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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom 2020 Knjižnice Ivana Potrča 

Ptuj 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS- 
1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) predlagam občinskemu svetu 
v obravnavo in sprejem predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom 2020 Knjižnice Ivana 
Potrča Ptuj. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog Sklepa o seznanitvi, 
- Letno poročilo 2020 Knjižnice Ivana Potrča Ptuj. 
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Predlog 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 
Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) je občinski svet Občine 
Cirkulane na 17. redni seji dne 29. 4. 2021 sprejel 
 

S K L E P : 
 

1. Občinski svet Občine Cirkulane se je seznanil z Letnim poročilom 2020 Knjižnice Ivana 
Potrča Ptuj. 

2. Sklep prične veljati z dnem sprejema. 
 
 
Številka: 007-12/2021 
Datum:   
 

O b r a z l o ž i t e v : 

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu mora vsaka občina zagotoviti knjižnično dejavnost za svoje 
občane. Občina Cirkulane zagotavlja knjižnično dejavnost preko Knjižnice Ivana Potrča Ptuj ter s 
potujočo knjižnico – bibliobusom. Občina Cirkulane knjižnično dejavnost izvaja na podlagi 
sklenjene pogodbe ter v skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom za posamezno 
proračunsko leto.  
 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je kot posredni proračunski porabnik, dolžna obveščati o svoji 
dejavnosti ter vsako leto predložiti poročilo za preteklo leto, s katerim župan seznani tudi občinski 
svet. Poročilo, ki nam je bilo predloženo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila. 
Iz poročila so razvidni kadrovski kazalci, organizacija dela v javnem zavodu, razstavna dejavnost 
in literarni večeri ter projekti izvedeni v letu 2019. Računovodsko poročilo obsega prikaz bilance 
stanja ter izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov Knjižnice Ivana Potrča Ptuj v času 
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 
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