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Na podlagi 15. člena Pravilnika o Bibliotekarskem izpitu (Uradni list RS, št. 75/2016; v nadaljevanju 

Pravilnik) je Komisija za bibliotekarski izpit na svoji 15. seji dne 4. 11. 2020 sprejela 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
 

POSLOVNIKA O DELU 
KOMISIJE ZA BIBLIOTEKARSKI IZPIT 

1. člen 

Za 7. členom se dodajo novi 7.a do 7.c členi, ki se glasijo:   

 

7.a člen 

(seja na daljavo) 

V primeru naravne ali druge hujše nesreče ali drugih izrednih okoliščin, če izvedba seje z osebno 

navzočimi člani Komisije predstavlja tveganje za zdravje in varnost članov Komisije, lahko predsednik 

Komisije skliče redno ali izredno sejo na daljavo.  

Seja na daljavo je seja, na kateri člani Komisije sodelujejo izven prostorov Narodne in univerzitetne 

knjižnice v Ljubljani (v nadaljevanju: sedež Komisije) s pomočjo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, ki omogoča razpravo in glasovanje na daljavo.  

Seja na daljavo se izvede z uporabo varne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki omogoča 

prenos slike in zvoka ali samo zvoka v takšni kvaliteti, da je mogoče brez vsakega dvoma ugotoviti 

identiteto člana Komisije, ki na seji sodeluje izven sedeža Komisije.  

Člani Komisije na seji na daljavo glasujejo praviloma elektronsko (s pomočjo informacijsko-

komunikacijske tehnologije), lahko pa tudi z izrekanjem svojega glasu »za«, »proti«, »vzdržan«, ali na 

drug dogovorjen način, iz katerega je jasno razvidna volja člana Komisije.  

 

7.b člen 

Predsednik Komisije lahko v sklicu seje oziroma vabilu na sejo določi, da se redna ali izredna seja izvede 

na daljavo tudi v času, ko ni izrednih okoliščin oziroma izrednih razmer.  

 

7.c člen 

Na redni ali izredni seji, ki se izvede na sedežu Komisije, lahko na daljavo s pomočjo informacijsko-

komunikacijske tehnologije sodelujejo tisti člani Komisije, ki se iz opravičljivih razlogov ne morejo 

udeležiti seje na sedežu Komisije in ki o takšnem sodelovanju na seji predhodno obvestijo strokovnega 

tajnika Komisije.  

Pri ugotavljanju sklepčnosti se za prisotne štejejo člani Komisije, ki so osebno prisotni na sedežu 

Komisije, in člani, ki na seji sodelujejo na daljavo z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.  
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2. člen 

Te spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu komisije za bibliotekarski izpit začnejo veljati naslednji 

dan po sprejemu na seji Komisije. 

Te spremembe se objavijo na spletni strani nacionalne knjižnice. 

 

Št. 1003-40/2020 

Ljubljana, 4. 11. 2020 

dr. Melita Ambrožič l. r., 

predsednica Komisije za 

        bibliotekarski izpit 

        


