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Zaclevaz lzdaia soglhsja za imenovanje direktorice Knjiinice Cirila Kosmada Tolmin

Direktorja knjiZnice imenuje sveta zavoda. V skladu s 17. dlenomZakonao knjiZnidarstvu
(Ur. l. RS, St. 87101,92115) in 5. dlenom Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda(Ur. l. RS, St. 50/16) mora svet pred imenovanjem kandidata
pndobiti soglasja ustanoviteljic in mnenje strokovnih delavlev knjiZlice.

Svet zavoda KnjiZnice Cirila Kosmada Tolmin je na svoji 12. redni seji dne 04. I0.2016
izbtal kandidatko Jolico Stendler. Prosimo vas, da v skladu z Odlokom o ustanovit i izdate
soglasje, da se na prosto delovno mesto direktorja KnjiZnice Cirila Kosmada Tolmin imenuje
izbrana kandidatka. V prilogi vam po5iljamo Sklep Sveta knjiZnice o izbiri kandidatke in vas
prosimo za dimprejSnjo obravnavo.

ee obdina ustanoviteljica v 60. dneh od dneva vloZitve zahteve za izd,ajo soglasja o zahtevi ne
odlodi, se v skladu z 9. dlenom Odloka o ustanovitvi Steje, da je soglasje izdala.

Lep pozdrav!
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Svet KnjiZnice Cirila Kosmada Tolmin je v skladu zZakonomo knjiZnidarstvu (IJr. l. RS, St. 87101,
92/15), dolodili Odloka o ustanovitvi javnega zavodaKnjiZnica Cirila Kosmada Tolmin (Uradno
glasilo 3t.211999) in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
KnjiZnica Cirila Kosmada Tolmin (Uradni list RS, st. 50/16) sprejel naslednji

SKLEP

na podlagi javnega razpisl se za direktorja KnjiZnice Ciriia Kosmada Tolmin izo*ere kandidatka
Jolica Stendler, ki izpolnjuje vse pogoje razpiia.

OBRAZLOZITNV

Na razpisno delormo mesto direktorja, objavljeno v Uradnem listu 5t. 60/16, dne 16. 9.2016, se je
prijavila samo kandidatka Jolica Stendler.

Iz prljave in priloZenih dokazil je razvidno, da izpolnjuje pogoje za zasedbo razpisanega delovnega
mesta, in sicer:

- najmanj univerzitetna ali univerzitetni enakowedna izobrazbahumanistidne ali druZboslovne
smeri,

- najmanj tri leta delovnih izkuSenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih,
- najmanj pet let delovnih izkrr5enj na podrodju knjiZnidne deJavnosti in opravljen strokovni

izpit za bibliotekarj a,
- znanje enega svetormeg a jezlka.

JolicaStendler je diplomirana literarna komparativistka, v KnjiZnici Cirila Kosmada Tolmin je
zaposlena od leta 1998,leta 1999 je opravila strokovni izptt zabibliotekarko. Od Ieta2002je bila
vodja enote Tolmin, v letu 2006 je opravljala funkcijo wsilke dolZnosti direktorja, od
1.1.2007 pajedirektoricaknjiZnice. KandidatkajevlogipriloLilaostalezah
njimi tudi razvojni nadrt zavodazamandatno obdobie.
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