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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) 

- 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) 
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- 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) 

- 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. 

 

1.2.2. DOLGOROČNI CILJI MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA 

 

a) Vodstvo:  

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

kratkoročnimi cilji. 

 

b) Knjižnične storitve:  

- Ugotavljati potrebe uporabnikov in zagotavljati relevantne informacijske vire za zadovoljevanje 

potreb uporabnikov. 

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

- Širiti bralno kulturo, informacijsko in funkcionalno pismenost. 

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

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

Idrija) in z dolgoročnejšim oblikovanjem programa le-te. 

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

po informiranosti, izobraževanju, raziskovanju.  
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- S pomočjo partnerjev (npr. Zavoda za zaposlovanje) oblikovati center za svetovanje tako 

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

zaposlitev. 

- Postati komunikacijsko središče (omogočiti prebivalcem lokalne skupnosti souporabo njenih 

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

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

potrebe članov knjižnice). 

- Razvijati uporabniške storitve. 

- Izvajati izobraževanje uporabnikov pri iskanju informacij. 

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

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

knjižnice medijem, skupinam in posameznikom itd.). 

- Vsebinsko in prostorsko nadgraditi zbirko domoznanskega gradiva. 

- Uvesti dejavnosti za uporabnike s posebnimi potrebami. 

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

drugimi primorskimi knjižnicami preko skupnih projektov in dejavnosti z namenom prenašanja 

znanj, medsebojne pomoči in izmenjave izkušenj. 

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

enostavnejši dostop uporabnikov do gradiva ter za nadgradnjo knjižnične dejavnosti. 

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

uresničevanju le-tega aktivno podprli. 

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

- Doseči primerno in primerljivo strokovno razvitost vseh organizacijskih enot. 

- Zagotavljanje dostopa do elektronskih knjig. 

 

c) Knjižnično osebje:  

- Zagotavljati ugodno delovno okolje. 

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

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

usposobljenih upravnih delavcev. 

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

- Izobraževati zaposlene. 

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

bodo dogajale zaradi spremenjenih potreb uporabnikov. 

- Vzbujati čut za odgovornost in pripadnost knjižnici. 

- Uveljavljati vlogo knjižničarja kot strokovnjaka. 

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

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

kratkoročnimi cilji. 

 

1.2.3. LETNI CILJI MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA 

 

V programu dela MKČI za leto 2017 so bili zastavljeni naslednji letni cilji: 

- Povečanje uporabe knjižnične zbirke 

- Prilagoditev določenega gradiva in prostorov ranljivim skupinam 

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

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

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

- Povečanje števila članov in uporabnikov 

- Postavitev »knjižnih/bralnih hišk« 

 

1.2.4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV PO POSAMEZNIH 

PODROČJIH DEJAVNOSTI 

 

Trend upadanja števila aktivnih in novih članov se je nadaljeval tudi v letu 2017. 

Prav tako je vsako leto manj uporabnikov interneta v knjižnici, saj ima vedno več gospodinjstev lasten 

dostop do interneta.  

Nadaljuje se pozitivni trend obiska spletne strani knjižnice. 

Število izposojenega gradiva na dom se je v letu 2017 vrnilo na raven leta 2012, s čimer je bilo 

preseženo število v letih 2009–2011, je pa manjše kot v preteklih 4 letih (2013–2016). Izrazito 

pozitiven kazalec je izposoja e-knjig (preko sistema in platforme Biblos), ki od uvedbe te storitve leta 

2013 vztrajno narašča. 

Število medknjižnično izposojenega gradiva se je v letu 2017 gibalo v povprečju preteklih let. 

Število ur pravljic in organiziranih obiskov ter udeležba na le-teh je bila na ravni preteklih let. Več pa 

je bilo v letu 2017 drugih prireditev (predavanja, predstavitve) in višja je bila udeležba na le-teh. Prav 

tako je bilo več razstav v Galeriji Magazin. 

Zelo uspešno je bil izpeljan in med uporabniki odlično sprejet je bil projekt bajtabukev (knjižnih hišk). 

Nabavo knjižničnega gradiva glede na prirast gradiva v letu 2017 ocenjujemo za uspešno. 

 

1.2.5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC 

PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

 

Pri izvajanju programa dela niso nastale nedopustne ali nepričakovane posledice. 
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1.2.6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z 

DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA 

 

Število aktivnih in novih članov je bilo manjše kot v letu 2016. Enako velja za število uporabnikov 

interneta. 

Večji kot v preteklih treh letih je bil obisk spletne strani knjižnice, na kar je odločilno vplivala njena 

prenova leta 2015. 

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

2016, povečalo pa se je število izposojenih elektronskih knjig. Število medknjižnično izposojenega 

gradiva (iz drugih knjižnic našim uporabnikom in iz naše knjižnice drugim uporabnikom) je ostalo 

približno na enaki ravni. 

Število ur pravljic in organiziranih obiskov je bilo na ravni preteklega leta, nekoliko pa se je zmanjšal 

obisk na le-teh. Nekoliko se je povečalo število drugih prireditev (predavanj, predstavitev, razstav itd.) 

ter tudi obisk na le-teh. 

Skupno je bilo v letu 2017 nabavljenega več knjižničnega gradiva kot v letu 2016, tj. več knjižnega 

gradiva, nekoliko manj neknjižnega gradiva in več serijskih publikacij. 

Sodelovanje z drugimi zavodi na območju občin Idrija in Cerkno je bilo zelo uspešno: osnovne šole in 

vrtce smo poleg organiziranih obiskov vključili še v mladinski literarni festival Bralnice pod 

slamnikom, z Mestnim muzejem Idrija in Galerijo svete Barbare pa smo Galerijo Magazin povezali v 

platformi Galetrias. Sodelovali smo tudi z mnogimi društvi (Planinsko društvo Idrija, Filatelistično 

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

prijateljev mladine Idrija, Lions klub Idrija 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 programu dela MKČI za leto 2017 so  kot poslovni cilji na področju notranjega nadzora javnih financ 

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

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

zakonom in internimi določili. 

Te cilje smo v letu 2017 v veliki meri dosegli. 

Na podlagi ugotovitev notranje revizije, ki je bila v 2016 izvedena s strani zunanjega izvajalca, smo v 

letu 2017vzpostavili ločene evidence prihodkov in odhodkov Filmskega gledališča in pričeli s 

spremljanjem prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (ločeno tržna dejavnost in ločeno javna 
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služba). Prav tako smo pričeli z vodenjem terjatev v saldakontih ter vsak izdan račun evidentirali med 

terjatvami in posledično v računovodskih izkazih.  

 

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

 

Trend upadanja števila novih in aktivnih članov je značilen za vse slovenske splošne knjižnice in s tem 

se bo potrebno v prihodnje ukvarjati na sistemski/skupni ravni. Mestna knjižnica in čitalnica Idrija se 

bo tudi v prihodnjem letu pridružila skupni promocijski akciji Združenja splošnih knjižnic ob Dnevu 

slovenskih splošnih knjižnic in omogočila brezplačen vpis novim članom ter s posebnim programom 

aktivnosti ob tem dnevu promovirala svojo dejavnost. 

Glede na vedno večjo dostopnost do interneta v gospodinjstvih in preko najrazličnejših (osebnih) 

naprav cilj povečanja števila uporabnikov v knjižnici ni realen in dosegljiv. 

Vpis v knjižnico ter vse njegove ugodnosti in možnosti bomo še naprej spodbujali tudi v okviru 

organiziranih obiskov ter projektov (npr. Rastem s knjigo za sedmošolce in dijake prvih letnikov). 

Za povečanje izposoje (klasičnega) knjižničnega gradiva bomo to gradivo (predvsem novosti) še 

pogosteje in intenzivneje promovirali na spletni strani knjižnice ter v redni mesečni radijski oddaji o 

knjižnici. Za dodatno povečanje izposoje elektronskih knjig načrtujemo nakup enega (ali več) bralnikov 

za uporabnike – tudi za izposojo na dom. 

 

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. Smo 

ena redkih slovenskih splošnih knjižnic, ki uporabnikom ne zaračunavamo redne letne članarine.  

Poleg tega se je v letu 2017 nadaljevalo odlično sodelovanje z Domom upokojencev Jožeta Primožiča 

Miklavža (enota Marof), na novo pa se je vzpostavilo sodelovanje s Socialno varstvenim zavodom 

Vitadom v Črnem Vrhu, in sicer smo njihove stanovalce vključili v projekt Primorci beremo in zanje 

izvajali mesečna srečanja in pogovore o knjigah.  

Knjižnico so tudi v lanskem letu organizirano obiskali udeleženci tečaja slovenščine za tujce, ki smo 

jim omogočili brezplačen vpis. Iz tega pa so se zasnovala še redna mesečna knjižnična srečevanja s 

skupino udeleženk tega tečaja.  

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

delovnega centra. 

Izjemen je bil projekt, ki ga je knjižnica 18. marca 2017 organizirala v Filmskem gledališču, in sicer 

dobrodelni koncert treh skupin – Klape Galeb, Klape Capris in Briškega noneta. V organizacijo tega 

koncerta je knjižnica vključila več samostojnih podjetnikov, ki so s finančnimi in/ali materialnimi 

sredstvi omogočili izvedbo dogodka in/ali donirali sredstva. Zbrana sredstva (tako omenjenih 

podjetnikov kot prostovoljni prispevki obiskovalcev koncerta) so bila namenjena Zvezi prijateljev 

mladine Idrija za poletno letovanje otrok iz socialno ogroženih družin. 
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Knjižnica z vsemi enotami se pridružuje pobudi oziroma vseslovenski akciji Lions kluba za zbiranje 

rabljenih očal. Pod okriljem Lions kluba Idrija je bila v januarju 2017 v Galeriji Magazin prvič 

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

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

namenili sodelujočim šolam in njihovim dejavnostim. 

 

1.2.11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE 

POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

 

Kadrovanje: 

V letu 2017 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), 8 strokovnih delavcev (4 bibliotekarji, 1 višji knjižničar, 3 

knjižničarji) in urednik filmskega programa.  

V novembru 2017 se je upokojila delavka, ki je bila zaposlena za polovični delovni čas. Druga delavka, 

ki je bila zaposlena za polovični delovni čas za popolnitev do polnega delovnega časa upokojene 

delavke, je bila nato zaposlena za polni delovni čas. 

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

delavka. 

V letu 2017 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. 

Zunanja sodelavka je v februarju 2017 izvedla likovno-literarno delavnico za izbrane učence 7., 8. in 9. 

razredov OŠ Idrija, v februarju in marcu gibalnici za otroke in zasnovala platformo Galetrias. 

 

Investicijska vlaganja: 

- V Bevkovi knjižnici Cerkno je bil izdelan steklen nadstrešek nad vhodom v knjižnico. 

- V Filmskem gledališču Idrija je bila zaradi okvare zamenjana toplotna črpalka. 

 

1.3. ŠTEVILČNI PRIKAZI NEKATERIH KAZALNIKOV 

 

Tabela 1: Število aktivnih in novih članov od leta 2009 do leta 2017 

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

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

uporabljena predpisana statistična metodologija. 

 

Tabela 2: Število uporabnikov interneta od leta 2009 do leta 2017 

LETO ŠTEVILO 

2009 4940 

2010 3194 

2011 3188 

2012 2805 

2013 3074 

2014 3035 

2015 2192 

2016 1696 

2017 1295 

 

Tabela 3: Obisk spletne strani knjižnice od leta 2014 do leta 2017 

LETO ŠTEVILO 

2014 14.577 

2015 17.226 

2016 19.230 

2017 23.772 

 

Tabela 4: Število izposojenega gradiva od leta 2009 do leta 2017 

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 
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Tabela 5: Število medknjižničnih izposoj od leta 2009 do leta 2017 

 

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 

 

Člani MKČI ter tolminske, ajdovske in novogoriške knjižnice so tudi v letu 2017 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 EUR za leto 2017. 

 

Tabela 6: Obratovalne ure od leta 2009 do leta 2017 

OBRATOVALNE URE MESTNE KNJIŽNICE IN ČITALNICE IDRIJA IN 

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

 

IDRIJA CERKNO SPODNJA IDRIJA ČRNI VRH SKUPAJ 2009 

2145 1425 1170  4740 

    SKUPAJ 2010 

2127 1405 1132  4664 

    SKUPAJ 2011 

2130 1428 1125  4683 

    SKUPAJ 2012 

2122 1372 1091 104 4689 

    SKUPAJ 2013 

2224 1382 815 446 4867 

    SKUPAJ 2014 

2252 1193 766 505 4716 

    SKUPAJ 2015 

2384 1421 735 505 5045 

    SKUPAJ 2016 

2273 1190 405 485 4353 

    SKUPAJ 2017 

2252 1400 736 500 4888 
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17. oktobra 2017 je bila izvedena inventura knjižničnega gradiva v Knjižnici Črni Vrh. 

Z novim letom (9. januarja 2017) smo izpeljali programski prehod na cobiss3/izposojo.  

 

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 približno 17.000 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 2017 smo v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija organizirali 10 ur pravljic, ki jih je skupaj 

obiskalo 170 otrok (in 9 odraslih). V tem okviru je bila posebna pravljična ura v mednarodnem projektu 

Brati gore in predstavitev slikanice Roberta Šabca Brata pirata in zaklad iz Čokolandije ter razstava 

njenih originalnih ilustracij. 

V Bevkovi knjižnici Cerkno je bilo izvedenih 6 pravljic, ki jih je obiskalo 57 otrok (in 30 odraslih). 

V Knjižnici Spodnja Idrija so bile izvedene 4 ure pravljic, ki jih je obiskalo 22 otrok. 

V Knjižnici Črni Vrh je 5 pravljic obiskalo 21 otrok. 

 

1.4.2. RAZSTAVE 

 

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

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

katerih redkeje posegajo. 

 

V Mestni knjižnici in čitalnici Idrija je bilo 12 priložnostnih razstav (od tega 9 za odrasle in 3 za 

mladino), v Črnem Vrhu sta bili 2 priložnostni razstavi,  v Spodnji Idriji 10, v Bevkovi knjižnici pa je 

bilo na ogled 22 priložnostnih razstav. 

 

Razstavna dejavnost v Galeriji Magazin (nad knjižnico):  

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

˗ februar: razstava likovnih izdelkov učencev OŠ Idrija na temo pustnih mask (ob 20. obletnici 

ponovne obuditve Kravnevala v Idriji) 

˗ marec: razstava praproti v tehniki monotipije (Pumparki – botanična skupina pri Muzejskem 

društvu Idrija) 

˗ april: spominska razstava Fanči Gostiša 

˗ maj: razstava Zlata Rudolfa Med Idrijco in sanjsko arhitekturo 
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˗ junij/julij: razstava čipk v okviru FIČ 

˗ september: slikarska razstava Naslikana pesem z verzi haikujev Silve Bajc  

˗ oktober: razstava Rafaela Terpina Pogledi z višin 

˗ november: razstava likovnih del Umetniki za Karitas 

˗ november/december: 18. bienalna razstava likovnih ustvarjalcev občine Idrija (Likovno društvo 

Cinober Idrija) 

˗ december: razstava Ane Balantič (klekljane slike) ter Metke in Metoda Prašnikarja (male 

plastike; akvareli, akrili) 

 

1.4.3. LITERARNI VEČERI 

 

V letu 2017 so se v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija zvrstili naslednji literarni večeri, 

predavanja in prireditve: 

˗ januar: predstavitev knjige Jožeta Muniha Kamnite sestre zvezd; literarni večer s pesnikom, 

pisateljem in dramatikom Petrom Rezmanom  

˗ februar: potopisno predavanje in predstavitev knjige Boštjana Šifrarja K talibanom in piratom; 

Literarno društvo RIS, Filatelistično društvo Idrija: predstavitev zbornika Zaris v čas ter 

spominskega poštnega žiga, osebne poštne znamke in ilustrirane pisemske ovojnice, posvečenih 

reviji Kaplje in kapljašem; 

˗ marec: predstavitev knjige Skočite, prekleto, skočite!; predstavitev knjige Tinke Gantar Moje 

poti; potopisno predavanje Vojka Rejca o Jonskih otokih; okrogla miza Biti ženska; dobrodelni 

koncert Klape Galeb, Klape Capris in Briškega noneta v FGI; predstavitev knjige Ivane Gantar V 

sekundi od angela do hudiča; predavanje Alenke Mihorič o Severnem Cipru; 

˗ april: predstavitev romanja po španski Jakobovi poti Dušana Feltrina; srečanje z Vojkom 

Kavčičem – avtorjem knjige Umovadba za bistre možgane v poznih letih;  

˗ september: predstavitev knjige dr. Eve Škobalj Čuječnost in vzgoja; predstavitev knjige dr. Maje 

Bitenc Z jezikom na poti med Idrijskim in Ljubljano; prireditev ob evropskem dnevu jezikov 

Kakšne barve je naš svet? 

˗ oktober: predstavitev knjige Srečka Šorlija Einstein & zdravje; predavanje dr. Jerneja Severja 

Kako treniramo plazilski del naših možganov; predstavitev knjige Tomaža Kosmača Preko vode 

do svobode; predavanje Janeza Ferjančiča Skriti pomen čudežev in paranormalnih pojavov 

˗ november: potopisno predavanje Vojka Rejca Santorini in Milos; predstavitev knjige Marinke 

Svetina Gospodična Ida; zaključek projekta Primorci beremo – srečanje z Jernejem Dirnbekom, 

avtorjem knjige Pevci pozabljenih pesmi 

˗ december: predavanje Minke Gantar Ko imajo hormoni žur; dobrodelna šahovska simultanka  

 

Vseh udeležencev navedenih prireditev je bilo 835. 

 

V Bevkovi knjižnici Cerkno je bilo 5 literarnih večerov in srečanj, ki jih je obiskalo 142 obiskovalcev. 

V ta okvir štejemo tudi Srečanja ob knjigah in V objemu besed. 
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V Knjižnici Spodnja Idrija je bil en literarni večer – predstavitev knjige Ivane Gantar V sekundi od 

angela do hudiča, ki se ga je udeležilo 12 obiskovalcev. 

 

1.4.4. 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 31 organiziranih obiskov različnih skupin z 975 

obiskovalci, v cerkljanski knjižnici je bilo 20 organiziranih obiskov s 398 obiskovalci (366 otrok in 32 

odraslih), v spodnjeidrijski knjižnici je bilo 16 obiskov z 258 udeleženci, v črnovrški knjižnici pa je 

bilo 9 obiskov s 135 udeleženci. 

 

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

vsebine izvedemo v njihovih prostorih – v njihovem kraju.  

 

V letu 2017 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 35 otrok in 5 

vzgojiteljic; 

 

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 2017 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. 

 

 

 

 

http://www.idr.sik.si/si/v/25/kaj-nudimo/organizirani-obiski/
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1.4.5. BAJTABUKVE – KNJIŽNE HIŠKE 

 

V maju in juniju 2017 je MKČI postavila bajtabukve (knjižne hiške) na 12 lokacijah v občini Idrija, in 

sicer: na Vojskem (v središču kraja ob klopci in informativni tabli), pri planinski koči na Hlevišah, na 

štirih mestih v Idriji (v mestnem parku pod Mestnim trgom, nasproti avtobusne postaje, pri cerkvi sv. 

Antona in ob igrišču v Mejci), v parku v Črnem Vrhu, v Godoviču v neposredni bližini vrtca/šole in 

cerkve, v Ledinah v središču kraja ob igrišču pod cerkvijo, na avtobusnem postajališču v Spodnji Idriji 

in dve na kopališču Lajšt v Beli.  

Cilji in poslanstvo bajtabukev so (bili): širiti bralno kulturo izven knjižničnih prostorov (na terenu – 

med ljudmi, ki niso (nujno) člani in/ali uporabniki knjižnice); narediti knjižnično gradivo (v prvi vrsti 

knjige) dostopnejše ljudem izven središča mesta, v krajih na podeželju (tudi tam, kjer knjižnica nima 

svojih enot) in na lokacijah, kjer se ljudje sicer zadržujejo in bi lahko v tistem času brali;  spodbuditi 

izmenjavo-kroženje knjig (v prvi vrsti je (odpisano) gradivo za bajtabukve zagotovila knjižnica, 

uporabniki pa lahko namesto »izposojene« knjige v bajtabukvo vrnejo kakšno svojo); z zagotavljanjem 

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

promovirati knjižnico. Projekt je namenjen vsem ciljnim skupinam od najmlajših do najstarejših, od 

domačinov do turistov, od članov do nečlanov knjižnice. Na določenih lokacijah smo nabor gradiva v 

bajtabukvi prilagodili prevladujoči ciljni skupini – npr. pri planinski koči planinska oz. gorniška 

literatura, pri cerkvi literatura z versko tematiko, pri otroškem igrišču in v mestnem parku otroške 

knjige, nasproti avtobusne postaje in na kopališču tudi veliko literature v tujih jezikih, turističnih 

vodnikov itd. – da bi na ta način še bolj spodbujali ljudi k branju. 

Bajtabukve imajo podobo tipične stare idrijske rudarske hiše z visokim pročeljem, strmo streho, 

majhnimi okni, strmimi stopnicami in gankom. Na ta način prispevamo tudi k ohranjanju, ozaveščanju 

in promociji lokalne stavbne dediščine ter ne posegamo oziroma kazimo podobe mesta, temveč jo – 

nasprotno – bogatimo in nadgrajujemo. Osnutek zanje je narisal Nande Rupnik, hiške pa je izdelal Nejc 

Lužnik. Tudi ime izhaja iz domačih (narečnih) besed: bajta (za hišo) in bukva (za knjigo). 

Vsaka bajtabukva je opremljena s »hišnim redom«, ki na kratko povzema bistvo bajtabukve in navodila 

za ravnanje z gradivom. Izdelan je bil promocijski material (knjižne kazalke, letaki), vse knjige v 

bajtabukvah pa so označene še s posebnimi nalepkami in žigom. 

Pri postavitvah in otvoritvah bajtabukev so sodelovale najrazličnejše interesne skupine in društva: na 

Vojskem KUD Planika Vojsko (recitacija, glasba), Center za šolske in obšolske dejavnosti Vojsko 

(slovesnost ob postavitvi bajtabukve smo povezali z njihovo predstavitvijo mobilne kolesarske učne 

poti S kolesom po Vojskarski planoti) in Krajevna skupnost Vojsko, ki bajtabukvo zalaga tudi s 

promocijskim materialom (brošurami) o Vojskem; na Hlevišah Planinsko društvo Idrija in Geopark 

Idrija (skupna prireditev ob postavitvi hiške in zasaditvi Geoparkovega zeliščnega vrta); v Črnem Vrhu 

KUD Sloga Črni Vrh (pevski zbor, recitacije), Krajevna skupnost Črni Vrh in Društvo podeželskih 

žena Idrija-Cerkno; v Godoviču Vrtec Godovič; ob postavitvi bajtabukev v Idriji pa je sodelovala 
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Krajevna skupnost Idrija in dijaki Gimnazije Jurija Vege Idrija. Z vsemi temi partnerji in partnerstvi se 

je knjižnica približala lokalnim skupnostim in odprla možnosti tudi za prihodnja sodelovanja. 

Knjige za bajtabukve nam je podarilo 12 slovenskih založb – med njimi tudi domača Založba Bogataj, 

večina gradiva pa je bila iz fonda MKČI. Finančno je izdelavo hišk podprla Občina Idrija. 

 

1.4.6. BRALNICE POD SLAMNIKOM 

 

 

 

 

MKČI se je v 2017 drugo leto zapored pridružila Knjižnici Domžale, Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin, 

Goriški knjižnici Franceta Bevka ter Kosovelovi knjižnici Sežana 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.  

 

Osrednja tematika festivala 2017 so bile bolečine odraščanja, predvsem bolečine običajnih mladih, 

torej večine, ki ne sodijo v nobeno ranljivo skupino, pa vendar doživljajo različne probleme in 

bolečine. Posebej smo bili pozorni do ranljivih skupin mladih in njihovih težav (otroci z disleksijo, 

slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, invalidi, mladi migranti itd.). Poudarjali pa smo tudi stalne 

vrednote festivala, kot so strpnost in medsebojno razumevanje, večjezičnost in večkulturnost, 

medgeneracijsko sožitje itd. 

V MKČI smo v festivalsko dogajanje lani vključili Vrtec Idrija – enota Prelovec (84 otrok je obiskal 

pisatelj in pesnik Peter Svetina), Vrtec Idrija – enota Arkova in enota Črni Vrh (140 otrok je v njihovih 

vrtcih obiskala pisateljica, pesnica in učiteljica Aksinja Kermauner ter jim s tipnima slikanicama Žiga 

Špaget gre v širni svet in Snežna roža predstavila težave in izzive slepih in slabovidnih ljudi), OŠ Idrija 

in OŠ Spodnja Idrija (115 učencev 5. in 6. razredov) je obiskal  avtor zgodb, pesmic in stripov za 

mladino in odrasle Žiga X. Gombač) ter OŠ Idrija in OŠ Črni Vrh (51 učencev 8. in 9. razredov se je 

srečalo z nizozemsko pisateljico Marjolijn Hof).  V Filmskem gledališču Idrija si je 24. aprila 2017 78 

učencev (in spremljevalcev) OŠ Idrija ogledalo film Ali ali, posnet po knjižni predlogi nizozemske 

gostje Marjolijn Hof. 

 

1.4.7. GALETRIAS – GALERIJE IDRIJE 

 

 

V letu 2017 sta Neža Pavšič in Jože Carli vzpostavila platformo Galetrias – platformo treh mestnih 

galerij v Idriji, in sicer Galerije sv. Barbare (v kripti pod Mestnim trgom), Galerije Magazin (nad 
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Mestno knjižnico in čitalnico Idrija) in Razstavišča Nikolaja Pirnata (v Gradu Gewerkenegg). Gre za 

»/…/ združevanje treh specifičnih prostorov in nadgradnjo v skupno spletno stran in socialno omrežje. 

Pomeni dober zgled povezovanja vsebin in skupnega sodelovanja pod eno krovno podobo, ki bo 

postala prepoznavna lokalno in globalno. /…/ Vizija platforme treh mestnih galerij je predvsem 

povezovanje in sodelovanje v kulturnem prostoru mesta Idrije. /…/ V nadaljnje je pomembna 

koordinacija programskih vsebin, ki bi spodbujale medsebojno delovanje galerij.« (Iz idejne zasnove 

Galetrias) V letu 2017 sta bila realizirana dva skupna dogodka z imenom Odprta  vrata '17, in sicer 30. 

maja 2017 in 24. oktobra 2017. Na ta dva dneva smo v vseh treh galerijah zagotovili javno vodenje po 

treh razstavah. 

 

1.4.8. DOBRODELNI KONCERT ZA ZVEZO PRIJATELJEV MLADINE IDRIJA 

 

Na pobudo enega od lokalnih podjetnikov je MKČI 18. marca 2017 v Filmskem gledališču Idrija 

organizirala zelo uspešno prireditev – dobrodelni koncert treh skupin: Klape Galeb, Klape Capris in 

Briškega noneta. Medijski sponzor koncerta je bila Založba Bogataj. Materialno in finančno so izvedbo 

dogodka podprli številni lokalni podjetniki. Sredstva, zbrana ob in na koncertu (s strani podjetnikov in 

kot prostovoljni prispevki obiskovalcev), so bila namenjena Zvezi prijateljev mladine Idrija za poletno 

letovanje otrok iz socialno šibkih družin.  

 

1.4.9. PROJEKT PRIMORCI BEREMO 2017 

 

 

 

V devetih primorskih knjižnicah smo v letu 2017 enajstič zapored izpeljali zelo priljubljen projekt 

Primorci beremo, katerega glavni cilj je promocija kakovostne slovenske literature in spodbujanje 

branja le-te. Za začetek projekta smo lani v MKČI organizirali srečanje z Vojkom Kavčičem, avtorjem 

knjige Umovadba za bistre možgane v poznih letih. 

V 4 enotah MKČI je bilo 154 sodelujočih (kar je 19 več kot leta 2016), s čimer smo se na 1. mestu 

izenačili z Lavričevo knjižnico Ajdovščina. Od 154 sodelujočih si je priznanje in nagrado (za prebranih 

vsaj 5 proznih del in 1 pesniško zbirko s priporočilnega seznama) pridobilo 130 sodelujočih, kar je bilo 

kar 20 več kot v letu 2016 in s čimer smo na 2. mestu zaostali samo za Lavričevo knjižnico Ajdovščina. 

Po številu vseh prebranih knjig (1.349 knjig, kar je 232 več kot leta 2016) s priporočilnega seznama pa 
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je MKČI s svojimi 4 enotami dosegla celo 1. mesto med  9 primorskimi knjižnicami. Vseh prebranih 

knjig v projektu Primorci beremo 2017 je bilo 8.670. Navedene številke dokazujejo izjemno uspešnost 

projekta tako na skupni ravni devetih knjižnic kot na ravni MKČI. 

Na zaključku projekta so se obiskovalci srečali z Jernejem Dirnbekom, pevcem, kitaristom in avtorjem 

proznega prvenca Pevci pozabljenih pesmi, ki je bil tudi uvrščen na lanski priporočilni seznam. 

V projekt Primorci beremo se je pod okriljem MKČI v letu 2017 vključila tudi skupina stanovalcev 

Vitadoma v Črnem Vrhu in 4 med njimi so prejeli priznanje ter knjižno nagrado. 

 

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

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

 

1.4.10. DRUGO 

 

-   

 

V Primorski spletni biografski leksikon Primorci.si je Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2017 

prispevala kar 27 zapisov (4 več kot leta 2016) 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: 

Valo Bratina, Leopold Cvek, Reno Čibej, Damir Feigel, Damijan Flander, Andrej (Andrew) Kobal, 

Mila Kogej (Štagljar, Černivec), Marija Lapajne, Davorin Lenko, Marko Vincenc Lipold, Srečko 

Logar, Stanko Majnik, Milan Miklavčič, Vladimir Miselj, Srečko Novak, Franc Peternelj, Jože Pfeifer, 

Vasja Pirc, Zorko Prelovec, Jože Rupnik, Ivan Seljak - Čopič, Rudi Skočir, Cvetko Svetlik, Jožef 

Štravs, Ana Štucin, Vinko Tavčar in Jurij (Georg) Tavčar. 

 

 

 

- Festival Brati gore             

 

 

MKČI se je tudi v letu 2017 pridružila promoviranju 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 za 

otroke pripravili pravljično uro z Zlatorogom. V Filmskem gledališču Idrija pa je bila brezplačna 

projekcija gorniškega filma Ama dablam, izsanjane sanje. 

 

 

 

http://www.dobreknjige.si/
http://www.primorci.si/?knjiznica=Mestna+knji%C5%BEnica+in+%C4%8Ditalnica+Idrija
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- Projekt rastem s knjigo: slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu in dijaku 

1. letnika srednje šole 

 

V januarju 2017 so se dijaki 1. letnikov GJV za zaključek projekta iz šolskega leta 2016/17 srečali z 

Marjano Moškrič, v šolskem letu 2017/18 pa so po obisku in predstavitvi knjižnice (predvsem e-virov, 

ki so večinoma brezplačno dostopni članom knjižnice) prejeli knjigo Lučke Kajfež Bogataj Planet, ki 

ne raste. Vsem slovenskim sedmošolcem je bil v šolskem letu 2017/18 namenjen mladinski roman 

Mihe Mazzinija Zvezde vabijo. 

 

- Sodelovanje z Domom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža 

 

Sodelovanje z Domom upokojencev na Marofu poteka že od leta 2009. Njihova koordinatorka, gospa 

Darja Ogrič, mesečno prihaja v MKČI in sporoča želje njihovih bralcev. Odpisane izvode revij starejših 

letnikov vsako leto podarimo oddelku za dementne osebe. Z novostmi na knjižnem trgu se seznanjajo s 

pomočjo revije Bukla.  

Tudi letos so se v aprilu vključili v projekt Primorci beremo 2017. 

V septembru smo zanje organizirali in vodili srečanje z gospo Tinko Gantar. Predstavila nam je knjigo 

Moje poti, ki nas popelje po poteh v okolici Idrije, alpskega sveta in nagovarja k življenju v naravi in 

sožitju z njo. Spoznali smo tudi njene hobije, ki so tesno povezani z naravno in kulturno dediščino 

Idrijske in Cerkljanske. Ob diaprojekciji fotografij ljudi, krajev in narave smo prepotovali velik del 

Slovenije. 

Predpraznični decembrski čas smo izkoristili za svečano podelitev priznanj in knjižnih nagrad šestim 

bralkam, ki so prebrale vsaj pet proznih in eno pesniško delo v projektu Primorci beremo.  

 

- Obiski iz drugih splošnih knjižnic 

 

8. aprila 2017 smo v MKČI gostili kolege iz Knjižnice dr. Toneta Pretnarja iz Tržiča, 16. junija 2017 

pa nas je obiskal kolektiv iz Knjižnice Velenje. 

 

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; 



18 

 

˗ 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 2017 obogatili z nekaj izvodi diplomskih oziroma seminarskih del. K 

zbirki starih razglednic smo jih dodali 32. 

 

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.  
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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 

 

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 

 

Način pridobivanja gradiva v knjižnici je predvsem nakup, je pa med prirastom tudi 612 izvodov 

podarjenih knjig s strani posameznikov in ustanov. 

 

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

 

Leto 

Občina 

Idrija 

Občina Cerkno Ministrstvo za 

kulturo 

Lastna sredstva Presežek 

2011 46.400 9.000 25.194 2.008 Idrija 

689 Cerkno 

9.970 Idrija 

3.191 Cerkno 

2012 46.394 4.500 20.492 2.430 7.038 

2013 43.786 9.000 23.450 0 16.642 Idrija 

33 Cerkno 

2014 46.400 4.500 15.894 0 13.883 Idrija 

893 Cerkno 

2015 46.400 6.000 15.950 1.409,61 0 

2016 46.400 6.000 19.830 50 (donacija) 8.508 Idrija 

24 Cerkno 

2017 46.400 6.500 20.260* 0 7.809 Idrija 

 

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

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

prizadevanji za dvig bralne pismenosti, za dostop do e-knjig v slovenskem jeziku (Biblos). 
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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 2017 je bilo izločenih 5.353 enot knjižničnega gradiva. 

 

1.6. OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR 

 

V letu 2017 je bila izvedena nabava za idrijsko, spodnjeidrijsko in črnovrško enoto: 

˗ projektor (za predavanja/predstavitve v pritličnem prostoru); projektor, projektorsko platno in 

zvočniki (za prireditve v Galeriji Magazin); svetila nad izposojevalnim pultom; pralni stroj (v 

čajni kuhinji); čitalec črtne kode data logic 

˗ čitalec črtne kode data logic (za črnovrško enoto) 

˗ kalorifer; čitalec črtne kode (za spodnjeidrijsko enoto) 

 

V letu 2017 je bila izvedena nabava za cerkljansko enoto: 

˗ 20 zložljivih lesenih stolov (za prireditve) 

˗ pohodni tepih 

˗ čitalec črtne kode data logic 

 

1.7. POROČILO O DELU IN DEJAVNOSTIH FILMSKEGA GLEDALIŠČA 

IDRIJA  

 

Filmsko gledališče Idrija je v letu 2017 obiskalo 5.995 obiskovalcev. 
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1.7.1. ČLANSTVO V MREŽI EUROPA CINEMAS 

 

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

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

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

novembru 2016. Na podlagi poročila o obisku smo za leto 2016 konec koledarskega leta prejeli 2.251 

EUR sredstev.  

 

1.7.2. 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 z vsebino, ki jim da dodatno 

vrednost: pogovor z igralsko ekipo (za film Buldožer: Pljuni istini u oči, Družinica in Milice 2), nastop 

Roka Šinkovca in recital pesmi Leonarda Cohena; ustvarjalne delavnice za otroke (pred filmom Pošast 

Moli). 

 

Tabela 10: Št. obiskovalcev od januarja do decembra 2017 

  

število 

projekcij število obiskovalcev 

Povprečni obisk na 

projekcijo 

Filmi za otroke in mladostnike 28 688 24 

Filmi za odrasle 57 836 14 

Skupaj 85 1.524    17 

 

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

 število projekcij število 

obiskovalcev 

Povprečni obisk na 

projekcijo 

Artkino program 77 1.389 18 

Ostali filmi 8 135 17 

Skupaj 85 1.524 18 

 

Naš program je nekoliko drugačen kot v ostalih kinodvoranah po Sloveniji, kjer večinoma predvajajo 

komercialne filme. Pri nas prevladuje art kino program, kar pomeni večinoma evropski, domači in 

avtorski filmi, zaradi česar je tudi primerno manjši. 

 

V letu 2017 so bili naši distributerji Fivia, Demiurg, Continental (zgolj neodvisni evropski filmi in 

nekateri starejši naslovi), Cinemania group (zgolj neodvisni evropski filmi in nekateri ameriški) in 2i 

film (Houston, imamo problem!). Gorniške filme na program uvrščamo preko Društva za gorsko 

kulturo. Distributerji (Blitz, Karantanija, Cinemania group, Continental film, Constantin, 2i film), ki 

pokrivajo komercialne naslove, so nam še vedno nedosegljivi zaradi pomanjkljive projekcijske opreme.  

 

Za predvajanje filmov iz DCP formata je potreben profesionalni digitalni projektor. V praksi to pomeni, 

da ne moremo ugoditi željam lokalnega občinstva, ki si želi doma v Idriji videti komercialne filme, ki 
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se drugje vrtijo v redni kino distribuciji, in v tem pogledu ne moremo biti konkurenčni kinu v Žireh in 

Tolminu.  

 

V letu 2017 smo bili koproducenti na tretji ediciji mednarodnega festivala Film na oko, ki je namenjen 

mlajšemu občinstvu, in gostili festival Kino otok. Na festivalskih filmih so se predvajali izključno art 

filmi. Prevzeli smo tudi vlogo distributerja, saj smo kontaktirali režiserja Tonyja Palmerja, prevedli in 

podnaslovili film Leonard Cohen: Birn on a Wire (37 obiskovalcev). 

 

V primerjavi z letom 2016 se je število art filmov povečalo za 15 projekcij, število projekcij ameriških 

filmov pa je padlo za 12. Obisk art filmov se je tako povečal za 82 obiskovalcev, obisk ameriških 

filmov pa je padel za 313 obiskovalcev. Na art kino programu je bilo povprečno 18 obiskovalcev na 

predstavo.  

 

Povprečen obisk filmov za odrasle je bil nekoliko slabši, in sicer 14 obiskovalcev na predstavo, pri 

filmih za otroke in mlade pa je bilo povprečno 24 obiskovalcev na predstavo. Treba pa je upoštevati, da 

sta bili zaradi ničnega obiska iz sklopa filmov za otroke in najstnike dve nerealizirani predstavi in pri 

odraslih 6 nerealiziranih predstav. Distributerji nam za najem teh predstav ne zaračunavajo minimalne 

garancije, zaradi česar z njimi nismo imeli stroškov.  

 

Tabela 12: 10 najbolj obiskanih filmov iz rednega kino programa FGI 2017 

 Št. obiskovalcev Št. projekcij 

Košarkar naj bo  192 obiskovalcev 3 

Ježek in vran na sirovi dirki  81 obiskovalcev 3 

Zverinice iz gozda Hokipoki  61 obiskovalcev 1 

The Beatles: Osem dni na teden  53 obiskovalcev 1 

A je to: Pat in Mat  47 obiskovalcev 1 

Pošast Moli  46 obiskovalcev 1 

Šerpa – Spor na Everestu  43 obiskovalcev 1 

Medved Bamsi in čarovničina hči  42 obiskovalcev 2 

Milice 2  41 obiskovalcev 1 

Leonard Cohen: Bird on a Wire  37 obiskovalcev 1 

 

Med najbolj obiskanimi filmi prevladujejo otroški in mladinski filmi, slovenska komedija Milice 2, 

dokumentarca o legendarni rock skupini The Beatles in Leonardu Cohenu ter nagrajeni gorniški film 

Šerpa – Spor na Everestu. Deseterica najbolj obiskanih filmov je skupaj v kino pripeljala 643 

obiskovalcev.  

 

1.7.3. REDNI PROGRAM FILMSKEGA GLEDALIŠČA IDRIJA (brezplačne projekcije) 

 

Obiskovalcem ponujamo tudi brezplačne projekcije dokumentarnih in celovečernih filmov. Med 

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

okolice. Najbolj obiskan dogodek je bil dokumentarec O življenju in delu rudarjev iz Idrije iz leta 1970. 

Na dveh projekcijah ga je obiskalo 422 ljudi. Dogodek je bil pripravljen v soorganizaciji z RTV 
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Slovenija, CUDHg in Založbo Bogataj. Na petih projekcijah filmov, ki so se dotikali Idrije (poleg filma 

o rudarjih smo imeli na programu še 3 dokumentarce Davorina Mraka: Idrija skozi čas in Doktor Pavla, 

pri čemer je projekcija filma 3. Trnovski maraton odpadla zaradi bolezni avtorja) je bilo vsega skupaj 

703 obiskovalcev. Na ostalih filmih idrijskih ustvarjalcev, ki niso bili strogo povezani z Idrijo so bili na 

treh projekcijah 203 obiskovalci. Premierno smo prikazali kratki film o gorskem kolesarstvu Unleashed 

Matica Carla, Lahko noč ljubezen moja – film o Simoni Weiss Dušana Moravca in gorniški film Ama 

Dablam, Izsanjane sanje Igorja Vrtačnika, ki je nekaj časa preživel v Idriji. 

 

V poletih mesecih smo v Idriji izvedli projekt Počitniški kino, ki ga pripravljamo z Mladinskim 

centrom Idrija in v Črnem Vrhu projekt Kino za luno, katerega pripravljamo v sodelovanju s KUD-om 

Sloga. Skupaj smo na šestih projekcijah zabeležili 307 obiskovalcev. V Črnem Vrhu smo, prav tako v 

sodelovanju s KUD-om Sloga, pred novem letom pripravili brezplačno projekcijo, katero je obiskalo 30 

obiskovalcev. 

 

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. V sodelovanju z Ruskim 

centrom znanosti in kulture v Ljubljani pa smo pripravili projekcijo filma Gagarin – prvi v vesolju. 

Pred filmom je Vojko Kogej predstavil razvoj ruskega vesoljskega programa. Skupaj smo imeli na 

ruskih filmih 95 obiskovalcev. 

S projekcijo dokumentarnega filma Tok za 8. marec smo sodelovali na festivalu Deuje babe, ki ga 

organizira Cerkljanski mladinski alternativni klub. Po projekciji je bil še pogovor z ustvarjalkami filma  

Ano Čigon, Sašo Spačal in Ido Hiršenfelder. Pri nas je gostoval Festival lezbičnega in gejevskega filma 

iz Ljubljane s projekcijo filma FIT. Na tovrstnih projekcijah nas je obiskalo 35 obiskovalcev. 

 

V sodelovanju z Art kino mrežo smo sodelovali pri akciji Novi novi filmi AGRFT in Noč kratkih 

filmov 2017. Skupaj nas je obiskalo 85 obiskovalcev.  

 

V tem koledarskem letu nismo sodelovali pri projektu Filmski dan, saj ga njen pobudnik Slovenski 

filmski center ni organiziral. Organizatorji festivala Animateka niso pripravili gostujočih sklopov 

Animateka po animateka kot v preteklih letih in jih zaradi tega nismo uvrstili na naš program. V tem 

letu tudi ni potekal festival Trije mali volkci, zaradi česar ni gostoval v našem kinu s kratkimi filmi. 

 

Predvajali smo tudi nekaj avtorskih dokumentarcev (Odpadki druge generacije in Ita Rina – zvezda, ki 

je zavrnila Hollywood) in kratki igrani film Strah, po katerem je sledil še pogovor z režiserjem 

Dejanom Baboškom. 

 

Zvrstilo se je 26 brezplačnih projekcij, ki si jih je ogledalo 1.521 obiskovalcev. To je 7 projekcij 

manj in 342 obiskovalcev več kot v 2016. 
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1.7.4. FILMSKA VZGOJA 

 

Vzgojno-izobraževalnim zavodom ponujamo možnost organizacije šolskih kinopredstav in izvajanje 

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

Gimnazija Jurija Vege Idrija in Vrtec Idrija. Skupaj je bilo 10 kinopredstav. V sklopu festivala Film na 

oko je Zavod Vizo šolam ponudi tudi brezplačen pogovor po šolski kinoprojekciji. Izvedena sta bila 

dva pogovora.  

Obiskalo nas je 1.229 učencev. To je 3 predstave več oziroma 249 obiskovalcev več kot v letu poprej. 

 

1.7.5. OSTALI DOGODKI 

 

MKČI je v Filmskem gledališču poleg kino predstav organizirala tudi štiri dogodke, ki niso bili v 

povezavi s kinematografsko dejavnostjo: 21. januarja smo imeli koncert Nece Falk: Maček Muri in 

Muca Maca. Dvorana je bila z 202 obiskovalci skoraj razprodana. Dogodek se je finančno pokril. 18. 

marca je potekal dobrodelni koncert, na katerem so se zbirala sredstva za letovanje otrok Zveze 

prijateljev mladine Idrija. Nastopili so Klapa Galeb, Klapa Capris in Briški nonet. Dogodek je medijsko 

podprla Založba Bogataj. Dogodek je obiskalo 100 ljudi. 19. marca je bila amaterska gledališka 

predstava, katero so obiskali 4 obiskovalci. 23. decembra je potekala premiera gledališke predstave My 

lace lady v produkciji Male gledališke šole Gimnazije Jurija Vege Idrija (v sodelovanju s Šolskim 

društvom Realka) in Dramatičnega društva Idrija. 

 

Na štirih dogodkih smo skupaj zabeležili 487 obiskovalcev. To je en dogodek manj oziroma 57 

obiskovalcev manj kot leto poprej.  

 

1.7.6. ODDAJANJE DVORANE V UPORABO 

 

Filmsko gledališče Idrija oddaja dvorano v uporabo raznim organizatorjem. S Krajevno skupnostjo 

Mesto Idrija smo sodelovali pri Eko dnevu in Cvetličnemu sejmu. Izbrali smo 4 filme o naravi skupaj s 

promocijskim materialom: Povedka o jezeru, Povedka o gozdu, Več kot med in Sol zemlje. KS Mesto 

Idrija je tudi finančno pokrila decembrske projekcije otroških filmov, ki jih pripravlja v sodelovanju z 

Zvezo prijateljev mladine Idrija. Tudi v temu primeru smo mi izbrali filme in poskrbeli za promocijski 

material. KS je organizirala tudi gledališko predstavo za otroke. 

 

V novembru je Ribiška družina Idrija organizirala drugi Idrija Fly Fishing Festival, festival muharskega 

filma.  

 

Zaradi slabega obiska stand up večerov leta 2016 se organizatorji v 2017 niso odločili za najem 

prostorov oziroma izvedbo tovrstnih dogodkov v Idriji. Imeli pa smo gledališko predstavo Razočarana 

gospodinja organizatorja Zimske urice, s katerim sodelujemo že od 2015 dalje. 
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V primerjavi s prejšnjim letom se je povečalo število koncertov. 6. avgusta je imela koncert Anja 

Istenič, 18. oktobra sta nastopila Omar Naber in Oto Pesner, 11. novembra pa zasedba Avtomobili. 

Obakrat je dvorano najel KUD Avgust. Društvo glasbenikov in ljubiteljev glasbe Idrija je dvakrat najel 

dvorano: prvič je zaradi slabega obiska (in nične promocije) odpovedal dogodek Vito Marence 

flamenco group & Ana Pandur; poleti pa je presodil, da bo vreme dovolj dobro, da mu ne bo potrebno 

imeti 16. Tango festival v filmskem gledališču in je namesto tega dogodek izpeljal na grajskem 

dvorišču.  

 

V tem letu je več organizatorjev najelo dvorano za izvedbo predavanj: 1. februarja je Komunala Idrija 

organizirala predavanje za svoje zaposlene, 13. marca je potekal simpozij o Geoparkih, 22. junija je 

potekalo XXII. srečanje gospodarstvenikov Primorske, 5. oktobra pa je imel predavanje Marjan 

Batagelj. 

 

V letu 2017 se je na tovrsten način v dvorani odvilo 17 dogodkov drugih organizatorjev. Skupaj je bilo 

1.017 obiskovalcev. Od tega je bilo 382 gledalcev kinopredstav. 

 

V koledarskem letu 2017 smo imeli več prošenj za brezplačno uporabo dvorane, ki pa niso bile 

realizirane. To je bilo prvo leto, ko je bilo možno brezplačno najeti dvorano preko javnega razpisa 

Občine Idrija. Prijava dogodka je potrebna najkasneje mesec dni pred izvedbo dogodka, kar je za 

nekatere organizatorje težava.  Pogoji tovrstnega brezplačnega najema so bili za nekatere organizatorje 

nejasni, saj iz njih ni bilo razvidno, kaj točno najem dvorane vključuje oziroma česa ne. Poleg tega cene 

najema dvorane FGI niso konkurenčne cenam najema Rudniške dvorane.  

 

1.7.7. 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 ob priložnosti na spletnem 

portalu Idrija.com. 

 

1.7.8. INVESTICIJE IN IZBOLJŠAVE 

 

V letu 2017 smo:  

- kupili dva mikrofona; 

- zaradi okvare zamenjali toplotno črpalko; 

- kupili prenosne diske in USB ključe za shranjevanje filmov; 

- kupili Blu ray bralnik za računalnik. 

 

Kinooperater: 

Tim Božič 
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1.8. ZAKLJUČEK 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija je v letu 2017 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 1.1.2017 do 

31.12.2017. V tem obdobju so upoštevani vsi dejanski prihodki (prihodki iz sredstev javnih financ, 

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

Bilanca stanja na dan 31.12.2017 izkazuje skupni seštevek aktive oziroma pasive 1.440.722 EUR.  

 

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

453.329 EUR, celotni odhodki pa 450.566 EUR. Z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb za 

leto 2017 v višini 39 EUR je izkazan skupen presežek prihodkov nad odhodki poslovnega leta v višini 

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

dejavnostjo poslovala negativno v višini 2.315 EUR, s filmsko dejavnostjo pa je poslovala pozitivno v 

višini 6.280 EUR. Rezultat Občine Cerkno je negativen v višini 1.241 EUR.  

 

Otvoritvena bilanca na dan 1.1.2017 je bila sestavljena v skladu z: 

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

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

3. 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),  

4. Slovenskimi računovodskimi standardi 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, 10/06, 8/07 in spremembe).  

 

Sredstva za izvajanje knjižnične dejavnosti sta v letu 2017 zagotavljali Občini Idrija in Cerkno, za 

nakup knjig pa tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Sredstva za izvajanje filmske 

dejavnosti sta zagotavljali Občina Idrija ter mednarodna mreža kinematografov za distribucijo 

evropskih filmov Europa Cinemas.  

 

Sredstva za materialne in programske stroške: za knjižnično dejavnost smo od Občine Idrija prejeli 

72.000 EUR, porabili smo jih 90.438 EUR. Za filmsko dejavnost smo od Občine Idrija prejeli 20.230 

EUR, porabili smo jih 39.451 EUR. S strani Europa Cinemas je Filmsko gledališče za predvajanje 

evropskih filmov prejelo 8.020 EUR. Od Občine Cerkno smo prejeli 9.000 EUR, porabili pa smo 

12.746 EUR.  
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Sredstva za plače in prispevke: za knjižnično dejavnost smo od Občine Idrija prejeli 196.429 EUR, 

porabili smo jih 196.468 EUR. Za filmsko dejavnost smo od Občine Idrija prejeli 24.042 EUR, porabili 

smo jih 23.873 EUR. Od Občine Cerkno smo prejeli 83.308 EUR, porabili pa smo 83.527 EUR. 

 

Sredstva za investicijsko vzdrževanje: za Filmsko gledališče Idrija (predelava toplotne postaje) smo 

od Občine Idrija v letu 2017 prejeli 3.274 EUR kolikor smo jih tudi porabili. Od Občine Cerkno smo za 

investicijsko vzdrževanje (nadstrešek) prejeli 650 EUR, porabili pa smo 789 EUR.  

 

Sredstva za gradivo: od Občine Idrija smo prejeli 46.400 EUR, od Občine Cerkno 6.500 EUR, od 

Ministrstva za kulturo pa 20.260 EUR (13.343 EUR za vse idrijske enote, 4.417 EUR za Bevkovo 

knjižnico Cerkno, 2.500 EUR za Biblos). Za nakup knjižničnega gradiva smo v letu 2017 namenili 

81.484 EUR (67.539 EUR za vse idrijske enote, 10.930 EUR  za Bevkovo knjižnico Cerkno in 3.015 

EUR za Biblos).  

 

Pregled porabe presežka prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let:  

Po sklepu občinskega sveta Občine Idrija smo za knjižnično dejavnost presežek prihodkov nad odhodki 

iz prejšnjih let v višini 13.489 EUR prenesli za nakup osnovnih sredstev in knjižničnega gradiva. 

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

višini 2.091 EUR prenesli za nakup osnovnih sredstev in knjižničnega gradiva. 

 

Idrija, 22.02.2018 

 

         Direktorica:  

  mag. Milanka Trušnovec 
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2. FINANČNO POROČILO 

 

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2017 

(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 2017 so bili upoštevani naslednji predpisi: 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP 

in 96/15 – ZIPRS1617)  

- 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, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) 

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE) 

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

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

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

(Uradni list RS, št. 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, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 

84/16 in 75/17) 

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

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15) 

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

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

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

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

 

Obračunsko obdobje je trajalo od 01.01.2017 do 31.12.2017. Za obdobje so bili upoštevani vsi dejanski 

prihodki in odhodki. Načrtovanje odhodkov poteka po finančnih planih zavoda. Vse gospodarjenje v 

knjižnici je usmerjeno v ohranjanje ali izboljšanje obstoječega standarda knjižnice. 
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Finančno stanje izkazujejo priloženi izkazi in bilance stanja za leto 2017. Izkazi in bilance izkazujejo 

pozitivno poslovanje. Presežek prihodkov nad odhodki je odraz dobrega gospodarjenja. Zastavljeni cilji 

v letu 2017 so bili realizirani. 

 

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

pri Banki Slovenije).  

      

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 in drugo.  

 

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

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

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

oziroma uporabnikov storitev javne službe.  

 

Knjižnica opravlja javne storitve, naštete v: 

˗ 2. in 16. členu Zakona o knjižničarstvu, 

˗ Uredbi o osnovnih storitvah knjižnic, 

˗ Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, 

˗ Uredbi o posredovanju in ponovnih uporabi informacij javnega značaja.  
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Knjižnična dejavnost, ki je javna služba, zajema: 

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva, 

- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij, 

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

- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev, 

- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij, 

- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov, 

- informacijsko opismenjevanje, 

- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik, 

- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo, 

- dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo podatkov v nacionalnem 

vzajemnem bibliografskem sistemu. 

 

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

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

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

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

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

(Galerija Magazin, 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 ostale odhodke, ki se 

nanašajo na tržno dejavnost. 

 

2.1.2. NAMENI, ZA KATERE SO BILE OBLIKOVANE DOLGOROČNE REZERVACIJE, 

TER OBLIKOVANJE IN PORABA DOLGOROČNIH REZERVACIJ PO NAMENIH 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2017 ni oblikovala dolgoročnih rezervacij.  

 

2.1.3. VZROKI ZA IZKAZOVANJE PRESEŽKA ODHODKOV NAD PRIHODKI V BILANCI 

STANJA TER IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 

 

Po obračunskem toku razlika med prihodki in odhodki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v 

višini 2.724 EUR, ki je razdeljen tako: Občina Idrija je s knjižnično dejavnostjo poslovala negativno v 

višini 2.315 EUR, s filmsko dejavnostjo pa je poslovala pozitivno v višini 6.280 EUR. Rezultat Občine 

Cerkno je negativen v višini 1.241 EUR.  

 

Do negativnega rezultata pri Mestni knjižnici in čitalnici Idrija ter Bevkovi knjižnici Cerkno je prišlo 

zaradi naslednjih razlogov:  
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- Nepredvideno povečanje stroška na postavki material za čiščenje za cca. 600 EUR. 

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

kakovost, zato na postavki storitve čiščenja beležimo strošek, ki ga nismo planirali in sicer 558 

EUR za izdelavo zaščitnega premaza. 

- Dotrajana razsvetljava v stavbi Magazina, ki zahteva večkratno menjavo svetil – v primerjavi s 

finančnim načrtom za cca. 800 EUR višji strošek. 

- Zaradi napake na strani  podjetja SGI stanovanjsko gospodarstvo in investicije, d.o.o. v letu 

2016 nismo prejeli vseh računov za ogrevanje, zato smo v letu 2017 plačevali povečane 

mesečne akontacije. Strošek na postavki ogrevanja je v primerjavi s finančnim načrtom za cca. 

6.800 EUR višji.   

- Poraba plina za ogrevanje je bila v Bevkovi knjižnici Cerkno v primerjavi s finančnim načrtom 

višja za cca. 1.200 EUR.  

- Na postavki komunalnih storitev je strošek za cca. 1.800 EUR višji v primerjavi s finančnim 

načrtom. Razloge vidimo v obračunavanju omrežnine za vodo za stavbo Magazina, ki se je 

pričela obračunavati po že oddanem finančnem načrtu za leto 2017, zato ta strošek ni bil 

predviden.  

- Strošek za storitve dijakov in študentov je v primerjavi s finančnim načrtom višji za cca. 2.500 

EUR. Največji razlog večjega stroška v primerjavi s planom je v dvomesečnem nadomeščanju 

zaposlene, ki je zaradi zdravstvenih težav odšla na porodniški dopust prej, kot je bilo planirano.  

 

Po denarnem toku za leto 2017 ugotavljamo presežek odhodkov nad prihodki v višini 21.743 EUR. 

Navedeni presežek odhodkov je nastal predvsem zaradi prenosa presežka prihodkov nad odhodki 

prejšnjih let za nakup osnovnih sredstev in knjižničnega gradiva v skupni višini 15.580 EUR, saj so 

obveznosti za navedene nakupe bile plačane in evidenčno knjižene v razredu 4, prihodki za nakupe pa 

so bili preneseni s konta 985 na 980 in potemtakem prihodki na kontih razreda 7 niso prikazani, saj do 

priliva dejansko ni prišlo. Do preostale razlike pa je prišlo tudi zaradi zgoraj omenjenih nepredvidenih 

razlogov, zaradi katerih smo morali stroške kriti iz lastnih sredstev, ki smo jih ustvarili v letu 2017.  

 

2.1.4. METODA VREDNOTENJA ZALOG GOTOVIH IZDELKOV TER ZALOG 

NEDOKONČANE PROIZVODNJE  

 

Zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija v letu 

2017 nismo imeli. 

 

2.1.5. PODATKI O STANJU NEPORAVNANIH TERJATEV TER UKREPIH ZA NJIH 

PORAVNAVO OZIROMA RAZLOGIH NEPLAČILA 

 

Zavod v letu 2017 nima odprtih terjatev, ki ne bi bile usklajene oziroma ne bi bile poravnane v roku 

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

PLAČILO TER O VZROKIH NEPLAČILA 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2017 ne beleži obveznosti, ki bi do konca poslovnega leta 

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

zakonskem roku.  

 

2.1.7. VIRI SREDSTEV, UPORABLJENI ZA VLAGANJE V OPREDMETENA OSNOVNA 

SREDSTVA, NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA TER 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 ali pa lastna sredstva, ki jih zavod ustvari tekom poslovnega leta.  

 

Tabela 13:  Pregled virov in porabe namenskih sredstev za nakup osnovnih sredstev in drobnega 

inventarja v letu 2017 

OBČINA IDRIJA  v EUR OBČINA CERKNO v EUR SKUPAJ: 

Prejeto po pogodbi  5.503        Prejeto po pogodbi 0  5.503 

Lastna sredstva 2017              0 Lastna sredstva 2017  0               0 

Presežek prejšnjih let  5.693 Presežek prejšnjih let  2.078 7.771 

Skupaj prejeta namenska 

sredstva: 11.196 

Skupaj prejeta namenska 

sredstva: 2.078 

           

13.274 

Poraba Filmsko gledališče Idrija 503 Poraba Bevkova knjižnica Cerkno 2.078  

Poraba MKČI 8.643    

Poraba Knjižnica Sp. Idrija 234    

Poraba Knjižnica Črni Vrh 184    

Poraba Galerija Magazin 1.632    

Skupaj poraba: 11.196 Skupaj poraba: 2.078 13.274 

 

Tabela 14: Pregled virov in porabe namenskih sredstev za knjižnično gradivo v letu 2017 

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija v letu 2017 ni oblikovala dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 

 

IDRIJA v EUR CERKNO v EUR SKUPAJ 

Občina Idrija po pogodbi       46.400  Občina Cerkno po pogodbi         6.500        52.900  

Pogodba MZK       13.343  Pogodba MZK  4.417        17.760  

Presežek prejšnjih let za gradivo         7.796 Presežek prejšnjih let za gradivo             13  7.809 

Donacije za gradivo             0  Donacije za gradivo 0              0  

Skupaj namenskih sredstev:     67.539 Skupaj namenskih sredstev: 10.930 78.469 

Nabava gradiva v letu 2017: 67.539 Nabava gradiva v letu 2017: 10.930 78.469 



33 

 

2.1.8. NALOŽBE PROSTIH DENARNIH SREDSTEV 

 

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

v višini 28.640 EUR na podračunu Mestne knjižnice in čitalnice Idrija predstavljajo maso za izplačilo 

plač do 5. delovnega dne v mesecu januarju 2018, sredstva za pokrivanje obveznosti do dobaviteljev, ki 

zapadejo v plačilo v letu 2018, ter lastna sredstva.  

 

2.1.9. RAZLOGI ZA POMEMBNEJŠE SPREMEMBE STALNIH SREDSTEV 

 

Tabela 15: Odpis osnovnih sredstev v letu 2017 po enotah 

 

v EUR 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija  5.735 

SKUPAJ 5.735 

 

Tabela 16: Odpis drobnega inventarja v letu 2017 po enotah 

 

v EUR 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija  778 

Bevkova knjižnica Cerkno 287 

SKUPAJ 1.065 

  

Odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2017 predstavlja poškodovano, izrabljeno ali 

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

 

Tabela 17: Prejeti darovi knjižničnega gradiva v letu 2017 po enotah 

 

v EUR 

Gradivo Mestna knjižnica in 

čitalnica Idrija         3.208      

Gradivo Bevkova knjižnica Cerkno 1.786 

Gradivo Knjižnica Spodnja Idrija 482 

Gradivo Knjižnica Črni Vrh           686      

SKUPAJ        4.047 

 

Tabela 18: Odpis knjižničnega gradiva v letu 2017 po enotah 

 

v EUR 

Gradivo Mestna knjižnica in čitalnica 

Idrija  53.909 

Gradivo Bevkova knjižnica Cerkno 2.335 

Gradivo Knjižnica Spodnja Idrija 8.820 

Gradivo Knjižnica Črni Vrh 1.873 

SKUPAJ 66.937 
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Odpis knjižničnega gradiva v letu 2017 predstavljajo:  

- manjko 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 ZNESKU, IZKAZANEM NA KONTIH 

IZVENBILANČNE EVIDENCE  

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija ne knjiži poslovnih dogodkov na kontih izvenbilančne evidence.  

 

2.1.11. PODATKI O POMEMBNEJŠIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH IN 

NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH 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 dolgoročnih sredstev.   

 

2.1.12. DRUGO, KAR JE POMEMBNO ZA POPOLNEJŠO PREDSTAVITEV POSLOVANJA 

IN PREMOŽENJSKEGA STANJA UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA – 

IZRAČUN PRESEŽKA PO FISKALNEM PRAVILU  

 

Presežek po fiskalnem pravilu je presežek, izračunan po Zakonu o izvrševanju proračunov Republike 

Slovenije za leti 2017 in 2018.  

 

Mestna knjižnica in čitalnica Idrija za leto 2017 ne izračunava presežka po fiskalnem pravilu, saj je po 

denarnem toku ugotovila presežek odhodkov nad prihodki.  
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2.2. POJASNILA K BILANCI STANJA 

 

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

virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja.  

 

V aktivi 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.  

 

2.2.1. 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, 

- popravki vrednosti naštetih postavk.  

 

Kratkoročna sredstva, razen zalog, in aktivne časovne razmejitve v Mestni knjižnici in čitalnici 

Idrija so: 

- 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. 

 

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

delovnega dne v mesecu januarju 2018, sredstva za pokrivanje obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo 

v plačilo v letu 2018, 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 2018.  
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Zalog v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija nimamo. 

 

Tabela 19: Pregled aktive za leto 2017 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v  EUR) Predhodno leto Tekoče leto Indeks 

A- dolgoročna sredstva 1.436.560 1.383.330 0,96 

B- kratkoročna sredstva 75.318 57.392 0,76 

AKTIVA SKUPAJ 1.511.878 1.440.722 0,95 

 

2.2.2. 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 in 

- kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega računa. 

 

Kratkoročne obveznosti v višini 38.768 EUR so usklajene in so bile poravnane v zakonskem roku, saj 

se nanašajo na obveznosti iz meseca decembra, ki bodo poravnane v začetku leta 2018. Navedeni 

znesek sestavljajo: kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 21.101 EUR – plače za mesec 

december, ki so bile izplačane 5. januarja 2018; kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 13.243 

EUR: druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 4.071 EUR – DDV ter prispevki na plače za 

mesec december, ki so bili poravnani 5. januarja 2018; kratkoročne obveznosti do uporabnikov 

enotnega kontnega računa v višini 353 EUR. 

 

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

- obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva in  

- presežek prihodkov nad odhodki.  

 

Tabela 20: Pregled pasive za leto 2017 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v  EUR) Predhodno leto   Tekoče leto Indeks 

D. Kratkoročne obveznosti in pasivne 

časovne razmejitve 43.299 38.768 0,90 

E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 1.468.579 1.401.954 0,95 

PASIVA SKUPAJ 1.511.878 1.440.722 0,95 
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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 2017 do 31. decembra 2017. 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 

 

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. 

 

Finančne prihodke predstavljajo prihodki iz finančnih razmerij z drugimi pravnimi osebami.  

 

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

moremo predvideti.  

 

Prevrednotovalnih poslovnih prihodkov nimamo.  

 

Tabela 21: Pregled prihodkov za leto 2017 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v  EUR) Predhodno leto Tekoče leto  Indeks 

A. Prihodki od poslovanja 444.493 444.506 1,00 

B. Finančni prihodki 0 8.020 0 

C. Drugi prihodki                                        0 803 0 

CELOTNI PRIHODKI 444.493 453.329 1,02 

 

2.3.2. ODHODKI 

Odhodki so razčlenjeni na: 

E – Stroške blaga, materiala in storitev, 

F – Stroške dela, 

G – Amortizacijo, 

H – Rezervacije, 

J – Druge stroške, 
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K – Finančne odhodke, 

L – Druge odhodke in 

M – Prevrednotovalne poslovne odhodke. 

 

Tabela 22: Pregled odhodkov za leto 2017 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v  EUR) Predhodno leto Tekoče leto Indeks 

E. Stroški blaga, materiala in storitev 133.087 140.778 1,06 

F. Stroški dela 294.212 303.868 1,03 

G. Amortizacija 3.375 0 0 

J. Ostali drugi stroški 151 151 1,00 

K. Finančni odhodki 26 5.769 221,88 

CELOTNI ODHODKI 430.851 450.566 1,05 

 

Tabela 23: Pregled poslovanja po občinah in dejavnosti za leto 2017 

 

IDRIJA FGI CERKNO SKUPAJ: 

REALIZIRANI PRIHODKI:         

Prejeta sredstva za materialne stroške        72.000  20.230        9.000  101.230 

Prejete dotacije za plače 196.429 24.042 83.308 303.779 

Prejeta sredstva za investicijsko 

vzdrževanje                   0        

                

3.274        650 3.924 

Prihodki - blagajniško poslovanje 13.564 0  2.859 16.423 

Prihodki iz javnih financ 2.598 8.020  4 10.622 

Prihodki od prodaje blaga in storitev 0        17.351 0  17.351 

SKUPAJ PRIHODKI 284.591 72.917 95.821      453.329     

REALIZIRANI ODHODKI                           

Materialni stroški 90.438 39.451 12.746 142.635 

Stroški plač 196.468 23.873 83.527 303.868 

Investicijsko vzdrževanje 0 3.274 789 4.063 

ODHODKI SKUPAJ: 286.906 66.598 97.062 450.566 

Rezultat: - 2.315 6.319 - 1.241 2.763 

DDPO 2017:  0           39 0  39 

Rezultat z DDPO:  - 2.315 6.280 - 1.241 2.724 

 

2.4. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV  PO VRSTAH  DEJAVNOSTI 

 

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

(Galerija Magazin, 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 ostale odhodke, ki se 

nanašajo na tržno dejavnost.  

 

Tabela 24: Pregled prihodkov in odhodkov po vrstah dej. za leto 2017 in primerjava s 

predhodnim letom 

(zneski so v  EUR) 2016 TD 

2016 

JS 

2016 

skupaj 

2017 TD 2017 

JS 

2017 

skupaj Indeks 

CELOTNI 

PRIHODKI 

 

7.267 437.226 

 

444.493 

 

3.784 

 

449.545 

 

453.329 1,02 

CELOTNI 

ODHODKI 

 

6.465 424.386 

 

430.851 

 

4.792 

 

445.774 

 

450.566 1,05 

PRESEŽEK 

PRIHODKOV/ 

ODHODKOV 

 

 

802 12.840 

 

 

13.642 

 

 

-1.008 

 

 

3.771 

 

 

2.763 0,20 

DDPO 0 192 192 0 39 39 0,20 

PRESEŽEK 

PRIHODKOV 

PO ODBITKU 

DDPO 

 

 

 

802 12.648 

 

 

 

13.450 

 

 

- 1.008 

 

 

 

3.732 

 

 

 

2.724 0,20 

 

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

upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb za leto 2017 v višini 39 EUR je izkazan skupen presežek 

prihodkov nad odhodki poslovnega leta v višini 2.724 EUR. Navedeni presežek prihodkov nad odhodki 

je razdeljen tako: Občina Idrija je s knjižnično dejavnostjo poslovala negativno v višini 2.315 EUR, s 

filmsko dejavnostjo pa je poslovala pozitivno v višini 6.280 EUR. Rezultat Občine Cerkno je negativen 

v višini 1.241 EUR. 

 

2.5. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU 

DENARNEGA TOKA 

 

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

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

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

izplačila denarja. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja 

javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Zagotavljalo naj bi primerljive podatke, ki so potrebni za 
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spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Prihodki so razčlenjeni v skladu z  

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

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

2017 do 31. decembra 2017.  

 

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 25: Pregled prihodkov po načelu denarnega toka za leto 2017 in primerjava s predhodnim 

letom 

(zneski so v  EUR)        Predhodno leto Tekoče leto Indeks 

SKUPAJ PRIHODKI 525.209 527.074 1,00 

Prihodki za izvajanje javne službe 525.209 527.074 1,00 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 19.870 20.260 1,02 

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna 468.989 464.098 0,99 

Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti 36.350 42.716 1,18 

 

Tabela 26: Pregled odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2017 in primerjava s predhodnim 

letom 

(zneski so v  EUR) Predhodno leto Tekoče leto Indeks 

SKUPAJ ODHODKI 511.298 548.817 1,07 

Odhodki za izvajanje javne službe 511.298 548.817 1,07 

Plače in drugi izdatki zaposlenih 256.022 263.443 1,03 

Prispevki delodajalcev za soc. varnost 37.653 40.722 1,08 

Izdatki za blago in storitve za izvajanje 112.030 145.152 1,30 

Investicijski odhodki 105.593 99.500 0,94 

 

Tabela 27: Ugotovitev rezultata za leto 2017 in primerjava s predhodnim letom 

(zneski so v  EUR) Predhodno leto Tekoče leto 

Presežek prihodkov nad odhodki                                                          13.911 0 

Presežek odhodkov nad prihodki 0 21.743 

   

Za leto 2017 ugotavljamo presežek odhodkov nad prihodki v višini 21.743 EUR.    
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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 2017 nismo imeli finančnih terjatev in naložb.  

 

2.7. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH 

UPORABNIKOV 

 

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

odplačilih glavnic najetih posojil v obračunskem obdobju.  

 

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

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

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

 

  

Idrija, 26.2.2018 

 

 

Računovodja:  

Nataša Bezeljak

  

   

 


