Na podlagi 2. odstavka 11. člena in 1. odstavka 55. člena Pravilnika o bibliotekarskem izpitu
(Uradni list RS, št. 75/16) ravnateljica Narodne in univerzitetne knjižnice objavlja
JAVNI POZIV
zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za člane Komisije za bibliotekarski izpit

1.

Komisija za bibliotekarski izpit ima 9 (devet) članov. Imenuje jih ravnateljica Narodne in
univerzitetne knjižnice izmed kandidatov, ki se prijavijo na podlagi javnega poziva. Izmed
imenovanih članov ravnateljica imenuje predsednika komisije in njegovega namestnika.

2.

Za člana Komisije za bibliotekarski izpit je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj
visokošolsko izobrazbo druge stopnje ali izobrazbo, ki ustreza visokošolski izobrazbi
druge stopnje.
Člani komisije so tudi izpraševalci za posebni in/ali splošni del bibliotekarskega izpita.
Izpraševalci za posebni del bibliotekarskega izpita morajo imeti opravljen bibliotekarski
izpit ter najmanj sedem let delovnih izkušenj pri strokovnem knjižničarskem delu in morajo
izkazovati strokovne dosežke s področja knjižnične dejavnosti.
Izpraševalci za splošni del bibliotekarskega izpita morajo imeti opravljen pravniški državni
izpit ali državni izpit iz javne uprave ali obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv na
podlagi Zakona o javnih uslužbencih ali strokovni izpit iz upravnega postopka ter najmanj
sedem let delovnih izkušenj na področju vsebin splošnega dela bibliotekarskega izpita,
opredeljenih v točki I priloge I, ki je priloga Pravilnika o bibliotekarskem izpitu.

3.

Če ravnateljica izmed kandidatov, ki so se prijavili na javni poziv, ne izbere zadostnega
števila članov, manjkajočega člana oziroma manjkajoče člane po lastni presoji imenuje na
podlagi neposrednega povabila k sodelovanju.

4.

Člani Komisije za bibliotekarski izpit se imenujejo za 5 (pet) let in so lahko znova
imenovani.

5.

Zainteresirani kandidati naj posredujejo prijavo z naslednjimi prilogami:
– dokazila o zahtevani izobrazbi in o izpolnjevanju drugih zahtevanih pogojev,
– podpisano izjavo kandidata, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih
podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja,
– življenjepis kandidata, v katerem mora biti obvezno naveden elektronski naslov ali
kontaktna telefonska številka kandidata.
Nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

6.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave v zaprti ovojnici z oznako: "NE ODPIRAJ – Prijava za
člana Komisije za bibliotekarski izpit" priporočeno po pošti ali oddajo osebno na naslov:
Narodna in univerzitetna knjižnica, Turjaška 1, 1000 Ljubljana.

7.

Rok za oddajo prijave je 15 dni po objavi tega javnega poziva na spletni strani Narodne in
univerzitetne knjižnice na naslovu: http://www.nuk.uni-lj.si/aktualno/novice.

8.

Kandidati bodo obveščeni le, če bodo imenovani, ne pa tudi, če ne bodo imenovani. V
postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

9.

Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v prijavi.

10. Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
11. Kontaktna oseba za dodatna pojasnila:
mag. Helena Pečko Mlekuš
elektronski naslov: helena.pecko-mlekus@nuk.uni-lj.si
telefon: 01/2001-139

Martina Rozman Salobir
ravnateljica
V Ljubljani, 14. 12. 2016

