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Zadeva: Javna objava za zasedbo prostega delovnega mesta Strokovni 
sodelavec VII/1 v Knjižnično informacijskem in založniškem centru 
Ministrstva za obrambo

Zveza: Zapisnik 2. seje kadrovskega kolegija načelnika GŠSV z dne 23. 3. 2022, št. 
900-23/2022-33 z dne 4. 4. 2022

Zainteresirani kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje splošne in 
posebne pogoje: 

Splošni pogoji:
- državljanstvo Republike Slovenije (brez dvojnega državljanstva), 
- zdravstvena in fizična sposobnost,
- nekaznovanost (brez pravnomočne obsodbe zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja 

po uradni dolžnosti, in brez obsodbe na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen, 
za kakšno drugo kaznivo dejanje oz. kazenskega postopka ni v teku),

- brez varnostnega zadržka (pozitivna ocena varnostnega tveganja). 

Posebni pogoji:
- univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba ustrezne smeri,
- opravljen bibliotekarski izpit,
- izpit B kategorije.

Zaželena znanja:
- opravljena licenca – Dovoljenje A za vzajemno katalogizacijo monografskih publikacij ter 

za kreiranje zbirnih zapisov za izvedena dela,
- opravljena licenca – Dovoljenje B1 za vzajemno katalogizacijo sestavnih delov,
- opravljena licenca – Dovoljenje B2 za vzajemno katalogizacijo kontinuiranih virov.

 
Osnovne naloge bibliotekarja:

- opravljanje nalog bibliotekarja s poudarkom dela na izposoji v knjižnični enoti v 
Mariboru, 

- urejanju knjižnično informacijskih virov, 
- aktivnostih promocije knjižnične dejavnosti v MORS,
- ter izvajanje informacijskega opismenjevanja.
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Dolžnost se opravlja v nazivu Strokovni sodelavec VII/1  (civilna oseba), z začetkom v 30. 
plačnem razredu (začetna bruto plača brez dodatkov 1373,40 EUR). Delovno mesto je v 
Knjižnično informacijskem in založniškem centru MORS, izpostava vojaški objekt Kadetnica 
Maribor. 

V izbirni postopek se bodo uvrstile le popolne in pravočasno prispele prijave. 

Po izteku razpisa bodo z izbranimi kandidati opravljeni razgovori (intervjuji) in praktično 
preverjanje bibliotekarskih znanj.  V izbirnem postopku bodo upoštevana tudi želena znanja, ki 
so predvidena na tem delovnem mestu.

Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba za zaposlitev s polnim delovnim časom – delovno 
razmerje za nedoločen čas.

Zainteresirani kandidati prijavo, skupaj s potrdilom o zaključeni izobrazbi in kratkim 
življenjepisom, iz katerega bodo razvidne tudi delovne izkušnje in opravljen bibliotekarski izpit, 
posredujejo v elektronski obliki na:

- Upravo za obrambo Celje, Maistrova ulica 5, 3000 Celje, uoce@mors.si ,
Upravo za obrambo Maribor, Ulica heroja Bračiča 2, 2000 Maribor, uomb@mors.si .
Odvisno na katerem območju imate prijavljeno stalno bivališče. 

Prijave se zbirajo do 15. 5. 2022. 

Kontaktna oseba za dodatne informacije je ga. Jelka Krošelj, jelka.kroselj@mors.si , tel: 01 471 
28 78.

Izrazi, ki so v besedilu razpisa zapisani v moški slovnični obliki, veljajo tako za ženske kot za 
moške.

S spoštovanjem.

Pripravila:
VU VIII. r. Elizabeta Pustavrh Polkovnik
NVU za kadre mag. Blaž Tomšič

načelnik Sektorja za kadre J-1 GŠSV

Poslano:
– naslovniku.
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