




















Delovno mesto (DM) oz.

funkcija 
Enota in / 
oddelek Naziv DM in 

podenote Šifra DM 

1. DEKANAT
Dekan -

-

1.1 Dekanat 
DEKAN 
8017305 

Prodekan -

-

1.1 Dekanat 

Svetovalec dekana -

1.1 Dekanat 

PRILOGA 2: Sistemizacija delovnih mest FIŠ 
Šifra in naziv proračunskega uporabnika: 72931 

Plačni 
'ti 

razred 

� 
(MIN-
MAX) Raven izobrazbe 

� 
/ (navedba ravni izobrazbe ·--

Področje dela ,E (pod- in šifra v skladu z ZSPJS)1 ·c:

� in) 
skupin 

a 

organiziranje, vodenje in IX 52 - doktorat znanosti
zastopanje FIŠ B/81 (prejšnji) (18201)
glej 1 O. člen Akta in 11. člen - doktorat znanosti
Statuta (18202)

dela prodekana IX - doktorat znanosti
glej 4. odst. 11. člena Akta in 20., (prejšnji) (18201)
21. in 22. člen Statuta - doktorat znanosti

(18202)

dela, ki jih dekan s sklepom (in v IX - doktorat znanosti
soglasju s svetovalcem) prenese iz (prejšnji) (18201)
delokroga dekana na svetovalca - doktorat znanosti

(18202)

�-� 
::,. >(/) Dodatna Posebni .S! ::, 
CII-le znanja pogoji 
Q� 

dela (naziv}2 

5 - vodstvene in -izvolitev
organizacijske vsaj v
sposobnosti naziv

-sposobnost docent ali
timskega dela ekvivalent

- tuj jezik en naziv
- funkcionalna

znanja
3 - vodstvene in -izvolitev v

organizacijske naziv
sposobnosti visokošols

- sposobnost kega
timskega dela učitelja

- tuj jezik - vezan je
- funkcionalna na mandat

znanja dekana

3 - vodstvene in -izvolitev v
organizacijske naziv
sposobnosti visokošols

-sposobnost kega
timskega dela učitelja

- tuj jezik -vezan je
- funkcionalna na mandat

znanja dekana

1 Raven izobrazbe je navedena v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/1 O, 85/1 O, 107/1 O,
35/11 - ORZSPJS49a, 27/12 - odi. US, 40/12 - ZUJF, 46/13, 25/14 - ZFU, 50/14, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 23/17 - ZDOdv in 67/17) in v skladu z Zakonom o slovenskem 
ogrodju kvalifikacij (Uradni list RS, št. 104/15). 

2 Nazive in pogoje za pridobitev nazivov na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu določajo Merila za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev
in visokošolskih sodelavcev. 










































