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Zadeva: MNENJE K PREDLOGU ZA IMENOVAI{JE DIREKTORJA PISK MURSKA
SOBOTA

1. PRAYI{APODLAGA

- 12. dlen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednje splo5ne knjiZnice Pokrajinska in
Studijska knjiZnica Murska Sobota (Uradni list RS, 5t. 83/03, 118/08) ter

- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35/14, 21115,25117).

2. RAZLOGIZASPREJEM

Na podlagi dolodil prvega odstavka 12. dlena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osrednje

splo5ne knjiinice Pokrajinska in Studijska knjiZnica Murska Sobota, direktorja knjiZnice imenuje

svet knjiZnice, na podlagi javnega razpisa izmed tistih prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje, po predhodnern soglasju ustanoviteljice knjiZnice Mestne obdine Murska Sobota,

mnenju ustanoviteljice Obdine Beltinci ter mnenjih obdin, ki so na knjiZnico s pogodbo prenesle

opravljanje dejavnosti ter mnenja strokovnih delavcev knjihrice.
Svet knjiZnice z dopisom, ki je priloZen, napro5a Obdino Moravske Toplice za podajo mnenja k
imenovanju kandidatke Klavdije Set Skafar, Murska Sobota, za direktorico knjiZnice.
Na podlagi 16. dlena Statuta Obdine Moravske Toplice, v skladu z zakonom in ustanovitvenim
aktom direktorje javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je obdina,
imenuje in razrebuje oziroma daje soglasje ali mnenje k njihovernu imenovanju in razre5iM
obdinski svet.
V skladu z navedenim obdinskernu svetu predlagam, da poda pozitivno mnenje k imenovanju
izbrane kandidatke za direktorico PISK Murska Sobota.

3. PREDLOGSKLEPA

ObCinski svet Obdine Moravske Toplice podaja pozitivno mnenje k imenovanju KLAUDIJE
SBX SX,Apl& Trstenjakova lulica 22 a, 9000 MURSKA SOBOTA, za direktorico
Pokrajinske in Studijske knjEnice Murska Sobota.
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SpoStovani.

Svet Pokrajinske in Studijske knjiZnice Murska Sobota (v nadaljevanju Svet knjiZnice)je v Vestniku z
dne 14.4.2022, na spletni stranki PISK Murska Sobota in na Zavodu RS za zaposlovanje objaviljavni
razpis za delovno mesto direktorja Pokajinske in Studijske knjiinice Murska Sobota.

Na objavljeni javni razpis so prispele tri pravoiasne in popolne vloge. Svet knjiinice je z vsemi tremi
kandidatkami na 10. redni seji dne 12.5.2022 opravil razgovor. Po opravljenem ftvgovoru s

kandidatkami je Svet knjiirice z javnim glasovanjem s Sestimi glasovi dlanov Sveta knjiinice sprejel
odloiitev o tem, da se za direktorja knjiZnice predlaga kandidatko Klaudijo Sek Skafar, Trstenjakova
ulica 22 4 9000 Murska Sobota.

Na podlagi dolodil prvega odstavka 12. Ilena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda osrednje splolne
knjiZnice Pokajinska in Studijska knjiZnica Murska Sobota (Uradni list RS, St.83/03, ll8/08; v
nadaljevanju odlok) direktorja knji2nice imenuje Svet knjiZnice, na podlagi javnega razpisa izmed
prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, po predhodnem soglasju ustanoviteljice
knjiZnice Mestne obdine Murska Sobota, ki ima v lasti ved kot polovico ustanoviteljskega deleZa,
mnenju ustanoviteljice Obdine Beltinci ter mnenjih obdin, ki so na knjiZnico s pogodbo prenesle
opravljanje dejavnosti ter mnenja strokovnih delavcev knjiZnice.

Glede na navedeno dolodilo odloka Svet knjiZnice s tem dopisom prosi obdini ustanovitelj ici, obdine
pogodbenice in strokovne delavce knji2nice, da dim prej podajo soglasje oz. mnenja k imenovanju
kandidatke Klaudije Sek Skafar, Trstenjakova ulica 22 a, g0OO Murska Sobota" za direktorico
Pokrajinske in Studijske knjiinice Murska Sobota.

ee obdini ustanoviteljici, obdine pogodbenice in strokovni delavci knjiZnice ne podajo soglasja oz.
mnenja v roku 60 dni od dneva prejema zaprosila zanj, se na podlagi tretjega odstavka 12. dlena
odloka Steje, daje soglasje bilo podano oz. da so mnenja pozitivna.

S spo5tovanjem.
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