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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA: Predlog Sklepa o predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu Knjižnice Ivana 

Potrča Ptuj za obdobje 2022-2026 
   
    
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) in 
Odloka o ustanovitvi Knjižnice Ivana Potrča Ptuj (Ur. l. RS, št. 9/04), Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ivana Potrča Ptuj (Ur. l. RS, št. 115/08 
in št. 102/09), 27. člena Zakona o knjižničarstvu, predlagam občinskemu svetu v obravnavo in 
sprejem predlog Sklepa o predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu Knjižnice Ivana Potrča Ptuj 
za obdobje 2022-2026. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa, 
-  Strateški načrt Knjižnice Ivana Potrča za obdobje 2022-2026; 
  



    Predlog 
 
Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice 
Ivana Potrča Ptuj (Ur. l. RS, št. 115/08 in št. 102/09), 27. člena Zakona o knjižničarstvu, 15. člena 
Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) in 70. člena Poslovnika 
Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17), je Občinski svet Občine Cirkulane 
na svoji 20. redni seji, dne __. __. 2021 sprejel 

 
 

S  K  L  E  P  
o predhodnem mnenju k Strateškemu načrtu Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za obdobje 

2022-2026 
 

1. Občinski svet Občine Cirkulane daje pozitivno mnenje k Strateškemu načrtu Knjižnice Ivana 
Potrča Ptuj za obdobje 2022-2026. 

2.   Ta sklep začne veljati z dnem podpisa. 
 
 
Številka: 007-62/2021 
Datum: 

 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj je osrednja območna knjižnica za Spodnje Podravje in se po velikosti 
uvršča med večje slovenske splošne knjižnice. V okviru svojega poslanstva zagotavlja dostop do 
informacij in informacijskih virov vsem generacijam, spodbuja bralno kulturo in motivira k 
vseživljenjskemu izobraževanju. 
Strateški načrt Knjižnice Ivana Potrča Ptuj za obdobje 2022-2026 zasleduje cilje in prioritete 
nacionalnega in lokalnega programa za kulturo, strokovna priporočila in standarde ter upošteva 
področno zakonodajo. Zasnovan je na podlagi že utečenih dejavnosti knjižnice ter potreb in 
pričakovanj lokalnega okolja po njihovi posodobitvi in širitvi. Osnovni cilj strateških usmeritev je 
povečanje dostopnosti knjižničnih storitev in izboljšanje uporabniške izkušnje. Uresničitev 
zastavljenih ciljev bo v veliki meri odvisna predvsem od finančnih in kadrovskih pogojev 
zagotovljenih z letnimi proračuni občin ustanoviteljic in pogodbenic. Temeljno vodilo strateškega 
načrta Knjižnice Ivana Potrča Ptuj je usmerjenost k uporabnikom. 
Ustanovitelj ali financer mora podati predhodno mnenje k strateškemu načrtu v 45 dneh od 
njegovega prejema, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


