovrstno spletno stran lahko izdelovalci spletnih strani zaračunajo tudi med 10.000 € do 20.000 €. 

Glede na to, da smo spletno stran sami naredili je bil naš strošek uporabe urejevalnika in domene za 

prvi dve leti 163,90 €. 

 

1.7.6.2 VOD platforma AKMS 

Spletna platforma Art kino mreže Slovenije je kinu komplementarna storitev, ki jo člani AKMS 

omogočajo v tesnem partnerstvu z distributerji oziroma ponudniki vsebin. V času zaprtja 

kinematografov gledalcem ponuja spletni ogled filmov, ko pa so kini odprti, omogoča dostop do 

filmskega programa vsem tistim, ki zaradi katerega koli razloga ne morejo ali težje obiščejo kino 

(bolezen, ne izponjujejo PCT pogojem itd.).  

 

Platforma je bila zasnovana, da je za uporabnika kar se le da preprosta in varna (glede plačila in 

uporabe) za legalen ogled filmov, z enotnim kuriranim programom in cenikom. Programska shema 

temelji na poznavanju občinstev, ki cenijo priporočila in vsebine, ki jih ne izbira algoritem, ampak 

kino, ki ga poznajo in mu zaupajo.  

 

Platforma je dostopna preko povezave online.artkinomreza.si ali preko naše podstrani 

https://spletni.kinoidrija.org. Filme si je mogoče ogledati na osebnem ali prenosnem računalniku, 

tablici, pametnem telefonu in televizorju. Spletna platfroma AKMS je postavljena na sistemu za 

pretakanje filmov Screenplus (Shift72), ki ga uporabljajo tudi nekateri najpomembnejši filmski festivali 

(Cannes, Toronto, Sundance) in številni kinematografi po vsem svetu. VOD platforma je zaživela 8. 

marca. Naša personalizirana stran pa je bila na voljo od maja dalje. 

 

1.7.6.3 Nov profesionalni digitalni kino projektor in dodatni kino arhiv 

MKČI se je v sodelovanju z Občino Idrija prijavila na razpis za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno 

infrastrukturo lokalnih skupnosti (JP-JKI 2021) za nakup novega profesionalnega digitalnega kino 

projektorja. Tim Božič je poskrbel za vsebinski del razpisa, OI pa za vse ostalo. Začetek junija smo 

prejeli pogodbo Ministrstva za kulturo, da bo ministrstvo sofinanciralo projekt v višini 42.232 €, kar pa 

ne vključuje DDV. Sledila je točna opredelitev tehničnih specifikacij, ki bi bile ustrezne za našo 

dvorano. 18. avgusta je bil izmed poslanih ponudb izbran TSE d.o.o., audio video inženiring, Ljubljana. 

Naročen je bil digitalni projektor BARCO SP2K-11S, nov zvočni procesor Dolby Cinema Processor 

CP950, nosilec za projektor in nov UPS. Investicija je skupaj z DDV-jem stala 48.028,72 €. Oprema in 

montaža opreme sta v Idrijo prispela v petek 8. oktobra. Prva projekcija z novim projektorjem je bila 

izvedena v torek, 12. oktobra za varovance Doma starih Idrija. Redni program z novimi filmi, ki nam 

prej niso bili dosegljivi pa smo pričeli v četrtek, 14. oktobra. 

 

Filmi, ki so predvajani iz novega profesionalnega kino projektorja na formatih DCP imajo visoko 

resolucijsko sliko in večkanalni zvok. Tovrstni filmi so tudi tisti do katerih mi prej nismo imeli 

https://spletni.kinoidrija.org/
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dostopa. Govorimo predvsem o filmih večjih Hollywoodskih studiev. Zaradi tega imamo od oktobra 

dalje med distributerji nove poslovne partnerje: Blitz (zastopnik za Warner Bros. in Disney), Con Film 

(Sony) in Karantanija (Paramount in Universal). Potrebno je tudi poudariti, da imajo ti trije na voljo 

tudi evropske filmi, ki so na voljo zgolj na DCP formatu in nam prej niso bili na voljo. 

 

Učinek investicije je bil kmalu viden, saj smo od 14. do 31. oktobra zabeležili 680 obiskovalcev, kar je 

zelo lepa številka. Med obiskovalci pa smo zabeležili tudi več mlajših, ki jih prej, zaradi filmov, ki so 

primarno targetirali starejše gledalce, v kino ni bilo. Žal je začetek novembra prišlo do poostrenih 

ukrepov, kar pa je privedlo do manjšega obiska. 

 

Za potrebe lažjega izvajanja kino programa smo pred montažo projektorja kupili še NAS server 2x 6TB 

za shranjevanje filmov, saj lahko na serverju projektorja lahko kmalu zmanjka prostora za 

shranjevanje. Filmi so načeloma v velikosti med 80 do 250 GB. 

 

1.7.6.4 Možnost najema opreme 

Od septembra 2021 omogočamo tudi najem opreme za  izvedbo dogodkov oziroma prireditev izven 

Filmskega gledališča Idrija. Na razpolago sta projektor ViewSonic PX701-4K (katerega smo kupili 

2021) in napihljivo filmsko platno AIRSCREEN airtight v dimenziji 5.5 x 4.8 metra, pri čemer je 

površina za projiciranje v dimenziji 4.88 x 2.74 metra. Do sedaj smo napihljivo filmsko platno posodili 

dvema zunanjima organizatorjema: KD Simfoničnemu orkestru Cantabile pri izvedbi Gala koncerta ob 

njihovem jubileju in KS Mesto Idrija pri izvedbi 14. Rally Idrija. 

 

 

 

Koordinator in organizator kulturnega programa: 

  Tim Božič 
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1.8 ZAKLJUČEK - FINANCE 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je v letu 2021 poslovala 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. januarja 2021 do 

31. decembra 2021. V tem obdobju so upoštevani vsi dejanski prihodki in vsi dejanski odhodki. 

 

Otvoritvena bilanca na dan 1. 1. 2021 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. 95/15 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. 2021 izkazuje skupni seštevek aktive oziroma pasive 1.396.116 EUR.  

 

Po izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za poslovno leto 2021 znašajo celotni 

prihodki 507.821 EUR, celotni odhodki pa 499.204 EUR. Z upoštevanjem davka od dohodka pravnih 

oseb za leto 2021 v višini 72 EUR je izkazan presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta v višini 

8.545 EUR.  

 

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.545 EUR se deli na:  

- Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: 4.529 EUR, 

- Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: 3.892 EUR in 

- Knjižnična dejavnost – Občina Cerkno: 124 EUR.  

 

Stanje na kontu presežka prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2021 znaša 42.393 EUR in se deli 

na: 

- Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: 14.961 EUR,  

- Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: 25.514 EUR, 

- Knjižnična dejavnost – Občina Cerkno: 1.918 EUR.  
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Sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti Mestne knjižnice in čitalnice Idrija sta v letu 2021 

zagotovili Občini Idrija in Cerkno. Za nakup knjižničnega gradiva je sredstva zagotovilo tudi 

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. S strani Zavoda za zaposlovanje RS smo prejeli sredstva za 

povračilo stroškov za izvajanje programa javnih del. S strani proračuna RS pa smo prejeli sredstva za 

financiranje dodatka na podlagi 123. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 

vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE).  

Sredstva za izvajanje kinematografske dejavnosti Filmskega gledališča Idrija je zagotovila Občina 

Idrija, prejeli pa smo tudi donacijo s strani Europa Cinemas za predvajanje evropskih filmov. 

 

Materialni, storitveni in programski stroški v letu 2021:  

- Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je od Občine Idrija za 

stroške materiala in storitev prejela 72.000 EUR. Za materialne in storitvene stroške idrijskih 

enot je knjižnica porabila 73.402 EUR. Razlika v višini 1.402 EUR je bila pokrita iz prihodkov, 

ki so jih idrijske enote ustvarile v letu 2021.  

- Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: Filmsko gledališče Idrija je za materialne in 

programske stroške od Občine Idrija prejelo 21.449 EUR, porabilo pa je 28.887 EUR. Razlika v 

višini 7.438 EUR je bila pokrita iz prihodkov, ki jih je Filmsko gledališče Idrija ustvarilo v letu 

2021. 

- Knjižnična dejavnost – Občina Cerkno: Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je od Občine 

Cerkno za stroške materiala in storitev prejela 12.000 EUR. Za krajevne stroške cerkljanske 

enote ter skupne stroške idrijske enote je knjižnica porabila 13.783 EUR. Razlika v višini 1.783 

EUR je bila pokrita iz prihodkov, ki jih je Bevkova knjižnica Cerkno ustvarila v letu 2021.  

 

Obseg materialnih stroškov iz leta v leto izkazuje, da sredstva, ki jih ustanoviteljici zagotavljata za ta 

namen niso zadostna, saj mora zavod pokrivati nastalo negativno razliko s prihodki, ki jih čez leto 

ustvari z lastno in tržno dejavnostjo. 

 

Amortizacija v letu 2021:  

- Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: strošek amortizacije v višini 4.561 EUR obsega nakup 

knjig (3.037 EUR), razglednic (1.346 EUR) in drobnega inventarja (178 EUR). Strošek je  

pokrit iz lastnih prihodkov, ki so jih idrijske enote ustvarile v letu 2021. 

- Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: strošek amortizacije v višini 347 EUR obsega 

nakup drobnega inventarja. Strošek je pokrit iz lastnih prihodkov, ki jih je Filmsko gledališče 

Idrija ustvarilo v letu 2021. 

- Knjižnična dejavnost – Občina Cerkno: strošek amortizacije v višini 25 EUR obsega nakup 

knjig. Strošek je pokrit iz lastnih prihodkov, ki jih je Bevkova knjižnica Cerkno ustvarila v letu 

2021. 
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Plače in prispevki v letu 2021:  

- Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je za krajevne in 

skupne stroške plač in prispevkov zaposlenih s strani Občine Idrija prejela 234.914 EUR, 

kolikor so tudi znašali stroški na tej postavki.  

V obdobju oktober-november 2021 smo bili vključeni v izvajanje programa javnih del. Stroški 

javnih del so znašali 3.269 EUR. S strani Zavoda za zaposlovanje RS smo prejeli sredstva za 

povračilo stroškov v višini 1.708 EUR, s strani Občine Idrija pa 1.561 EUR.  

- Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: Filmsko gledališče Idrija je za plače in prispevke 

od Občine Idrija po pogodbi prejelo 30.960 EUR,  porabilo pa je 31.415 EUR. Razlika v višini 

455 EUR je bila pokrita iz prihodkov, ki jih je Filmsko gledališče Idrija ustvarilo v letu 2021. 

- Knjižnična dejavnost – Občina Cerkno: Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je za krajevne in 

skupne stroške plač in prispevkov zaposlenih s strani Občine Cerkno prejela 81.413 EUR, 

kolikor so tudi znašali stroški plač na tej postavki.  

V obdobju februar-julij 2021 smo bili vključeni v izvajanje programa javnih del. Stroški javnih 

del so znašali 9.673 EUR. S strani Zavoda za zaposlovanje RS smo prejeli sredstva za povračilo 

stroškov v višini 4.708 EUR, s strani Občine Cerkno pa 4.965 EUR.  

 

Preko Občine Idrija smo s strani proračuna RS prejeli sredstva za financiranje dodatka na podlagi 123. 

člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 

(ZIUOPDVE) v višini 14.601 EUR. 

 

Investicijsko vzdrževanje v letu 2021:  

- Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: v letu 2021 je bila izvedena sanacija in beljenje stopnišča 

Magazina v vrednosti 2.314 EUR, ki je bila v celoti pokrita iz namenskih sredstev Občine 

Idrija.  

- Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: v Filmskem gledališču Idrija so bila izvedena večja 

elektroinstalaterska popravila/dela v vrednosti 600 EUR in so bila pokrita iz prihodkov, ki jih je 

Filmsko gledališče Idrija ustvarilo v letu 2021. 

 

Investicije v osnovna sredstva in opremo v letu 2021: 

- Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: za nakup opreme in osnovnih sredstev smo v letu 2021 po 

pogodbi s strani Občine Idrija prejeli 5.000 EUR. V nakup osnovnih sredstev smo vložili tudi 

281 EUR, ki smo jih prejeli s strani najemnin/uporabnin poslovnih prostorov v lasti Občine 

Idrija. Za osnovna sredstva pa smo namenili tudi presežek iz prejšnjih let in sicer v višini 1.292 

EUR. V letu 2021 smo investirali 6.751 EUR v nakup osnovnih sredstev in opreme, razliko v 

višini 178 EUR pa smo krili iz lastnih prihodkov.  

- Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: Občina Idrija je, z Aneksom k Pogodbi o predaji 

premoženja v upravljanje v letu 2021, prenesla v upravljanje DCP projektor s pripadajočo 

opremo v skupni vrednosti 50.225 EUR. V nakup osnovnih sredstev smo vložili 535 EUR, ki 
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smo jih prejeli s strani najemnin/uporabnin Filmskega gledališča Idrija. Za osnovna sredstva pa 

smo namenili tudi presežek iz prejšnjih let in sicer v višini 1.485 EUR. V letu 2021 smo v 

nakup osnovnih sredstev in opreme za kinematografsko dejavnost investirali 52.592 EUR, 

razliko v višini 347 EUR smo krili iz lastnih prihodkov.  

 

Knjižnično gradivo v letu 2021:  

- Enote Idrija, Spodnja Idrija in Črni Vrh so za nakup knjižničnega gradiva od Občine Idrija 

prejele 47.000 EUR, od Ministrstva za kulturo pa 16.697 EUR. Za nakup gradiva smo namenili 

tudi 4.383 EUR lastnih prihodkov. V letu 2021 je bilo za idrijske enote nabavljeno knjižnično 

gradivo v skupni višini 68.080 EUR.  

- Bevkova knjižnica Cerkno je za nakup knjižničnega gradiva od Občine Cerkno prejela 7.500 

EUR, od Ministrstva za kulturo pa 6.211 EUR. Za nakup gradiva smo namenili 25 EUR lastnih 

prihodkov Bevkove knjižnice Cerkno. V letu 2021 je bilo za Bevkovo knjižnico Cerkno 

nabavljeno knjižnično gradivo v skupni višini 13.736 EUR. 

 

Ostali prihodki v letu 2021: 

- Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: idrijske enote so s strani tržne dejavnosti prejele 35 EUR, 

s strani izvajanja osnovne dejavnosti pa so prejele 10.495 EUR.  

- Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: Filmsko gledališče Idrija je s strani donacij Europa 

Cinemas za predvajanje evropskih filmov prejelo 2.754 EUR. S strani prihodkov od prodaje 

kino vstopnic je prejelo 9.830 EUR, s strani tržne dejavnosti pa 181 EUR.  

- Knjižnična dejavnost – Občina Cerkno: Bevkova knjižnica Cerkno je s strani tržne dejavnosti 

prejela 10 EUR, s strani izvajanja osnovne dejavnosti pa je prejela 1.923 EUR. 

 

Tabela 16: Pregled lastnih prihodkov in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v EUR) Leto 2020 Leto 2021 

Knjižnična dejavnost – Občina Idrija – osnovna dejavnost  6.706 10.495 

Kinematografska dejavnost – Občina Idrija – osnovna dejavnost  3.601 9.830 

Kinematografska dejavnost – Občina Idrija – tržna dejavnost 2.512 181 

Knjižnična dejavnost – Občina Cerkno – osnovna dejavnost  1.396 1.923 

 

Kot je razvidno iz zgornje tabele so lastni prihodki v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 nekoliko 

večji, še vedno pa ne na nivoju kot so bili v letih pred pojavom koronavirusa, ki je povzročil negativne 

učinke tako na izvajanju knjižnične kot kinematografske dejavnosti.  
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2 FINANČNO POROČILO ZA LETO 2021 

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 2021 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), 

- 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. 2021 do 31. 12. 2021. 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 2021 izkazujejo pozitivno poslovanje. Presežek prihodkov nad 

odhodki je odraz dobrega gospodarjenja. Zastavljeni cilji v letu 2021 so bili realizirani v skladu z 

zmožnostmi. 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je imela do 31. marca 2021 vsa denarna sredstva na podračunu 

odprtem pri Banki Slovenije (IBAN SI 56 0123 6603 0370 752). S 1. aprilom se je Občina Idrija 

vključila v enotni zakladniški račun države, posledično s tem pa se je spremenil tudi podračun Mestne 

knjižnice in čitalnice Idrija (IBAN SI 56 0110 0600 8337 949).         
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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. 

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. 

 

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.  
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Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema: 

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, 

- 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 zavoda predstavljajo prihodki s strani:  

- najema/uporabe prostorov Galerije Magazin, pritličnega prostora Magazina ter dvorane 

Filmskega gledališča Idrija, 

- uporabe opreme za ozvočenje in projektorske opreme (projektor, platno),  

- dela hostese in tehnika,  

- gostujočih prireditev v Filmskem gledališču Idrija, 

- prodaja vstopnic za najemnika dvorane Filmskega gledališča Idrija,   

- izdelave fotokopij,  

- spiralne vezave dokumentov, 

- prodaje promocijskega materiala (vrečka, kemični svinčnik, koledar, mapa).  

2.1.2 NAMENI, ZA KATERE SO BILE OBLIKOVANE REZERVACIJE, TER 

OBLIKOVANJE IN PORABA REZERVACIJ  

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2021 ni oblikovala rezervacij.  
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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 ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki ampak izkazuje presežek prihodkov nad 

odhodki v višini 42.393 EUR.  

 

Razdelitev presežka prihodkov nad odhodki na kontu 985 na dan 31. 12. 2021: 

˗ Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: 14.961 EUR,  

˗ Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: 25.514 EUR, 

˗ Knjižnična dejavnost – Občina Cerkno: 1.918 EUR.  

 

2.1.3.2 Poslovni izid po obračunskem toku 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021 izkazuje presežek prihodkov nad 

odhodki v višini 8.545 EUR. 

 

Razdelitev poslovnega izida – presežka prihodkov nad odhodki po obračunskem toku v višini 

8.545 EUR:  

˗ Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: 4.529 EUR, 

˗ Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: 3.892 EUR in 

˗ Knjižnična dejavnost – Občina Cerkno: 124 EUR.  

 

2.1.3.3 Poslovni izid po denarnem toku 

Glede na izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2021 ugotavljamo presežek 

prihodkov nad odhodki v višini 10.633 EUR.  

 

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

po denarnem toku (10.633 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 48.322 EUR pridemo do negativnega rezultata oziroma do presežka odhodkov nad 

prihodki v višini 37.689 EUR. 

 

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

kar pomeni, 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 nima 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 uporabnikov enotnega kontnega načrta ob koncu leta 2021, ki še niso 

zapadle v plačilo: 29.642 EUR – kratkoročne terjatve do proračuna občin (plače za mesec december 

2021: 29.128 EUR), kratkoročne terjatve do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države 

(izdani računi za najem dvorane FGI ter vstopnice za ogled kinopredstav: 514 EUR) .  

 

Stanje drugih kratkoročnih terjatev ob koncu leta 2021, ki še niso zapadle v plačilo: 834 EUR –

refundacije boleznin in terjatve za vstopni DDV.  

 

Stanje aktivnih časovnih razmejitev ob koncu leta 2021: 1.982 EUR – kratkoročno odloženi odhodki – 

odhodki, ki so strošek leta 2022 – naročnine na časopise in revije. 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija ob koncu leta 2021 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 2021, ki še niso zapadle v plačilo: 25.034 

EUR – obveznosti za plače zaposlenih za mesec december 2021. 

 

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev ob koncu leta 2021, ki še niso zapadle v plačilo: 17.810 

EUR.  

 

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja ob koncu leta 2021, ki še niso zapadle v plačilo: 

5.131 EUR – obveznosti za prispevke na plače, obveznosti za DDV v izdanih računih in plačilo 

obveznosti DDV za davčno obdobje.  

 

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega računa ob koncu leta 2021, ki še 

niso zapadle v plačilo: 347 EUR – kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna 

države (Ministrstvo za javno upravo in UJP: 71 EUR); kratkoročne obveznosti do neposrednih 
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uporabnikov proračunov občin (režijski obrat Občine Cerkno: 63 EUR); kratkoročne obveznosti do 

posrednih uporabnikov proračuna države (SNG Drama Ljubljana, NUK, in Filozofska fakulteta: 133 

EUR); kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračunov občin (Mestni muzej Idrija: 80 

EUR).  

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2021 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 

zakonsko določenem 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 17: Pregled virov in porabe namenskih sredstev za nakup osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja v letu 2021 

NAMENSKA SREDSTVA  

ZA NAKUP OS IN DI 

Idrijske enote 

knjižnice 

(v EUR) 

Filmsko 

gledališče Idrija 

(v EUR) 

SKUPAJ  

(v EUR) 

Občina Idrija po pogodbi  5.000  0      5.000 

Prenos OS v upravljanje 0 50.225 50.225 

Sredstva s strani najemnin  281 535 816 

Poraba presežka prejšnjih let              1.292             1.485            2.777 

NAMENSKA SREDSTVA SKUPAJ 6.573       52.245       58.818  

NAKUP OS IN DI  6.751       52.592           59.343  

 

 

Tabela 18: Pregled virov in porabe namenskih sredstev za nakup knjižničnega gradiva v letu 

2021 

NAMENSKA SREDSTVA ZA NAKUP 

GRADIVA 

Idrijske enote knjižnice 

(v EUR) 

Bevkova knjižnica 

Cerkno (v EUR) 

SKUPAJ 

(v EUR) 

Občina po pogodbi 47.000  7.500 54.500  

Pogodba MZK 16.697 6.211       22.908  

Lastna sredstva tekočega leta 4.383 25 4.408 

NAMENSKA SREDSTVA SKUPAJ     68.080 13.736 81.816 

NAKUP GRADIVA  68.080 13.736 81.816 
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Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2021 sredstev ni vlagala 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 54.651 EUR na podračunu Mestne knjižnice in čitalnice Idrija izkazujejo maso za izplačilo plač 

do 5. delovnega dne v mesecu januarju 2022, sredstva za pokrivanje obveznosti do dobaviteljev, ki 

zapadejo v plačilo v letu 2022 ter presežek prihodkov nad odhodki.  

2.1.9 RAZLOGI ZA POMEMBNEJŠE SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV 

Tabela 19: Odpis osnovnih sredstev v letu 2021 po enotah 

ENOTA v EUR 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija  4.346 

Knjižnica Spodnja Idrija 173 

Knjižnica Črni Vrh 1.499 

Filmsko gledališče Idrija  349 

SKUPAJ 6.367 

 

 

Tabela 20: Odpis drobnega inventarja v letu 2021 po enotah 

ENOTA v EUR 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija  180 

SKUPAJ 180 

  

 

Odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2021 predstavlja poškodovano, izrabljeno ali 

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

 

Tabela 21: Prejeti darovi knjižničnega gradiva v letu 2021 po enotah 

ENOTA v EUR 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija  2.195      

Bevkova knjižnica Cerkno 1.186 

Knjižnica Spodnja Idrija 518 

Knjižnica Črni Vrh 846     

SKUPAJ 4.745 
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Tabela 22: Odpis knjižničnega gradiva v letu 2021 po enotah 

ENOTA v EUR 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija  25.263 

Bevkova knjižnica Cerkno 1.653 

Knjižnica Spodnja Idrija 3.717 

Knjižnica Črni Vrh 6.181 

SKUPAJ 36.814 

 

V letu 2021 je bil odpis knjižničnega gradiva v primerjavi z letom 2020 (22.690 EUR) večji, saj v letu 

2020 ni bila izvedena načrtovana popolna inventura knjižničnega gradiva v Knjižnici Spodnja Idrija. Z 

inventuro se namreč ugotovi manjko knjižničnega gradiva po inventuri, česar pa v letu 2020 ni bilo 

možno ugotoviti. V letu 2021 smo tako izvedli popolno inventuro knjižničnega gradiva v Knjižnici 

Spodnja Idrija ter v Knjižnici Črni Vrh, ki je bila v letu 2021 na vrsti za inventuro.  

 

Odpis knjižničnega gradiva v letu 2021 predstavljajo:  

- potekle licence e-knjig, 

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

- odpis uničenih CD-jev in DVD-jev,  

- odpis uničenih igrač, 

- 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. 

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.).  

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.  
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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):  588.595 EUR  

minus  

R4 (od skupine 40 do 45):   577.962 EUR 

= presežek       10.633 EUR 

 

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

proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 

 

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku    10.633 EUR 

minus  

kratkoročne obveznosti (R2) po bilanci stanja na dan 31.12.2021:   48.322 EUR 

=                    - 37.689 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 37.689 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 (1.307.359 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 2021: 278 EUR (Idrija: 246 

EUR, Spodnja Idrija: 16 EUR, Črni Vrh: 16 EUR).  

 

Neodpisana vrednost zgradb ob koncu leta 2021: 1.215.124 EUR (Idrija: 647.195 EUR, Cerkno: 73.804 

EUR, Spodnja Idrija: 97.948 EUR, Črni Vrh: 52.707 EUR, Filmsko gledališče Idrija: 343.470 EUR).  

 

Neodpisana vrednost opreme ob koncu leta 2021: 91.957 EUR (Idrija: 20.359 EUR, Cerkno: 0 EUR, 

Spodnja Idrija: 3.615 EUR, Črni Vrh: 1.549 EUR, Filmsko gledališče Idrija: 65.954 EUR, Galerija 

Magazin: 480).  

 

B – Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve (88.757 EUR): sestavljajo 

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

terjatve do kupcev, dane predujme in varščine, kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 

računa, druge kratkoročne terjatve ter aktivne časovne razmejitve. 

 

Denarna sredstva v blagajni ob koncu leta 2021: 138 EUR.  

 

Dobroimetje na podračunu Mestne knjižnice in čitalnice Idrija v višini 54.651 EUR predstavlja maso za 

izplačilo plač do 5. delovnega dne v mesecu januarju 2022, sredstva za pokrivanje obveznosti do 

dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2022 ter presežek prihodkov nad odhodki. 
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Kratkoročne terjatve do kupcev: izdani računi za kinovstopnice v višini 900 EUR, ki zapadejo v plačilo 

v januarju 2022. 

 

Dani predujmi in varščine v višini 610 EUR zajemajo avansni račun podjetja Blitz d.o.o., ki je jamstvo 

(garancijo) za izpolnitev obveznosti iz pogodbe o javnem prikazovanju filmov v Filmskem gledališču 

Idrija. 

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 29.642 EUR se nanašajo na 

terjatve do proračuna občin za sredstva za plače za mesec december 2021 (29.128 EUR) in kratkoročne 

terjatve do posrednih in neposrednih uporabnikov proračuna države (514 EUR). Terjatve so bile 

usklajene in poravnane v zakonskem roku v začetku leta 2022.  

 

Druge kratkoročne terjatve v višini 834 EUR sestavljajo terjatve za refundacije boleznin in terjatve za 

vstopni DDV, ki so ali bodo poravnane v zakonskem roku. 

 

Aktivne časovne razmejitve v višini 1.982 EUR predstavljajo kratkoročno odložene odhodke –  stroški, 

ki se nanašajo na leto 2022 – naročnine na časopise in revije.  

 

C – Zaloge: zavod nima zalog. 

 

Tabela 23: Pregled aktive za leto 2021 in primerjava s predhodnim letom 

 

 

2.2.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

D – Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (48.322 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 48.322 EUR se nanašajo na obveznosti iz meseca decembra 2021, 

in sicer:  

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 25.034 EUR – plače za mesec december, ki so 

bile izplačane 7. januarja 2022;  

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 17.810 EUR; 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

A – Dolgoročna sredstva 1.314.739 1.307.359 99 

B – Kratkoročna sredstva 74.019 88.757 119 

I. AKTIVA SKUPAJ 1.388.758 1.396.116 100 



47 

 

- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 5.131 EUR predstavljajo obveznosti za 

prispevke na plače, obveznosti za DDV v izdanih računih, plačilo obveznosti za davčno 

obdobje; 

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega računa v višini 347 EUR sestavljajo 

kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države (Ministrstvo za javno 

upravo in UJP); kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračunov občin (režijski 

obrat Občine Cerkno); kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna države 

(SNG Drama Ljubljana, NUK in Filozofska fakulteta); kratkoročne obveznosti do posrednih 

uporabnikov proračunov občin (Mestni muzej Idrija). Obveznosti so bile usklajene in poravnane 

v zakonskem roku.  

 

E – Lastni viri in dolgoročne obveznosti (1.347.794 EUR): sestavljajo jih obveznosti za 

neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (1.305.401 EUR) in  presežek prihodkov nad 

odhodki (42.393 EUR).  

 

Tabela 24: Pregled pasive za leto 2021 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

D – Kratkoročne obveznosti 

in pasivne časovne razmejitve 39.350 48.322 122 

E – Lastni viri in dolgoročne 

obveznosti 1.349.408 1.347.794 99 

I. PASIVA SKUPAJ 1.388.758 1.396.116 100 

 

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 2021 do 31. decembra 2021. 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 (507.821 EUR): sestavljajo jih prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev. 

 

B – Finančni prihodki: zavod v letu 2021 ni razpolagal s prihodki iz finančnih razmerij z drugimi 

pravnimi osebami. 
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C – Drugi prihodki: zavod v letu 2021 ni razpolagal s prihodki, ki nastanejo nepričakovano in so 

posledice dogodkov, ki se jih ne more predvideti. 

 

Č – Prevrednotovalni poslovni prihodki: zavod v letu 2021 ni razpolagal s prevrednotovalnimi 

poslovnimi prihodki. 

 

Tabela 25: Pregled prihodkov za leto 2021 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

A – Prihodki od poslovanja 451.848 507.821 112 

B – Finančni prihodki 0 0 0 

C – Drugi prihodki                                        0 0 0 

Č – Prevrednotovalni 

poslovni prihodki 0 0 0 

D - CELOTNI PRIHODKI 451.848 507.821 112 

 

2.3.2 ODHODKI 

E – Stroški blaga, materiala in storitev (117.378 EUR): sestavljajo jih stroški, ki so potrebni za 

izvajanje osnovnih dejavnosti zavoda – stroški materiala v višini 59.578 EUR ter stroški storitev v 

višini 57.800 EUR. 

 

F – Stroški dela (374.630 EUR): sestavljajo jih plače in nadomestila plač v višini 290.162 EUR, 

prispevki za socialno varnost delodajalcev v višini 46.329 EUR ter drugi stroški dela v višini 38.139 

EUR.   

 

G – Amortizacija (4.933 EUR): sestavljajo jo nakup knjig (3.062 EUR), razglednic (1.346 EUR) in 

drobnega inventarja (525 EUR), ki so bili v letu 2021 nabavljeni iz lastnih prihodkov zavoda tekočega 

leta in katerih amortizacija se v celoti obračuna ob nabavi.  

 

H – Rezervacije: zavod v letu 2021 ni razpolagal z rezervacijami.  

 

J – Drugi stroški (2.263 EUR): sestavlja jih nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča Mestne 

knjižnice in čitalnice Idrija, Knjižnice Spodnja Idrija, Knjižnice Črni Vrh, Bevkove knjižnice Cerkno 

ter Filmskega gledališča Idrija.  

 

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

2021 ne beleži navedenih odhodkov.  
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Tabela 26: Pregled odhodkov za leto 2021 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

E – Stroški blaga, materiala in storitev 117.411 117.378 99 

F – Stroški dela 321.227 374.630 116 

G – Amortizacija  3.828 4.933 128 

J – Drugi stroški 2.278 2.263 99 

M – Prevrednotovalni poslovni 

odhodki 358 0 0 

CELOTNI ODHODKI 445.102 499.204 112 

 

 

Tabela 27: Podroben pregled poslovanja po občinah in dejavnostih za leto 2021 

(zneski so v EUR) 

REALIZIRANI PRIHODKI IDRIJA FGI CERKNO SKUPAJ 

Občina za materialne stroške 72.000      21.449                 12.000      105.449      

Občina za plače 234.914      30.960                 81.413      347.287      

Prihodki iz sredstev javnih financ 123. člen 14.601      0 0 14.601      

Občina za javna dela 1.561       0              4.965      6.526      

Zavod za zaposlovanje za javna dela 1.708      0              4.708      6.416      

Občina za investicijsko vzdrževanje 2.314      0       0  2.314      

Lastni prihodki - blagajniško poslovanje 10.495      9.830                   1.923      22.248      

Drugi prihodki 0      0                    0      0      

Prihodki na trgu 35      181                        10      226      

Europa Cinemas 0        2.754      0        2.754      

SKUPAJ PRIHODKI 337.628      65.174                105.019      507.821      

REALIZIRANI ODHODKI IDRIJA FGI CERKNO SKUPAJ 

Stroški blaga in storitev 71.921      28.243                 13.645      113.809      

Drugi stroški - nadomestilo za stavbno 

zemljišče 1.481      644                      138      2.263      

Stroški dela zaposlenih 249.515      31.415                 81.413      362.343      

Stroški javnih del 3.269      0              9.673      12.942      

Amortizacija 4.561      347                        25      4.933      

Investicijsko vzdrževanje 2.314      600       0 2.914      

ODHODKI SKUPAJ: 333.061      61.249                104.894      499.204      

Rezultat 4.567 3.925 125 8.617 

Davek od dohodka pravnih oseb 38           33 1                    72 

REZULTAT Z UPOŠTEVANJEM DAVKA 

OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB  4.529 3.892 124 8.545 
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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, ki niso v skladu z javno službo, in sicer so to prihodki od: 

- oddaje v najem/uporabe prostorov Galerije Magazin, pritličnega prostora Magazina ter dvorane 

Filmskega gledališča Idrija, 

- uporabe opreme za ozvočenje in projektorske opreme (projektor, platno),  

- dela hostese in tehnika,  

- gostujočih prireditev v Filmskem gledališču Idrija, 

- prodaje vstopnic za najemnika dvorane Filmskega gledališča Idrija,   

- izdelave fotokopij,  

- spiralne vezave dokumentov, 

- prodaje promocijskega materiala (vrečka, kemični svinčnik, koledar, mapa). 

 

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.   

 

Tabela 28: Pregled prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2021 in primerjava s 

predhodnim letom 

(zneski so v EUR) 

2020 

TD 

2020 

JS 

2020 

SKUPAJ 

2021 

TD 

2021 

JS 

2021 

SKUPAJ INDEKS 

CELOTNI PRIHODKI 3.185 448.663 451.848 226 507.595 507.821 112 

CELOTNI ODHODKI 2.446 442.656 445.102 265 498.939 499.204 112 

PRESEŽEK 

PRIHODKOV/ 

ODHODKOV 

 

 

739 

 

 

6.007 

 

 

6.746 

 

 

-39 

 

 

8.656 

 

 

8.617 127 

DDPO 0 48 48 0 72 72 150 

PRESEŽEK 

PRIHODKOV PO 

ODBITKU DDPO 739 

 

 

5.959 

 

 

6.698 -39 

 

 

8.584 

 

 

8.545 127 
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Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti izkazuje pozitiven poslovni 

izid – presežek prihodkov nad odhodki – v višini 8.617 EUR. Z upoštevanjem davka od dohodka 

pravnih oseb za leto 2021 v višini 72 EUR je izkazan skupen presežek prihodkov nad odhodki 

poslovnega leta v višini 8.545 EUR.  

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 

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 

2021 do 31. decembra 2021.  

 

Prihodki po načelu denarnega toka (588.595 EUR) so razčlenjeni na prihodke za izvajanje javne 

službe (588.484 EUR) ter prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu (111 EUR).  

 

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

sredstev iz državnega proračuna in občinskega proračuna ter iz drugih prihodkov za izvajanje 

dejavnosti javne službe.  

 

Tabela 29: Pregled prihodkov po načelu denarnega toka za leto 2021 in primerjava s 

predhodnim letom 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

I. SKUPAJ PRIHODKI 524.641 588.595 112 

1. Prihodki za izvajanje javne službe 522.285 588.484 112 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 506.875 564.365 111 

B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 

javne službe 15.410 24.119 156 

2. Prihodki od prodaje blaga in storitev 

na trgu 2.356 111 4 
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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 30: Pregled odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2021 in primerjava s predhodnim 

letom 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

SKUPAJ ODHODKI 528.501 577.962 109 

1. Odhodki za izvajanje javne službe 528.501 577.962 109 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenih 274.370 322.018 117 

B. Prispevki delodajalcev za soc. varnost 45.076 51.876 115 

C. Izdatki za blago in storitve - javna služba 124.749 107.176 85 

J. Investicijski odhodki 84.306 96.892 114 

2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in 

storitev - trg 0 0 0 

 

Za leto 2021 je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.633 EUR.   

 

Tabela 31: Ugotovitev rezultata za leto 2021 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v  EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO 

Presežek prihodkov nad odhodki                                                          0 10.633 

Presežek odhodkov nad prihodki 3.860 0 

 

Presežek po fiskalnem pravilu: je izračunan v točki 2.1.12. 

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 2021 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.  
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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.    

  

 

           Računovodja:  

Nataša Bezeljak 


