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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu 

Registrska številka prijave: OP23523 

Delodajalec: MŠO: 5052866000 šifra SKD: 91.011  Dejavnost knjižnic 
KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA DR. FRANCA SUŠNIKA RAVNE NA 

KOROŠKEM
Na gradu 1 
2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5545  RAVNE NA KOROŠKEM 

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  KNJIŽNIČAR V - M/Ž 

Podroben opis delovnega mesta:  POSREDOVANJE INFORMACIJ UPORABNIKOM, EVIDENCA OBISKA IZPOSOJE, 
UREJANJE KNJIŽNIČNEGA GRADIVA... 

Izobrazba po Klasius:  150  srednja strokovna, srednja splošna, 0322  Bibliotekarstvo in 
informacijska znanost 
Alternativna izobrazba: 
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat): 

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas 

Zahtevane delovne izkušnje:  1 leto Poskusno delo:  3 meseci 

Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B 

Zahtevano znanje jezikov:  AN - angleški jezik razumevanje-osnovno govorjenje-osnovno pisanje-osnovno 
Zahtevana rač. znanja:  1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno

 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno
 4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno
 5 - programiranje - 1 - osnovno
 6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno
 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 1 - osnovno
 3 - računalniško oblikovanje - 1 - osnovno 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Opravljen strokovni izpit iz 
bibliotekarske stroke za naziv Knjižničar. Delo je dvoizmensko. 

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

Rok za prijavo kandidatov:  5  dni.

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

Posebne zahteve delodajalca: 

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  IRENA ODER, 02 870 54 24, irena.oder@knjiznica-ravne.si 
Kontakt delodajalca za BO:  MAJDA PODOJSTRŠEK, 02 870 54 22, majda.podojstrsek@knjiznica-ravne.si 

Posredovanje ZRSZ:

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 11.8.2022 Datum objave v prostorih zavoda: 11.8.2022
Rok za prijavo kandidatov: 17.8.2022


