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Spo5tovani.
Svet Pokrajinske in Studrjske knjiZnice Murska Sobota (v nadaljevanju Svet knjiZnice) je v Vestniku
z
dne 14.4-2022, na spletni stranki PISK Murska Sobota n na Z.avodu nS
,aiosloranje objavil javni
razpis za delovno mesto direktorja Pokrajinske in Studijske knjiZnice Murska SbUota.
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Na objavljeni javni razpis so prispele tri pravodasne in popolne vloge. Svet knjiZni ce je zvsemi tremi
kandidatkami na 10. redni seji dne 12.5.2022 opravii ,-gouor. Po opravljenem rizgovoru s
kandidatkami je Svet knjifrrice z javnim glasovanjem s Sestimi glasovi dlanov Sveta knjizniie sprejel
odloiitev o tem, da se zz direktorja kqiirmice predlaga kandidatko Klaudijo Set< Stafar, Trstenjako"va
ulica22 a, 9000 Murska Sobota.
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Na.podlagi dolodil prvega odstavka 12. Elena Odloka o ustanovitvi javnega zavodaosrednje
splolne
knjifrrice Pokrajinska in Studijska knjifrrica Murska Sobota (Uradni fiJ RS, St. 83/03, I ttTOt; ,
nadaljevanju odlok) direktorja knjifrrice imenuje Svet knjifrrice, na podlagi javnega razpisa
izmed
prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, po predhodneni soglasj-u ustanoviteljice
knjiZnice Mestne obdine Murska Sobota, ki ima v tasti u"t Lot polovico ustanoritetlskega
deleZa
mnenju ustanoviteljice obdine Beltinci ter mnenjih obdin, ki so na knjiZnico r poglaU prenesle
opravljanje dejavnosti ter mnenja strokovnih delavcev knjiinice.
Glede na navedeno dolodilo odloka Svet knjiZnice s tem dopisom prosi obdini ustanoviteljici,
obdine
pogodbenice in strokovne delavce knjiZnice, da iim prej podajo ioglasje
oz. mnenja k Imenovanju
!a1di$tt<1e Klaudije Sek Skafar, Trstenjakova ulica 22'a. 9000 Murska Sobota, za direktorico
Pokrajinske in Studijske knjiZnice Murska Sobota.

ie obdini ustanoviteljici, obdine pogodbenice in strokovni delavci knjiZnice ne podajo soglasja oz.
mnenja'v roku 60 dn-i gd dneva prejema zaprosila zanj, se na podlagi tretjega tdstavka 12.
dlena
odloka Steje, da je soglasje bilo podano oz. daio mnenja
f,ozitivna.
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