Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3,
65/08, 69/08-ZZavar-E, 69/08-ZTFI-A, 40/12-ZUJF) in prvega odstavka 8. člena Odloka o preoblikovanju
Inštituta za novejšo zgodovino v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 39/92, 65/99, 37/03, 11/06,
47/11) je upravni odbor Inštituta za novejšo zgodovino na 104. (dopisni) seji dne 12. 4. 2016 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA
O NOTRANJI ORGANIZACIJI IN SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V INŠTITUTU ZA NOVEJŠO ZGODOVINO

1. člen
Sistemizira se novo delovno mesto Strokovni sodelavec, plačna podskupina H2, šifra delovnega mesta
H027003. Opis novo sistemiziranega delovnega mesta je priloga in sestavni del Sprememb in dopolnitev
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Inštitutu za novejšo zgodovino.
Glede na prvi odstavek tega člena se spremeni Priloga 1: Sistemizacija delovnih mest v Inštitutu za
novejšo zgodovino, tako da se za delovnim mestom Samostojni strokovni sodelavec VI pod zaporedno št.
17, doda novo delovno mesto Strokovni sodelavec pod zaporedno številko 18, z opisom delovnega
mesta, kot izhaja iz priloge Sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v Inštitutu za novejšo zgodovino.

2. člen
Spremeni se Priloga 1: Sistemizacija delovnih mest v Inštitutu za novejšo zgodovino, tako da se pri
delovnem mestu Mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju pod zaporedno številko 6, plačna
podskupina H1, šifra delovnega mesta H017003, spremenijo posebni pogoji za zasedbo delovnega mesta.
Ti posebni pogoji se spremenijo tako, da se glasijo:
»Posebni pogoji:
- prejem sklepa senata in opravljene vse obveznosti na magistrskem študiju, razen magistrske
naloge ali
- opravljene vse obveznosti prvega in drugega letnika doktorskega študija ter odobrena tema
doktorske disertacije.«
Spremenjen opis delovnega mesta Mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju pod zaporedno
številko 6 je v prilogi Sprememb in dopolnitev Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih
mest v Inštitutu za novejšo zgodovino.
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KONČNA DOLOČBA
3. člen
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Inštituta za
novejšo zgodovino, začnejo veljati naslednji dan po njihovem sprejetju.

Upravni odbor Inštituta za novejšo zgodovino
predsednica dr. Petra Svoljšak
___________________________
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Priloga:

Zap. št.
18.

OPIS DELOVNEGA MESTA
Delovno mesto: STROKOVNI SODELAVEC
Ime in šifra: /
Plačna podskupina: H2
Šifra delovnega mesta: H027003
Plačni razred: 29 - 39
Stopnja tveganja delovnega mesta na podlagi izjave o
varnosti pri delu:

Tarifni razred: VII/2
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1.

Opis nalog
- zbiranje in raziskovanje podatkovnih vsebin za spletno stran (proučevanje literature,
pregledovanje in zbiranje arhivskega in drugega gradiva, sistemizacija in študij
gradiva, zbiranje raziskovalnih podatkov na terenu)
- vsebinsko oblikovanje in urejanje vsebin za vnos v podatkovne baze in objave na
strokovnih portalih,
- izdelava statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov
- sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih programov,
projektov ter raziskovalnih in strokovnih nalog s področja digitalne humanistike
- objavljanje znanstvenoraziskovalnih in strokovnih del s področja dela inštituta v
domači in tuji strokovni literaturi,
- sodelovanje na znanstvenih in strokovnih posvetovanjih doma in v tujini z referati in
razpravo,
- sodelovanje v strokovnih in drugih podobnih telesih in organih po dogovoru z
vodstvom inštituta,
- opravljanje drugih del in nalog po nalogu direktorja inštituta.

2.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta
Zahtevana izobrazba:
- univerzitetna izobrazba s področja zgodovinopisja (ali izjemoma sorodnih
humanističnih ved s področja dela inštituta)
Zahtevana dodatna znanja:
- računalniška znanja: Word, Excel, Internet, elektronska pošta
- poznavanje računalniških jezikov s področja dela inštituta
- poznavanje označevalnih jezikov XML in HTML in smernic Text Encoding Initiative
Posebni pogoji: /
Znanje tujih jezikov:
- znanje enega tujega jezika na višji ravni in enega tujega jezika na nižji ravni
Delovne izkušnje: /
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Zap. št.
6.

OPIS DELOVNEGA MESTA
Delovno mesto: MLADI RAZISKOVALEC NA ENOVITEM
DOKTORSKEM ŠTUDIJU
Ime in šifra naziva: asistent (0)
Plačna podskupina: H1
Šifra delovnega mesta: H017003
Plačni razred: 31 - 41
Stopnja tveganja delovnega mesta na podlagi izjave o
varnosti pri delu:

Tarifni razred: VII/2

1

1.

Opis nalog
- znanstvenoraziskovalno delo in obdelava problematike za doktorsko disertacijo pod
vodstvom mentorja,
- načrtovanje raziskovalnega dela pod vodstvom mentorja,
- pregledovanje in zbiranje arhivskega in drugega gradiva, sistematizacija in študij
gradiva, zbiranje podatkov na terenu,
- objavljanje znanstvenoraziskovalnih in strokovnih del v domači in tuji strokovni
literaturi,
- sodelovanje na znanstvenih in strokovnih posvetovanjih doma in v tujini z referati,
- pridobivanje zahtevane strokovne izobrazbe v določenih rokih,
- sodelovanje pri delu strokovnih organov ter občasnih skupnih projektov in nalog po
dogovoru z vodstvom inštituta,
- opravljanje drugih del in nalog po nalogu direktorja inštituta.

2.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta
Zahtevana izobrazba:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba
(prejšnja), magistrska izobrazba s področja zgodovine ali izjemoma s področja
sorodnih, praviloma humanističnih ved s področja dela inštituta
Zahtevana dodatna znanja:
- računalniška znanja: Word, Excel, Internet, elektronska pošta,
- poznavanje zakonodaje o mladih raziskovalcih
Posebni pogoji:
- prejem sklepa senata in opravljene vse obveznosti na magistrskem študiju, razen
magistrske naloge ali
- opravljene vse obveznosti prvega in drugega letnika doktorskega študija ter odobrena
tema doktorske disertacije.
Znanje tujih jezikov:
- znanje enega tujega jezika na višji ravni in enega tujega jezika na nižji ravni
Delovne izkušnje:
- delovne izkušnje niso potrebne
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