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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). 

 

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) 

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

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

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

kot javne službe (UL RS 70/2008) 

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

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

- 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) 

- Standardi za splošne knjižnice: za obdobje od 1. maja 2005 do 30. aprila 2015 (Nacionalni svet 

za knjižnično dejavnost, 21. april 2005) 

- 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) 



 7 

- 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) 

- 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. ORGANIZACIJA ZAVODA 

 

Notranja organizacija zavoda je določena z novim Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mestna 

knjižnica in čitalnica Idrija (Ul. RS, št. 24/09), ki je bil s strani obeh občin ustanoviteljic sprejet v letu 

2009, ter z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna 

knjižnica in čitalnica Idrija (Ul. RS, št. 22/15), ki je bil s strani obeh občin ustanoviteljic sprejet v letu 

2015. 

Pod okriljem osrednje matične knjižnice v Idriji od  leta 2015 delujejo tri podružnice – Bevkova 

knjižnica Cerkno, Knjižnica Spodnja Idrija in Knjižnica Črni Vrh – in notranja organizacijska enota 

Filmsko gledališče Idrija. 

 

1.2.1. ZAPOSLENI 
 

V letu 2016 je bilo v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija redno zaposlenih 12,5 delavcev (od tega 3 s 

polovičnim oziroma skrajšanim delovnim časom), in sicer 2 upravna delavca (direktor in računovodja), 

1,5 tehničnega delavca (čistilke) in 8 strokovnih delavcev: 4 bibliotekarji, 1 višji knjižničar, 3 

knjižničarji in urednik filmskega programa.  

 

Za nadomeščanje strokovne delavke na porodniškem dopustu je bila zaposlena druga strokovna 

delavka. 

 

Drugo: Od 7. 3. 2016 do 25. 3. 2016 je študentka II. stopnje bibliotekarstva, informacijskih znanosti in 

knjigarstva v MKČI (ter Knjižnici Spodnja Idrija in Bevkovi knjižnici Cerkno) opravljala obvezno 

delovno prakso. 
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V letu 2016 smo preko študentskega servisa (Servisa storitev) zaposlovali študente za dežurstvo na 

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

 

 

1.3. DOLGOROČNI CILJ MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA 

 

a) Vodstvo:  

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

kratkoročnimi cilji. 

 

b) Knjižnične storitve:  

- Ugotavljati potrebe uporabnikov in zagotavljati relevantne informacijske vire za zadovoljevanje 

potreb uporabnikov. 

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

- Širiti bralno kulturo, informacijsko in funkcionalno pismenost. 

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

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

Idrija) in z dolgoročnješim 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. 
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- Predstavnikom lokalnih skupnosti predstavljati poslanstvo knjižnice, da jo bodo pri 

uresničevanju le-tega aktivno podprli. 

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

- Doseči primerno in primerljivo strokovno razvitost vseh organizacijskih enot. 

- Zagotavljanje dostopa do elektronskih knjig. 

 

c) Knjižnično osebje:  

- Zagotavljati ugodno delovno okolje. 

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

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

usposobljenih upravnih delavcev. 

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

- Izobraževati zaposlene. 

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

bodo dogajale zaradi spremenjenih potreb uporabnikov. 

- Vzbujati čut za odgovornost in pripadnost knjižnici. 

- Uveljavljati vlogo knjižničarja kot strokovnjaka. 

- Razvijati profesionalen odnos osebja do dela in uporabnikov. 

 

č) Vrednotenje knjižnice: Nenehno ugotavljati uspešnost delovanja knjižnice in posameznih 

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

kratkoročnimi cilji. 

 

V juniju 2016 je bila v MKČI opravljena redna notranja revizija s strani revizijske družbe BM veritas. 

Nabor oziroma povzetek revizorjevih priporočil/ugotovitev iz leta 2016 je naslednji: Mestna knjižnica 

in čitalnica Idrija mora v čim krajšem času skleniti še pogodbo o prenosu premoženja z Občino Cerkno 

za objekt, ki se nanaša na Bevkovo knjižnico Cerkno, ki je v poslovnih knjigah MKČI evidentiran od 

leta 1982 po nabavni vrednosti 57.620 EUR. V letu 2016 je treba vzpostaviti ločene evidence 

prihodkov in odhodkov Filmskega gledališča in pričeti s spremljanjem prihodkov in odhodkov po 

vrstah dejavnosti (ločeno tržna dejavnost in ločeno javna služba). Potrebno je pričeti z vodenjem 

terjatev v saldakontih ter vsak izdan račun evidentirati med terjatvami in posledično v računovodskih 

izkazih. Pri opravljanju notranje revizije drugih pomembnih pomanjkljivosti v delovanju 

računovodskih notranjih kontrol ali pri evidentiranju poslovnih dogodkov niso ugotovili in Mestna 

knjižnica in čitalnica Idrija v vseh pomembnih pogledih posluje v skladu z veljavnimi predpisi. 
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1.4. OSNOVNA KNJIŽNIČARSKA DEJAVNOST 

 

Knjižničarska dejavnost je namenjena izobraževanju, razvoju strokovnega in raziskovalnega dela, 

prenosu znanja ter zadovoljevanju kulturnih potreb uporabnikov.  

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je v letu 2016 izvajala osnovno knjižničarsko dejavnost, in 

sicer: 

- ugotavljanje potreb po knjižničnem gradivu, 

- nabava, strokovna obdelava, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, 

- svetovanje in nudenje strokovne pomoči uporabnikom pri izbiri in uporabi gradiva, 

- vključevanje v knjižnično-informacijski sistem, delo z bazami podatkov, sodelovanje v 

medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva, 

- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 

- vodenje katalogov, inventarnih knjig ter sodelovanje pri sestavi centralnih katalogov (npr. 

COBISS), 

- zbiranje, dokumentiranje in posredovanje domoznanskega gradiva, 

- pridobivanje novih uporabnikov, 

- izobraževanje uporabnikov, 

- informacijsko opismenjevanje, 

- izvajanje interesnih dejavnosti, ki so vezane na knjižničarsko dejavnost, 

- izposoja in hranjenje knjig, časnikov in časopisov,  videokaset, zgoščenk in zadnje čase tudi 

igrač za otroke, 

- sodelovanje z drugimi zavodi na območju občin Cerkno in Idrija,  

- izvajanje knjižnične in knjižne vzgoje, 

- seznanjanje z dosežki preteklega in sedanjega ustvarjanja, 

- vključevanje v vseživljenjsko učenje, 

- organiziranje kulturnih prireditev, 

- utrjevanje in razvijanje strokovnosti, organiziranosti, povezanosti in enotnosti knjižnične 

dejavnosti, 

- opravljanje drugega bibliotekarskega, dokumentacijskega in informacijskega dela. 

 

Izobraževanje zaposlenih: Zaposleni so se udeleževali različnih oblik izobraževanja, in sicer 

strokovne ekskurzije v Zagreb (ogled Knjižnice grada Zagreba in Muzeja naivne umetnosti), občnega 

zbora Društva bibliotekarjev Primorske in Notranjske (DBPN) v Ajdovščini, strokovnih sred v 

Knjižnici Otona Župančiča - Pionirska, izobraževanj na IZUM-u, v NUK-u idr. 
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1.4.1. ČLANSTVO 

 

Tabela 1: Število aktivnih in novih članov od leta 2009 do leta 2016 

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 

 

* 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. 

 

 

1.4.2. UPORABNIKI INTERNETA 

 

Tabela 2: Število uporabnikov interneta od leta 2009 do leta 2016 

LETO ŠTEVILO 

2009 4940 

2010 3194 

2011 3188 

2012 2805 

2013 3074 

2014 3035 

2015 2192 

2016 1696 
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1.4.3. ŠTEVILO IZPOSOJENEGA GRADIVA  

 

Tabela 3: Število izposojenega gradiva od leta 2009 do leta 2016 

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  

  

Na knjigomatu si je 2.132 uporabnikov izposodilo 5.969 enot knjižničnega gradiva. 

 

1.4.4. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA 

 

Tabela 4: Število medknjižničnih izposoj od leta 2009 do leta 2016 

 

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 

 

Člani MKČI ter tolminske, ajdovske in novogoriške knjižnice so tudi v letu 2016 s pridom izkoriščali 

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

storitev je zagotovilo Ministrstvo za kulturo RS, in sicer 1.500 € za leto 2016. 
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1.5. OBRATOVALNI ČAS 

 

Tabela 5: Obratovalne ure od leta 2009 do leta 2016 

OBRATOVALNE URE MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA IN 

NJENIH ENOT ZA LETO 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

 

IDRIJA CERKNO SPODNJA IDRIJA ČRNI VRH SKUPAJ 2009 

2145 1425 1170  4740 

    SKUPAJ 2010 

2127 1405 1132  4664 

    SKUPAJ 2011 

2130 1428 1125  4683 

    SKUPAJ 2012 

2122 1372 1091 104 4689 

    SKUPAJ 2013 

2224 1382 815 446 4867 

    SKUPAJ 2014 

2252 1193 766 505 4716 

    SKUPAJ 2015 

2384 1421 735 505 5045 

    SKUPAJ 2016 

2273 1190 405 485 4353 

 

Zaradi obsežne investicije – ureditve talnega ogrevanja na mladinskem on otroškem oddelku ter 

prostoru za izposojo – je bila Bevkova knjižnica Cerkno zaprta od 19. julija 2016 do 15. septembra 

2016. 1. in 2. decembra 2016 je bila izvedena inventura knjižničnega gradiva v Knjižnici Spodnja 

Idrija. 

 

 

1.6. OSTALE 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 približno 17.000 prebivalcev.  

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

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

 

V letu 2016 smo v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija organizirali 7 ur pravljic, ki jih je skupaj obiskalo 

124 otrok.  

 

V Bevkovi knjižnici Cerkno je bilo izvedenih 6 pravljic, ki jih je obiskalo 121 otrok. 

 

V Knjižnici Spodnja Idrija so bile izvedene 3 ure pravljic, ki jih je obiskalo 25 otrok. 

 

V Knjižnici Črni Vrh je pet pravljic (vključno z novembrsko predstavo) obiskalo 61 otrok. 

 

1.6.2. 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 pritličnem prostoru idrijske knjižnice so bile postavljene tri stalne razstave, in sicer razstava 

domoznanskega gradiva za odrasle in otroke, razstava starih in dragocenih knjig s področja medicine, 

ki so del arhivskega fonda MKČI, in razstava igralnih knjig. Po simpoziju o Kapljah je bila v eno od 

vitrin prenesena razstava vseh izdanih številk Kapelj. V prvem nadstropju je v vitrini ob vhodu na 

ogled dragoceni faksimile Valvasorjeve Slave vojvodine Kranjske. Poleg tega je bilo pripravljenih 18 

priložnostnih razstav, od tega 8 za mladino in 10 za odrasle. 

 

V Črnem Vrhu je bila 1 priložnostna razstava, v Spodnji Idriji pa 4. 

 

V Bevkovi knjižnici je bilo na ogled 21 priložnostnih razstav, od tega je bila 1 razstava DU Cerkno – 

sekcije za ročna dela in 4 likovne razstave različnih ustvarjalcev iz DU Cerkno – sekcije za likovna 

dela. 

 

Razstavna dejavnost v Mestni galeriji (nad knjižnico):  

˗ marec/april: pregledna razstava Jurija Pfeiferja 

˗ maj/junij: razstava Nandeta Rupnika 

˗ junij/julij: razstava čipk v okviru FIČ 

˗ oktober: razstava Extempore ob 70-letnici MKČI v okviru DEKD 

˗ december: razstava ob 120-letnici Planinskega vestnika (Planinsko društvo Idrija) – v okviru 

mednarodnega projekta Brati gore 
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1.6.3. LITERARNI VEČERI 

 

V letu 2016 so se v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija zvrstili naslednji literarni večeri in 

predavanja: 

˗ januar: predavanje Primoža Šterbenca Fenomen »Islamske države«; predstavitev knjige 

Sebastiana Horvata Ljubezen ali dandanašnja farsa 

˗ februar: Literarno društvo RIS: zbornik Zaris v čas; potopisno predavanje Vojka Rejca o Kreti; 

predstavitev pesniške zbirke Slavice Tesovnik Naročje spirale 

˗ marec: predstavitev knjige Pavla Medveščka Iz nevidne strani neba; predstavitev knjige 

Potovanje na fronto 

˗ april: pogovorni večer z igralcema Metko Pavšič in Pavletom Ravnohribom; literarni večer s 

hrvaškim pisateljem Robertom Perišićem  

˗ maj: posvet Delovanje TO Idrija v procesu osamosvajanja Slovenije v občini Idrija; predavanje 

Antona Komata Hormonski motilci, največja grožnja biotskemu statusu človeka; predstavitev e-

knjige Barbare Pust Knjiga hvaležnosti; predstavitev knjige dr. Milana Trobiča Še vedno na 

prepihu 

˗ september: predavanje Vitje Sikoška Kako pravilno oblikovati prehrano in aktivnosti za boljše 

počutje ter zdravje; večer poezije in glasbe Dalmacije z Luko Paljetkom in Klapo Galeb; 

predavanje dr. Jerneja Severja Spreminjanje gibalnih in vedenjskih navad je lahko zabavno 

˗ oktober: predstavitev knjige dr. Boža Repeta Milan Kučan – prvi predsednik; predstavitev knjige 

Roberta Šabca Povodni mož iz reke Ljubljanice ter solata, ribe in nekaj čipk 

˗ november: predavanje Leona Kokošarja o Kitajski; zaključek projekta Primorci beremo z 

Boštjanom Gorencem – Pižamo 

 

Vseh udeležencev navedenih prireditev je bilo 595. 

 

V Bevkovi knjižnici Cerkno je bilo 6 literarnih večerov, ki jih je obiskalo 122 obiskovalcev. 

 

1.6.4. 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 2016 (za šolsko leto 2015/16) 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 41 organiziranih obiskov različnih skupin s 1.301 

obiskovalcem, v cerkljanski knjižnici je bilo 16 organiziranih obiskov z 265 obiskovalci (238 otrok in 

27 odraslih), v spodnjeidrijski knjižnici je bilo 18 obiskov z 344 udeleženci, v črnovrški knjižnici pa je 

bilo 9 obiskov s 135 udeleženci. 

http://www.idr.sik.si/si/v/25/kaj-nudimo/organizirani-obiski/
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Vsebine teh dejavnosti so povezane: 

˗ z obletnico rojstva Franceta Bevka   

˗ z obeleževanjem dveh kulturnih dnevov – 8. februarja in 3. decembra  

˗ z bibliopedagoškim izobraževanjem s poudarkom na bontonu, orientaciji v knjižnici in uporabi 

informacijskih pripomočkov 

˗ s seznanjanjem s sistemom COBISS in spletno knjižnico in knjigarno Biblos 

˗ z obeleženjem 2. aprila – mednarodnega dneva knjig za otroke 

  

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

vsebine izvedemo v njihovih prostorih – v njihovem kraju.  

 

V letu 2016 smo tako obiskali: 

˗ Vrtec Godovič z dvema pravljicama, ki jima je prisluhnilo 49 otrok in 8 vzgojiteljic; 

˗ Vrtec in Osnovno šolo Ledine z dvema pravljicama, ki jima je prisluhnilo 30 otrok in 3 

vzgojiteljice; 

˗ Osnovno šolo Črni Vrh – za vse učence (tj. 170 učencev) od 1. do 9. razreda smo pripravili 

Prešernovo Turjaško Rozamundo, pravljico Zajec lažni bolnik in pravljico dr. Hov. Na bralnem 

večeru za učence 4., 5. in 6. razreda OŠ Črni Vrh in njihove starše (11 učencev, 10 staršev, 4 

učiteljice) pa smo pripravili predstavitev Knjižnice Črni Vrh. Vse te vsebine za OŠ Črni Vrh 

smo izvedli v njihovih prostorih zaradi akutne prostorske stiske črnovrške knjižnice. 

 

V septembru 2016 smo v Bevkovi knjižnici v okviru Bevkovih dnevov obeležili obletnico Bevkovega 

rojstva, in sicer z razstavo likovnih del članov likovne sekcije DU Cerkno, ki so ustvarjali po motivih 

Bevkove literature, in z literarnim večerom z Janjo Vidmar.  

 

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

pa so se tudi srečanja z udeleženci seminarja slovenskega jezika za tujce, ki ga vodi gospa Vanja Jež 

Strel. Udeležence enkrat letno seznanimo s knjižnico, možnostmi, ki jih  le-ta nudi, povabimo  k vpisu 

in na naše prireditve. 

 

V letu 2016 smo v vseh enotah MKČI izpeljali mesečne knjižne uganke, povezanih s knjižnico in 

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

(knjižnimi) nagradami. 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

1.6.5. 70-LETNICA MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA 
 

 

 

Maja 1946 je bila ustanovljena Knjižnica Janka Premrla - Vojka, zato to leto štejemo za začetek 

delovanja današnje MKČI in smo v 2016 pod geslom »Izobraževati – očarati – povezati« praznovali 70-

letnico. Glavnino prazničnih dogodkov smo organizirali od aprila do oktobra, za uvod pa je bila na 

začetku aprila Idrijskim novicam priložena posebna publikacija o naši ustanovi. 

 

V aprilu so se zvrstili: predstava Poklic coprnice Mice (za 1. razrede OŠ Idrija), predstava Staro za 

novo v izvedbi Tina Vodopivca in Borisa Kobala (v FGI), predstava O miški, ki je iskala prijatelja za 

Vrtec Idrija, literarni večer s hrvaškim pisateljem Robertom Perišićem, knjižno-modni bazar in 

predstava Lepo je v naši domovini biti mlad v izvedbi KUD Cerkno (v FGI), s promocijskim 

materialom in starimi predmeti pa smo uredili tudi izložbo na Mestnem trgu.  

 

V septembru/oktobru smo v sodelovanju z Likovnim društvom Cinober Mestni knjižnici in čitalnici 

Idrija posvetili slikarski extempore in razstavo izbranih likovnih del v Galeriji Magazin. Tema natečaja 

je bila KNJIŽNICA JE MOZAIK RAZNOTERIH SLIK – stavba ali detajli prve in sedanje knjižnice, 

motivi iz življenja knjižnice, tihožitja s knjigo, kaligrafije, predloge za ex-libris ipd. Med razstavljenimi 

deli so tri prejela nagrado, tri diplomo, eno delo je prejelo posebno priznanje žirije in eno delo 

priznanje občinstva. 

 

V Bevkovi knjižnici Cerkno smo k praznovanju povabili likovno sekcijo DU Cerkno. Ustvarjalci so 

navdih iskali v delih Franceta Bevka, njihovi izdelki pa so bili v cerkljanski enoti knjižnice na ogled od 

sredine septembra do konca decembra. 

 

Za piko na i je Matic Carl izdelal dvominutni promocijski film o knjižnici, ki je dostopen na spletni 

strani knjižnice in na povezavi  https://www.youtube.com/watch?v=Bfo_JS4vl1w&feature=youtu.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bfo_JS4vl1w&feature=youtu.be
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1.6.6. SIMPOZIJ O IDRIJSKIH KAPLJAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 2016 smo obeležili še eno okroglo obletnico, in sicer 50 let od začetka izhajanja zelo pomembne, 

prevratniške in družbenokritične revije Kaplje. Skupaj z Mestnim muzejem Idrija in Gimnazijo Jurija 

Vege Idrija smo v Galeriji Magazin pripravili simpozij in  manjšo priložnostno razstavo. Udeleženci 

simpozija (odgovorni urednik Kapelj Tomaž Pavšič, Rok Pirih, Aleš Gabrič, Ksenija Šabec, Denis 

Poniž, dijakinji Špela Bratuš in Tjaša Gantar ter kapljaši Janez Bizjak, Silvij Božič, Rafael Terpin, 

Milan Božič, Jože Čar in Alenka Felc Höfferle v imenu Jožeta Felca) so osvetlili politično dogajanje v 

Idriji v letih izhajanja Kapelj, čas oziroma obdobje Kapelj, literarnozgodovinsko vlogo Kapelj, njihov 

izzivalni družbeno-politični angažma, nacional(istič)ni diskurz nekaterih kapljaških člankov o identiteti 

in enotnem slovenskem kulturnem prostoru ter delili zelo osebne spomine na ustvarjanje oziroma 

nastajanje 26 številk te publikacije. Vsi prispevki s simpozija bodo objavljeni v Idrijskih razgledih v 

letu 2017. prav tako v letu 2017 pa bo izdan še spominski poštni žig, osebna poštna znamka in 

ilustrirana pisemska ovojnica, posvečeni Kapljam. 

 

1.6.7. BRALNICE POD SLAMNIKOM 

 

 

 

 

MKČI se je v letu 2016 prvič pridružila Knjižnici Domžale, Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin in 

Goriški knjižnici Franceta Bevka pri organizaciji zelo uspešnega mladinskega literarnega festivala 

Bralnice pod slamnikom, katerega nosilka je Založba MIŠ in ki že več let poteka pod okriljem 

Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.  

 

Cilji festivala so: motivacija za branje, predvsem izvirne slovenske mladinske književnosti; 

spodbujanje dejavnosti ob branju, poustvarjalnost in drugih motivacijskih oblik; spoznavanje oz. 

srečanje z vrhunskimi ustvarjalci mladinske književnosti; dodatno spodbujanje in izobraževanje 

mentorjev branja; promocija branja v javnosti; povezovanje različnih prizadevanj na področju branja, 

podpora temu, kar se že izvaja na področju branja in knjige; medgeneracijsko povezovanje in 

povezovanje različnih dejavnikov v določenem okolju.  

 

Osrednja tematika festivala 2016 pa je bila medkulturno razumevanje in sprejemanje različnosti.  
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V MKČI smo se v festivalsko dogajanje vključili s: predstavo O miški, ki je iskala prijatelja (za 134 

otrok iz Vrtca Idrija), srečanjem s pisateljem Damijanom Šinigojem (za učence 6. in 7. razreda OŠ 

Idrija ter učence 7. razreda OŠ Spodnja Idrija – skupaj 135 učencev) ter srečanjem z nizozemsko 

pisateljico Anno Woltz (za učence 8. in 9. razreda OŠ Idrija ter 9. razreda OŠ Črni Vrh – skupaj 53 

učencev).  

 

Z vključitvijo v ta festival v MKČI skušamo vsaj nekoliko pokriti vrzel med člani oziroma uporabniki 

knjižnice, starimi od 12 do 19 let, jih privabiti v knjižnico in jih seznaniti s kakovostno in obenem 

privlačno (domačo in tujo) mladinsko književnostjo. 

 

1.6.8. PROJEKT RASTEM S KNJIGO 2016: SLOVENSKO MLADINSKO LEPOSLOVNO 

DELO VSAKEMU SEDMOŠOLCU IN DIJAKU 1. LETNIKA SREDNJE ŠOLE 

 

V januarju 2016 so se dijaki 1. letnikov GJV za zaključek projekta iz šolskega leta 2015/16 srečali z 

Andrejem Rozmanom Rozo, v šolskem letu 2016/17 pa so po obisku in predstavitvi knjižnice 

(predvsem e-virov, ki so večinoma brezplačno dostopni članom knjižnice) prejeli knjigo Marjane 

Moškrič Sanje o belem štrpedu. Vsem slovenskim sedmošolcem je bil v šolskem letu 2016/17 

namenjen mladinski roman Damijana Šinigoja Iskanje Eve, nekateri od njih (iz OŠ Idrija in OŠ Spodnja 

Idrija) pa so se z avtorjem v Galeriji Magazin tudi osebno srečali. 

 

1.6.9. PROJEKT PRIMORCI BEREMO 2016 

 

 

 

 

 

 

V devetih primorskih knjižnicah – v prvih vrstah tudi v MKČI (s še tremi enotami) – smo v letu 2016 

obeležili že 10. obletnico zelo priljubljenega projekta Primorci beremo. Čeprav smo vse sodelujoče 

knjižnice za to jubilejno leto načrtovale en skupni veledogodek (npr. skupno zaključno srečanje), tega 

nismo uspeli realizirati. Zato pa smo bile ponovno uspešne vsaka knjižnica zase – pod skupnim 

okriljem za skupne cilje, med katerimi je na prvem mestu promocija kakovostne slovenske literature.  

 

V 4 enotah MKČI je bilo lani 135 sodelujočih (kar je 15 več kot leta 2015), s čimer smo se povzpeli na 

2. mesto med devetimi knjižnicami. Od 135 si je priznanje in knjižno nagrado (za prebranih vsaj 5 

proznih del in 1 pesniško zbirko s priporočilnega seznama) pridobilo 110 sodelujočih (enako kot v letu 

2015), za kar so na zaključnem srečanju z Boštjanom Gorencem Pižamo prejeli njegovo knjigo 

SLOLvenski klasiki, sicer tudi prejemnico naziva »knjiga leta« na Slovenskem knjižnem sejmu. Že 

oktobra smo v okviru projekta Primorci beremo organizirali še srečanje s prvim slovenskim 

predsednikom Milanom Kučanom, o katerem je knjigo (tudi uvrščeno na seznam Primorci beremo 

2016) napisal zgodovinar Božo Repe, z gostoma pa se je pogovarjal publicist Miha Naglič. Število vseh 
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prebranih knjig z lanskega priporočilnega seznama je bilo v idrijski, cerkljanski, spodnjeidrijski in 

črnovrški enoti 1.117, v vseh 9 primorskih knjižnicah pa 8.188. 

 

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

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

 

1.6.10. DRUGO 

 

-   

 

V Primorski spletni biografski leksikon Primorci.si je Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2016 

prispevala kar 23 zapisov o pomembnih osebnostih z idrijsko-cerkljanskega območja, ki so ustvarjale 

in delovale oziroma so še aktivne na različnih področjih. Svoje biografije so na spletnem naslovu 

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

Ana Ažbe, Milan Božič, Natalija (Talči) Božič, Peter Brelih, Boštjan Cvek, Jože Čar, Janez Filipič, 

Andrejka Jereb, Nikolaj (Niko) Jereb, Drago Kanduč, Dare Kaurič, Janez Kavčič, Jožef Klemenčič, 

Franjo Kordiš, Franc Lapajne, Valentina Orsini Mazza, Ferdinand (Nande) Rupnik, Primož Simonič, 

Peter Svetik, Adolf (Črtomir) Šinkovec, Matevž (Matej) Trpin, Josip Velikanje in Anton Žakelj. 

 

 

 

- Festival Brati gore             

 

 

MKČI se je že drugo leto zapored pridružila praznovanju alpske kulturne dediščine v okviru 

mednarodnega dneva gora, ki se praznuje 11. decembra. Cilj dogodkov in prireditev Festivala Brati 

gore je promocija moderne alpske literature, jezikov in kulture. Tako smo v sodelovanju s Planinskim 

društvom Idrija in Planinsko zvezo Slovenije v Galeriji Magazin gostili razstavo v počastitev 120-

letnice Planinskega vestnika ter za otroke pripravili pravljično uro z Ajdovsko deklico. 

 

- Sodelovanje z Domom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža 

 

Tudi v letu 2016 smo nadaljevali sodelovanje z Domom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža 

(Marof), ki traja že od leta 2009. Poleg izbora knjig za izposojo, dostavo odpisane periodike in Bukle 

(revije za seznanjanje z novostmi na knjižnem trgu) smo 16. 3. 2016 na Marofu pripravili srečanje z  

Ivanom Rudolfom iz Črnega Vrha, zbirateljem gradiva iz naše preteklosti, ustvarjalcem in 

ustanoviteljem vojnega muzeja v Črnem Vrhu. Predstavili smo zbornik Črni Vrh pod Avstro-Ogrsko, 

pri katerem je Ivan Rudolf sodeloval kot avtor in urednik. Gost nam je tankočutno opisal razmere, v 

katerih je živelo prebivalstvo črnovrške planote v tedanjem času. 

http://www.dobreknjige.si/
http://www.primorci.si/?knjiznica=Mestna+knji%C5%BEnica+in+%C4%8Ditalnica+Idrija
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V prazničnem decembru, natančneje 14. 12. 2016, pa smo povabili Nika Jereba, Idrijčana v pravem 

pomenu besede. Predvsem je poznan kot filatelist in zbiratelj mineralov, knjižnični stroki pa je blizu 

zaradi svojih člankov o Idriji, Idrijčanih, zgodovini Idrije in zapisov s svojih potovanj. Tako smo 

spoznali življenje, razmere in nekatere posebnosti Sri Lanke in se nasmejali ob iskrivih utrinkih iz 

življenja zanimivega Idrijčana. 

 

- Berem za PET (R.E.A.D.®) – branje s pomočjo psa 

 

V letu 2016 sta izšolana terapevtska vodnica in prostovoljka Monika Rijavec s psičko Bello omogočili 

polurno srečanje in individualno branje enemu učencu v pritličnem prostoru knjižnice. S tem pa se je 

projekt zaradi starosti in bolezni psičke vsaj na našem območju zaenkrat zaključil. 

 

- Cobiss –  - e-knjige 

 

V letu 2016 smo v MKČI dokupili 181 licenc/naslovov e-knjig in imamo skupno 554 licenc/naslovov, 

izposojenih pa je bilo 397 e-knjig. 

 

- Dnevi evropske kulturne dediščine 

 

Tema dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD) je bila v letu 2016 dedIŠČIna OKOli nas, v MKČI 

pa smo v ta projekt vpletli 70-letnico naše inštitucije, in sicer smo skupaj z Likovnim društvom 

Cinober Idrija na podlagi razpisa pripravili extempore in odprtje razstave 5. oktobra 2017 umestili v 

DEKD. 

 

 

1.7. 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; 
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˗ nedosegljivost, pomanjkanje ali dostopnost gradiv na drugih mestih in inštitucijah; 

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

 

Domoznansko zbirko smo v letu 2016 obogatili z nekaj izvodi diplomskih oziroma seminarskih del. 

K zbirki starih razglednic smo jih dodali 40. 

 

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;  

˗ 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 6: 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 
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Tabela 7: 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 

 

Način pridobivanja gradiva v knjižnici je predvsem nakup, je pa med prirastkom tudi 388 izvodov 

podarjenih knjig s strani posameznikov in ustanov. 

 

 

Tabela 8: Nakup knjižničnega gradiva po financerjih (v €) 

 

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 

 

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, 
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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 2016 je bilo izločenih 2.957 enot knjižničnega gradiva. 

 

 

1.8. OPREMA 

 

V letu 2016 je bila izvedena nabava za idrijsko, spodnjeidrijsko in črnovrško enoto: 

˗ oprema za črnovrško enoto (omara in nadstavek nad omaro, zložljiv voziček) 

˗ enosed, dvosed, tepihi in stoli za literarne večere za idrijsko enoto 

˗ 4 diski, 2 tipkovnici, 2 postiskalnika epson, 1 čitalec datalogic in 1 plastifikator za idrijsko 

enoto 

˗ oprema za ozvočenje za idrijsko enoto (mikrofon, zvočnik, mikser) 

 

V letu 2016 je bila izvedena nabava za cerkljansko enoto: 

˗ računalnik HP 400, monitor in zvočniki 

˗ multifunkcijska naprava 

˗ zložljiv voziček 

˗ robotski sesalnik irobot 

 

 

1.9. POROČILO O DELU IN DEJAVNOSTIH FILMSKEGA GLEDALIŠČA 

IDRIJA  

 

Filmsko gledališče Idrija je v letu 2016 obiskalo 6837 obiskovalcev. 

 

1.9.1. ČLANSTVO V MREŽI EUROPA CINEMAS 

 

MKČI se je jeseni povezala z zavodom Ivana Cankarja Vrhnika in Zavodom za kulturo, šport in 

mladino občine Tolmin pri ustanovitvi mini kinematografske mreže, s katero smo oddali vlogo za 

članstvo v Europa Cinemas. Pogoj za članstvo je bil skupno vsaj 15.000 obiskovalcev na leto. V mrežo 

smo bili sprejeti v novembru. Namen mreže je spodbujati in povečati prikazovanje evropskih filmov – 

predvsem tujih. S Tolminom, Idrijo in Vrhniko je slovenskih članov te evropske filmske mreže odslej 

19. Poleg evropskih sredstev, do katerih so člani mreže Europa Cinemas upravičeni, uživajo evropski 

prikazovalci tudi številne druge ugodnosti, vključno z možnostjo rednih sestajanj in reševanj skupnih 

vprašanj na letnih konferencah.  
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1.9.2. REDNI PROGRAM FILMSKEGA GLEDALIŠČA IDRIJA (plačljive projekcije) 

 

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

produkcije ter umetniških filmov. Dogodke poizkušamo popestriti tudi z vsebino, ki jim dajo dodatno 

vrednost: obisk čarovnika Romana pred projekcijo filma Hokus pokus Albert; obisk članic ženskega 

pevskega zbora Kombinat po projekciji dokumentarnega filma o omenjenem zboru; pogovor z igralsko 

ekipo (za film Pojdi z mano) in ustvarjalne delavnice za otroke (pred filmom A je to!). 

 

 

Tabela 9: Št. obiskovalcev od januarja do decembra 2016 

  število projekcij število obiskovalcev Povprečni obisk na projekcijo 

Filmi za otroke in 

mladostnike 30 756 25 

Filmi za odrasle 50 999 20 

Skupaj 80 1755    22 

 

Naši trenutni distributerji so Fivia, Demiurg, Continental (zgolj neodvisni evropski filmi in nekateri 

starejši naslovi), Cinemania group (zgolj neodvisni evropski filmi) in Društvo za 2 koluta. Gorniške 

filme na program uvrščamo preko Društva za gorsko kulturo, ki v Domžalah organizira Festival 

gorniškega filma. Distributerji (Blitz, Karantanija, Cinemania group, Continental film, Constantin, 2i 

film), ki pokrivajo najbolj obiskane filme (npr. Pr'Hostar, Planet samskih in filmi ameriške produkcije), 

so nam še vedno nedosegljivi zaradi pomanjkljive projekcijske opreme.  

 

1.9.3. REDNI PROGRAM FILMSKEGA GLEDALIŠČA IDRIJA (brezplačne projekcije) 

 

Obiskovalcem ponujamo tudi brezplačne projekcije dokumentarnih in celovečernih filmov. Zvrstilo  se 

je 33 brezplačnih projekcij, ki se jih je ogledalo 1197 obiskovalcev.  

 

Med tovrstnimi dogodki so bili najbolj obiskani tisti, ki so se vsebinsko dotikali Idrije ter njene bližnje 

okolice. Najbolj obiskan dogodek je bil Bombe nad Idrijo. Obiskalo ga je 270 ljudi. Prva uprizoritev je 

bila pripravljena v soorganizaciji z Vojnim muzejem Idrija in Založbo Bogataj. Zaradi velikega 

povpraševanja so sledile še 4 ponovitve, vendar glede na to, da MKČI tam ni sodelovala kot 

soorganizatorica dogodka, njihov nadaljnji obisk v temu segmentu ni bil več zabeležen. Pred projekcijo 

filma Tidldibab – najstarejša piščal nekoč in danes je bilo tudi predavanje, na katerem je Ljuben 

Dimkaroski predstavil najdbo – njen pomen, mejnike v raziskovanju jame Divje babe, predvsem pa 

tehniko igranja na piščal ter nanjo tudi zaigral. Po projekciji je nastopila še skupina D'Butls. Davorin 

Mrak je pred projekcijo filma Rojstvo Idrije in Geopark: Svetloba v senci povedal nekaj uvodnih besed. 

Premierno smo izvedli projekcijo filma Štetje v jeseni in pogovor z ustvarjalcem Markom Brecljem. 

Tudi po dokumentarnem filmu Ne grem na koleno je sledil pogovor, in sicer z režiserjem Dušanom 

Moravcem. 
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S projekcijo dokumentarnega filma Kaj pa Mojca? smo sodelovali na festivalu Deuje babe, ki ga 

organizira Cerkljanski mladinski alternativni klub. S Krajevno skupnostjo Mesto Idrija smo sodelovali 

pri Eko dnevu. Pripravili smo dve projekciji okoljevarstvenega dokumentarnega filma To vse spremeni: 

kapitalizem proti podnebju.  

 

Poleti smo izvedli pet projekcij na prostem. Prva je bila izvedena v Črnem Vrhu v sodelovanju s KUD 

Sloga. Dogodek so poimenovali Kino za luno. V Idriji pa smo pri izvedbi projekta Počitniški kino 

sodelovali z Mladinskim centrom Idrija. 

 

Vključili smo se v projekt Cikel ruskega filma, ki ga pripravlja Slovanska knjižnica iz Ljubljane skupaj 

z Mednarodnim klubom slovanskih rojakov RUSLO. Prikazali smo štiri filme. Slovenski filmski center 

je 10. junija priredil Filmski dan, ki je potekal po celotni Sloveniji. Prikazali smo kratke animirane 

filme s festivala Animateka in Trije mali volkci. V sklopu Festivala idrijske čipke je potekala projekcija 

dokumentarnega filma Klekljana čipka v risu časa. 21. decembra je potekala Noč kratkih filmov. 

 

1.9.4. FILMSKA VZGOJA 

 

Osnovnim šolam ponujamo možnost organizacije kinopredstav in izvajanje filmske vzgoje. V sklopu 

programa filmske vzgoje nas je obiskala OŠ Idrija, OŠ Sp. Idrija, OŠ Črni Vrh in Gimnazija Jurija 

Vege Idrija. Skupaj je bilo 7 kinopredstav. V sklopu festivala film na oko Zavod Vizo šolam tudi 

ponudi brezplačen pogovor po šolski kinoprojekciji. V letu 2016 sta se za to odločili dve šoli. Obiskalo 

nas je 980 učencev. 

 

1.9.5. OSTALI DOGODKI 

 

MKČI je v Filmskem gledališču poleg kino predstav organizirala tudi pet drugih dogodkov. Mednje 

štejemo nastop Tina Vodopivca in Borisa Kobala v predstavi Staro za novo (19. april) in predstavo 

KUD Cerkno Lepo je v naši domovini biti mlad (23. april), ki sta potekali v okviru praznovanja 70. 

obletnice delovanja Mestne knjižnice in čitalnice Idrija; Prizma optimizma, razvedrilna javna radijska 

oddaja RTV SLO, ki gostuje po slovenskih krajih in je 28. maja prvič prenašala svojo oddajo iz Idrije; 

koncert skupine Čarli Novak in Čarlijevi angeli (19. november) in lutkovna predstava za otroke Vsi 

otroci sveta (22.11.). Skupaj smo zabeležili 544 obiskovalcev. 

 

Drugi obiski šol, knjižnic ipd.: MKČI obiščejo razne skupine šolarjev in knjižničarjev na strokovnih 

izobraževanjih. V sklopu tovrstnih obiskov jim predstavimo tudi Filmsko gledališče Idrija. Obiskal nas 

je 3. razred OŠ Idrija za zaključek bralne značke, OŠ Godovič, OŠ Črni Vrh in Kosovela knjižnica 

Sežana. Šolarjem poleg dvorane pokažemo projekcijsko kabino, kjer lahko vidijo stare 35-mm 

kinoprojektorje ter kako je včasih film izgledal na filmskih trakovih. Tovrstnih obiskovalcev je bilo 

153. 
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1.9.6. ODDAJANJE DVORANE V UPORABO 

 

Filmsko gledališče Idrija oddaja dvorano v uporabo raznim organizatorjem. V letu 2016 se je na 

tovrsten način v dvorani odvilo 25 dogodkov drugih organizatorjev. Skupaj je bilo 2303 obiskovalcev. 

Od tega je bilo 1419 gledalcev kinopredstav. 

 

V marcu je Krajevna skupnost Mesto Idrija organizirala dva dogodka: predavanje Marka Prezlja – 

Obiskovalci nekoristnega sveta, ki so ga pripravili skupaj z Alpinističnim odsekom Idrija; gledališko 

predstavo za najmlajše Maša in medved – Medvedja simfonija. V marcu je Klub Devayani gostil 

potujoči Festival Om, katerega namen je bil promocija knjige Joga za nosečnice. Na začetku aprila smo 

imeli nastop Impro lige. 

 

V maju je Ribiška družina Idrija organizirala Idrija Fly Fishing Festival, festival muharskega filma. V 

maju so potekale tudi tri projekcije dokumentarnih filmov treh različnih organizatorjev (Občina Idrija, 

Mestni muzej Idrija in Geopark Idrija). 

 

Založba Bogataj in Vojni muzej Idrija sta po prvem dogodku Bombe nad Idrijo pripravila še štiri 

ponovitve. Od tega sta bili dve posebej organizirani za OŠ Idrija in Gimnazijo Jurija Vege Idrija. 

Skupaj je bilo na štirih ponovitvah 845 obiskovalcev. Gimnazija Jurija Vege Idrija je v sklopu IV. 

kulturnega maratona v petek, 29. januarja, za dijake organizirala projekcijo dokumentarnega filma 

Doberdob. V ponedeljek, 20. junija, pa so se odločili še za ogled dokumentarnega filma Prava cena. V 

tem sklopu so nas vzgojno-izobraževalni zavodi na štirih dogodkih obiskali s 611 udeleženci. 

 

Poleti je v sklopu festivala Čipkarija potekal Stand up večer z Lucijo Ćirovič, Gašperjem Bergantom in 

Mirzo Tvrtkovićem. V sklopu festivala Shinafest 2016 je potekal koncert Defibrillator. Ob 

mednarodnem dnevu otrok je ZPM Idrija organiziral projekcijo otroškega animiranega filma. V oktobru 

je nastopil Bk Teater iz Črnega Vrha s predstavo Seja v Belem dolu. Konec oktobra je potekala 

jubilejna proslava Idrija – lepa in gostoljubna. Novembra je potekal Stand up večer z Matjažem 

Javšnikom. Konec novembra pa so se v FGI zaključili Dnevi Soče. Decembra je Mladinski center 

organiziral Večer smeha. Konec decembra je ZPM Idrija pripravil še projekcijo dveh risank za otroke, 

Društvo diabetikov Idrije pa je praznovalo 40. obletnico delovanja. 

 

1.9.7. OGLAŠEVANJE 

 

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

pošte, spletne in FB strani knjižnice, spletnega portala Mojekarte.si in na spletnem portalu Idrija.com. 
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1.9.8. INVESTICIJE IN IZBOLJŠAVE 

 

Glavna investicija v tem obdobju je bilo povečanje odra v dvorani z namenom, da lahko na njem 

gostimo tudi večje skupine. Oder je montažni in se ga lahko pospravi v pododrje.  

Za kakovostnejše izpeljave predavanj smo kupili brezžični daljinec za usmerjanje projekcij s 

programom PowerPoint, 5 metrov HDMI kabla za lažjo povezavo na prenosni računalnik in mešalko za 

zvok v projekcijski kabini.  

 

 

Urednik filmskega programa: 

Tim Božič 

 

 

1.10. ZAKLJUČEK 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je v letu 2016 poslovala poslovno in finančno uspešno, kar je 

razvidno tudi iz pripadajočih računovodskih izkazov, ki sodijo zraven.  

 

Bilanca stanja na dan 31.12.2016 izkazuje skupni seštevek aktive oziroma pasive 1.511.878 €.  

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

444.493 €, celotni odhodki pa 430.851 €. Z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb za leto 2016 

v višini 192 € je izkazan skupen presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta v višini 13.450 € 

(Občina Idrija (knjižnična dejavnost): 10.526 €; Občina Idrija (Filmsko gledališče Idrija): 1.672 €; 

Cerkno: 1.252 €).  

 

Poslovno leto je trajalo 12 mesecev, pri čemer je pokrivalo obračunsko obdobje od 1.1.2016 do 

31.12.2016. 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 1.1.2016 je bila sestavljena v skladu z: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79/99, 124/00, 79/01 in spremembe),     

- Zakon o računovodstvu (Uradni list 23/99 in 30/02),  

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

javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03 in spremembe),  

- Slovenskimi računovodskimi standardi in 

- 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, 10/06, 8/07 in spremembe).  
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Sredstva za izvajanje dejavnosti sta v letu 2016 zagotavljali Občini Idrija in Cerkno, za nakup knjig pa 

tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.  

 

Za materialne stroške smo od Občine Idrija prejeli 72.000 €, porabili smo jih 77.251 €. Za materialne in 

programske stroške smo od Občine Idrija za Filmsko gledališče Idrija prejeli 13.512 €, porabili smo jih 

28.454 €. Od Občine Cerkno smo za materialne stroške prejeli 9.248 €, porabili pa smo 10.691 €.  

 

Za plače in prispevke smo od Občine Idrija za knjižnično dejavnost prejeli 187.745 €, za Filmsko 

gledališče Idrija 29.760 €, kolikor smo jih tudi porabili. Od Občine Cerkno smo za plače in prispevke 

prejeli 78.169 €, porabili pa smo 78.174 €. 

 

Za investicijsko vzdrževanje od Občine Idrija v letu 2016 nismo prejeli sredstev, porabili pa smo 457 € 

v ta namen. Od Občine Cerkno smo za investicijsko vzdrževanje prejeli 17.942 €, porabili pa smo 

18.319 €.  

Za nakup knjižničnega gradiva smo od Občine Idrija dobili 46.400 €, od Občine Cerkno 6.000 €, od 

Ministrstva za kulturo pa 19.830 €. Za nakup knjižničnega gradiva smo namenili 80.812 €.  

 

Pregled porabe presežkov prihodkov na odhodki iz prejšnjih let:  

- Po sklepu občinskega sveta Občine Idrija smo presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let – 

knjižnična dejavnost - v višini 13.553 € prenesli za nakup osnovnih sredstev in knjižničnega 

gradiva. 

- Po sklepu občinskega sveta Občine Idrija smo presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015 – del 

za Filmsko gledališče Idrija – v višini 5.426 € prenesli za nakup osnovnih sredstev. 

- Po sklepu občinskega sveta Občine Cerkno smo presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let v 

višini 2.574 € prenesli za nakup osnovnih sredstev in knjižničnega gradiva. 

 

 

Idrija, 22.02.2017 

 

Direktorica:  

mag. Milanka Trušnovec 
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2. FINANČNO POROČILO 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2016 

(pojasnila k računovodskim izkazom) 

 

UVOD 
 

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 2016 so bili upoštevani naslednji predpisi: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS 79/99, 124/00, 79/01 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, 10/06, 8/07 in 102/10) 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list 23/99 in 30/02) 

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

javnega prava (Uradni list RS 115/02, 21/03, 134/03 in spremembe) 

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

(Uradni list RS 134/03, 34/04, 13/05 in spremembe) 

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

javnega prava (Uradni list RS 54/02, 117/02, 58/03 in spremembe 

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

sredstev (Uradni list RS 45/05, 114/06, 138/06 in spremembe) 

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

računovodstvu (Uradni list RS 117/02 in 134/03) 

- Podrobnejša vsebina, členitev in oblika bilance stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnil 

k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni list RS 48/00, 8/01, 

115/02) 

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

list RS 110/99, 26/00, popr. 27/00) 

 

Rezultati poslovanja so razvidni iz posameznih računovodskih izkazov.  

 

Obračunsko obdobje je trajalo od 01.01.2016 do 31.12.2016. Za obdobje so bili upoštevani vsi dejanski 

prihodki in odhodki.  

 

Finančno stanje izkazujejo priloženi izkazi in bilance stanja za leto 2016. 
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Izkazi in bilance izkazujejo pozitivno poslovanje. Presežek prihodkov nad odhodki je odraz dobrega 

gospodarjenja. Zastavljeni cilji v letu 2016 so bili realizirani. 

 

Zalog materiala v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija v letu 2016 nismo imeli. 

 

Dolgoročnih rezervacij nismo imeli. 

 

Vsa denarna sredstva imamo na podračunu UJP Nova Gorica (IBAN SI 56 01236-6030370752, odprt 

pri Banki Slovenije).  

 

Načrtovanje odhodkov poteka po finančnih planih zavoda. Vse gospodarjenje v knjižnici je usmerjeno 

v ohranjanje ali izboljšanje obstoječega standarda knjižnice. 

      

 

2.1. 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 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: 

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter 

- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.  

 

2.1.1. SREDSTVA 

 

Sredstva (aktiva) so v bilanci stanja razdeljene na te postavke: 

A – Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, 

B – Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve ter  

C – Zaloge.       

 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija so:  

- neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve, 

- nepremičnine, 

- oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, 

- dolgoročna dana posojila ter depoziti ter 

- popravki vrednosti naštetih postavk.  
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Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve v Mestni knjižnici in čitalnici 

Idrija so: 

- denarna sredstva v blagajni, 

- dobroimetja pri bankah in drugih finančnih organizacijah, 

- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega računa, 

- druge kratkoročne terjatve ter 

- aktivne časovne razmejitve. 

 

Sredstva  na podračunu Mestne knjižnice in čitalnice Idrija predstavljajo maso za izplačilo plač do 5. 

delovnega dne v mesecu januarju 2017, sredstva za pokrivanje obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo 

v plačilo v letu 2017, ter lastna sredstva. 

 

Terjatve so usklajene in so bile poravnane v zakonskem roku, saj se nanašajo na račune iz meseca 

decembra, ki bodo poravnani v začetku leta 2017.  

 

Zalog v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija nimamo. 

 

Tabela 10: Pregled aktive za leto 2016 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v  €) Predhodno leto Tekoče leto Indeks 

A- dolgoročna sredstva 1.366.778 1.436.560 1,05 

B- kratkoročna sredstva 74.795 75.318 1,01 

AKTIVA SKUPAJ 1.441.573 1.511.878 1,05 

 

V mesecu maju 2016 smo v upravljanje s strani Občine Idrija prejeli poslovni prostor za Knjižnico v 

Spodnji Idriji  ter pripadajoča osnovna sredstva v skupni vrednosti 117.904 €.  
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Tabela 11:  Pregled porabe namenskih sredstev za nakup osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja v letu 2016 

OBČINA IDRIJA  v € OBČINA CERKNO v € SKUPAJ: 

Po pogodbi za OS 

                       

0        Po pogodbi za OS  0  0 

Lastna sredstva 2016 za OS, DI 

            

3.794 Lastna sredstva 2016 za OS, DI   

             

3.794 

Presežek prejšnjih let za OS in DI 

          

10.472 Presežek prejšnjih let za OS in DI 

            

2.550 

           

13.022 

Prejeta namenska sredstva: 

          

14.266 Prejeta namenska sredstva: 

            

2.550 

           

16.816 

Nabava OS za Filmsko gledališče 

Idrija 6.077 

Nabava OS in DI za Bevkovo 

knjižnico Cerkno 2.550  

Nabava OS in DI za MKČI 7.422    

Nabava OS in DI za Knjižnico 

Spodnja Idrija 52    

Nabava OS in DI za Knjižnico 

Črni Vrh 715    

Skupaj poraba namenskih 

sredstev: 

          

14.266 

Skupaj poraba namenskih 

sredstev: 

            

2.550 

           

16.816 

 

 

Tabela 12: Odpis osnovnih sredstev v letu 2016 po enotah 

 

v € 

Mestna knjižnica in čitalnica 

Idrija  21.589 

Bevkova knjižnica Cerkno 1.784      

Knjižnica Spodnja Idrija 477 

SKUPAJ 

       

23.850 

 

 

Tabela 13: Odpis drobnega inventarja v letu 2016 po enotah 

 

v € 

Mestna knjižnica in čitalnica 

Idrija  4.841 

Knjižnica Črni Vrh 67 

SKUPAJ        4.908 
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Tabela 14: Pregled porabe namenskih sredstev za knjižnično gradivo v letu 2016 

 

 

Tabela 15: Prejeti darovi knjižničnega gradiva v letu 2016 po enotah 

 

v € 

Gradivo Mestna knjižnica in 

čitalnica Idrija         1.881      

Gradivo Bevkova knjižnica 

Cerkno        1.455      

Gradivo Knjižnica Spodnja Idrija 251 

Gradivo Knjižnica Črni Vrh           460      

SKUPAJ        4.047 

 

 

Tabela 16: Odpis knjižničnega gradiva v letu 2016 po enotah 

 

v € 

Gradivo Mestna knjižnica in čitalnica 

Idrija         18.295      

Gradivo Bevkova knjižnica Cerkno        6.572      

Gradivo Knjižnica Spodnja Idrija 6.759 

Gradivo Knjižnica Črni Vrh           513      

SKUPAJ        32.139 

 

 

 

 

 

 

 

IDRIJA v € CERKNO v € SKUPAJ 

Občina Idrija po pogodbi 

      

46.400  Občina Cerkno po pogodbi         6.000        52.400  

Pogodba MZK 

      

15.440  Pogodba MZK          4.390        19.830  

Presežek prejšnjih let za gradivo 

        

8.508 Presežek prejšnjih let za gradivo             24          8.532  

Donacije za gradivo             50  Donacije za gradivo 0              50  

Skupaj namenskih sredstev:     70.398 Skupaj namenskih sredstev:     10.414      80.812   

Nabava gradiva v letu 2016:     70.398 Nabava gradiva v letu 2016:       10.414        80.812   
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2.1.2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na tile postavki: 

D – Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve in 

E – Lastni viri in dolgoročne obveznosti.  

 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija 

sestavljajo: 

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih, 

- kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, 

- druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja, 

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega računa ter 

- pasivne časovne razmejitve. 

 

Kratkoročne obveznosti v višini 43.299 € so usklajene in so bile poravnane v zakonskem roku, saj se 

nanašajo na obveznosti iz meseca decembra, ki bodo poravnane v začetku leta 2017. Navedeni znesek 

sestavljajo: kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 21.665 € – plače za mesec december, ki so 

bile izplačane 5. januarja 2017; kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 18.207 €: druge 

kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 3.353 € – DDV, DDPO ter prispevki na plače za mesec 

december, ki so bili poravnani 5. januarja 2017; kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega računa v višini 74 €. 

 

Lastne vire in dolgoročne obveznosti v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija sestavljajo: 

- obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva, prejeta v 

upravljanje in 

- poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki.  

 

 

Tabela 17: Pregled pasive za leto 2016 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v  €) Predhodno leto   Tekoče leto Indeks 

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne 

časovne razmejitve 33.767 43.299 1,28 

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 1.407.806 1.468.579 1,04 

PASIVA SKUPAJ 1.441.573 1.511.878 1,05 
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2.2. 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 2016 do 31. decembra 2016. 

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.  

 

2.2.1. PRIHODKI 

 

Prihodki so razčlenjeni na: 

A – Prihodke od poslovanja, 

B – Finančne prihodke, 

C – Druge prihodke in 

D – Prevrednotovalne poslovne prihodke. 

 

Prihodki od poslovanja v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija so: 

- prihodki od prodaje proizvodov in storitev, 

- prihodki, pridobljeni iz javnih financ za opravljanje javne službe ter 

- prihodki, pridobljeni iz neproračunskih virov za opravljanje javne službe.  

 

Finančne prihodke predstavljajo prihodki iz finančnih razmerij z drugimi – prejete obresti.  

 

Drugi prihodki so neobičajni prihodki, ki nastanejo nepričakovano in so posledice dogodkov, ki jih ne 

moremo predvideti – prejete odškodnine.  

 

Prevrednotovalnih poslovnih prihodkov nimamo.  

 

 

Tabela 18: Pregled prihodkov za leto 2016 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v  €) Predhodno leto Tekoče leto  Indeks 

A. Prihodki od poslovanja 424.111 444.493 1,05 

B. Finančni prihodki 0 0 0 

C. Drugi prihodki                                        0 0 0 

CELOTNI PRIHODKI 424.111 444.493 1,05 
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2.2.2. ODHODKI 

Odhodki so razčlenjeni na: 

E – Stroške blaga, materiala in storitev, 

F – Stroške dela, 

G – Amortizacijo, 

H – Rezervacije, 

J – Druge stroške, 

K – Finančne odhodke, 

L – Druge odhodke in 

M – Prevrednotovalne poslovne odhodke. 

 

Tabela 19: Pregled odhodkov za leto 2016 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v  €) Predhodno leto Tekoče leto Indeks 

E. Stroški blaga, materiala in storitev 131.670 133.087 1,01 

F. Stroški dela 274.184 294.212 1,07 

G. Amortizacija 5185 3.375 0,65 

J. Ostali drugi stroški 151 151 1,00 

K. Finančni odhodki 0 26 0 

CELOTNI ODHODKI 411.190 430.851 1,05 

 

Tabela 20: Pregled poslovanja po občinah in dejavnosti za leto 2016 

 

IDRIJA FGI CERKNO SKUPAJ: 

REALIZIRANI PRIHODKI:         

Prejeta sredstva za materialne stroške        72.000       13.511         9.248         94.759  

Prejete dotacije za plače      187.745       29.760       78.169       295.674  

Prejeta sredstva za investicijsko 

vzdrževanje                   -                        -             17.942         17.942  

Prihodki - blagajniško poslovanje        16.083          3.072         19.155  

Prihodki iz javnih financ            337                11             348  

Prihodki od prodaje blaga in storitev                   -             16.615          16.615 

SKUPAJ PRIHODKI      276.164           59.886     108.442      444.493     

REALIZIRANI ODHODKI                           

Materialni stroški        77.251       28.454           10.691       116.396  

Stroški plač      187.745       29.760       78.174       295.679  

Investicijsko vzdrževanje            457                  -             18.319             18.776  

ODHODKI SKUPAJ:      265.452      58.214      107.184          430.851  

Rezultat:      10.712          1.672        1.258       13.642    

DDPO 2016:            186      

 

             6            192  

Rezultat z DDPO:       10.526       1.672        1.252       13.450  
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2.3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV  PO VRSTAH  DEJAVNOSTI 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki se 

nanašajo na izvajanje javne službe in tržne dejavnosti (Filmsko gledališče Idrija). V letu 2015 prihodki 

in odhodki še niso bili vodeni po vrstah dejavnosti, zato je stanje za predhodno leto prikazano samo v 

skupnem znesku.  

 

Tabela 21: Pregled prihodkov in odhodkov po vrstah dej. za leto 2016 in primerjava s 

predhodnim letom 

(zneski so v  €) 

Predhodno 

leto 

Tekoče leto  

javna služba 

Tekoče leto 

tržna dejavnost 

Tekoče leto 

skupaj Indeks 

CELOTNI PRIHODKI 424.111 437.226 7.267 444.493 1,05 

CELOTNI ODHODKI 411.190 424.386 6.465 430.851 1,05 

PRESEŽEK 

PRIHODKOV 12.921 12.840 

802 13.642 

1,06 

DDPO 181 192 0 192 1,06 

PRESEŽEK 

PRIHODKOV PO 

ODBITKU DDPO 12.740 12.648 

 

 

802 

 

 

13.450 1,06 

 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki. 

 

Z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb za leto 2016 v višini 192 € je izkazan skupen presežek 

prihodkov nad odhodki poslovnega leta v višini 13.450 € (Občina Idrija (knjižnična dejavnost): 10.526 

€; Občina Idrija (Filmsko gledališče Idrija): 1.672 €; Cerkno: 1.252 €). 

 

 

2.4. 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.  
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Prihodki so razčlenjeni v skladu z  zakonom o računovodstvu ter z enotnim kontnim načrtom za 

proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Med prihodki in odhodki so izkazani 

zneski, ki so nastali od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016.  

 

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 2016 in primerjava s predhodnim 

letom 

(zneski so v  €)        Predhodno leto Tekoče leto Indeks 

SKUPAJ PRIHODKI 509.244 525.209 1,03 

Prihodki za izvajanje javne službe 509.244 525.209 1,03 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 17.150 19.870 1,16 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna 457.127 468.989 1,03 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 34.967 36.350 1,04 

 

 

Tabela 23: Pregled odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2016 in primerjava s predhodnim 

letom 

(zneski so v  €) Predhodno leto Tekoče leto Indeks 

SKUPAJ ODHODKI 502.121 511.298 1,02 

Odhodki za izvajanje javne službe 502.121 511.298 1,02 

Plače in drugi izdatki zaposlenih 236.281 256.022 1,08 

Prispevki delodajalcev za soc. varnost 35.356 37.653 1,13 

Izdatki za blago in storitve za izvajanje 115.299 112.030 0,97 

Investicijski odhodki 115.185 105.593 0,92 
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Tabela 24: Ugotovitev rezultata za leto 2016 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v  €) Predhodno leto Tekoče leto 

Presežek prihodkov nad odhodki                                                          7.123 13.911 

Presežek odhodkov nad prihodki 0 0 

   

Za leto 2016 ugotavljamo presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.911 €. 

    

 

2.5. 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 2016 nismo imeli finančnih terjatev in naložb.  

 

 

2.6. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

 

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

odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju.  

 

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

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

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

 

Idrija, 22.2.2017 

 

 

Računovodja:  

Nataša Bezeljak

  

  

  

 


