
 
OBČINA CERKNO 

 ŽUPAN 

 

 www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si 

 Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

 t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49 

 
Številka: 014-0005/2021 

Cerkno:  8. 3. 2021  

 

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE CERKNO 

 

Zadeva:  Mnenje ustanoviteljice k Strateškemu načrtu Mestne knjižnice in čitalnice Idrija 

za obdobje 2021-2026 

 
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo v 35. členu določa, da strateški načrt javnega zavoda 

sprejme direktor zavoda, k aktu pa daje soglasje svet javnega zavoda. 

Strateški načrt je dokument srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete 

nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo, program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, 

katerega sestavni del je finančni načrt. 

Strateški načrt se sprejme za obdobje petih let, pri čemer lahko vsebuje tudi dolgoročne usmeritve, ki 

presegajo to obdobje. Strateški načrt javnega zavoda obsega programske usmeritve in predviden obseg 

programa, organizacijske usmeritve, opredelitev investicij in investicijskega vzdrževanja ter podlage za 

kadrovski načrt, ki vključujejo tudi predvidene zunanje sodelavce. 

Ustanovitelj ali večinski financer javnega zavoda k predlogu strateškega načrta poda predhodno mnenje v 45 

dneh od njegovega prejema, če ga ne poda, se šteje, da je mnenje pozitivno.  

 

Strateški načrt Mestne knjižnice in čitalnice Idrija za obdobje 2021-2026 ima opredeljena naslednja strateška 

področja: 

- Knjižnična zbirka  

Cilji:- doseganje oz. povečanje uporabe knjižnične zbirke, 

 - prilagoditev določenega gradiva ranljivim skupinam; 

- Storitve in uporabniki 

Cilji:- povečanje uporabe e-storitev knjižnice, 

 - povečanje števila članov in uporabnikov knjižnice; 

-  Prostori, oprema, mobilnost 

Cilji:- celostna ureditev pritličnih prostorov in prostorov nad knjižnico v Idriji, 

 - ureditev obstoječih ter pridobitev dodatnih prostorov za Bevkovo knjižnico Cerkno, 

 - širitev knjižnice Črni Vrh, 

 - sanacija objektov ter zasnova in izvajanje novih programov v Filmskem gledališču in Galeriji 

sv. Barbare, 

 - pridobitev vozila za ranljive skupine uporabnikov; 

- Kadri 

- Načrtovanje in priprava dejavnosti za Evropsko prestolnico kulture 2025 

Cilji: - prepoznavnost MKČI na zemljevidu Evrope. 

 

Občinskemu svetu predlagam, da sprejme naslednji  

SKLEP:  

Občinski svet Občine Cerkno daje predlogu Strateškega načrta Mestne knjižnice in čitalnice Idrija za 

obdobje 2021-2026 pozitivno mnenje s pripombo, da se bo načrt na letni ravni uresničeval v skladu s 

proračunskimi možnostmi. 

 

Pripravila:                                                                                             Župan 

Jožica Lapajne                                                                                      Gašper Uršič, l. r.  


