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1 POSLOVNO POROČILO 

1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA 

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

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

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

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

številko 1-68-00. 

 

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

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

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

Idrija (Ul. RS, št. 22/15). 

 

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

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

Filmsko gledališče Idrija (od leta 2015). 

 

1.2 OPIS OBVEZNIH POSTAVK POSLOVNEGA POROČILA 

1.2.1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI DOLOČAJO IN POJASNJUJEJO 

PODROČJE MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA 

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

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

čitalnica Idrija (UL RS 22/15) 

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

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

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

spremembe) 

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

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

kot javne službe (UL RS 70/2008) 

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

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

- Pravilnik o razvidu knjižnic (UL RS 105/03) 

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

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

področju kulture (UL RS 96/2002) 

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

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

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

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

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

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

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

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

RS 18/94 in spremembe) 

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

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

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

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

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

- Etični kodeks slovenskih knjižničarjev, 1995 

- Sodobne razvojne smernice knjižničarske stroke 

 

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

dejavnosti. 

 

1.2.2 DOLGOROČNI CILJI MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA  

a) Vodstvo:  

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

kratkoročnimi cilji. 

 

b) Knjižnične storitve:  

- Ugotavljati potrebe uporabnikov in zagotavljati relevantne informacijske vire za 

zadovoljevanje potreb uporabnikov. 

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

- Širiti bralno kulturo, informacijsko in funkcionalno pismenost. 
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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. 

- Postati ključna »e-točka« oziroma splošno informacijsko središče, ki služi potrebam 

prebivalcev po informiranosti, izobraževanju, raziskovanju.  

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

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

zaposlitev. 

- Postati komunikacijsko središče (omogočiti prebivalcem lokalne skupnosti souporabo njenih 

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

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

za potrebe članov knjižnice). 

- Razvijati uporabniške storitve. 

- Izvajati izobraževanje uporabnikov pri iskanju informacij. 

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

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

knjižnice medijem, skupinam in posameznikom itd.). 

- Vsebinsko in prostorsko nadgraditi zbirko domoznanskega gradiva. 

- Uvesti dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami. 

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

drugimi primorskimi knjižnicami preko skupnih projektov in dejavnosti z namenom prenašanja 

znanj, medsebojne pomoči in izmenjave izkušenj. 

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

enostavnejši dostop uporabnikov do gradiva ter za nadgradnjo knjižnične dejavnosti. 

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

uresničevanju le-tega aktivno podprli. 

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

- Doseči primerno in primerljivo strokovno razvitost vseh organizacijskih enot. 

- Zagotavljanje dostopa do elektronskih knjig. 

 

c) Knjižnično osebje:  

- Zagotavljati ugodno delovno okolje. 

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

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

usposobljenih upravnih delavcev. 

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

- Izobraževati zaposlene. 

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

bodo dogajale zaradi spremenjenih potreb uporabnikov. 

- Vzbujati čut za odgovornost in pripadnost knjižnici. 

- Uveljavljati vlogo knjižničarja kot strokovnjaka. 
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- 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 2019 so bili zastavljeni naslednji letni cilji: 

- Povečanje uporabe knjižnične zbirke 

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

- Povečanje števila članov in uporabnikov 

- Izboljšanje prostorskih kapacitet (širitev črnovrške enote) 

- Izboljšanje pogojev za delo (klima v idrijski enoti) 

- Posodobitev računalniške (IKT) opreme (za uporabnike in zaposlene) 

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

- Dodatna promocija knjižnice in njenih dejavnosti (zgibanka/letak za turiste) 

- Prilagoditev določenega gradiva in prostorov ranljivim skupinam 

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

1.2.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV PO POSAMEZNIH 

PODROČJIH DEJAVNOSTI 

Cilj povečanja uporabe knjižnične zbirke ni bil uresničen. 

Cilj povečanja uporabe e-storitev (tako elektronskih baz podatkov kot e-knjig ter obisk spletne strani 

knjižnice) je bil uresničen.  

Števila aktivnih članov ter števila uporabnikov knjižnice nam ni uspelo povečati oziroma se je še 

zmanjšalo, medtem ko je bilo število novih članov skoraj enako kot v letu 2018 (3 novi člani manj v 

letu 2019).  

Prostorskih kapacitet (za širitev črnovrške knjižnice) nam ni uspelo izboljšati, čeprav so potekala 

intenzivna prizadevanja v smeri odkupa dodatnih prostorov (stanovanja) nad knjižnico. Nepremostljiva 

ovira pri tem so bile želje, načrti in pogoji večinskega lastnika te stavbe. 

Pogoji za delo v prostorih izposoje v idrijski enoti so se z namestitvijo petih stenskih konvektorjev 

izboljšali. 

Realizirana je bila dokaj obsežna posodobitev računalniške (IKT) opreme tako za uporabnike (6 novih 

računalnikov z vso pripadajočo programsko opremo) kot za zaposlene (2 računalnika in 2 prenosna 

računalnika z vso pripadajočo programsko opremo) v idrijski, spodnjeidrijski in črnovrški enoti. Od 

Ministrstva za kulturo RS smo na razpisu za to področje prejeli 560 €. 
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V letu 2019 nam je uspela učinkovitejša promocija e-virov in e-storitev, kar kaže statistika vpogledov v 

Encyclopedio Britannico: v letu 2017 smo imeli v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija 0 vpogledov, v 

letu 2018 je bilo teh vpogledov že 12.618, v letu 2019 pa kar 158.979. Na OŠ Idrija je bila za dva 

razreda izpeljana šolska ura s konkretno demonstracijo in uporabo Encyclopedie Britannice. 

Za dodatno promocijo knjižnice nam je uspelo izdelati zloženko (v slovenskem in angleškem jeziku) z 

osnovnimi informacijami o idrijski enoti knjižnice, o Galeriji Magazin in o FGI.  

Prilagoditev prostorov ranljivim skupinam ni bila realizirana, smo pa knjižnično zbirko obogatili z 

zvočnimi knjigami. 

Sodelovanje z ranljivimi skupinami (tako vsebinsko kot količinsko) je ostalo na ravni preteklih let.  

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 

Število izposojenega gradiva na dom se je v letu 2019 še nekoliko zmanjšalo v primerjavi z letom 

2018, a je ostalo na ravni leta 2011. Še naprej se povečuje izposoja e-knjig (preko sistema in platforme 

Biblos): v letu 2019 je bilo izposojenih 122 e-knjig več kot leta 2018. Eden od razlogov za to je gotovo 

sistematična finančna podpora, ki jo Ministrstvo za kulturo namenja razvoju in posodabljanju platforme 

Biblos. 

Število medknjižnično izposojenega gradiva iz drugih knjižnic našim uporabnikom se je za razliko od 

leta 2018 precej zmanjšalo, medtem ko se je število medknjižnično izposojenega gradiva iz naše 

knjižnice uporabnikom drugih knjižnic povečalo.  

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

ravni preteklih let. V letu 2019 je bilo manj organiziranih obiskov iz vrtcev, šol idr. 

Projekt bajtabukev (knjižnih hišk) je bil nadgrajen/razširjen s postavitvijo premičnih zbirk odpisanega 

gradiva na lokacijah v različnih zavodih in drugih prostorih. 

Sredstva Ministrstva za kulturo RS za nakup knjižničnega gradiva so se v letu 2019 povečala za 11 % v 

primerjavi z letom 2018, prav tako pa smo za nakup gradiva namenili nekaj več lastnih sredstev, zato 

se je povečal prirast vseh vrst knjižničnega gradiva (knjig, neknjižnega gradiva, serijskih publikacij in 

e-knjig) ter posledično tudi zaloga le-tega. Knjižnično zbirko smo obogatili s 26 naslovi zvočnih knjig, 

ki nam jih je podarila Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne. 

Zasnovali in (so)organizirali smo dva nova projekta, in sicer Pier Paolo pasolini – svobodni človek in 

Šinkovčevi dnevi poezije. 
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Sodelovanje z drugimi zavodi na območju občin Idrija in Cerkno je bilo tudi v letu 2019 zelo uspešno: 

na novo je bilo vzpostavljeno povezovanje s Centrom za krepitev zdravja ZD Idrija, osnovne šole in 

gimnazija so se vključile v projekt Rastem s knjigo, v mladinski literarni festival Bralnice pod 

slamnikom in v Šinkovčeve dneve poezije. Kot v preteklosti smo odlično sodelovali tudi z mnogimi 

društvi in klubi (KIŠ, MCI, Planinsko društvo Idrija, Filatelistično društvo Idrija, Goriški literarni klub 

Govorica, Likovno društvo Cinober Idrija, Muzejsko društvo Idrija, Zveza prijateljev mladine Idrija, 

Rotary klub Idrija, Lions klub Idrija, Društvo upokojencev Idrija, Turistično društvo Idrija, JSKD – 

območna izpostava Idrija, Združenje borcev za ohranjanje vrednot NOB, Idrija 2020 idr.). 

1.2.7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA 

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

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

posledično ne sprejeti ukrepov za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja. 

1.2.8. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA 

V septembru 2019 je bila v MKČI izvedena notranja revizija finančnega poslovanja za leto 2018 s 

strani zunanjega izvajalca – BM Veritas Revizija d. o. o. 

Sklepne ugotovitve revizijskega poročila so bile, da mora MKČI: 

- vzpostaviti jasna pravila glede razporeda delovnega časa zaposlenim in uskladiti obračunavanje 

dodatkov zaposlenim s postavljenimi pravili; 

- pričeti z evidentiranjem osnovnih sredstev v okviru registra osnovnih sredstev; 

- uskladiti stanje nabavne vrednosti in popravka vrednosti knjižničnega gradiva v glavni knjigi z 

analitično evidenco (COBISS); 

- evidentirati neplačane terjatve, ki so evidentirane v COBISSu, v glavni knjigi in računovodskih 

izkazih MKČI; 

- postaviti jasna pravila glede odpisovanja terjatev ter jih dosledno upoštevati; 

- v okviru računovodstva vzpostaviti ustrezne notranje kontrole, na podlagi katerih bo mogoče 

preverjati usklajenost zaračunanih storitev uporabnikom z izkazanimi prihodki za izbrano 

obdobje.   

Poleg tega je potrebno zagotoviti tudi, da bo svet zavoda MKČI pravočasno pripravljal ocene delovne 

uspešnosti direktorice v skladu z določbami Pravilnika o merilih za ugotavljanje redne delovne 

uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega prava s področja kulture (Uradni list RS, št. 7/09, 33/10 in 

50/17).  

Razen navedenih pomanjkljivosti MKČI po njihovem mnenju v vseh pomembnih pogledih posluje v 

skladu z veljavnimi predpisi.  
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1.2.9. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI 

Dejavniki, ki bi prispevali k povečanju števila novih in aktivnih članov ter uporabnikov knjižnice, še 

naprej ostajajo: prilagoditev prostorov (tj. dostopnosti) idrijske enote in prilagoditev (povečanje) 

odprtosti posameznih enot knjižnice. 

Za povečanje uporabe knjižnične zbirke bi bila nujna večja in predvsem bolj sistematična promocija 

zbirke, še posebej (tekočih) novitet. 

Tudi na področju vsebin (dejavnosti) je potreben razmislek in načrt o nadgradnji obstoječih dejavnosti, 

o uvedbi novih, inovativnejših vsebin ter o novih povezovanjih z različnimi ciljnimi skupinami v 

okolju. 

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, saj 

dejavnost prilagajamo različnim (tako ali drugače ranljivim) ciljnim skupinam oziroma zanje 

pripravljamo posebne vsebine.  

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. 

Tudi v letu 2019 se je projektu Primorci beremo pridružila skupina pacientov Psihiatrične bolnice Idrija 

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

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

Črnem Vrhu. 

Knjižnico nekajkrat na leto obiščejo udeleženci Dolgega programa socialne aktivacije (DPSA) – SA 

Skupaj na poti v organizaciji ICRE (Idrijsko-cerkljanske razvojne agencije). Omogočimo jim 

brezplačen vpis in predstavimo prostore, dejavnosti, (informacijsko-komunikacijsko) opremo in drugo 

ponudbo knjižnice. Omogočimo jim tudi ogled razstav v Galeriji Magazin. 

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

delovnega centra in obiske.  

Učenci ONIS iz OŠ Idrija nekajkrat na leto obiščejo knjižnico in zanje izvedemo pravljično uro iz 

programa za organizirane obiske. 

Pod okriljem Lions kluba Idrija je bila v aprilu 2019 v Galeriji Magazin že tretje leto zapored 

postavljena dobrodelna razstava likovnih del »Barve pomladi«, na katerem so sodelovali učenci OŠ 

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

namenili sodelujočim šolam in njihovim dejavnostim. Z Rotary klubom Idrija pa smo izpeljali 3 

prireditve. 

V MKČI je v letu 2019 ostalo brzeplačno članstvo za vse ter brezplačen vpis za mladoletne in 

brezposelne.  
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1.2.11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE 

POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

Kadrovanje: 

V letu 2019 je bilo v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija redno zaposlenih 12,5 delavcev (od tega 1 s 

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

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

koordinator in organizator kulturnega programa.  

Za nadomeščanje dveh strokovnih delavk, ki sta koristili pravico do dela s krajšim delovnim časom 

zaradi starševskega varstva, je bila od februarja do decembra 2019 zaposlena strokovna delavka s 

skrajšanim delovnim časom (10 ur na teden). 

Konec januarja 2019 se je upokojila strokovna delavka na delovnem mestu knjižničarja in na to 

delovno mesto smo zaposlili novo strokovno delavko. 

V letu 2019 smo preko študentskega servisa (Mjob) zaposlovali študente za dežurstvo na razstavah v 

Galeriji Magazin ter za prodajo in kontrolo vstopnic v Filmskem gledališču Idrija. 

 

Investicijska vlaganja: 

Investicijskih vlaganj v letu 2019 ni bilo. 

1.3. ŠTEVILČNI PRIKAZI NEKATERIH KAZALNIKOV 

Tabela 1: Število aktivnih in novih članov od leta 2009 do leta 2019 

LETO ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV ŠTEVILO NOVIH ČLANOV 

2009 5015 325 

2010 4938 345 

2011 5040 364 

2012 5220 601 

2013 5584 427 

2014 5385 347 

2015 5542 344 

2016 4965* 297 

2017 4.612 281 

2018 4.744 374 

2019 4.562 371 

 

*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. 
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Tabela 2: Število uporabnikov interneta od leta 2009 do leta 2019 

LETO ŠTEVILO 

2009 4940 

2010 3194 

2011 3188 

2012 2805 

2013 3074 

2014 3035 

2015 2192 

2016 1696 

2017 1295 

2018 1462 

2019 760 

 

 

 

 

Tabela 3: Obisk spletne strani knjižnice od leta 2014 do leta 2019 

LETO ŠTEVILO 

2014 14.577 

2015 17.226 

2016 19.230 

2017 23.772 

2018 11.429 

2019 13.171 

 

 

Tabela 4: Število izposojenega gradiva od leta 2009 do leta 2019 

LETO ŠTEVILO 

2009 125.716 

2010 129.249 

2011 132.229 

2012 136.080 

2013 148.082 in 168 elektronskih knjig 

2014 148.613 in 214 elektronskih knjig 

2015 144.637 in 352 elektronskih knjig 

2016 142.416 in 397 elektronskih knjig  

2017 137.741 in 595 elektronskih knjig 

2018 134.401 in 688 elektronskih knjig 

2019 133.901 in 810 elektronskih knjig 
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Tabela 5: Število medknjižničnih izposoj od leta 2009 do leta 2019 

 

LETO 

GRADIVO IZ DRUGIH KNJIŽNIC 

NAŠIM UPORABNIKOM 

GRADIVO IZ NAŠE KNJIŽNICE 

DRUGIM KNJIŽNICAM 

2009 89 9 

2010 95 18 

2011 67 17 

2012 63 17 

2013 54 26 

2014 52 42 

2015 101 37 

2016 95 43 

2017 82 41 

2018 165 35 

2019 113 48 

 

Člani MKČI ter tolminske, ajdovske in novogoriške knjižnice so tudi v letu 2019 s pridom 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 2009 do leta 2019 

OBRATOVALNE URE MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA IN 

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

2018, 2019 

 

IDRIJA CERKNO SPODNJA IDRIJA ČRNI VRH SKUPAJ 2009 

2145 1425 1170  4740 

    SKUPAJ 2010 

2127 1405 1132  4664 

    SKUPAJ 2011 

2130 1428 1125  4683 

    SKUPAJ 2012 

2122 1372 1091 104 4689 

    SKUPAJ 2013 

2224 1382 815 446 4867 

    SKUPAJ 2014 

2252 1193 766 505 4716 

    SKUPAJ 2015 
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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 

 

11. in 12. novembra 2019 je bila izvedena inventura knjižničnega gradiva v Bevkovi knjižnici Cerkno. 

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. 

1.4.1. URE PRAVLJIC 

V letu 2019 smo v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija organizirali 9 ur pravljic, ki jih je skupaj obiskalo 

151 otrok (in 24 odraslih). Posebna pravljica je bila izvedena v oktobru v sodelovanju z Icro ob veliki 

jesenski kmečki tržnici. Obiskalo jo je 25 otrok in 10 odraslih. 

V Bevkovi knjižnici Cerkno je bilo izvedenih 6 ur pravljic in v novembru predstava Bonton za male 

lumpe v izvedbi gledališča Bičikleta. Skupaj se je teh prireditev udeležilo 89 otrok (in 14 odraslih). 

V Knjižnici Spodnja Idrija je bilo izvedenih 5 ur pravljic, ki jih je obiskalo 58 otrok in 13 odraslih. Od 

tega je bila ena pravljica izvedena v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine na spodnjeidrijski 

domačiji v Trneh. 

V Knjižnici Črni Vrh je 5 pravljic obiskalo 41 otrok. 
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1.4.2. RAZSTAVE 

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

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

katerih redkeje posegajo. 

 

V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija je bilo 5 priložnostnih razstav za odrasle in 2 za mladino, v 

Spodnji Idriji 8, v Bevkovi knjižnici pa je bilo na ogled 17 priložnostnih razstav, od tega 5 likovnih 

razstav likovne sekcije Društva upokojencev Cerkno in 1 razstava klekljarskega društva Marjetice. 

 

V pritličnem prostoru je bila v juniju 2019 razstava Filatelističnega društva Idrija ob 70-letnici 

njihovega delovanja. 

 

Razstavna dejavnost v Galeriji Magazin (nad knjižnico):  

˗ januar: razstava ilustracij Petra Škerla v okviru projekta Bralnice pod slamnikom 

˗ februar: fotografska razstava Tjaše Gnezda 

˗ marec: fotografska razstava Tinke Gantar Hvalnica naravi 

˗ april: razstava likovnih del učencev OŠ Idrija, OŠ Spodnja Idrija, OŠ Cerkno in OŠ Črni Vrh 

Barve pomladi v organizaciji Lions kluba Idrija 

˗ april/maj: razstava fotografij Maria Dondera Iz življenja in dela Piera Paola Pasolinija  

˗ maj: razstava akvarelov Franca Goloba (istočasno z razstavo njegovih akrilnih slik v Galeriji sv. 

Barbare) 

˗ junij/julij: fotografska razstava Sence članov Fotokluba Ljubljana 

˗ september/oktober: razstava računalniških slik Bogdana Sobana Odtisi časa  

˗ oktober/november: razstava Rafaela Terpina Gore 

˗ november: 19. bienale likovnih ustvarjalcev občine Idrija 

˗ december: razstava treh članov Fotokluba Nova Gorica – Igorja Mauriča, Bogdana Kralja in 

Miloša Prinčiča – Pogledi fotografov 

Otvoritev razstav se je v letu 2019 udeležilo 422 obiskovalcev. Razstave si izven rednih ur odprtosti 

galerije ogledajo tudi napovedane ali nenapovedane skupine iz šol in od drugod. 

 

1.4.3. LITERARNI VEČERI 

V letu 2019 so se v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija zvrstili naslednji literarni večeri, 

predavanja in prireditve: 

˗ januar: predstavitev knjige Nenada Vladića Od talenta do uspeha; predstavitev knjige Bogdana 

Biščaka Igra in biseri;  
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˗ februar: predstavitev CD plošče Cveta Kobala Catch the rain; predstavitev knjige Bronje Žakelj 

Belo se pere na devetdeset; predstavitev knjige Viljema Gogale Potopis; predstavitev prve 

uradne zgoščenke Godbenega društva rudarjev Idrija; potopisno predavanje Renate Mavri 

Azorski otoki; 

˗ marec: predstavitev knjige Maje Megla Stres, kuga sodobnega časa; predstavitev knjige Nace 

ima dolge tace; predstavitev knjige Jakoba J. Kende Apalaška pot;  

˗ april: začetek projekta Primorci beremo – predstavitev knjige Jasne Tuta Vse barve Polinezije; 

predavanje Elene in Adriana Ruchinija V 35 dneh okrog sveta; 

˗ maj: predstavitev pesniške zbirke Zmage Donkov Častim življenje; predstavitev knjige Veronike 

in Uroša Plantana Medicina sv. Hildegarde; 

˗ junij: predstavitev knjige Petra Čeferina in Vasje Jagra Sodni dnevi; 

˗ september: predstavitev knjige Vojka Žagarja Tolminsko sirarstvo; predavanje Luke Mancinija 

Sveta geometrija naših prednikov;   

˗ oktober: rožnati oktober – kratko predavanje o samopregledovanju dojk in demonstracija na 

modelu dojke (Center za krepitev zdravja ZD Idrija); slovesnost v spomin Andrejki Jereb; 

predstavitev knjige dr. Marije Kacin Žiga Zois, Casanova in Trst (Dnevi živega srebra); 

˗ november: potopisno predavanje Ermina Oblaka o Caminu; potopisno predavanje Vojka Rejca o 

Kefaloniji in Limnosu; 

˗ december: zaključek projekta Primorci beremo – srečanje s pisateljico Natalijo Šimunovič; 

projekt Brati gore: predstavitev knjige Jožeta Andlovica Kadar boš na rajžo šel (dnevnik 

himalajskega zdravnika – Kangbačen 1965) in predstavitev 18. številke biltena Mladinskega 

odseka Planinskega društva Idrija Naše poti.  

 

Vseh udeležencev navedenih prireditev je bilo 826. 

 

V Bevkovi knjižnici Cerkno so bili 4 literarni večeri, ki sta jih je obiskala 102 obiskovalca. V 

Knjižnici Spodnja Idrija je bil 1 literarni večer, posvečen spominu na življenje in delo domačega 

ustvarjalca Ivana Mohoriča. Obiskalo ga je 17 udeležencev.  

1.4.4. BRALNO-USTVARJALNI KROŽEK 

V Knjižnici Spodnja Idrija je strokovna delavka MKČI v letu 2019 vodila 7 srečanj bolj ali manj 

stalnih članic bralno-ustvarjalnega krožka, ki je z delovanjem začel jeseni 2018. Prva tema je bila 

posvečena Ivanu Cankarju in njegovi Skodelici kave (v nagrajeni izvedbi Petra Škerla). Za zaključek so 

v izložbi knjižnice postavili razstavo Cankarjevih del, starih predmetov iz njegovih časov ter v krožku 

izdelanih skodelic. Zadnje lanskoletno srečanje pa je bilo posvečeno spominu na Ivana Mohoriča in 

udleženke so slikale mandale na kamne.  
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1.4.5. ORGANIZIRANI OBISKI 

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

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

Gimnazijo Jurija Vege smo tudi v letu 2019 (za šolsko leto 2019/20) pripravili brošuro s programom  

bibliopedagoških, književnodidaktičnih in umetnostnovzgojnih dejavnosti (dostopna tudi na spletni 

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

 

V tem okviru smo v idrijski knjižnici zabeležili 30 organiziranih obiskov različnih skupin z 853 

obiskovalci (784 otrok in 69 odraslih/spremljevalcev), v cerkljanski knjižnici je bilo 19 organiziranih 

obiskov s 392 obiskovalci (362 otrok in 30 odraslih), v spodnjeidrijski knjižnici je bilo 5 obiskov s 180 

udeleženci, v črnovrški knjižnici pa je bilo 9 obiskov s 124 udeleženci. 

 

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

vsebine izvedemo v njihovih prostorih – v njihovem kraju.  

V letu 2019 smo tako obiskali: 

˗ dvakrat Vrtec Godovič: v marcu z dvema pravljicama (Kravica Katka in Nekega večera), ki jima 

je prisluhnilo 33 otrok in 6 vzgojiteljic; v decembru s pravljico Ovčka Belka plete oblačila, ki ji 

je prisluhnilo 30 otrok in 20 odraslih; 

˗ Vrtec in Osnovno šolo Ledine z dvema pravljicama (Kravica Katka in Juha iz žeblja), ki jima je 

prisluhnilo 45 otrok in 7 vzgojiteljic; 

˗ Vrtec Za gradom (najmlajšo skupino otrok) s pravljico Kravica Katka, ki ji je prisluhnilo 30 

otrok in 5 vzgojiteljic. 

 

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

 

V decembru 2019 so Mestno knjižnico in čitalnico obiskale članice Univerze za tretje življenjsko 

obdobje Kras. 

 

V letu 2019 smo v vseh enotah MKČI izpeljali mesečne knjižne uganke, povezane s knjižnico in 

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

(knjižnimi in drugimi) nagradami. V oktobru pa smo v sodelovanju z Icro (kmečko tržnico) pripravili 

knjižno uganko na temo volne in volnenih izdelkov. 

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

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 
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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 juniju 2019 postavili tudi na 

teraso Hotela Cerkno. 

 

          
          Knjige MKČI v ZD Idrija         Knjige MKČI v Pirnatovi koči na Javorniku 

 

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. Prvi nam je posodil fotografije priznanega italijanskega fotografa Maria Dondera 

– iz življenja in dela Piera Paola Pasolinija, ki smo jih razstavili v Galeriji Magazin, in nekaj 

Pasolinijevih filmov. Film Mama Rim smo v Filmskem gledališču Idrija prikazali na dopoldanski 

projekciji za dijake, ki jo je pospremilo tudi predavanje Majde Širca, in na večerni projekciji za javnost. 

Kratki film Skuta pa je bil del otvoritve Donderove fotografske razstave. 

 

1.4.8. ŠINKOVČEVI DNEVI POEZIJE 
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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 zelo 

uspešna. Program je obsegal literarni natečaj za različne kategorije ustvarjalcev, pesniške delavnice za 

mlade in starejše ter dve odlično obiskani in zelo odmevni kulturni prireditvi v Domu krajanov in 

gasilcev na Vojskem, s katerima smo  več kot dostojno obudili spomin na vojskarskega rojaka, pesnika, 

pisatelja in publicista Črtomirja Šinkovca (1914–1983). Po zaključku projekta (v novembru 2019) smo 

izdali tudi posebno publikacijo. K sodelovanju smo pritegnili vse vzgojno-izobraževalne ustanove v 

občinah Idrija in Cerkno (vrtce, osnovne šole in Gimnazijo Jurija Vege Idrija), različna društva in 

kulturne organizacije ter več kulturnih skupnosti v zamejstvu, med drugim se je odzvala Slovenska 

kulturna skupnost Ivan Cankar Timoška krajina in ustvarjalci iz Sarajeva. Častni pokrovitelj je bil dr. 

Danilo Türk. 

1.4.9. BRALNICE POD SLAMNIKOM 

 

 

 

V letu 2019 je bila tema mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom poezija. Mestna 

knjižnica in čitalnica Idrija se mu je z veseljem pridružila. Tudi v tujini opažajo, da poezija postaja 

priljubljena pri mladih, zato so Bralnice pod slamnikom, še posebej ob 170-letnici smrti Franceta 

Prešerna, mladim ponudile verze, mentorjem, knjižničarjem in učiteljem pa pomoč pri navduševanju 

mladih za pesmi in pesnjenje. V okviru festivalskega dneva Bralnic pod slamnikom smo v Mestni 

knjižnici in čitalnici Idrija organizirali: razstavo ilustracij Petra Škerla ter srečanje z njim (za učence 

OŠ Idrija, OŠ Črni Vrh in OŠ Spodnja Idrija) in predstavitev CD-plošče Catch the rain s šansoni Cveta 

Kobala (za javnost). V Varstveno delovnem centru pa so se v okviru tega festivala srečali s pesnico 

Francko Čuk in tudi sami ustvarjali poezijo. 

1.4.10. PROJEKT PRIMORCI BEREMO 2019 

 

 

V aprilu 2019 je 9 primorskih knjižnic, med njimi tudi Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, začelo s 13. 

izvedbo projekta Primorci beremo, s katerim želimo promovirati branje med odraslimi, še zlasti pa 

branje kakovostnih literarnih del slovenskih avtoric in avtorjev. Novosti lanskega leta sta bili dve: 1) 

sodelujočim se je namesto ene prebrane knjige priznal ogled enega slovenskega filma v Filmskem 

gledališču Idrija ali iz DVD-zbirke knjižnice; 2) v idrijski knjižnici smo uspeli za projekt pridobiti tri 
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sponzorje: Spar je prispeval 3 darilne bone, Turistična agencija Nova (Zdenka Bogataj) je prispevala 

darilni bon za eno osebo za enodnevno potovanje, Knjigarna ABC pa knjigo Tinke Gantar Moje poti. 

Že pred uradnim začetkom smo konec marca v goste povabili Jakoba J. Kendo s knjigo Apalaška pot, 

za uradni začetek v aprilu pa nas je obiskala Jasna Tuta in predstavila svojo knjigo Vse barve 

Polinezije. V 4 enotah naše knjižnice je bilo lani 166 sodelujočih. Od tega jih je 126 prebralo vsaj 5 

proznih del in 1 pesniško zbirko oziroma pogledalo en slovenski film in so prejeli priznanje ter 

vstopnico za FGI. Skupaj so sodelujoči v naših 4 enotah prebrali kar 1308 knjig s priporočilnega 

seznama. Posebna pohvala in zahvala gre trem skupinam, ki se organizirano vključujejo v projekt, in 

sicer v Psihiatrični bolnišnici Idrija, v Domu upokojencev na Marofu in v Vitadomu v Črnem Vrhu. 
Projekt se je zaključil na vseslovenski Ta veseli dan kulture s srečanjem s pisateljico Natalijo 

Šimunovič. 

 

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 

 

-   

 

V Primorski spletni biografski leksikon Primorci.si je Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2019 

prispevala kar 11 novih zapisov o pomembnih osebnostih z idrijsko-cerkljanskega območja, ki so 

ustvarjale in delovale oziroma so še aktivne na različnih področjih. Novi so zapisi o Feliksu Srečku 

Bajtu, Ivanu Bizjaku, Martinu Brencetu, Maksu Filipiču, Ludviku Isteniču, Leopoldu Kavčiču, Igorju 

Križaju, Marini Melhiorci, Andreju Možini, Antonu Oblaku in Juriju Pfeiferju. Te biografije je 

pripravila in na portalu objavila zunanja sodelavka knjižnice, dostopne pa so na spletnem naslovu 

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

Za leto 2020 je predvidena oziroma načrtovana generalna sprememba na področju spletnih biografskih 

leksikonov, in sicer združitev 9 regijskih leksikonov (med njimi Primorci.si), za katere so doslej 

skrbele osrednje območne knjižnice. Nastaja portal Obrazi slovenskih pokrajin.   

 

 

- Festival Brati gore             

 

 

 

 

Tudi v letu 2019 smo mednarodni dan gora (11. december) v MKČI in FGI zaznamovali s kar tremi 

dogodki, in sicer: 10. decembra smo z avtorjem Žarkom Rovščkom predstavili knjigo himalajskega 

zdravnika Jožeta Andlovica Kadar boš na rajžo šel – o dogajanju na II. jugoslovanski himalajski 

http://www.dobreknjige.si/
http://www.primorci.si/?knjiznica=Mestna+knji%C5%BEnica+in+%C4%8Ditalnica+Idrija
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odpravi na Kangbačen; 11. decembra smo v dvorani Glasbene šole Idrija ob živi glasbeni spremljavi 

godalnega kvarteta projicirali prvi slovenski celovečerni film V kraljestvu Zlatoroga; 12. decembra pa 

smo tradicionalno predstavitvili novo številko biltena Mladinskega odseka Planinskega društva Idrija 

Naše poti. Na ta način uspešno promoviramo alpsko kulturno dediščino, moderno alpsko literaturo, 

jezik in kulturo, predvsem pa odlično sodelujemo s Planinskim društvom Idrija.  

 

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

dijaku 1. letnika srednje šole 

 

V šolskem letu 2019/20 je 95 dijakov 1. letnikov po obisku in predstavitvi knjižnice (predvsem e-virov, 

ki so večinoma brezplačno dostopni članom knjižnice) prejelo roman Cvetke Sokolov V napačni 

zgodbi, 151 sedmošolcev pa mladinski roman Janje Vidmar Elvis Škorc, genialni štor. 

 

- Projekt Rastem z e-viri 

 

V aprilu 2019 je strokovna delavka – bibliotekarka za dva 8. razreda OŠ Idrija (skupaj za 34 učencev in 

3 učiteljice) prvič samostojno izvedla šolsko uro s predstavitvijo e-virov. Projekt je namenjen promociji 

in spodbujanju uporabe e-virov, ki jih Mestna knjižnica in čitalnica Idrija brezplačno ponuja svojim 

članom (Britannica, Cobiss, Biblos, Kamra, Primorci.si idr.). Učenci naj bi se naučili dostopati do 

podatkovnih zbirk, iskati v njih gradivo za referate in raziskovalne naloge, pregledovati in si izposojati 

e-knjige, poiskati, rezervirati in/ali podaljšati knjige od doma.  

 

- 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. 

 

- Sodelovanje z Domom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža 

 

V letu 2019 je zaradi odhoda v pokoj koordinatorko gospo Darjo Ogrič zamenjala gospa Bernarda 

Tratnik, s katero smo se zavezali, da bomo nadaljevali sodelovanje tako, kot je bilo začrtano. V aprilu 

je bilo naše prvo srečanje na Marofu namenjeno začetku projekta Primorci beremo. Vsako leto je med 

avtorji jubilant z okroglo letnico. Tokrat smo se posvetili 60-letnici Ferija Lainščka, njegovemu 

življenju in delu. Prisluhnili smo odlomku intervjuja iz radijske oddaje in slišali, kako zveni 

prekmurščina in njegova poezija v izvedbi pevke Ditke. 
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Jesensko srečanje oktobra pa je bilo obarvano praznično, saj smo obeležili 10. obletnico našega 

sodelovanja. Spomnili smo se vseh gostov, ki so se družili z nami v minulih letih, se pogovorili o 

nacionalnem projektu Skupaj beremo, z oskrbovanci smo recitirali poezijo, prebirali odlomke iz 

literarnih del, reševali knjižne uganke in ob koncu tudi zapeli. Enotni smo si bili, da je branje 

popotovanje, ki ni vedno samotno, ampak je lahko tudi pot k skupnim doživetjem in čudovitemu 

prijateljstvu, ki nas povezuje že deset let. 

  

- Izvedeni ukrepi v okviru modela CAF    

  

 

 

 

 

Iz akcijskega načrta izboljšav MKČI za obdobje 2018–2020, ki ga je pripravila samoocenjevalna 

skupina, so bili v letu 2019 realizirani (ali delno realizirani) naslednji ukrepi: - vzpostavitev sistema za 

zbiranje predlogov (ukrep št. 3) – na spletni strani knjižnice lahko uporabniki v razdelku »za 

uporabnike« pod rubriko »povpraševanje« oddajajo svoje predloge, pripombe, vprašanja itd. Vse to 

lahko uporabniki posredujejo tudi ustno na vseh izposojevalnih mestih in je vodeno v posebni evidenci; 

- izdelan je bil katalog zaoslenih z jasno opredelitvijo njihovih del in nalog ter z določitvijo 

nadomestnikov vsem zaposlenim za različne naloge (ukrepa št. 4 in 5); - vzpostavljeno je bilo 

partnerstvo s podjetjem Spar (ukrep št. 6): podjetje otrokom, ki obiščejo ure pravljic v idrijski knjižnici, 

podari sadje, trem prejemnikom priznanja in nagrade v projektu Primorci beremo pa je Spar podaril 

darilne bone; - vzpostavljeno je bilo sodelovanje z nekaterimi mladinskimi organizacijami (ukrep št. 8): 

z Mladinskim centrom Idrija smo skupaj zastavili sezono ur pravljic v letu 2019/2020 in skupaj 

izpeljali prvo – septembrsko pravljico v parku pred MCI. S Klubom idrijskih študentov smo skupaj 

organizirali dve predstavitvi; - na začetku julija je bilo izvedeno prvo srečanje direktorice MKČI z 

vodji vseh šolskih knjižnic na idrijsko-cerkljanskem območju in ta srečanja naj bi postala redna (enkrat 

na leto) (ukrep št. 13); - konec septembra je bil sprejet pravilnik o reagiranju v primeru nevarnosti za 

nasilje tretjih oseb (ukrep št. 20); - v treh enotah knjižnice je bila posodobljena IKT oprema s  6 novimi 

računalniki za uporabnike, 2 novima računalnikoma za zaposlene in 2 prenosnima računalnikoma 

(ukrep št. 27); - za sanacijo (tj. zamenjavo) strehe FGI je bila pridobljena ponudba podjetja Naš dom d. 

o. o. in posredovana Občini Idrija (ukrep št. 30); - v prostorih izposoje v idrijski enoti je bila urejena 

klimatizacija (ukrep št. 33); - potekala so prizadevanja za rešitev prostorske stiske v Knjižnici Črni Vrh 

(ukrep št. 34), in sicer z morebitnim odkupom prostorov (stanovanja) nad knjižnico, a se je ta možnost 

izjalovila zaradi drugačnih interesov in pogojev, ki jih postavlja večinski lastnik stavbe. 
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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 2019 obogatili z nekaj izvodi diplomskih oziroma seminarskih del. K 

zbirki starih razglednic smo jih dodali 36. 

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. Potrebe uporabnikov skušamo zadovoljiti tudi z izvajanjem 

medoddelčne izposoje. 

 

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

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

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

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

zastarevala in bi se ustvarjal preobsežen mrtvi fond. 

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

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

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

čitalnica Idrija zadovoljuje z medknjižnično izposojo.  

 

Učbeniki se nabavljajo le v primerih:  

 

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

učbenik predstavlja pomemben vir za splošni pregled določene teme;  
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˗ 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 

 

 

 

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 

 

Način pridobivanja gradiva v knjižnici je predvsem nakup, je pa med prirastom tudi 572 izvodov 

podarjenih knjig s strani posameznikov in ustanov. 
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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 

 

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

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

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

knjižničnega gradiva v MKČI.  V letu 2019 je bilo izločenih 2.988 enot knjižničnega gradiva. 
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1.6. OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR  

 V letu 2019 je bila izvedena nabava: 

-  za idrijsko enoto: 8 stolov, 4 računalniki za uporabnike (s pripadajočo (programsko) opremo), 2 

računalnika za zaposlene (s pripadajočo (programsko) opremo), 2 prenosna računalnika, 

večnamenska naprava (za tiskanje in fotokopiranje), 1 router, 5 stenskih konvektorjev za 

klimatizacijo prostorov izposoje; 

- za spodnjeidrijsko enoto: 1 računalnik s pripadajočo (programsko) opremo; 

- za črnovrško enoto: 1 računalnik s pripadajočo (programsko) opremo; 

- za Galerijo Magazin: projekcijsko platno Reflecta (350 x 265 cm). 

 

Za cerkljansko enoto v letu 2019 ni bilo nabave osnovnih sredstev in/ali drobnega inventarja. 

 

 

 

V. d. direktorice:  

  Nada Božić Eržen 

1.7. POROČILO O DELU IN DEJAVNOSTIH FILMSKEGA GLEDALIŠČA 

IDRIJA  

Filmsko gledališče Idrija je v 2019 obiskal 6701 obiskovalec. Vsega skupaj smo prikazali 158 filmov 

na 200 projekcijah, zabeležili smo 4483 gledalcev na predstavah iz našega rednega programa 

(plačljive in brezplačne projekcije), šolskih projekcijah in predstavah, ki so bile del programa drugih 

organizatorjev, ki so najeli dvorano.  

 

Iz kategorije ART filmov smo prikazali 128 filmov na 163 projekcijah, zabeležili smo 3472 gledalcev. 

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

prikazali 30 filmov na 37 projekcijah, zabeležili smo 1056 gledalcev.  

 

Zaradi slabega obiska je odpadlo 21 projekcij. Od tega je bilo 20 projekcij iz art kino programa. 

 

V statistiko niso vštete 3 projekcije (Bog le kaj smo spet zakrivili?, Zvezda je rojena, Sofia), ki smo 

imeli najavljene, vendar smo jih morali prestaviti na kasnejši termin, saj se je zamaknil uradni izid 

filma. V primeru dokumentarca Sofia, pri katerem je šlo za projekcijo na prostem, pa se je termin 

prestavil zaradi slabega vremena. 
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Tabela : Obisk glede na program 

 število projekcij število obiskovalcev Povprečni obisk na projekcijo 

Art kino program 163 3427 21 

Popularni naslovi 37 1056 28 

Skupaj 200 4483 22 

 

V letu 2019 smo imeli 145 projekcij iz rednega programa plačljivih projekcij, zabeležili pa smo 2077 

gledalcev. Najbolj gledani film je bila vojna drama Preboj. Na dveh projekcijah si je film ogledalo 147 

gledalcev. Sledi mu Bohemian Rhapsody s 132 gledalci. 

 

Iz rednega programa brezplačnih projekcij smo imeli 46 projekcij in zabeležili 955 gledalcev. Najbolj 

gledani film je bil Bohemian Rhapsody, ki je bil del poletnega programa Počitniškega kina. Ogledalo 

si ga je 130 gledalcev. Šlo je za ponovitev filma. 

 

Restavrirana verzija filma Ne joči, Peter je bil najbolj gledani film v kategoriji šolskih organiziranih 

projekcij. Ogledalo si ga je 470 učencev. Sledi mu islandska komična drama Bojevnica. Ogledalo si jo 

je 223 dijakov. Skupaj smo na šestih šolskih projekcijah zabeležili 997 gledalcev. 

 

Med kinopredstavami, ki so bile del programa drugih organizatorjev, ki so najeli dvorano, smo na treh 

projekcijah zabeležili 454 gledalcev. Najbolj gledan je bil kratki dokumentarni film Idrijska košarka 

skozi čas, ki si ga je ogledalo 215 gledalcev. Projekcija je potekala v sklopu slovesnosti 50 let košarke 

v Idriji.  

 

Programsko sodelovanje z drugimi organizatorji: 

- Marca smo sodelovali pri festivalu Deuje babe. Prikazali smo poljski muzikal Stabat Mater 

Dolorosa.  

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

glasbi "Paglej!" (Našel sem Felo Kutija, Buena Vista Social Club in Po sledeh Coltrana, 

Carmine Street Guitars, Zelena knjiga, Improcon & koncert tria Jaz, drevo).  

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

Ljubljane v sodelovanju z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov RUSLO (Pot navzgor, A 

zarje so tukaj tihe, Matilda, Cikcak sreče). 

- Aprila smo organizirali Pasolinijeve dneve v sodelovanju s Študijskim centrom PPP iz Casarse, 

poimenovane Svobodni človek. Prikazali smo kratki film Skuta in celovečerec Mama Rim.  

- V sodelovanju z Ribiško družino Idrija smo maja pripravili projekcijo okoljevarstvenega 

dokumentarca Artifishal. 

- V sodelovanju s festivalom Kino otok smo junija predvajali film Otroci mrtvih. 

- Poleti smo imeli veliko sodelovanj z raznimi organizatorji pri poletnih projekcijah na prostem. 

V Zavratcu smo v sodelovanju s KD Zavratec predvajali film Yao v sklopu Urhove nedelje. V 

Črnem Vrhu smo v sodelovanju s KD Sloga Črni Vrh predvajali film Bunkica v sklopu Kina za 

luno. V sodelovanju z MC Idrija smo izvedli Počitniški kino (Bohemian Rhapsody, Dotik 
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vode, Gajin svet, Poj mi pesem), ki je potekal v Idriji, v Godoviču in na Vojskem. V Sp. Idriji 

smo v sodelovanju s KS Sp. Idrija predvajali film Zvezda je rojena v sklopu Prfarskih dnevov. 

V sodelovanju z MC Idrija in Društvom Zakonctedna smo predvajali dokumentarec Sofia v 

sklopu Aktivne Bele. V sodelovanju s KIŠ Idrija pa smo predvajali dokumentarec Sex Pistols v 

sklopu Festivala Čipkarija.  

- V sodelovanju s Konfucijevim inštitutom iz Ljubljane smo oktobra predvajali tri kitajske 

celovečerce (Pepel je snežno bel, Vrnitev domov, Veliki mojster) v sklopu Festivala 

kitajskega filma. 

- V sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom smo novembra predvajali dve slovenski klasiki 

(Ne joči, Peter in Kekec) v sklopu Slovenskega tedna filma. 

- V sodelovanju z Občino Idrija smo predvajali Pot v raj, ki je opremljen z avdiodiskripcijo in je 

dostopen ljudem z okvarami vida. 

- V sodelovanju s festivalom Animateka smo decembra predvajali dva programska sklopa 

najboljših animiranih filmov za otroke in odrasle. 

- V sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom smo decembra predvajali kratke animirane filme 

za otroke v sklopu Noči kratkih filmov. 

- V sodelovanju z ZPM Idrija in KS Mesto Idrija smo oktobra in decembra predvajali dva 

animirana filma za otroke (Poldi in Dvigni sidro). 

FILMSKA VZGOJA 

Vzgojno-izobraževalnim zavodom ponujamo možnost organizacije šolskih kinopredstav in izvajanje 

filmske vzgoje. Na 6 kinopredstavah nas je obiskalo 997 učencev in dijakov iz OŠ Cerkno, OŠ Sp. 

Idrija, OŠ Idrija, Vrtca Idrija in Gimnazije Jurija Vege Idrija. 

 

MKČI sodeluje pri projektu Rastem s knjigo. Ko učenci obiščejo knjižnico, jim na koncu obiska 

pokažemo še kino in projekcijsko sobo. Tovrstnih obiskovalcev smo v letu 2019 zabeležili 69. 

OSTALI DOGODKI MKČI 

V koprodukciji z Dramatičnim društvom Idrija in Gimnazijo Jurija Vege Idrija (Mala gledališka šola) 

smo imeli tiskovno konferenco in 3 gledališke predstave Ta veseli dan ali Kaj takega se lahko zgodi 

samo v Idriji. V sodelovanju z JSKD Idrija in Združenjem borcev NOB Idrija - Cerkno smo 

organizirali koncert Lare Jankovič. V sodelovanju z Župnijo Idrija smo imeli predstavitev zbornika 50 

let župnijske cerkve v Idriji. Skupaj smo na 6 dogodkih zabeležili 720 obiskovalcev. 
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VIRTUALNA ARENA 

Virtualna arena je progam tekmovanj s konzolnimi igrami, ki poteka na velikem platnu v kinu. V letu 

2019 so se igralci lahko pomerili v 6 igrah (Blaze Blue, Street Fighter 2, Nidhogg, Super Mario Bros 

Ultimate in Dragon Ball Fighter Z). Areno je obiskalo 16 obiskovalcev. 

ODDAJANJE DVORANE V UPORABO 

V letu 2019 se je v dvorani odvilo 12 dogodkov drugih organizatorjev. Skupaj smo zabeležili 1601 

obiskovalca, od katerih je bilo 454 gledalcev filmov.  

 

Organizatorji so bili naslednji: Župnija Idrija (več različnih dogodkov: Potopisni večer: Zakonca 

Štremfelj, Pogovorni večer: Srečanje šolnikov, glasbenikov, umetnikov, Kino večer: Srce se ne boji), 

Zavod Zimske urice (monokomediji Matjaž Javšnik: Striptiz, Ljubezenski oglas), Jabka Teater 

(monokomedija Profesor Kuzman mlajši), Pouhna luna koncerti (koncert Anja Istenič & Klape More, 

Prifarski muzikanti), Društvo glasbenikov in ljubiteljev glasbe (Tango Festival), Društvo Bilečanci 

Slovenija (srečanje v Idriji), Košarkarski klub Hidria (jubilej ob 50. obletnici košarke v Idriji) in 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (izobraževanje kmetov). 

OGLAŠEVANJE 

V sodelovanju s Filatelističnim društvom Idrija smo pripravili osebno poštno znamko ob 250. obletnici 

Filmskega gledališča Idrija oziroma najstarejše gledališke stavbe na Slovenskem. Vojko Rejc je 

poskrbel za fotografijo razglednice. Priložnostni žig je oblikoval slikar Nande Rupnik. Motiv na 

znamki je bil vzet z razglednice Valentina Lapajneta (št. 216). Znamko je oblikoval Tim Božič. 

Znamka in razglednica bo služila za namen trženja kot tudi promocijski material FGI. 

INVESTICIJE IN IZBOLJŠAVE 

V letu 2019 smo kupili novo napihljivo filmsko platno za projekcije na prostem iz presežka lastnih 

sredstev. 

 

Koordinator in organizator kulturnega programa 

  Tim Božič 
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1.8 ZAKLJUČEK 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je v letu 2019 poslovala poslovno in finančno uspešno, kar je 

razvidno iz pripadajočih računovodskih izkazov, ki sodijo zraven.  

 

Poslovno leto je trajalo 12 mesecev, pri čemer je pokrivalo obračunsko obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 

12. 2019. V tem obdobju so upoštevani vsi dejanski prihodki (prihodki iz sredstev javnih financ, drugi 

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

 

Otvoritvena bilanca na dan 1. 1. 2019 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. 2019 izkazuje skupni seštevek aktive oziroma pasive 1.447.501 EUR.  

 

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

481.901 EUR, celotni odhodki pa 476.109 EUR. Z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb za 

leto 2019 v višini 84 EUR je izkazan presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta v višini 5.708 

EUR.  

 

Presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.708 EUR se deli na:  

- Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: 1.450 EUR, 

- Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: 2.346 EUR in 

- Knjižnična dejavnost – Občina Cerkno: 1.912 EUR.  

 

Sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti Mestne knjižnice in čitalnice Idrija sta v letu 2019 

zagotovili Občini Idrija in Cerkno. Za nakup knjig, uporabnino sistema Biblos in nakup računalniške 

opreme je sredstva zagotovilo tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Sredstva za izvajanje 

kinematografske dejavnosti Filmskega gledališča Idrija je zagotovila Občina Idrija. 
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Materialni in programski stroški v letu 2019:  

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

materialne stroške prejela 78.481 EUR, porabila pa je 86.599 EUR. Razlika v višini 8.118 EUR 

je bila pokrita iz prihodkov, ki so jih idrijske enote ustvarile v letu 2019.  

Ministrstvo za kulturo je za uporabnino sistema Biblos namenilo 3.552 EUR, strošek 

uporabnine sistema Biblos pa je v letu 2019 znašal 3.560 EUR. Razlika v višini 8 EUR je bila 

pokrita iz prihodkov, ki so jih idrijske enote ustvarile v letu 2019. 

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

programske stroške od Občine Idrija prejelo 24.444 EUR, porabilo pa je 42.545 EUR. Razlika v 

višini 18.101 EUR je bila pokrita iz prihodkov, ki jih je Filmsko gledališče Idrija ustvarilo v 

letu 2019. 

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

Cerkno za stroške materiala in storitev prejela 12.250 EUR, porabila pa je 13.967 EUR. Razlika 

v višini 1.717 EUR je bila pokrita iz prihodkov, ki jih je Bevkova knjižnica Cerkno ustvarila v 

letu 2019.  

Ministrstvo za kulturo je za uporabnino sistema Biblos namenilo 948 EUR, prav toliko pa je 

tudi znašal strošek uporabnine v letu 2019.  

 

Amortizacija v letu 2019:  

- Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: strošek amortizacije v višini 4.808 EUR obsega nakup 

knjig (3.224 EUR) in razglednic (1.584 EUR). Strošek je v celoti pokrit iz lastnih prihodkov, ki 

so jih idrijske enote ustvarile v letu 2019.   

 

Plače in prispevki v letu 2019:  

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

prispevke od Občine Idrija prejela 212.972 EUR kolikor je tudi porabila.  

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

od Občine Idrija prejelo 28.921 EUR. Strošek plač in prispevkov je v letu 2019 znašal 29.837 

EUR, razlika v višini 916 EUR je bila pokrita iz prihodkov, ki jih je Filmsko gledališče Idrija 

ustvarilo v letu 2019. 

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

prispevke od Občine Cerkno prejela 79.939 EUR kolikor jih je tudi porabila.  

 

Investicijsko vzdrževanje v letu 2019:  

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

zamenjava obtočne črpalke v višini 934 EUR. Investicija je bila krita iz prihodkov, ki jih je 

Filmsko gledališče Idrija ustvarilo v letu 2019. 
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Knjižnično gradivo v letu 2019:  

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

prejele 46.400 EUR, od Ministrstva za kulturo pa 11.822 EUR. Za nakup gradiva smo namenili 

tudi 3.224 EUR prihodkov, ki so jih idrijske enote ustvarile v letu 2019. V letu 2019 smo za 

idrijske enote nabavili knjižnično gradivo v skupni višini 61.446 EUR.  

- Bevkova knjižnica Cerkno je za nakup knjižničnega gradiva od Občine Cerkno prejela 6.500 

EUR, od Ministrstva za kulturo pa 4.404 EUR. V letu 2019 je bilo za Bevkovo knjižnico 

Cerkno nabavljeno knjižnično gradivo v skupni višini 10.904 EUR. 

 

Ostali prihodki v letu 2019: 

- Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: 124 EUR na strani prihodkov od oddaje prostorov v 

uporabo, 14.025 EUR na strani prihodkov od prodaje proizvodov in storitev (izvajanje osnovne 

dejavnosti) ter 235 EUR na strani prevrednotovalnih poslovnih prihodkov (letni preračun 

odbitnega DDV v skladu z dejanskim odbitnim deležem, ker je bil le-ta višji od začasnega in se 

je pojavila dodatna terjatev iz naslova vstopnega DDV).  

- Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: 2.790 EUR na strani donacij Europa Cinemas za 

predvajanje evropskih filmov, 8.927 EUR na strani prihodkov od prodaje kino vstopnic, 820 

EUR na strani prihodkov od oddaje dvorane FGI v uporabo/najem ter 9.844 EUR na strani 

prihodkov od prodaje vstopnic za razne prireditve (tržna dejavnost).  

- Knjižnična dejavnost – Občina Cerkno: 890 EUR na strani prejetega izplačila za škodni 

zahtevek ter 2.739 EUR na strani prihodkov od prodaje proizvodov in storitev (izvajanje 

osnovne dejavnosti). 

 

Pregled porabe presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let v letu 2019:  

- Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: za nakup osnovnih sredstev smo porabili 3.107 EUR 

presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let.  

- Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: za nakup osnovnih sredstev smo porabili 4.875 

EUR presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let. 

- Knjižnična dejavnost – Občina Cerkno: Bevkova knjižnica Cerkno v letu 2019 ni imela na voljo 

presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let, saj je bil le ta v letu 2018 v celoti porabljen za 

pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki.  

 

Stanje na kontu presežka prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2019 znaša 29.940 EUR in se deli 

na: 

- Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: 11.040 EUR,  

- Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: 16.988 EUR, 

- Knjižnična dejavnost – Občina Cerkno: 1.912 EUR.  
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2 FINANČNO POROČILO ZA LETO 2019 

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 2019 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. 2019 do 31. 12. 2019. 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 2019 izkazujejo pozitivno poslovanje. Presežek prihodkov nad 

odhodki je odraz dobrega gospodarjenja. Zastavljeni cilji v letu 2019 so bili realizirani. 

 

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

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

POROČILA 

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

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

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

izkazom.  

2.1.1 SODILA ZA RAZMEJEVANJE PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DEJAVNOST 

JAVNE SLUŽBE TER DEJAVNOST PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.   

 

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

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

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

oziroma uporabnikov storitev javne službe.  

 

Knjižnica opravlja javne storitve, naštete v: 

˗ 2. in 16. členu Zakona o knjižničarstvu, 

˗ Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic, 

˗ Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, 

˗ Uredbi o posredovanju in ponovnih uporabi informacij javnega značaja.  

 

Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema: 

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

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

- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 

- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, 

- informacijsko opismenjevanje, 

- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, 

- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 

- dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem 

vzajemnem bibliografskem sistemu. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

na tržno dejavnost. 

2.1.2 NAMENI, ZA KATERE SO BILE OBLIKOVANE REZERVACIJE, TER 

OBLIKOVANJE IN PORABA REZERVACIJ  

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2019 ni oblikovala rezervacij.  

2.1.3 VZROKI ZA IZKAZOVANJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI V BILANCI 

STANJA TER IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 

2.1.3.1 Vzroki za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja  

Bilanca stanja ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki ampak izkazuje presežek prihodkov nad 

odhodki v višini 29.940 EUR.  

 

Razdelitev presežka prihodkov nad odhodki na kontu 985 na dan 31. 12. 2019: 

- Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: 11.040 EUR,  
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- Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: 16.988 EUR, 

- Knjižnična dejavnost – Občina Cerkno: 1.912 EUR.  

 

2.1.3.2 Poslovni izid po obračunskem toku 

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

5.708 EUR:  

- Knjižnična dejavnost – Občina Idrija: 1.450 EUR, 

- Kinematografska dejavnost – Občina Idrija: 2.346 EUR in 

- Knjižnična dejavnost – Občina Cerkno: 1.912 EUR. 

 

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.  

 

2.1.3.3 Poslovni izid po denarnem toku 

Glede na izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2019 ugotavljamo presežek 

odhodkov nad prihodki v višini 1.290 EUR.  

 

Presežek po fiskalnem pravilu: Mestna knjižnica in čitalnica Idrija za leto 2019 ne izračunava presežka 

po fiskalnem pravilu, saj je po denarnem toku ugotovila presežek odhodkov nad prihodki. 

2.1.4 METODE VREDNOTENJA ZALOG GOTOVIH PROIZVODOV IN ZALOG 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE  

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2019 ni imela zalog gotovih proizvodov in zalog 

nedokončane proizvodnje. 

2.1.5 PODATKI O STANJU NEPORAVNANIH TERJATEV IN UKREPIH ZA NJIHOVO 

PORAVNAVO OZIROMA RAZLOGIH ZA NEPLAČILO 

Stanje kratkoročnih terjatev do kupcev ob koncu leta 2019, ki še niso zapadle v plačilo: 122 EUR 

(uporaba dvorane FGI). 
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Stanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta ob koncu leta 2019, ki še niso 

zapadle v plačilo: 25.956 EUR (terjatve za sredstva za plače za mesec december 2019, terjatve za 

medknjižnično izposojo).  

 

Stanje drugih kratkoročnih terjatev ob koncu leta 2019, ki še niso zapadle v plačilo: 652 EUR (terjatve 

za plačane akontacije DDPO, terjatve za refundacije boleznin, terjatve za vstopni DDV).  

 

Stanje aktivnih časovnih razmejitev ob koncu leta 2019: 416 EUR (kratkoročno odloženi odhodki – 

odhodki, ki so strošek leta 2020 (naročnine na časopise in revije)). 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija ob koncu leta 2019 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 2019, ki še niso zapadle v plačilo: 22.752 

EUR (plače za mesec december 2019). 

 

Stanje kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev ob koncu leta 2019, ki še niso zapadle v plačilo: 14.996 

EUR.  

 

Stanje drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja ob koncu leta 2019, ki še niso zapadle v plačilo: 

4.033 EUR (obveznosti za prispevke na plače, obveznosti za plačilo DDV za davčno obdobje).  

 

Stanje kratkoročnih obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega računa ob koncu leta 2019, ki še 

niso zapadle v plačilo: 574 EUR (kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna 

države – Ministrstvo za javno upravo, UJP; kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov 

proračuna občine – režijski obrat Občine Cerkno; kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 

proračuna države – SNG drama Ljubljana in IZUM;  kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov 

proračuna občine – Zdravstveni dom Idrija, Mestna knjižnica Ljubljana, Lavričeva knjižnica 

Ajdovščina, Osrednja knjižnica Celje).  

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2019 ne beleži obveznosti, ki bi do konca poslovnega leta 

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

zakonskem roku.  
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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 10: Pregled virov in porabe namenskih sredstev za nakup osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja v letu 2019 

OBČINA IDRIJA  v EUR 

Prejeto po pogodbi  18.465 

Presežek 2018  7.982 

Ministrstvo za kulturo 560 

Prejeta namenska sredstva 27.007 

Poraba Filmsko gledališče Idrija 7.875 

Poraba MKČI 18.572 

Poraba MKČI - MZK 560 

Skupaj poraba 27.007 

 
 

Tabela 11: Pregled virov in porabe namenskih sredstev za knjižnično gradivo v letu 2019 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2019 ni vlagala sredstev v dolgoročne finančne naložbe. 

2.1.8 NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV 

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

višini 43.054 EUR na podračunu Mestne knjižnice in čitalnice Idrija predstavljajo maso za izplačilo 

OBČINA IDRIJA  v EUR OBČINA CERKNO v EUR SKUPAJ v EUR 

Občina Idrija po pogodbi 46.400  Občina Cerkno po pogodbi 6.500  52.900  

Pogodba MZK 

      

11.822  Pogodba MZK  4.404       16.226  

Lastna sredstva tekočega leta 3.224 Lastna sredstva tekočega leta 0 3.224 

Skupaj namenskih 

sredstev: 

    

61.446 Skupaj namenskih sredstev: 10.904 72.350 

Nabava gradiva v letu 2019: 61.446 Nabava gradiva v letu 2019: 10.904 72.350 
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plač do 5. delovnega dne v mesecu januarju 2020, sredstva za pokrivanje obveznosti do dobaviteljev, ki 

zapadejo v plačilo v letu 2020 ter presežek prihodkov nad odhodki.  

2.1.9 RAZLOGI ZA POMEMBNEJŠE SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV 

Tabela 12: Odpis osnovnih sredstev v letu 2019 po enotah 

ENOTA v EUR 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija  9.245 

Knjižnica Črni Vrh  540 

Knjižnica Spodnja Idrija 724 

SKUPAJ 10.509 

 

 

Tabela 13: Odpis drobnega inventarja v letu 2019 po enotah 

ENOTA v EUR 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija  509 

SKUPAJ 509 

  

 

Odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2019 predstavlja poškodovano, izrabljeno ali 

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

 

Tabela 14: Prejeti darovi knjižničnega gradiva v letu 2019 po enotah 

ENOTA v EUR 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija  2.885      

Bevkova knjižnica Cerkno 1.373 

Knjižnica Spodnja Idrija 520 

Knjižnica Črni Vrh 343     

SKUPAJ 5.121 

 

Tabela 15: Odpis knjižničnega gradiva v letu 2019 po enotah 

ENOTA v EUR 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija  21.408 

Bevkova knjižnica Cerkno 14.248 

Knjižnica Spodnja Idrija 1.326 

Knjižnica Črni Vrh 394 

SKUPAJ 37.376 
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Odpis knjižničnega gradiva v letu 2019 predstavljajo:  

- manko knjižničnega gradiva po inventuri, 

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

- odpis zastarelih slikanic iz sedemdesetih in osemdesetih let, 

- odpis zbirk romanov po podružnicah,  

- odpis več let neizposojenega gradiva, 

- odpis zastarelega strokovnega gradiva.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

medicina, dietetika itd.).  

2.1.10 VRSTE POSTAVK, KI SO ZAJETE V ZNESKIH, IZKAZANIH NA KONTIH 

ZUNAJBILANČNE EVIDENCE  

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

2.1.11 PODATKI O POMEMBNEJŠIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH IN 

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

UPORABLJAJO ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 

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

osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.   

2.1.12 PODATKI, KI SO POMEMBNI ZA PODROBNEJŠO PREDSTAVITEV POSLOVANJA 

IN PREMOŽENJSKEGA STANJA – IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU  

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

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

financ. Izvajanje fiskalnega pravila določa Zakon o javnih financah. 
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Mestna knjižnica in čitalnica Idrija za leto 2019 ne izračunava presežka po fiskalnem pravilu, saj je po 

denarnem toku ugotovila presežek odhodkov nad prihodki. 

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 (1.377.163 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 2019: 316 EUR (Idrija: 246 

EUR, Cerkno: 0 EUR, Spodnja Idrija: 26 EUR, Črni Vrh: 27 EUR, Filmsko gledališče Idrija: 17 EUR).  

Neodpisana vrednost zgradb ob koncu leta 2019: 1.314.330 EUR (Idrija: 699.931 EUR, Cerkno: 83.261 

EUR, Spodnja Idrija: 105.008 EUR, Črni Vrh: 56.980 EUR, Filmsko gledališče Idrija: 369.150 EUR).  

 

Neodpisana vrednost opreme ob koncu leta 2019: 62.517 EUR (Idrija: 29.010 EUR, Cerkno: 393 EUR, 

Spodnja Idrija: 7.688 EUR, Črni Vrh: 1.339 EUR, Filmsko gledališče Idrija: 22.448 EUR, Galerija 

Magazin: 1.639).  

 

B – Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve (70.338 EUR): sestavljajo 

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

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

terjatve ter aktivne časovne razmejitve. 

 

Denarna sredstva v blagajni ob koncu leta 2019: 138 EUR.  
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Dobroimetje na podračunu Mestne knjižnice in čitalnice Idrija v višini 43.054 EUR predstavlja maso za 

izplačilo plač do 5. delovnega dne v mesecu januarju 2020, sredstva za pokrivanje obveznosti do 

dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2020 ter presežek prihodkov nad odhodki. 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 122 EUR so bile usklajene in poravnane v zakonskem roku, saj 

se nanašajo na izdane račune v mesecu decembru 2019, ki so bili poravnani v začetku leta 2020.  

 

Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 25.956 EUR se nanašajo na 

terjatve za sredstva za plače za mesec december 2019 in na terjatve za medknjižnično izposojo. 

Terjatve so bile usklajene in poravnane v zakonskem roku v začetku leta 2020.  

 

Druge kratkoročne terjatve v višini 652 EUR sestavljajo terjatve za plačane akontacije DDPO, terjatve 

za refundacije boleznin in terjatve za vstopni DDV, ki so ali bodo poravnane v zakonskem roku. 

 

Aktivne časovne razmejitve v višini 416 EUR predstavljajo kratkoročno odloženi odhodki –  stroški, ki 

se nanašajo na leto 2020 (naročnine na časopise in revije).  

 

C – Zaloge: zavod nima zalog. 

 

Tabela 16: Pregled aktive za leto 2019 in primerjava s predhodnim letom 

 

 

2.2.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

D – Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (42.355 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 42.355 EUR se nanašajo na obveznosti iz meseca decembra 2019, 

in sicer:  

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 22.752 EUR predstavljajo plače za mesec 

december, ki so bile izplačane 6. januarja 2020;  

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 14.996 EUR; 

- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 4.033 EUR predstavljajo obveznosti za 

prispevke na plače in obveznosti za davčno obdobje – DDV;  

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

A – Dolgoročna sredstva 1.414.474 1.377.163 97 

B – Kratkoročna sredstva 78.501 70.338 90 

I. AKTIVA SKUPAJ 1.492.975 1.447.501 97 
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- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega računa v višini 574 EUR sestavljajo 

kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna države – Ministrstvo za javno 

upravo, UJP; kratkoročne obveznosti do neposrednih uporabnikov proračuna občine – režijski 

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

SNG drama Ljubljana in IZUM;  kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna 

občine – Zdravstveni dom Idrija, Mestna knjižnica Ljubljana, Lavričeva knjižnica Ajdovščina, 

Osrednja knjižnica Celje. Obveznosti so bile usklajene in so oziroma bodo poravnane v 

zakonskem roku.  

 

E – Lastni viri in dolgoročne obveznosti (1.405.146 EUR): sestavljajo jih obveznosti za 

neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (1.375.206 EUR) in  presežek prihodkov nad 

odhodki (29.940 EUR).  

 

Tabela 17: Pregled pasive za leto 2019 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

D – Kratkoročne obveznosti 

in pasivne časovne razmejitve 48.275 42.355 88 

E – Lastni viri in dolgoročne 

obveznosti 1.444.700 1.405.146 97 

I. PASIVA SKUPAJ 1.492.975 1.447.501 97 

 

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 2019 do 31. decembra 2019. 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 (480.776 EUR): sestavljajo jih prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev. 

 

B – Finančni prihodki: zavod v letu 2019 ni razpolagal s prihodki iz finančnih razmerij z drugimi 

pravnimi osebami. 

 

C – Drugi prihodki (890 EUR): sestavljajo jih neobičajni prihodki, ki nastanejo nepričakovano in so 

posledice dogodkov, ki jih zavod ne more predvideti. 
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Č – Prevrednotovalni poslovni prihodki (235 EUR): sestavljajo jih drugi prevrednotovalni poslovni 

prihodki – letni preračun odbitnega DDV v skladu z dejanskim odbitnim deležem, ker je bil le-ta višji 

od začasnega in se je pojavila dodatna terjatev iz naslova vstopnega DDV. 

 

Tabela 18: Pregled prihodkov za leto 2019 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

A – Prihodki od poslovanja 462.489 480.776 104 

B – Finančni prihodki 2.551 0 0 

C – Drugi prihodki                                        120 890 742 

Č – Prevrednotovalni 

poslovni prihodki 0 235 0 

D - CELOTNI PRIHODKI 465.160 481.901 104 

2.3.2 ODHODKI 

E – Stroški blaga, materiala in storitev (147.811 EUR): sestavljajo jih stroški, ki so potrebni za 

izvajanje osnovnih dejavnosti zavoda – stroški materiala v višini 66.447 EUR ter stroški storitev v 

višini 81.364 EUR. 

 

F – Stroški dela (321.212 EUR): sestavljajo jih plače in nadomestila plač v višini 247.126 EUR, 

prispevki za socialno varnost delodajalcev v višini 39.254 EUR ter drugi stroški dela v višini 34.832 

EUR.   

 

G – Amortizacija (4.808 EUR): sestavlja jo nakup knjig (3.224 EUR) in razglednic (1.584 EUR), ki 

so bile v letu 2019 nabavljene iz lastnih prihodkov zavoda tekočega leta in katerega amortizacija se v 

celoti obračuna ob nabavi.  

 

H – Rezervacije: zavod v letu 2019 ni razpolagal z rezervacijami.  

 

J – Drugi stroški (2.278 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 

2019 ne beleži navedenih odhodkov.  
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Tabela 19: Pregled odhodkov za leto 2019 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

E – Stroški blaga, materiala in storitev 131.775 147.811 112 

F – Stroški dela 310.032 321.212 104 

G – Amortizacija  5.225 4.808 92 

J – Drugi stroški 153 2.278 1489 

CELOTNI ODHODKI 447.185 476.109 106 

 

 

Tabela 20: Pregled poslovanja po občinah in dejavnostih za leto 2019 

(zneski so v EUR) 

REALIZIRANI PRIHODKI IDRIJA FGI CERKNO SKUPAJ 

Prejeta dotacije za materialne stroške 78.481 24.444 12.250 115.175 

Prejeta sredstva za Biblos – MZK  3.552 0 948 4.500 

Prejete dotacije za plače 212.972 28.921 79.939 321.832 

Drugi prihodki 235 0 890 1.125 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 14.025 8.927 2.739 25.691 

Prihodki Europa Cinemas 0 2.790 0 2.790 

Prihodki od prodaje blaga in storitev – trg   0        9.844 0 9.844 

Prihodki od uporabe/najema prostorov 124 820 0 944 

SKUPAJ PRIHODKI 309.389 75.746 96.766      481.901     

REALIZIRANI ODHODKI IDRIJA FGI CERKNO SKUPAJ 

Materialni stroški 86.599 42.545 13.967 143.111 

Biblos 3.560 0 948 4.508 

Stroški plač 212.972 29.837 79.939 322.748 

Investicijsko vzdrževanje 0 934 0 934 

Amortizacija 4.808 0 0 4.808 

ODHODKI SKUPAJ 307.939 73.316 94.854 476.109 

Rezultat 1.450 2.430 1.912 5.792 

DDPO 2019  0           84 0                    84 

Rezultat z DDPO  1.450 2.346 1.912 5.708 

 

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

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

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

Filmsko gledališče Idrija), prihodki od vezave gradiva, prihodki od fotokopij ter prihodki od prodanih 

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

 

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

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

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

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

doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.   

 

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

izid – presežek prihodkov nad odhodki – v višini 5.792 EUR. Z upoštevanjem davka od dohodka 

pravnih oseb za leto 2019 v višini 84 EUR je izkazan skupen presežek prihodkov nad odhodki 

poslovnega leta v višini 5.708 EUR.  

 

Tabela 21: Pregled prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2019 in primerjava s 

predhodnim letom 

(zneski so v EUR) 

2018 

TD 

2018 

JS 

2018 

SKUPAJ 

2019 

TD 

2019 

JS 

2019 

SKUPAJ INDEKS 

CELOTNI PRIHODKI 1.687 463.473 465.160 11.028 470.873 481.901 104 

CELOTNI ODHODKI 991 446.194 447.185 8.722 467.387 476.109 106 

PRESEŽEK 

PRIHODKOV/ 

ODHODKOV 

 

 

696 

 

 

17.279 

 

 

17.975 

 

 

2.306 

 

 

3.486 

 

 

5.792 32 

DDPO 0 242 242 0 84 84 35 

PRESEŽEK 

PRIHODKOV PO 

ODBITKU DDPO 696 

 

 

17.037 

 

 

17.733 2.306 

 

 

3.402 

 

 

5.708 32 

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  
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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 

2019 do 31. decembra 2019.  

 

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

službe.  

 

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

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

izvajanje dejavnosti javne službe.  

 

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

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

za izvajanje javne službe ter iz investicijskih odhodkov.  

 

 

Tabela 22: Pregled prihodkov po načelu denarnega toka za leto 2019 in primerjava s 

predhodnim letom 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

I. SKUPAJ PRIHODKI 538.117 570.200 106 

1. Prihodki za izvajanje javne službe 505.975 533.883 106 

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 502.626 529.639 105 

B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 

javne službe 3.349 4.244 127 

2. Prihodki od prodaje blaga in storitev 

na trgu 32.142 36.317 113 

 

 

Tabela 23: Pregled odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2019 in primerjava s predhodnim 

letom 

(zneski so v EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO INDEKS 

SKUPAJ ODHODKI 528.056 571.490 108 

1. Odhodki za izvajanje javne službe 528.056 562.768 107 

A. Plače in drugi izdatki zaposlenih 264.871 276.543 104 

B. Prispevki delodajalcev za soc. varnost 43.227 44.320 103 

C. Izdatki za blago in storitve - javna služba 116.685 140.680 121 

J. Investicijski odhodki 103.273 101.225 98 

2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in 

storitev - trg 0 8.722 0 
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Tabela 24: Ugotovitev rezultata za leto 2019 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v  EUR) PREDHODNO LETO TEKOČE LETO 

Presežek prihodkov nad odhodki                                                          10.061 0 

Presežek odhodkov nad prihodki 0 1.290 

 

 

Za leto 2019 je ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.290 EUR.   

2.6 POJASNILA K IZKAZU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

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

podatki o vračilu posojil doma in v tujini.  

 

V letu 2019 Mestna knjižnica in čitalnica ne izkazuje finančnih terjatev in naložb.  

2.7 POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

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

odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju.  

 

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

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

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

  

 

 

           Računovodja:  

Nataša Bezeljak 

 


