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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu 

Registrska številka prijave: OG98581  

Delodajalec: MŠO: 5052220000 šifra SKD: 91.011  Dejavnost knjižnic 
KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO
Rozmanova ulica 28 
8000 NOVO MESTO

   

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5538  NOVO MESTO 

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  BIBLIOTEKAR, KOORDINATOR KNJIŽNIČNE MREŽE - M/Ž 

Podroben opis delovnega mesta:  KOORDINACIJA DELA V KNJIŽNIČNI MREŽI, VODENJE IN USKLAJEVANJE DELA 
V KNJIŽNIČNI MREŽI, BIBLIOPEDAGOŠKO DELO, SODELOVANJE PRI RAZVOJU IN IZBOLJŠAVAH 
DELOVNEGA OKOLJA, RAZVOJ IN ORGANIZACIJA DELA Z UPORABNIKI, DELO Z UPORABNIKI S POSEBNIMI 
POTREBAMI, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI IN IZVAJANJU DOGODKOV TER RAZSTAVNE DEJAVNOSTI 
KNJIŽNICE, PRIJAVA NA MEDNARODNE RAZPISE TER KOORDINACIJA MEDNARODNIH PROJEKTOV, 
SODELOVANJE PRI OSTALIH PROJEKTIH KNJIŽNICE, IZDELAVA PLANOV, POROČIL, STATISTIK, 
PREGLEDNIC TER IZPISOV, SODELOVANJE PRI NABAVI GRADIVA, PROMOCIJA ODDELKA. 

Izobrazba po Klasius:  162  visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 0322  
Bibliotekarstvo in informacijska znanost 
Alternativna izobrazba:  162  visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 0220  

Humanistika (razen jezikov), podrobneje neopredeljeno 
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):   

Trajanje zaposlitve:  določen čas 31. 12. 2022 Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas 

Zahtevane delovne izkušnje:  3 leta Poskusno delo:  5 mesecev 

Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B 

Zahtevano znanje jezikov:  AN - angleški jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče
 HR - hrvaški jezik razumevanje-zelo dobro govorjenje-zelo dobro pisanje-zelo dobro
 NE - nemški jezik razumevanje-osnovno govorjenje-osnovno pisanje-osnovno
 SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče 

Zahtevana rač. znanja:  1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno
 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno
 4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno
 6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno
 3 - računalniško oblikovanje - 1 - osnovno 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Poznavanje sistema COBISS, 
opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke za strokovni naziv bibliotekar oz. izjava kandidata, da se 
zaveže opraviti bibliotekarski izpit v zakonskem roku; 
2 leti delovnih izkušenj iz koordiniranja in vodenja ter 9 mesecev delovnih izkušenj v knjižničarstvu, izkušnje z 
organizacijo dogodkov ter z razstavno dejavnostjo, izkušnje s prijavo na mednarodne projekte in z delom na 
mednarodnih projektih. Kandidati svojo prijavo na prosto delovno mesto in življenjepis, kjer bo nedvoumno 
razvidno izpolnjevanje razpisnih pogojev, posredujejo na elektronski naslov anja.berus@kmj.si.  
Razgovori s kandidati bodo potekali v času od 27. 12. do 30. 12. 2021. 

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh 
Objava tudi na naslednjih UE:   

Rok za prijavo kandidatov:  8  dni.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti 

Posebne zahteve delodajalca:   

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  ANJA BERUS, 040 421 800, anja.berus@nm.sik.si 
Kontakt delodajalca za BO:  ANJA BERUS, 040 421 800, anja.berus@nm.sik.si 

Posredovanje ZRSZ:  drugo, po dogovoru  



2/2

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 15.12.2021 Datum objave v prostorih zavoda: 15.12.2021
Rok za prijavo kandidatov: 23.12.2021


